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Inleiding 

“Tientallen woorden om niet te zeggen honderden liggen er te sterven in de hoofden en de 

harten van de oudere dialektsprekers” (De Bont 1962:21). Zo’n vijftig jaar geleden troffen 

taalkundigen al tekenen van een verandering in het Vlaamse taallandschap aan. Door de 

jaren heen werd de uitspraak van De Bont over de dialectwoordenschat alleen maar 

bevestigd: de Vlaamse dialecten verliezen terrein (Devos & Vandekerckhove 2005:142). Het 

is namelijk zo dat “oudere dialectsprekers […] vaak met spijt [moeten, EL] vaststellen dat 

hun kleinkinderen nog nauwelijks een notie hebben van het lokale dialect dat de 

moedertaal van hun grootouders is” (Devos & Vandekerckhove 2005:144). Als oorzaken voor 

dat dialectverlies wordt gewezen op de toegenomen mobiliteit, de stijging van het 

opleidingsniveau en de opkomst van moderne communicatiemiddelen (Devos & 

Vandekerckhove 2005:142-143).  

Aanvankelijk werd gedacht dat de standaardtaal de plaats van de dialecten zou innemen. Zo 

constateerde Goossens in 1987 “dat hoe langer hoe meer mensen in hoe langer hoe meer 

situaties ABN gebruiken, o.a. bij de opvoeding van de kinderen, die dan achteraf meestal 

geen dialect meer leren” (1987:2). Die conclusie zou in het licht van de hedendaagse 

taalsituatie een overschatting zijn. De dialectpool is in Vlaanderen langzaam aan het 

verdwijnen ten voordele van de zogenaamde tussentaal en dus niet ten voordele van de 

standaardtaal, zoals door Goossens werd verwacht (De Caluwe 2009:8). De Caluwe meent dat 

tussentaal “de standaard [is, EL] in Vlaanderen want vrijwel iedereen uit de spraakmakende 

regio’s in Vlaanderen […] spreekt zo, thuis, onder vrienden, onder mede-studenten, onder 

politici, bedrijfsleiders, in reclamespotjes, in soaps, in spelprogramma’s, et cetera” 

(2009:20). 

Dat de gesproken standaardtaal in Vlaanderen geen vaste voet aan de grond kan krijgen, 

zou alles te maken hebben met hoe het standaardiseringsproces verlopen is. In de 19e eeuw 
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werd ervoor gekozen om geen eigen Vlaamse standaardtaal te ontwikkelen op basis van de 

dialecten, maar om de standaardtaalnorm uit Nederland integraal in Vlaanderen over te 

nemen (Grondelaers & Van Hout 2011:203). Algemeen Nederlands werd als een 

exoglossische norm beschouwd en dat bracht met zich mee dat de gewone Vlaming geen 

directe voeling had met die variëteit. Een open houding tegenover Belgisch-Nederlandse 

taalverschijnselen moet daar verandering in brengen. (De Caluwe 2002:64; Geeraerts 

2001:338; Lybaert 2014:4). Taalbeleidsmakers hopen op die manier een toenadering tussen 

de Vlamingen en de standaardtaal te bewerkstelligen. 

Als we kijken naar de huidige taalsituatie in Vlaanderen, dan heeft de gesproken 

standaardtaal zich als taalvariëteit bij uitstek, zowel bij formele als informele gelegenheden, 

niet kunnen vestigen. Dat taalstandaardiseringsprocessen niet altijd in hun opzet slagen, is 

geen unicum: “language planning initiatives often fail […] they often have unintended 

consequences, and […] they are not always well-informed and not always benign to their 

effects” (Coupland & Kristiansen 2011:22). Algemeen Nederlands zou bijna uitsluitend 

gesproken worden op de openbare omroep, vandaar dat er ook wel eens gesproken wordt 

over ‘VRT-Nederlands’ (Grondelaers & Van Hout 2011:217). Plevoets verwijst dan weer naar 

de term ‘Journaalnederlands’ omdat de Vlaamse norm vooral tijdens het journaal te horen 

zou zijn (2008). Beide begrippen hebben met elkaar gemeen dat standaardtaal gezien wordt 

als een “virtual colloquial variety […], desired by the authorities, but rarely spoken in 

practice” (Grondelaers & Van Hout 2011:218). Geeraerts verwijst in die context naar de 

zogenoemde ‘zondagse-pakmentaliteit’: “zoals een zondags pak is de hoogste taalnorm iets 

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

(2001:343). 

De regio die volgens de publieke opinie het minst het Algemeen Nederlands beheerst, is 

West-Vlaanderen. Dat cliché verschijnt herhaaldelijk in de media. De Morgen kopt 

bijvoorbeeld: “Hier gaan we weer. West-Vlamingen kunnen geen Nederlands spreken” 

(2015). Dat stereotype beeld van de West-Vlaming wordt in de hand gewerkt door de 

dialectvastheid van de regio. Het is inderdaad zo dat de West-Vlaamse dialecten 

gekenmerkt worden door een grote vitaliteit. Verklaringen hiervoor zijn de perifere ligging 

van het gebied, de geringe verstedelijking en de weinige inwijkelingen die de provincie kent 

(Devos & Vandekerckhove 2005:144-145). Verschillende onderzoeken naar het taalgebruik 

in West-Vlaanderen bevestigen die sterke positie van de dialecten (Ghyselen 2016; Ghyselen 
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& Van Keymeulen 2014; Vandekerchove 2000; Willemyns 2008). Terwijl in de rest van 

Vlaanderen de substandaard de omgangstaal blijkt te zijn, zou dat in West-Vlaanderen nog 

steeds het dialect zijn (De Caluwe 2009:8; Ghyselen 2016:351).  

Uit die hoge scores voor dialectgebruik in West-Vlaanderen vloeien logischerwijs lage 

scores voor standaardtaalgebruik voort. Willemyns constateert op basis van zijn real time-

onderzoek in West-Vlaanderen dat het gerapporteerde standaardtaalgebruik in 

semiformele en formele situaties bij alle leeftijdsgroepen lager ligt in 2006 dan in 1983 en 

1997 (2008:57). Vandekerckhove merkt dan weer op dat het aantal informanten dat hun 

kennis van het dialect als ‘goed’ bestempelt, beduidend hoger ligt dan het aantal 

informanten dat hun standaardtaalbeheersing dezelfde beoordeling toekent (2000:280). 

Vandekerckhove geeft volgende reden voor de geringere standaardtaalbeheersing van 

West-Vlamingen: 

Een belangrijke verklarende factor is ongetwijfeld 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. […] 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 (2000:283-284). 

Uit die onderzoeken die zich baseren op gerapporteerd taalgedrag rijst de vraag of dat 

taalgedrag overeenstemt met de reële standaardtaalbeheersing van West-Vlamingen. Dit 

onderzoek stelt zich dan ook als doel de werkelijke standaardtaalproductie en -competentie 

van West-Vlamingen in kaart te brengen. Hiermee plaatst dit onderzoek zich in een rij van 

studies over de veranderingen die zich aan de standaardtaalpool aan het voltrekken zijn en 

over de vraag of een scenario van destandaardisering of demotisering hieraan ten grondslag 

ligt. Om die vragen te kunnen beantwoorden, hebben we echter meer empirische data 

nodig:  

more attention has to be devoted in our opinion to real or apparent time data which can 

actually demonstrate change. Especially in the Flemish context […] statements of 

destandardization are often made on the basis of intuitions, not of actual data showing that 

people did indeed speak more standard or evaluated the standard differently in the past” 

(Ghyselen, Delarue & Lybaert 2016:85). 
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Omtrent de dynamiek van het Standaardnederlands in Vlaanderen zijn er al voorzichtige 

eerste stappen gezet. Zo bestudeerde Ghyselen het taalgebruik van 30 hoogopgeleide 

vrouwen in diverse spreeksituaties. Op basis van productiedata kon ze opmerken dat voor 

sommige linguïstische variabelen de 25- tot 35-jarigen meer niet-standaardtalige varianten 

realiseerden dan de 50- tot 65-jarigen (2016:352). Ook Plevoets constateerde gelijkaardige 

taalveranderingen: hij kwam tot de conclusie dat sprekers uit de jaren 70 en 80 meer 

intermediaire vormen gebruikten dan sprekers uit de jaren 50 en 60 (2008:100).  

Ook ons onderzoek plaatst zich in die rij studies naar de dynamiek van de standaardtaal in 

Vlaanderen. We namen 36 interviews in vrije gespreksstijl af in de regio Ieper. Op die 

manier beschikken we over een nieuw corpus van gesproken taalgebruik dat ons toelaat de 

reële standaardtaalbeheersing van Ieperlingen objectief te bestuderen, wat tot op heden in 

een West-Vlaamse setting onderbelicht bleef. Ghyselens onderzoek situeerde zich eveneens 

in Ieper en ook zij observeerde haar informanten in een interviewsetting, maar bij haar 

werd de standaardtaal tijdens dat gesprek niet als taalvariëteit opgelegd (2016:90). Dat is in 

ons onderzoek wel het geval. Aansluitend op het interview werd telkens een 

standaardtaaltest bij de sprekers afgenomen. Met die test willen we nagaan of informanten 

die weinig tot geen standaardtaal hanteren tijdens het interview dat doen omdat ze geen 

standaardtaal kunnen spreken of omdat ze het niet willen. Die dimensie bleef bij Plevoets 

onderbelicht. 

Om uitspraken te kunnen doen over eventuele veranderingen die zich aan het voltrekken 

zijn aan de standaardtaalpool, focust dit onderzoek op de vraag of er tussen verschillende 

leeftijdscategorieën verschillen inzake standaardtaalbeheersing bestaan. Om die vraag te 

beantwoorden, werden de 36 bevraagde Ieperlingen in drie verschillende leeftijdsgroepen 

ondergebracht. Door te focussen op leeftijd kunnen we mogelijke 

taalveranderingsprocessen aan de hand van de apparent time-methode aan het licht 

brengen. Als bijvoorbeeld de jongere generatie minder standaardtaal spreekt dan de oudere 

generatie, dan zou dat op eventuele taalveranderingsprocessen kunnen wijzen.  

Een derde dimensie die in ons onderzoek betrokken wordt, naast de spreeksituatie en 

leeftijd van de informanten, is sociale klasse. Ghyselen, die zich enkel focuste op het 

taalgebruik van hoogopgeleide vrouwen, merkt terecht het volgende op: “het ligt binnen de 

lijn der verwachtingen dat het taalgebruik van andere sociale groepen afwijkt van het hier 

bestudeerde taalgedrag. […] Een exploratie van die dimensie is noodzakelijk om de 
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dynamiek in de Vlaamse taalrepertoria beter te doorgronden” (2016:358). Door in ons 

onderzoek te werken met informanten uit drie sociale klassen, namelijk een lagere klasse, 

een middenklasse en een hogere klasse, nemen we die oproep van Ghyselen in acht. We 

zullen ons meer bepaald concentreren op de vraag of de standaardtaal een klassegebonden 

variëteit is. Bestaat er met andere woorden een significant verband tussen 

standaardtaalproductie en -competentie enerzijds en sociale klasse anderzijds? Op basis van 

gerapporteerd taalgedrag komt Willemyns tot de volgende conclusie: 

Wat de variabele sociale klasse betreft zien we geen omkering, maar toch een serieuze 

versterking van een verschil dat in 1983 hoogstens tendentieel aanwezig was. Niet alleen 

werd in alle domeinen het dialectgebruik geringer naarmate de sociale klasse hoger was, 

maar vooral zien we dat de kloof tussen de laagste en de twee hogere klassen duidelijk 

breder was geworden, zodat sociale klasse nu onbetwistbaar de doorslaggevende variabele is 

die het taalgebruik en de variëteitenkeuze bepaald (2008:53).  

We moeten met die resultaten echter voorzichtig omspringen omdat ze gebaseerd zijn op 

het gerapporteerde taalgedrag van de informanten dat vaak gestuurd wordt door sociaal 

wenselijke antwoorden. Willemyns wijst zelf op het methodologische probleem dat er 

mogelijk een discrepantie bestaat tussen het gerapporteerde en het werkelijke taalgedrag 

(2008:68). Die lacune wordt in deze studie opgevuld omdat de reële standaardtaalbeheersing 

van de Ieperling wordt onderzocht. 

Een correlationeel, sociolinguïstisch onderzoek moet een antwoord bieden op bovenstaande 

vragen. Vooraleer we die vragen kunnen beantwoorden, verdiepen we ons eerst in de 

Vlaamse taalsituatie, waarin dialect- en standaardtaalverlies en de opkomst van tussentaal 

een belangrijke positie bekleden. Naast een algemene schets van het Vlaamse taallandschap 

richten we onze aandacht specifiek op de situatie in West-Vlaanderen. In een tweede 

hoofdstuk wordt de methodologie van het onderzoek gepresenteerd. Hier wordt dieper 

ingegaan op de situering van het onderzoek, zowel in haar geografische als taalkundige 

context. Verder worden de onafhankelijke, sociale variabelen en de afhankelijke, 

linguïstische variabelen toegelicht, alsook de verschillende spreeksituaties, de 

corpusopbouw en -analyse. Het derde hoofdstuk biedt een analyse van de resultaten en in 

het daaropvolgende hoofdstuk volgen enkele algemene conclusies. We sluiten ons 

onderzoek af met een besluit.  
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 Het Vlaamse taallandschap Hoofdstuk 1

Het huidige Vlaamse taallandschap wordt voorgesteld als een continuüm met aan de ene 

kant de traditionele dialecten en aan de andere kant de Nederlandse standaardtaal. Tussen 

die twee polen bevinden zich de intermediaire variëteiten. Die drieledige voorstelling van 

de Vlaamse taalsituatie is geen solide bolwerk, maar ze is onderhevig aan veranderingen. Zo 

zouden het verlies van de dialecten en de standaardtaal de opkomst van de tussentaal 

bevorderen (Ghyselen & Van Keymeulen 2014:131; Ghyselen 2016:65). In het volgende 

hoofdstuk staan die dynamieken van het Vlaamse taallandschap centraal. Eerst gaan we 

dieper in op de functie en status van de dialecten, de standaardtaal en de tussentaal in 

Vlaanderen. Vervolgens schetsen we de specifieke taalsituatie in West-Vlaanderen omdat 

die provincie in ons onderzoek centraal staat. Tot slot worden de mogelijke 

toekomstperspectieven van de standaardtaal in Vlaanderen belicht. 

1.1 De taalsituatie in Vlaanderen 

1.1.1 Dialect 

Eén van de grootste vaststellingen over de Vlaamse taalsituatie is dat de dialecten terrein 

verliezen (Van Keymeulen 1993; Vandekerckhove 2000; Willemyns 1979). Taeldeman 

schrijft “dat [d]e prachtige regenboog van dialectvarianten […] in Vlaanderen al enkele 

decennia aan het verbleken is” (2001:15). Aanleidingen voor dat dialectverlies zijn de 

groeiende mobiliteit, de toegenomen scholing en de rol van de media (Devos & 

Vandekerckhove 2005:142-143). Er is zowel sprake van een structureel als een functioneel 
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dialectverlies. Met structureel dialectverlies wordt bedoeld dat de lokale dialectkenmerken 

plaats maken voor meer wijdverbreide, regionale kenmerken. Functioneel structuurverlies 

houdt in dat steeds minder mensen in minder situaties dialect spreken (Devos & 

Vandekerckhove 2005:146).  

Het Vlaamse taalrepertorium werd tot dusver als diaglossisch gepercipieerd. Dat betekent 

dat er zich een continuüm van intermediaire vormen ontwikkeld heeft tussen de polen 

standaardtaal en dialect (Grondelaers & Van Hout 2011:206). Vele taalkundigen wijzen er 

echter op dat die diaglossie geleidelijk aan in een situatie zonder dialectpool aan het 

veranderen is (Ghyselen & Van Keymeulen 2014:117). Ghyselen komt in haar proefschrift 

over het gesproken Nederlands in Vlaanderen tot dezelfde conclusie: “[w]at de structuur 

van taalrepertoria betreft […], observeerden we in de centrale meetpunten Antwerpen en 

Gent vooral persoonlijke repertoria zonder dialectpool, terwijl in het perifere Ieper 

diaglossische repertoria domineerden” (2016:350). Wat de dynamiek van de taalrepertoria 

betreft, realiseerden de 25- tot 35-jarige sprekers uit Antwerpen en Gent in haar onderzoek 

significant minder niet-standaardtalige varianten dan 50- tot 65-jarige sprekers. In Ieper is 

dat verschil niet waar te nemen (2016:351-352). “Die resultaten bevestigen het weinig 

gecontesteerde idee dat het dialect in de westelijke periferie sterker staat dan in de rest van 

het Vlaamse taalgebied” (Ghyselen 2016:352).  

Uit de resultaten van Ghyselens onderzoek kunnen we vaststellen dat dialectverlies 

regiogebonden is. Ook het onderzoek van Ghyselen en Van Keymeulen wijst in die richting, 

namelijk “dat er in Vlaanderen opvallende regionale tempo- en intensiteitsverschillen zijn 

in het dialectverlies” (2014:131). Vooral in de perifeer gelegen gebieden zouden de dialecten 

nog goed standhouden (zie §2.2.2.1; Devos & Vandekerckhove 2005:144). Dat is onder andere 

het geval in West-Vlaanderen. Toch zijn ook de West-Vlaamse dialecten aan systeem- en 

functieverlies onderhevig (Devos & Vandekerckhove 2005:146). Uit hetzelfde onderzoek van 

Ghyselen en Van Keymeulen blijkt dat op twintig jaar tijd zo’n 35% minder jongeren 

rapporteren het plaatselijke dialect nog te beheersen. Op het vlak van dialectkennis spreekt 

nog 40% van de West-Vlamingen het plaatselijke dialect (Ghyselen & Van Keymeulen 

2014:127). 
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1.1.2   Standaardtaal 

1.1.2.1 Historische context 

In Vlaanderen zou er sprake zijn van een onvoltooid of vertraagd standaardiseringsproces 

(Van Hoof & Jaspers 2012:97). Terwijl er zich in het Noorden, ongeveer het huidige 

Nederland, al vanaf de zestiende eeuw een Nederlandse standaardtaal kon ontwikkelen, 

kwamen de Zuidelijke Nederlanden, vandaag Vlaanderen, achtereenvolgend onder Spaanse, 

Oostenrijkse en Franse heerschappij. Die vreemde heerschappij verhinderde een parallelle 

ontwikkeling van het standaardiseringsproces in het Noorden en in het Zuiden 

(Vandenbussche 2010:309-310). Naast een talige divergentie tussen de Republiek in het 

Noorden en het bezette Zuiden kenden beide delen vanaf de Val van Antwerpen in 1585 een 

eigen politieke, culturele, religieuze en economische ontwikkeling. In het Noorden was er 

sprake van de gouden, zeventiende eeuw: er heerste een grote welvaart, zowel op 

economisch als cultureel vlak. Daartegenover staat de donkere, zeventiende eeuw in het 

Zuiden, gekenmerkt door een stagnatie op alle gebieden (Willemyns 2003:95). Rond 1800 

was er dan ook een scherp contrast tussen het Noorden, waar er een 

standaardiseringsproces aan de gang was, en het Zuiden, waar tijdens de Franse periode 

enkel het Frans een officieel statuut kreeg (Vandenbussche 2010:310). 

Ondanks de grote kloof tussen Noord en Zuid werd er in de periode 1815-1830 een poging 

ondernomen om beide gebieden samen te brengen in het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden. Koning Willem I had de taak om de twee naties, die door de eeuwen heen van 

elkaar vervreemd waren geraakt, op alle mogelijke gebieden terug te verenigen. Hij voerde 

een actieve taalpolitiek in de Zuidelijke Nederlanden. Ondanks de grote inspanningen om 

Noord en Zuid terug bij elkaar te brengen, bleken de verschillen tussen beide gebieden te 

groot om op te lossen (Willemyns 2003:96). In 1830 werd België onafhankelijk. Op talig 

gebied vormde die onafhankelijkheid geen cesuur want het Frans bleef de enige officiële 

taal van het nieuwe koninkrijk. Het Nederlands bleef met andere woorden in Vlaanderen 

onderdrukt (Willemyns 2003:96). Het was wachten tot 1898 voordat het Nederlands en het 

Frans beide officiële talen werden van België (Vandenbussche 2010:310).   

De strijd in Vlaanderen voor het Nederlands werd gevoerd door de Vlaamse Beweging met 

onder andere Hendrik Conscience en Jan Frans Willems. De beweging heeft haar wortels in 

het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden: het standaardiseringsproces in het Noorden 
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bracht bij een kleine groep van intellectuelen in Vlaanderen het verlangen naar een 

overeenkomstig proces teweeg (Willemyns 2003:96). Janssens en Marynissen omschrijven 

de Vlaamse Beweging als volgt: 

Een complexe culturele en maatschappelijke stroming gericht op de wettelijke erkenning van 

de taal van de Vlamingen in België, op de intellectuele ontplooiing en de sociaal-economische 

welvaart van Vlaanderen en op de bewustmaking en de erkenning van de Vlamingen als volk 

of als gemeenschap binnen of buiten het Belgische staatsverband (2008:143-144). 

Binnen de Vlaamse Beweging heerste er een belangrijk discussiepunt: de particularisten 

streefden naar een endoglossisch, Vlaams standaardiseringsproces terwijl de 

integrationisten aansluiting zochten bij de Noord-Nederlandse norm (Grondelaers & Van 

Hout 2011:203; Van Hoof & Jaspers 2012:98). Die laatste wonnen de strijd (Van Hoof & 

Jaspers 2012:98-99) en wel om de volgende drie reden: 

Ten eerste was het Vlaams niet groot genoeg om weerstand te kunnen bieden aan het Frans 

[…]. Ten tweede was het Vlaams niet goed genoeg: het was te zeer door het Frans 

gecorrumpeerd om uitdrukking te kunnen geven aan de waardigheid van het Vlaamse volk. 

Ten derde was het het product van een geschiedenis die verkeerd gelopen was: door voor het 

Nederlands te kiezen sloot Vlaanderen weer bij zijn glorierijke verleden aan (Deprez 

1999:103). 

Toch zou het tot in het midden van de twintigste eeuw geduurd hebben voordat het 

Algemeen Nederlands in Vlaanderen verspreid raakte (Vandenbussche 2010:310). Van Hoof 

en Jaspers bestempelen de jaren 1950 tot 1980 als een periode van ‘hyperstandaardisering’: 

“een doorgedreven propagandistische, grootschalige, door taalwetenschappers 

ondersteunde, gemediatiseerde en decennialang in talloze maatschappelijke sectoren 

volgehouden ideologisering van het taalgebruik, die met moeite haar gelijke vindt in andere 

nationale contexten” (2012:97). In die periode beoogden taalijveraars een volledige 

assimilatie met de Noord-Nederlandse norm (Van Hoof & Jaspers 2012:110). Vanaf 1980 

kwam er echter een einde aan die tendensen. Vlaanderen kreeg een nieuw zelfbewustzijn 

als gevolg van een groeiende politieke, economische en culturele emancipatie. 

Vandenbussche stelt dat Vlaanderen zich van zijn “underdog attitude” bevrijd heeft 

(2010:311). Die emancipatorische tendensen oefenen ook een invloed uit op de taal: er 

ontstaat een meer open houding tegenover een Belgisch-Nederlandse norm (De Caluwe 

2002:64).  
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1.1.2.2 Huidige situatie 

Niet alleen de Vlaamse dialecten verliezen terrein. Factoren zoals globalisatie, immigratie, 

democratisering en informatisering beïnvloeden ook de standaardtaal, niet alleen in 

Vlaanderen maar in gans Europa (Ghyselen, Delarue & Lybaert 2016:75; Kristiansen & 

Coupland 2011). Specifiek voor de Vlaamse taalsituatie moet de standaardtaal concurreren 

met de steeds dominanter wordende tussentaal (De Caluwe 2009:9). De Caluwe merkt dan 

ook op dat “het standaardiseringsproces in Vlaanderen op een aantal voorheen niet 

vermoede grenzen [lijkt, EL] te zijn gestoten” (2009:9). Er klinken dan ook enkele ongeruste 

stemmen over die bedreiging van de standaardtaal: 

De een spreekt vooral over het dalend niveau van het onderwijs, de ander heeft het over veel 

spelfouten, er is discussie over wat de norm zou moeten zijn, of dat niemand zich aan die 

norm houdt, er zijn protesten tegen te veel Engelse woorden, er wordt geklaagd over een 

slordige uitspraak, sommigen menen dat de jeugd geen boeken meer leest, of dat er minder 

kranten gelezen worden, dat de sms-taal oprukt, of dat de tolerantie voor taalvariatie te ver is 

doorgeschoten. Maar overal in Europa zijn dezelfde kwesties aan de orde (Van der Horst 

2008:14). 

Dat de standaardtaal in Vlaanderen niet alomtegenwoordig is, kan ook opgemerkt worden 

aan de term die gebruikt wordt om naar die Vlaamse norm te verwijzen, namelijk ‘VRT-

Nederlands’ (Vandenbussche 2010). Algemeen Nederlands zou enkel te horen zijn op de 

Vlaamse publieke omroep, die streeft naar een vlekkeloze hantering van de standaardtaal. 

Het doel van de VRT is dat ze “de norm voor de Belgische variant van de Nederlandse 

standaardtaal [wil, EL] zijn en blijven” (Hendrickx 1998:1). Toch weerklinken ook hier 

kritische stemmen, zoals die van Mia Doornaert. Zij beweert dat “onze taal verloeder[t], ook 

op de openbare omroep” (Doornaert 2007). Het is inderdaad zo dat ook op de openbare 

omroep niet alleen Algemeen Nederlands wordt gesproken (Van Hoof 2010, 2013). Enkel 

tijdens het journaal zou uitsluitend standaardtaal te horen zijn. Om die reden hanteert 

Plevoets de term ‘Journaalnederlands’ om naar het Algemeen Nederlands te verwijzen 

(2008). 

De functionaliteit van standaardtaal werd in Vlaanderen al meermaals onderzocht. De 

uitkomsten van die onderzoeken wijzen allemaal in dezelfde richting: gesproken 

standaardtaal wordt door de modale Vlaming nauwelijks nog gehanteerd in alledaagse 

situaties. Zo constateerde Plevoets in zijn onderzoek naar het gesproken Nederlands in 
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Vlaanderen op basis van het Corpus Gesproken Nederlands dat de informanten die in de 

jaren 70 geboren zijn, zich meer van het ‘Soapvlaams’ bedienen dan informanten die in de 

jaren 40, 50 en 60 geboren zijn. Die laatste groep spreekt in formele situaties nog vaker 

‘Journaalnederlands’ (2008:177). Ghyselen komt tot een zelfde conclusie, namelijk dat 

informanten tussen de 50 en 65 jaar significant minder substandaardtalige kenmerken 

realiseren dan informanten tussen de 25 en 35 jaar (2016:352). Delarue concentreerde zich 

op het taalgebruik van Vlaamse leerkrachten. Terwijl de onderzochte leerkrachten beter 

Algemeen Nederlands spreken dan de gemiddelde Vlaming, constateert ook hij dat er toch 

nog duidelijke verschillen zijn tussen de standaardtaalnorm en de eigenlijke 

standaardtaalproductie van zijn informanten (2016:242). Uit die drie onderzoeken kunnen 

we besluiten dat de standaardtaal bij Vlamingen op de achtergrond raakt. Volgens 

Geeraerts heeft de Vlaming een ‘zondagse-pakmentaliteit’ als het op de standaardtaal 

aankomt: “zoals een zondags pak is de hoogste taalnorm iets waarvan de noodzaak buiten 

kijf staat, maar je er echt goed in voelen, doe je niet” (2001:243).  

Dat de Vlaming zich niet goed voelt bij het Algemeen Nederlands betekent niet dat hij de 

standaardtaalideologie afwijst. Die ideologie wordt door Swann, Deumert, Lillis en Mesthrie 

als volgt omschreven: 

A metalinguistically articulated and culturally dominant belief that there is only one correct 

way of speaking (i.e. the standard language). The SLI leads to a general intolerance towards 

linguistic variation, and non-standard varieties in particular are regarded as ‘undesirable’ and 

‘deviant’ (2004:296). 

Binnen de standaardtaalideologie wordt een grote waarde aan de standaardtaal toegekend, 

die als ‘betere’ variëteit wordt beschouwd. Die aanname impliceert dat niet-standaardtalige 

variëteiten ondergeschikt zijn aan de ‘betere’ variëteit (Jaspers 2001:164). Toch worden 

binnen de standaardtaalideologie de dialecten niet afgewezen “omdat zij respectievelijk de 

op traditie gerichte band met het volkse gemoed en de moderne eis tot burgerlijke 

emancipatie vorm zouden geven” (Jaspers & Brisard 2006:44). Dialecten hebben een plaats 

gekregen binnen de standaardtaalideologie, weliswaar een beperkte plaats. Ze worden 

enkel aanvaard binnen de huiselijke kring. Buiten die besloten kring wordt enkel de 

standaardtaal als geschikte variëteit aanzien (Jaspers & Brisard 2006:44). 
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Lybaert vroeg zich in haar proefschrift af of de standaardtaalideologie door de modale 

Vlaming wordt gereproduceerd. Om die vraag te beantwoorden, voerde ze interviews met 

80 Vlamingen waarin ze peilde naar attitudes tegenover de Vlaamse taalsituatie (2014). Op 

basis van die gesprekken kon Lybaert concluderen dat de standaardtaalideologie inderdaad 

wordt gereproduceerd. De meeste informanten bestempelden de standaardtaal als 

geschikte variëteit voor formele situaties en publieke domeinen met als tegenhanger de 

dialecten voor informele en privésituaties. Anders dan binnen de standaardtaalideologie 

kenden de informanten ook een plaats toe aan de tussentaal. Die variëteit was volgens 

enkelen zowel voor formele als voor informele situaties geschikt (Lybaert 2014:251). Ook 

Delarue merkte op dat Vlaamse leerkrachten zich bewust zijn van de relevantie van 

standaardtaal maar desondanks vinden ze het niet altijd geschikt om in een lessituatie 

daadwerkelijk ook die variëteit te gebruiken (2016:240-241). 

1.1.3 Tussentaal 

Tussen de dialecten en het Algemeen Nederlands treffen we een continuüm van 

tussenvormen aan. In navolging van Taeldeman (1992) worden die tussenvormen hier als 

‘tussentaal’ bestempeld. Daarnaast bestaan er nog een resem van stigmatermen die gebruikt 

worden om naar die intermediaire vormen te refereren: 

Tussentaal wordt ook wel –meestal denigrerend– ‘Verkavelingsvlaams’ of ‘Soap-Vlaams’ 

genoemd, naar wat als de typische gebruikssfeer voor dat soort Nederlands wordt beschouwd: 

de nieuwbouwwijken die overal in Vlaanderen op verkavelde gronden zijn opgetrokken, en de 

goedkope Vlaamse soaps op televisie, waarin het taalgebruik uit die verkavelingen wordt 

geïmiteerd (De Caluwe 2002:57). 

Ook de term ‘tussentaal’ zelf is niet vrij van een negatieve connotatie. Ze verwijst naar een 

variëteit ergens ‘tussenin’: “tussentaal lijkt m.a.w. niet alleen het prestige van de 

standaardtaal te ontberen, maar ook de authenticiteit van de dialecten” (Jaspers 2001:135). 

Daarnaast wordt tussentaal ook gezien als een overgangsvorm op weg naar standaardtaal 

(Jaspers 2001:135). Cajot is het met die stelling niet eens. Hij meent dat “deze omgangstaal 

[…] een zelfstandige grootheid (aan het worden) [is, EL], d.w.z. moedertaal van veel 

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

een autonome informele taalstandaardisering” (1998:1005). De Caluwe spreekt daarom niet 

langer over tussentaal, maar over de omgangstaal bij uitstek in Vlaanderen:  
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wat taalkundigen tussentaal noemen, de moedertaal, de taal van de dagelijkse omgang, de taal 

waarin ze sms’en en chatten. Het is de taal waarmee ze in heel Vlaanderen terecht kunnen en 

die ze horen in de media, niet alleen in soaps, maar ook meer en meer in informele 

praatprogramma’s, interviews met politici, spelprogramma’s, reality-tv, human-intrest-

programma’s, reclamespots (2009:17). 

Er heersen ook vragen omtrent de grammaticale kenmerken die deel uitmaken van de 

Vlaamse tussentaal. Volgens Taeldeman worden enkel die kenmerken, die supraregionaal 

zijn en niet als ‘dialect’ gepercipieerd worden, naar de tussentaal getransfereerd. 

Voorbeelden van die kenmerken zijn de ke-diminutief, subjectverdubbelingen en het ge-

pronomen (2008). Voor de oorsprong ervan wordt vaak verwezen naar de Brabantse 

expansie: kenmerken uit de Brabantse dialecten worden over heel Vlaanderen verspreid en 

door de taalgebruikers ook overgenomen (Grondelaers & Van Hout 2011:222). Toch moet er 

voorzichtig worden omgesprongen met het idee van een Brabantse expansie. Wanneer 

endogene, Brabantse elementen zich verspreiden in perifeer gelegen gebieden, zoals West-

Vlaanderen, kan er ook sprake zijn van exogenisme (Taeldeman 2008:41-42). 

Een tweede discussiepunt zit in de term ‘tussentaal’ zelf vervat. Die impliceert namelijk dat 

het gaat om één welomlijnde variëteit. Uit taalkundige hoek wordt die hypothese door 

onder andere Taeldeman beaamd. Hij meent dat grammaticale elementen zoals het ge-

pronomen en subjectverdubbelingen bij alle Vlamingen in hun tussentaal te horen zijn en 

dat die ontwikkeling bijdraagt tot een stabilisering van die variëteit (2008). De Caluwe is 

echter van mening dat er geen sprake is van een uniforme, Vlaamse tussentaal: “de 

voorstelling van de Vlaamse tussentaal als aparte entiteit, ver van de standaardtaal, gaat 

voorbij aan het feit dat tussentaal en standaardtaal een aanzienlijke overlap tonen” 

(2009:15). Met betrekking tot de vraag of er een stabiele tussentaal aanwezig is in 

Vlaanderen, is er dus nog geen consensus bereikt. 

Ook op de vraag wat de precieze oorzaken zijn voor de opkomst van tussentaal klinken 

verschillende stemmen. Lybaert formuleert twee mogelijke verklaringen: enerzijds zijn er 

verklaringen voor de opkomst van tussentaal ten gevolge van het groeiende dialectverlies 

en anderzijds ten gevolge van het standaardtaalverlies (2014:9). Die eerste mogelijke 

verklaring wordt in verband gebracht met de stijgende mobiliteit en de supraregionale 

contacten tussen mensen met verschillende dialectachtergronden. Dat zorgt voor het naar 

elkaar toegroeien van de plaatselijke dialecten en voor het ontstaan van regiolecten, die een 
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bredere verstaanbaarheid kennen (Devos & Vandekerckhove 2005:142; Lybaert 2014:9). De 

dialecten zouden hun ideale biotoop kwijtgeraakt zijn: “de oude besloten gemeenschappen 

van vroeger, waarin het leven zich in een straal van ongeveer 5 km rond de eigen 

woonplaats afspeelde, zijn zo goed als verdwenen” (Devos & Vandekerckhove 2005:142). 

Anderzijds komt tussentaal steeds vaker voor in situaties waar vroeger standaardtaal 

verwacht werd. Dat zou het gevolg zijn van vele ABN-acties in de jaren ’50, die het 

Algemeen Nederlands propagandeerden en de dialecten als minderwaardig voorstelden: “de 

ABN-acties hebben de Vlamingen van hun moedertaal, hun authentieke dialect, afgewend, 

in de hoop dat ze zich in plaats daarvan van correct Nederlands zouden bedienen” 

(Debrabandere 2005:31). De te strenge taalnorm dreef de Vlaming met andere woorden in 

de armen van de tussentaal. De opkomst van tussentaal in de richting van standaardtaal kan 

ook verklaard worden door het veranderende tijdsklimaat. Zo wijst Janssens op de 

groeiende emancipatie van de Vlamingen:  

Taal is een belangrijk uitdrukkingsmiddel van regionale identiteit. Dat Vlamingen een eigen 

Vlaamse taal willen, zoals die in tussentaal gestalte krijgt, een taal waarin ze zich op hun 

gemak voelen en zichzelf herkennen en waarmee ze zich van Nederland kunnen 

onderscheiden, is een uiting van regionale identificatiedrang. De verzelfstandiging van 

Vlaanderen heeft het taalautocentrisme bevorderd. Er is de laatste decennia duidelijk een 

afnemende bereidheid het noordelijke Nederlands in alles te volgen (2004: 174). 

1.2 De taalsituatie in West-Vlaanderen 

De taalsituatie in West-Vlaanderen wijkt op verschillende vlakken af van die in de rest van 

Vlaanderen. Omdat ons onderzoeksgebied gesitueerd is in die perifere provincie, gaan we in 

de volgende paragraaf dieper in op de bijzonderheden van het West-Vlaamse taallandschap. 

Zowel de positie als het gebruik van de dialecten, de standaardtaal en de tussentaal zullen 

aan bod komen.  

1.2.1 Dialect 

West-Vlaanderen neemt een uitzonderlijke positie in het Vlaamse taallandschap in omdat 

die provincie steevast als een dialectvast gebied wordt beschouwd. Devos en 
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Vandekerckhove halen als redenen de perifere ligging van de provincie en de geringe 

aanwezigheid van inwijkelingen aan (2005:144-145). Veel onderzoeken die zich toespitsen 

op dialectkennis en -gebruik van West-Vlamingen stellen het dialectvaste karakter van dat 

gebied dan ook vast. In het onderzoek van Ghyselen en Van Keymeulen gaf 53,6% van de 

ondervraagde West-Vlaamse studenten aan het plaatselijke dialect goed te kunnen spreken. 

Met dat percentage laten ze de studenten uit Oost-Vlaanderen (16,6%), Antwerpen (39,1%), 

Vlaams-Brabant (14,4%) en Limburg (23,8%) ver achter zich (2014:123). In de real timestudie 

van Willemyns meenden alle informanten uit het onderzoek van 2006 in de Westhoek het 

plaatselijke dialect te beheersen. Dat resulteerde in een score van 100% wat dialectkennis 

betreft. Voor het dialectgebruik liggen de percentages in alle situaties hoger dan in zijn 

onderzoek van 1997 en 1983, mits één uitzondering (2008:58). Ook de resultaten uit het 

onderzoek van Vandekerckhove wijzen opnieuw in diezelfde richting: 89% van de 108 

bevraagde KULAK-studenten heeft aangegeven het plaatselijke dialect te kennen en te 

gebruiken (2000:279). Op basis van dat resultaat meent ze “dat de monopoliepositie van het 

dialect als omgangstaal voor informele in-group contacten in West-Vlaanderen ook bij de 

jongste generatie nauwelijks aangetast [blijkt te zijn, EL]” (Vandekerckhove 2000, geciteerd 

in Willemyns 2008:54). 

De onderzoeken van Ghyselen en Van Keymeulen (2014), Willemyns (2008) en 

Vandekerckhove (2000) hebben gemeenschappelijk dat de resultaten gebaseerd zijn op 

gerapporteerde data. Ghyselen en Van Keymeulen merken daarom het volgende op:  

In welke mate [is, EL] de gerapporteerde dialectkennis en het gerapporteerde dialectgebruik 

van de bevraagde West-Vlamingen beïnvloed [...] door het traditionele beeld van West-

Vlaanderen als een uitermate dialectvast gebied [?, EL] Immers, het West-Vlaamse dialect lijkt 

als een belangrijk element beschouwd te worden van ‘de West-Vlaamse identiteit’ (cf. 

sketches op tv), waardoor het goed mogelijk is dat West-Vlaamse jongeren hun eigen 

taalgebruik sneller als dialect ervaren dan jongeren uit andere provincies (2014:127). 

De productiedata uit het onderzoek van Ghyselen (2016) naar de structuur en dynamiek van 

het gesproken Nederlands in Ieper, Gent en Antwerpen wijzen echter in dezelfde richting 

als de gerapporteerde data. Ze kan namelijk op basis van haar resultaten “het weinig 

gecontesteerde idee [bevestigen, EL] dat het dialect in de westelijke periferie sterker staat 

dan in Oost-Vlaanderen en Brabant” (2016:291). Het Ieperse dialect bezit namelijk een veel 
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grotere functionaliteit dan het dialect in de twee andere meetpunten: het dialect geldt voor 

de Ieperse sprekers als de omgangstaal in informele, regionale gesprekken (2016:253). 

Ondanks de sterke positie van de dialecten in West-Vlaanderen, zijn ook daar, net zoals in 

de rest van Vlaanderen, tekenen van dialectverlies te vinden. In het reeds aangehaalde 

onderzoek van Ghyselen en Van Keymeulen gaven van alle provincies de West-Vlaamse 

studenten wel het meest frequent aan het plaatselijke dialect goed te spreken, maar dat 

cijfer is wel in twintig jaar tijd met 34,6% gedaald. Het dialectverlies zou zich in West-

Vlaanderen “sneller dan ooit tevoren” doorzetten (2014:123). Redenen voor dat 

dialectverlies zijn de groeiende mobiliteit, toegenomen scholing en de invloed van de media 

(Devos & Vandekerckhove 2005:142-143). Willemyns merkt echter op dat er binnen West-

Vlaanderen “duidelijke tempo- en intensiteitsverschillen [zijn, EL] inzake dialectverlies” 

(2008:69). Ghyselen en Van Keymeulen observeerden in hun onderzoek daadwerkelijk 

regionale verschillen in de West-Vlaamse provincie: de gerapporteerde dialectcompetentie 

ligt in westelijk West-Vlaanderen hoger dan in de rest van de provincie (2014:128). Op basis 

van dat resultaat concluderen ze dat “we West-Vlaanderen niet meer als één groot 

dialectbastion mogen beschouwen wanneer we het over de functionaliteit van het dialect 

hebben, wat vroeger wel het geval was” (2014:128). 

1.2.2 Standaardtaal 

Volgens Geeraerts ervaren de Vlamingen de standaardtaal als een zondags pak: “zoals een 

zondags pak is de hoogste taalnorm iets waarvan de noodzaak buiten kijf staat, maar je er 

echt goed in voelen, doe je niet” (2001:243). Dat geldt ook voor West-Vlaanderen waar het 

VRT-Nederlands hoofdzakelijk een virtuele norm is. Tot die conclusie komt Ghyselen op 

basis van de productiedata van tien Ieperse vrouwen: die sprekers realiseerden het 

Algemeen Nederlands enkel in een standaardtaaltest, niet in spontane gesprekken 

(2016:169). Ook Vandekerckhove deed onderzoek naar de standaardtaalbeheersing van 

West-Vlamingen. Ze stelde vast dat 55% van de ondervraagde studenten meent een goede 

standaardtaalbeheersing te hebben. Uit eigen ervaring met beginnende studenten 

Nederlands leert Vandekerckhove echter dat het aandeel studenten met een goede 

standaardtaalbeheersing veel kleiner is (2000:281). Om die reden meent ze dat de meeste 

studenten veeleer over een matige beheersing van het Algemeen Nederlands beschikken 

(2000:282). Als verklaring hiervoor wijst Vandekerckhove op de homogeniteit van de West-
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Vlaamse bevolking: “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” (2000:283-284).  

Ook het real time-onderzoek van Willemyns naar het standaardtaalgebruik van West-

Vlamingen op drie verschillende tijdstippen, namelijk in 1983, 1997 en 2006, wijst in de 

richting van het VRT-Nederlands als virtuele norm: het standaardtaalgebruik bij de 186 

ondervraagde informanten uit de regio Ieper-Poperinge in 2006 ligt lager dan in de twee 

oudere onderzoeken (2008:57). In informele en semiformele situaties gaven de 

ondervraagde informanten aan vooral naar de plaatselijke dialecten te grijpen. In formele 

situaties krijgt de standaardtaal concurrentie van tussentaal (2008:56-57). 

1.2.3 Tussentaal 

De sterke positie van de plaatselijke dialecten in West-Vlaanderen beïnvloedt het 

tussentaalgebruik in die perifere provincie. West-Vlamingen zouden namelijk minder 

tussentaal hanteren dan de rest van Vlaanderen. Zo meent Willemyns dat “tussentaal het 

weligst [tiert, EL] waar het dialectverlies het grootst is” (2005:34). Tot die conclusie komt 

ook Lemahieu (2008). Voor haar onderzoek baseerde ze zich op spontane face-to-face 

conversaties uit het CGN tussen twee jongeren, die expliciet gevraagd werden om hun 

gesprek in de standaardtaal te voeren (2008:13). Op basis van die data kon Lemahieu 

besluiten dat bij de West-Vlaamse jongeren het laagste percentage tussentaligheid gemeten 

werd. De jongeren uit de andere vier Vlaamse provincies realiseerden meer tussentalige 

varianten in hun taalgebruik (2008:31). We moeten er echter wel op wijzen dat Lemahieu 

enkel morfo-syntactische kenmerken heeft onderzocht. Dat betekent dat de West-Vlaamse 

jongeren op morfo-syntactisch niveau standaardtaliger spreken dan jongeren uit de rest 

van Vlaanderen. Wanneer echter op fonologische kenmerken gelet zou worden, dan 

kunnen die resultaten veranderen.  

Een verklaring voor de minder sterke positie van de intermediaire variëteiten in West-

Vlaanderen is het dialectvaste karakter van die provincie. In informele situaties grijpen 

West-Vlamingen sneller naar hun plaatselijke dialecten omdat net zoals de standaardtaal, 

ook de Brabants gekleurde tussentaal als vreemd wordt aangevoeld (De Caluwe 2009:14). 

Daarnaast kan ook het ‘West-Vlaamse minderwaardigheidscomplex’, zoals het door 
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Lemahieu genoemd wordt, een rol spelen in het tussentaalgebruik van de West-Vlaming. In 

de publieke opinie komen de West-Vlamingen steevast als slechte standaardtaalsprekers 

naar voren. Als hun dan gevraagd wordt om Algemeen Nederlands te spreken, dan zouden 

ze meer dan andere Vlamingen hun best doen om hun taal te verzorgen (Lemahieu 2008:86). 

Impe en Speelman geven een gelijkaardige verklaring: “ten gevolge van hun 

‘ondergeschikte’ positie en daarmee samenhangede hogere normgevoeligheid keren zij zich 

meer dan andere sprekers af van laaggewaardeerde taalvariëteiten en willen ze zich tegelijk 

meer dan andere sprekers conformeren met prestigieuze taalvariëteiten” (2007:122-123). 

Er wordt niet alleen minder tussentaal gesproken in West-Vlaanderen, ook de attitudes 

tegenover die taalvariëteit verschillen van die in de rest van Vlaanderen: 

Recent inquiries into and studies of the linguistic situation in West-Flanders – the only 

province where the pace of dialect loss is very low, and where the diglossic situation has, 

therefore, persisted until the present day – seem to indicate that here indeed, the 

intermediate variety is used to a much lesser extent than in other parts of the country and 

that even the attitudes toward it are different (Willemyns 2007:272). 

Willemyns merkt in dat opzicht op dat de attitudes van West-Vlamingen tegenover de 

tussentaal negatiever zijn dan die in de rest van Vlaanderen (2007:275). Ook het onderzoek 

van Ghyselen en De Vogelaer concentreerde zich op de vraag of de sterke positie van de 

West-Vlaamse dialecten resulteert in een negatieve attitude tegenover de tussentaal. Uit de 

resultaten van de 165 informanten uit de regio Ieper-Poperinge bleek dat ze zowel 

negatieve attitudes hadden tegenover de Brabants gekleurde tussentaal als tegenover de 

West-Vlaamse tussentaal (2013:162). Het antwoord op de vraag luidt dan ook: “these 

negative attitudes towards Tussentaal converge with the idea that in West-Flanders the 

rapid progress of Tussentaal is delayed by the relatively strong position the dialects still 

hold there” (2013:164).  

Omwille van het minder frequente gebruik van de tussentaal in West-Vlaanderen wordt de 

West-Vlaamse taalsituatie als diglossisch opgevat (Ghyselen & De Vogelaer 2013:166; 

Willemyns 2007:272). Dat betekent dat voor formele situaties de standaardtaal wordt 

gebruikt en voor informele situaties de dialecten. In dat diglossisch taalrepertorium 

ontbreken intermediaire taalvariëteiten. Uit recent onderzoek van Ghyselen naar de 

taalsituatie in Ieper blijkt echter dat een diglossische taalsituatie in West-Vlaanderen 
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achterhaald is: zeven van de tien onderzochte, Ieperse informanten bleken namelijk een 

diaglossisch repertorium te hebben (2016:246). Die overgang van diglossie naar diaglossie 

heeft volgens Ghyselen geen invloed op de functionaliteit van de dialecten, omdat alle 

Ieperse informanten in de informele, regionale spreeksituaties dialect blijken te spreken 

(2016:247).  

Er werd herhaaldelijk al gewezen op het feit dat door de dialectvastheid van West-

Vlaanderen de inwoners van die provincie minder tussentaal zouden spreken. In §1.2.1 

werd echter bij de vitaliteit van die dialecten een kanttekening geplaatst: ook in West-

Vlaanderen treedt dialectverlies op, maar niet in die mate zoals in de rest van Vlaanderen. 

Die tekenen van dialectverlies geven meer ruimte voor de opkomst van tussentaal als 

omgangstaal in West-Vlaanderen. Ghyselen en De Vogelaer menen een verband te zien 

tussen dat dialectverlies en de opkomst van tussentaal: “the rapid spread of Tussentaal 

seems to correlate organically with the loss of language varieties in which speakers can 

express regional identity. The survival of these varieties, conversely, conditions the growth 

of Tussentaal” (2013:167). Ook het onderzoek van Ghyselen en Van Keymeulen toont aan dat 

niet-dialectsprekers voor tussentaal als informele omgangstaal kiezen, terwijl dat bij 

dialectsprekers nog steeds het dialect is (2014:127). 

1.3 Toekomstperspectieven voor de standaardtaal in Vlaanderen 

De Europese standaardtalen zijn ten gevolge van de toenemende globalisatie, immigratie en 

democratisering momenteel onderhevig aan enkele veranderingen. Die veranderingen 

worden als een bedreiging voor hun uniformiteit gezien (Ghyselen, Delarue & Lybaert 

2016:75; Grondelaers, Van Hout & Van Gent 2016:120). Als gevolg van die ontwikkelingen 

wordt in taalkundige kringen de vraag gesteld hoe de toekomst van de standaardtalen, en in 

Vlaanderen in het bijzonder het Nederlands, eruitziet. Dat leidt de laatste jaren tot 

veelvuldig onderzoek naar de dynamiek van de Europese standaardtalen (Ghyselen, Delarue 

& Lybaert 2016:76). 

Globaal genomen worden twee mogelijke scenario’s onderscheiden voor de ontwikkeling 

van standaardtalen: demotisering en destandaardisering (Coupland & Kristiansen 2011). In 
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een scenario van destandaardisering verliest de standaardtaal zijn positie als ‘best language’ 

en is er sprake van een afzwakking of zelfs een verlies van de standaardtaalideologie. 

Binnen die standaardtaalideologie wordt een grote waarde aan de standaardtaal toegekend, 

die als ‘betere’ variëteit wordt beschouwd. Niet-standaardtalige variëteiten zijn daarom 

ondergeschikt aan de ‘betere’ variëteit (Jaspers 2001:164). Destandaardisering kan dan 

gezien worden als de ultieme vorm van liberalisering (Coupland & Kristiansen 2011:28-29). 

Het tweede scenario wordt in navolging van Mattheier (1997) demotisering genoemd. De 

standaardtaalideologie blijft bij die ontwikkeling intact maar de sprekers geven een andere 

invulling aan het begrip ‘standaardtaal’. Het idee van een ‘best language’ blijft met andere 

woorden bestaan, maar waaruit die ‘best language’ bestaat, verandert (Coupland & 

Kristiansen 2011:28).  

De Europese standaardtalen volgen niet allemaal één welbepaald scenario. Zo zijn er aan de 

ene kant gemeenschappen waar de standaardtaal en standaardtaalideologie een sterke 

positie bekleden en aan de andere kant gemeenschappen met een zwakke positie van de 

standaardtaal en de bijhorende ideologie. Tussen die beide polen bevindt er zich een 

continuüm (Coupland & Kristiansen 2011:27): 

There are great differences to be found in the development and outcome of the language 

standardisation processes across Europe. If we conceptualize this as a continuum, we will at 

the one end find countries like Denmark, Iceland, Great Britain and France with strict and 

strong ‘standard languages’ […]. At the other end, it is an open issue whether Norway can be 

said to have a ‘standard language’ at all. In between, countries like Sweden, Finland, and 

Germany feature more or less strong standard languages. 

Denemarken wordt beschouwd als een land waar de standaardtaal nog steeds een sterke 

positie bekleedt. Maar die standaardtaal is, net zoals in de rest van Europa, onderhevig aan 

veranderingen. Het Standaarddeens krijgt te maken met een toenemende invloed van 

kenmerken uit de ‘low-Copenhagen speech’. Die kenmerken worden door de jongere 

generatie Denen in hun taalgebruik overgenomen en als positief gepercipieerd (Kristiansen 

2003). De standaardtaal als ‘best language’ blijft dus overeind, maar wat onder ‘best 

language’ wordt begrepen, wordt verruimd. In Noorwegen zou er dan weer sprake zijn van 

destandaardisering omdat zich daar de vraag opdringt of er wel sprake is van een Noorse 

standaardtaal (Coupland & Kristiansen 2011:27). 
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Ook de positie van de gesproken standaardtaal in Vlaanderen is onderhevig aan 

veranderingen. Het is in Vlaanderen namelijk zo dat de tussentaal steeds vaker opduikt in 

situaties waarin standaardtaal verwacht wordt. Plevoets constateerde op basis van zijn 

corpus bestaande uit fragmenten van het Corpus Gesproken Nederlands dat de sprekers die 

geboren zijn in de jaren 50 en 60 in formele situaties meer standaardtaal spreken dan 

sprekers die geboren zijn in de jaren 70 en 80 (2008). Delarue concludeerde dat in een 

klassituatie slechts een aantal leerkrachten die ouder zijn dan 50 jaar, standaardtaal 

spreken. Bij leerkrachten die jonger zijn, werden meer substandaardtalige kenmerken 

geteld (2016). Ook Ghyselen merkte op dat de 50- tot 65-jarige sprekers uit haar onderzoek 

voor enkele variabelen minder niet-standaardtalige varianten gebruikten dan de 25- tot 35-

jarige sprekers (2016:352). Uit die onderzoeken blijkt dat de standaardtaal een “virtual 

colloquial variety is, desired by the authorities, but rarely spoken in practice” (Grondelaers 

& Van Hout 2011:218). Grondelaers, Van Hout en Van Gent menen dat juist de uniformiteit 

van de standaardtaal ervoor zorgt dat ze bijna nooit spontaan gesproken wordt. Zodra ze 

wel spontaan gesproken wordt, treedt er variatie op (2016:128). Auers definitie van een 

standaardtaal, namelijk de standaardtaal als een uniforme, prestigieuze en gecodificeerde 

variëteit (2011:486), moet worden aangevuld met het kenmerk niet-vitaal: “the ‘best’ 

varieties in Dutch (…) are uniform, prestigious and codified, but non-vital; vital varieties, by 

contrast, are non-standard according to Auer’s criteria” (Grondelaers, Van Hout & Van Gent 

2016:128). 

Over de vraag of de domeinwinst van tussentaal een vorm van destandaardisering of 

demotisering is, heersen er uiteenlopende visies. Grondelaers, Van Hout en Speelman 

komen tot de conclusie dat in Vlaanderen aan de ene kant geen vitale standaardvariëteit 

aanwezig is en dat aan de andere kant regionale accenten in de standaardtaal niet worden 

geaccepteerd. Op basis van die resultaten beschouwen ze de ontwikkelingen die de Vlaamse 

standaard ondergaat als destandaardisering (2011:217-218). In de gerapporteerde, 

perceptuele data van het onderzoek van Ghyselen en Van Keymeulen wordt er echter geen 

bewijs gevonden voor destandaardisering: de informanten menen in formele situaties nog 

steeds standaardtaal te spreken (2014:132). Ze stellen zich echter de vraag in hoeverre het 

gerapporteerde taalgedrag het reële gedrag weerspiegelt. Productieonderzoek van het 

feitelijke taalgedrag in formele situaties kan die perceptiedata bevestigen of tegenspreken 

(Ghyselen & Van Keymeulen 2014:132). De data van dit onderzoek kunnen hiertoe 

bijdragen. 
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Een tweede mogelijke scenario voor de toekomst van de Vlaamse standaardnorm is er één 

van informele standaardisering, een specifieke vorm van demotisering. Jaspers en Van Hoof 

beweren op basis van een Vlaams televisiecorpus dat de Vlaamse standaardtaalsituatie die 

richting inslaat. Zelf spreken ze over een “late standardization”, waarbij “standard and 

vernacular language use are currently being reconfigured, with the latter becoming more 

prominent in contexts and genres where the standard language used to be de rigueur” 

(Jaspers & Van Hoof 2015:35-36). Er ontwikkelt zich met andere woorden een 

gestandaardiseerde vorm van de tussentaal (Ghyselen 2016:65-66). 

Het derde mogelijke scenario is dat van de dubbele norm, een tweede vorm van 

demotisering. Ghyselen concludeert op basis van haar resultaten dat de 

standaardtaalideologie, de norm als ‘best language’, bij de Vlaming nog steeds aanwezig is. 

Om die reden is het aannemelijk dat er in Vlaanderen sprake is van een 

dubbelestandaardscenario: in formele situaties blijft het VRT-Nederlands de norm, maar in 

informele situaties ontwikkelt er zich een nieuwe norm voor de tussentaal (Ghyselen 

2015:51). De dubbele norm wijst met andere woorden op een discrepantie tussen een ‘best 

superiority language’ en een ‘best dynamism language’ (Grondelaers & Kristiansen 2013:47). 

Ook het perceptieonderzoek van Lybaert wijst in dezelfde richting: de standaardtaal blijft 

de variëteit bij uitstek in formele en publieke situaties, maar ook de tussentaal wordt een 

neutrale status aangemeten (Lybaert 2015:124). De bovengenoemde posities tonen aan dat 

“any discussion of the present standard language situation in Dutch-speaking Belgium is 

bound to be controversial at this moment” (Grondelaers, Van Hout & Speelman 2011:203).  
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 Methodologie Hoofdstuk 2

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de methodologie van ons onderzoek. Eerst volgt een 

beschrijving van de geografische en taalkundige situering van het onderzoek. We lichten 

hier ook de keuze voor de stad Ieper toe. In een tweede onderdeel komen de onafhankelijke, 

sociale variabelen sociale klasse, leeftijd en geslacht aan bod. Vervolgens worden de 

afhankelijke, linguïstische variabelen, die voor dit onderzoek werden geselecteerd, 

inhoudelijk besproken. Nadien volgt een uitleg over de verschillende spreeksituaties waarin 

het taalgebruik van de informanten werd bestudeerd. Tot slot wordt de opbouw van het 

corpus en de gehanteerde analysetechniek uiteengezet. 

 

2.1 Situering van het onderzoek 

2.1.1 Geografische situering1 

De stad Ieper situeren we in het zuidwesten van West-

Vlaanderen, meer bepaald in de Westhoek (zie Figuur 1). 

Volgens de laatste cijfers die bekend gemaakt werden 

door de stad, telt Ieper 34984 inwoners en heeft het een 

oppervlakte van zo’n 13061 hectare. Met die cijfers is 

Ieper de vijfde grootste stad van de provincie West-

Vlaanderen (‘Ieper in feiten en cijfers’ 2013).    

 

 

 

                                                             
1 Louagie, E. (2016). Taalverandering in Ieper. Een correlationeel sociolinguïstisch onderzoek in real time [bachelorproef]. Gent: 
Universiteit Gent. 

Figuur 1 Kaart West-Vlaanderen (‘Ieper’ 2016) 
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Groot-Ieper bestaat uit elf deelgemeenten die op Figuur 2 te 

zien zijn. De desbetreffende gemeenten zijn Ieper (I), 

Zillebeke (II), Hollebeke (III), Voormezele (IV), Dikkebus (V), 

Vlamertinge (VI), Brielen (VII), Elverdinge (VIII), Zuidschote 

(IX), Boezinge (X) en Sint-Jan (XI) (‘Deelgemeenten’ s.d.). Het 

merendeel van de informanten in dit onderzoek is afkomstig 

van Ieper. Drie van de sprekers wonen in Vlamertinge en één 

woont in Zillebeke. Die vier informanten zijn toch in het 

onderzoek betrokken omdat ze pas recentelijk naar de 

deelgemeenten verhuisd zijn. 

2.1.2 Taalkundige situering2 

Het Zuid-Nederlandse dialectgebied bestaat uit vier grote dialecten, namelijk het West-

Vlaams, Oost-Vlaams, Brabants en Limburgs (zie Figuur 3). Het dialect van Ieper situeren we 

binnen het West-Vlaams. Dat West-Vlaams valt echter niet volledig met de West-Vlaamse 

provinciegrenzen samen (Devos & Vandekerckhove 2005:20). Enerzijds is het dialect 

grensoverschrijdend, wat wil zeggen dat het West-Vlaams verder reikt dan de 

provinciegrens. Dat is bijvoorbeeld het geval in het westen, net over de Franse grens. 

Anderzijds worden in West-Vlaanderen niet uitsluitend West-Vlaamse dialecten gesproken. 

In het zuidoosten is er bijvoorbeeld een sterke invloed van het Oost-Vlaams. De dialecten in 

dat gebied tussen de twee provincies zijn overgangsdialecten (Devos & Vandekerckhove 

2005:20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Louagie, E. (2016). Taalverandering in Ieper. Een correlationeel sociolinguïstisch onderzoek in real time [bachelorproef]. Gent: 
Universiteit Gent. 

Figuur 2 Ieper en zijn deelgemeenten 
(‘Ieper’ 2016) 

Figuur 3 Het Zuid-Nederlandse dialectgebied (Taeldeman 2001:8) 
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Het West-Vlaams wordt op Figuur 3 als een homogeen 

dialect voorgesteld. Enerzijds is er sprake van 

homogeniteit omdat inwoners uit de gehele provincie 

elkaar begrijpen. Enkel de dialecten van Frans-

Vlaanderen leveren problemen op (Devos & 

Vandekerckhove 2005:28). Anderzijds heerst er een 

diversiteit binnen het West-Vlaams (zie Figuur 4). We 

kunnen het dialectgebied namelijk opdelen in vier 

subgroepen: het Noord-West-Vlaams (1), het westelijke 

West-Vlaams (2), het continentale West-Vlaams (3) en 

een overgangszone tussen het West- en Oost-Vlaams (4). 

Op Figuur 4 wordt duidelijk dat het Ieperse dialect tot het westelijke West-Vlaams behoort 

(Devos &  Vandekerckhove 2005:28-29).  

2.1.3 Verantwoording keuze 

In dit onderzoek concentreren we ons op de standaardtaalproductie en -competentie van 

West-Vlamingen. We hebben voor West-Vlaanderen als onderzoeksgebied gekozen omdat 

er voor die regio weinig productiedata met betrekking tot de standaardtaal aanwezig is3. De 

dialectproductie en -competentie van West-Vlamingen is daarentegen vaker onderzocht 

(zie o.a. Ghyselen & Van Keymeulen 2014; Vandekerckhove 2000; Willemyns 2008). Uit die 

onderzoeken komt naar voren dat de West-Vlaamse dialecten het beste stand weten te 

houden: “West-Vlaanderen, dat weten we onderhand, onderscheidt zich van de rest van het 

Zuid-Nederlandse taalgebied, zowel wat dialectkennis als wat dialectgebruik betreft” 

(Willemyns 2008:52). Het is daarom interessant om na te gaan hoe het dialectvaste karakter 

de positie van de standaardtaal beïnvloedt. Gegevens over de standaardtaalbeheersing van 

West-Vlamingen zijn grotendeels beperkt tot gerapporteerd taalgedrag (Vandekerckhove 

2000:280; Willemyns 2008). Zo gaven bij Vandekerckhove 55,5% van de geënquêteerde 

studenten aan dat hun standaardtaalbeheersing ‘goed’ is, maar vanuit haar eigen ervaring 

meent Vandekerckhove dat het bij die beoordeling wellicht om een overschatting gaat 

 

                                                             
3 Daarnaast werd voor de stad Ieper gekozen omdat de onderzoeker zelf uit die regio afkomstig is. Dat is een groot voordeel voor 
het vinden van geschikte informanten. 

Figuur 4 West-Vlaams dialectgebied  
(Devos & Vandekerckhove 2005:29) 
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(2000:281-282). Empirische data kunnen de lacune van gerapporteerd standaardtaalgebruik 

en gerapporteerde standaardtaalkennis opvullen. 

2.2 Variabelen 

In dit onderdeel gaan we dieper in op de onafhankelijke, sociale en afhankelijke, 

linguïstische variabelen. De selectiecriteria voor de informanten worden in §2.2.1 

toegelicht. Er zal dieper worden ingegaan op de sociale klasse, de leeftijd en het geslacht 

van de sprekers. Vervolgens komt in §2.2.2 een inhoudelijke bespreking van negen 

afhankelijke, linguïstische variabelen, die voor dit onderzoek werden geselecteerd, aan bod.  

2.2.1 Onafhankelijke sociale variabelen 

Sociolinguïstiek is een breed onderzoeksdomein dat zich bezighoudt met “the study of the 

social uses of language” (Chambers 2002:3). Ze stelt zich als voornaamste doel de relatie 

tussen gemeenschap en taal te verklaren. ‘Gemeenschap’ wordt gedefinieerd als een bundel 

van allerhande sociale variabelen waarvan sociale klasse, leeftijd en geslacht de 

voornaamste zijn (Kerswill 2007:51). In deze studie worden die drie variabelen in het 

onderzoek betrokken. We analyseren het taalgebruik van 36 mannen4 uit Ieper in twee 

spreeksituaties: in een interview over alledaagse onderwerpen en in een standaardtaaltest. 

Om taalveranderingen aan het licht te brengen, wordt een onderscheid gemaakt tussen drie 

leeftijdscategorieën: jongeren tussen 18 en 25 jaar, de middengroep van 40 tot en met 50 

jaar en tot slot de ouderen vanaf 60 jaar. Daarnaast maken de 36 informanten deel uit van 

drie sociale klassen: de lagere klasse, middenklasse en hogere klasse. Op die manier kunnen 

we nagaan of de standaardtaal een klassegebonden variëteit is. De verdeling van de 

informanten wordt in Tabel 1 schematisch voorgesteld. 

 

 

                                                             
4 Het profiel van de 36 informanten vinden we terug in Bijlage 1. 
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                        Leeftijd 

Sociale klasse 
18-25 jaar 40-50 jaar 60+ 

Lagere klasse 4 4 4 

Middenklasse 4 4 4 

Hogere klasse 4 4 4 

Tabel 1 Verdeling informanten op basis van leeftijd, sociale klasse en geslacht 

De 36 geselecteerde informanten moeten niet alleen tot één van de negen bovenstaande 

categorieën behoren, ze moeten daarnaast aan een aantal criteria wat betreft hun herkomst 

voldoen. In het ideale geval wonen de informanten al hun hele leven in Ieper. Die 

voorwaarde is echter moeilijk te operationaliseren omdat vele informanten, vooral die uit 

de middenklasse en hogere klasse, buiten de West-Vlaamse provinciegrenzen studeren of 

gestudeerd hebben. Om die reden zijn we op zoek gegaan naar informanten die het grootste 

deel van hun leven in Ieper gewoond hebben. Een tweede criterium dat gehanteerd werd bij 

de selectie van de informanten is dat één van de ouders ook geboren en opgegroeid moet 

zijn in Ieper. De andere persoon moet van de provincie West-Vlaanderen afkomstig zijn. 

Twee informanten bleken niet aan die laatste voorwaarde te voldoen: de moeder van 

informant 16 is afkomstig van Gent en de moeder van informant 22 is Franstalig.  

2.2.1.1 Sociale klasse 

Sociale klasse is één van de centrale concepten in de sociolinguïstiek. Trudgill meent dat 

“most members of our society have some kind of idea, intuitive or otherwise, of what social 

class is” (1974:32). Toch heerst er onder taalkundigen onenigheid over wat sociale klasse is 

en op basis van welke factoren een individu in een bepaalde klasse gecategoriseerd wordt 

(Ash 2002:402). In de praktijk zien we dat het begrip sociale klasse in verschillende 

onderzoeken op een andere manier benaderd wordt. De ene taalkundige ziet sociale klasse 

als een bundel van meerdere variabelen, terwijl een andere taalkundige stelt dat sociale 

klasse op basis van één enkele variabele bepaald kan worden. Daarnaast wordt er ook een 

onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve factoren die sociale klasse bepalen. 

De keuze voor die factoren is opnieuw afhankelijk van onderzoek tot onderzoek (Ash 

2002:419-420). Om de verscheidenheid van aanpak in verschillende studies te illustreren, 

volgen hieronder enkele sociolinguïstische onderzoeken waarin sociale klasse centraal 

staat.  
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Labov, grondlegger van de sociolinguïstiek, heeft zich niet beperkt tot één bepaalde aanpak 

om individuen in een sociale klasse onder te brengen. De benadering van sociale klasse in 

zijn onderzoek over de Lower East Side of New York City berust op objectieve factoren als 

beroep, opleiding en inkomen (Ash 2002:406; Labov 2006). In zijn New York City Department 

Store Survey werden drie sociale klasse geconstrueerd op basis van de subjectieve factor 

prestige. Prestige werd bepaald door drie warenhuizen in New York, meer bepaald Saks, 

Macy’s en Klein’s, waarvan het eerste warenhuis het meeste prestige geniet en de laatste 

het minste (1972). Een derde project van Labov in Philadelphia focust dan weer op buurt als 

variabele die sociale klasse bepaalt (2001). Terwijl Labov objectieve en subjectieve factoren 

niet combineert in éénzelfde onderzoek, meent Trudgill dat dit wel kan bijdragen tot een 

genuanceerdere classificatie van sociale klasse. Op basis van de objectieve variabelen 

beroep, beroep van de vader, inkomen, opleiding en de subjectieve variabelen huisvesting 

en de ligging ervan heeft hij de bevolking van Norwich in vijf sociale klassen gegroepeerd 

(1974). In contrast met de zes geselecteerde variabelen van Trudgill staat het onderzoek van 

Horvath in Sydney. Zij is van oordeel dat beroep alleen een voldoende adequate variabele is 

die sociale klasse bepaalt (1985). 

Het is duidelijk dat er over de invulling van het begrip sociale klasse in sociolinguïstisch 

onderzoek tot op heden nog geen consensus bereikt is. Dat hoeft niet te verbazen: sociale 

klasse is geen universeel gegeven. Iedere gemeenschap heeft namelijk zijn eigen sociaal 

classificatiesysteem. We kunnen niet dezelfde sociale klassen aannemen in een gesloten 

landbouwmaatschappij als in een geïndustrialiseerde, westerse samenleving (Rickford 

1986). De onderzoeker moet daarom een design ontwikkelen dat geschikt is voor het type 

onderzoek dat hij uitvoert en voor het soort gemeenschap waarin hij werkt (Ash 2002:412). 

Concreet stelt de onderzoeker een indeling in sociale klasse op, gebaseerd op een bundel 

van variabelen (Ash 2002:413). De belangrijkste en meest bepalende variabele voor een 

indeling in sociale klasse is beroep. Om die reden gebruiken sommige onderzoekers enkel 

beroep als variabele want het is weinig waarschijnlijk een andere indeling in sociale klassen 

te verkrijgen als beroep van de classificatie wordt uitgesloten (Ash 2002:419).  

In dit onderzoek worden de informanten op basis van hun beroep en opleidingsniveau 

ingedeeld in een bepaalde sociale klasse. Beroep werd gekozen omwille van de hoge graad 

van correctheid: “if social class is determined by a combination of features, the single 

indicator that accounts for by far the greatest portion of the variance is occupation” (Ash 
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2002:419). Daarnaast is de variabele beroep een betere indicator voor de indeling in sociale 

klasse van de oudere generatie. Zo’n vijftig jaar geleden was het immers niet zo 

vanzelfsprekend om verder te studeren. Wanneer in dat geval het opleidingsniveau als 

enige variabele gehanteerd zou worden, kan dat voor een vertekend beeld zorgen. Voor 

opleidingsniveau werd gekozen omwille van de aanwezigheid van studenten onder de 

informanten. Zij oefenen nog geen beroep uit en om die reden moet er een alternatieve 

classificatiefactor voorhanden zijn. 

Op basis van de variabelen opleidingsniveau en beroep worden drie sociale categorieën 

geconstrueerd: de lagere klasse, de middenklasse en de hogere klasse. Voor het 

opleidingsniveau werd er een onderscheid gemaakt tussen zij die na het secundair 

onderwijs geen verdere opleiding hebben gevolgd, zij die verder gestudeerd hebben aan een 

hoge school en zij die een universitaire opleiding genoten hebben. Voor het beroep werd er 

allereerst gedifferentieerd tussen manuele en niet-manuele beroepen. Ammon, die zich 

concentreerde op het standaardtaal- en dialectgebruik in de omgeving rond het Duitse 

Tübingen, concludeert: “Die Arbeitsweise [determiniert, EL] unabhängig vom Einkommen 

den Gebrauch von Dialekt und Einheitssprachen” (1973:202). Het taalgebruik houdt verband 

met de al dan niet manuele aard van een beroep. De niet-manuele beroepen werden in dit 

onderzoek vervolgens opgedeeld in enerzijds zelfstandige of leidinggevende functies en 

anderzijds bediendefuncties. Dat alles wordt in Tabel 2 schematisch voorgesteld. 

Sociale variabelen 

 
Sociale klassen 

Opleidingsniveau Beroep 

Lagere klasse Geen hogere opleiding Manueel beroep 

Middenklasse 
Opleiding aan een hoge 

school 

Niet-manueel beroep: 

bediendefunctie 

Hogere klasse 
Universitaire opleiding Niet-manueel beroep: zelfstandige 

of leidinggevende functie 

Tabel 2 Verdeling van de informanten in sociale klassen 

2.2.1.2 Leeftijd 

Een tweede belangrijke sociale variabele voor dit onderzoek is leeftijd. Sociolinguïstische 

studies die de variabele leeftijd in het onderzoek betrekken, willen change in progress aan het 

licht brengen (LLamas 2007:73). In Labov’s studie over Martha’s Vineyard werd de realisatie 
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van de diftongen /aw/ en /aj/ onderzocht. Labov kwam tot de opmerkelijke conclusie dat 

de jongere generaties de hoogste scores behaalden voor de centralisatie van de diftongen. 

Op basis van die resultaten kon Labov concluderen dat er taalverandering op gang was die 

zich van de Engelse norm afzette en zich in de richting van een eigen conservatieve norm 

bewoog (Labov 1963). Ook in zijn andere bekende studie, de New York City Department Store 

Survey, kwam Labov tot resultaten die op een taalverandering wijzen. De frequentie van de 

/r/-uitspraak lag bij de jongere leeftijdsgroepen hoger dan bij de oudere (1972:58-59).  

Taalverandering bestuderen vraagt een comparatieve studie tussen het taalgebruik van een 

bepaalde populatie op twee (of meerdere) tijdstippen (Chambers & Trudgill 1998:149). Die 

studie kan twee vormen aannemen: enerzijds een real time- en anderzijds een apparent time- 

onderzoek. De methode die Labov in beide onderzoeken hanteerde, is de apparent time-

methode. Zijn studie in New York City geldt als “primary example of how synchronic and 

diachronic linguistics could be reintegrated” (Sankoff 2006:112). In dat soort onderzoek 

wordt het taalgebruik van verschillende leeftijdsgroepen op één bepaald moment in de tijd 

onderzocht (Chambers & Trudgill 1998:149). Zo wordt op basis van synchrone taaldata een 

diachroon beeld van taalverandering gevormd (Meyerhoff 2011:138), of zoals Sankoff het 

definieert: “slicing through the present to the past” (2004:121). Het uitgangspunt vormt de 

aanname dat ons taalgebruik gevormd wordt gedurende de kritische periode en na de jong 

volwassenheid nauwelijks meer een verandering ondergaat (Chambers & Trudgill 1998:149; 

Lenneberg 1967). Zo weerspiegelt het taalgebruik van veertigjarigen nu het taalgebruik van 

twintigjarigen twintig jaar geleden. Op die manier kan dat taalgebruik vergeleken worden 

met de taal van twintigjarigen nu. Verschillen tussen het taalgebruik van twintigjarigen en 

veertigjarigen wijzen op taalverandering (Chambers & Trudgill 1998:151). 

De tweede methode om taalverandering te bestuderen, een onderzoek in real time, vergelijkt 

onderzoeksresultaten met elkaar die op verschillende tijdstippen op een gelijkaardige 

manier verzameld werden (Chambers & Trudgill 1998:149). Als dezelfde informanten uit het 

oorspronkelijke onderzoek deel uitmaken van de studie enkele jaren later, spreken we van 

een panel study (Wardhaugh & Fuller 2015:161). Zo’n studie is echter zelden mogelijk omdat 

de onderzoeker aan enkele externe factoren verbonden is: de informanten moeten bereid 

zijn om opnieuw mee te werken; daarnaast kunnen ze reeds verhuisd zijn waardoor hun 

taalgebruik niet meer representatief is voor het taalgebruik van hun vroegere omgeving of 

enkele informanten kunnen gestorven zijn (Chambers & Trudgill 1998:149). Een trend study 



 

 31 

beroept zich daarentegen op nieuwe informanten die vergelijkbaar zijn met die van de 

oorspronkelijke studie (Chambers & Trudgill 1998:150). Als de samenstelling van de 

steekproef gelijkaardig is met die van de oorspronkelijke studie, dan kunnen we “with a 

high level of confidence” uitspraken doen over taalverandering (Chambers & Trudgill 

1998:150). 

Het grootste nadeel van de real time-methode is dat de onderzoeker afhankelijk is van 

bestaand taalkundig materiaal. Daarnaast is het vaak onduidelijk hoe het materiaal destijds 

verzameld werd. Die kennis is voor de huidige taalkundige die een real time-onderzoek wil 

uitvoeren essentieel omdat het materiaal op een gelijkaardige manier verzameld moet 

worden, wil hij het taalgebruik op twee verschillende tijdstippen met elkaar vergelijken 

(Van Bree 1996:206). De auteur van dit onderzoek voerde zelf een real time-onderzoek uit in 

het kader van een bachelorscriptie en werd met die beperkingen geconfronteerd (Louagie 

2016). 

Omwille van de nadelen die met een real time-onderzoek gepaard gaan, werd er hier 

gekozen om taalverandering te onderzoeken aan de hand van de apparent time-methode. De 

voordelen van die methode zijn dat we er zeker van zijn dat het materiaal op een 

vergelijkbare manier verzameld werd en dat door één onderzoeker en op éénzelfde 

moment. Daarnaast is de onderzoeker niet afhankelijk van ouder taalmateriaal en heeft hij 

de zaak in eigen handen (Van Bree 1996:206). Sankoff vat de validiteit van de apparent time-

methode als volgt samen:  

Apparent time, as well as the critical period for language acquisition, are both hypotheses 

well grounded in a substantial body of research. In both cases, they can guide longitudinal 

research, designed to refine and deepen our understanding of exactly how language change 

and variation plays out over the life course of individuals and of speech communities (Sankoff 

2004:137). 

In dit onderzoek werken we met drie leeftijdsgroepen. De eerste categorie omvat 

informanten tussen de 18 en 25 jaar (geboren tussen 1991 en 1998), de tweede categorie 

bestaat uit informanten tussen de 40 en 50 jaar (geboren tussen 1966 en 1976) en de 

informanten uit de laatste categorie zijn ouder dan 60 jaar (geboren voor 1956). Aan de 

hand van die drie leeftijdsgroepen kunnen we de vitaliteit van de standaardtaal in Ieper 

bepalen. Als de resultaten bijvoorbeeld uitwijzen dat standaardtaalproductie en                      
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-competentie daalt per leeftijdsgroep, dan zou dat kunnen betekenen dat er zich 

veranderingen aan het voltrekken zijn aan de standaardtaalpool in het onderzoeksgebied. 

2.2.1.3 Geslacht 

Een derde interesseveld van de sociolinguïstiek is de relatie tussen taalgebruik en geslacht. 

Het hierboven aangehaalde onderzoek van Trudgill in Norwich toonde aan dat de 

mannelijke informanten vaker kozen voor een meer substandaardtalige uitspraak dan 

vrouwen, ongeacht tot welke sociale klasse ze behoorden (1974). Ook Cheshire, die het 

taalgebruik van jongeren in Reading onderzocht, kwam tot die conclusie: mannelijke 

informanten beroepen zich vaker dan vrouwelijke informanten op niet-standaardtalige, 

grammaticale constructies (1982). Coates besluit: “this finding - that male speakers are 

more likely than female to use non-standard variants – has proved very robust and has been 

found in studies all over the world” (2007:64).  

Een verklaring voor die geslachtsspecifieke discrepantie lezen we onder andere bij Lakoff, 

die als één van de eersten aandacht schonk aan de relatie tussen geslacht en taalgebruik. Zij 

is van oordeel dat de verschillen tussen de geslachten verband houden met de power van 

mannelijke sprekers en de relatieve powerlessness van vrouwelijke sprekers (1975:45). Om die 

powerlessness te compenseren, gaan vrouwen vaker kiezen voor standaardtalige variëteiten 

die een zekere vorm van prestige uitstralen. Mannen blijven eerder bij hun dialect omdat ze 

al een vorm van power of prestige verworven hebben (Janssens & Marynissen 2008:220-221). 

Trudgill vat die verklaring als volgt samen: mannen in onze westerse maatschappij worden 

beoordeeld op basis van “their occupation, their earning power, and perhaps by their other 

abilities – in other words by what they do”, terwijl vrouwen beoordeeld worden op “how 

they appear” (1972:183). Ze zullen dus meer aandacht schenken aan hoe ze zich zelf 

presenteren, zowel op het gebied van hun uiterlijk als van hun taalgebruik (Eckert 2000). 

Janssens en Marynissen geven die verklaring ook op als reden voor het talige verschil 

tussen mannen en vrouwen, maar geven nog een tweede verklaring: 

Uit tal van onderzoeken in de laatste decennia blijkt dat vrouwen in grote steden vaker dan 

mannen vormen uit de standaardtaal, het AN, gebruiken. Hiervoor worden verschillende 

verklaringen gegeven. Een daarvan is de opvoedende taak van 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 
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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 dat daarentegen eerder mannelijk prestige, zeg maar: een ideaal 

van stoer doen, een grotere rol te spelen, wat eerder geassocieerd wordt met 

normdoorbreking, substandaardvarianten  en -variëteiten, oftewel ‘plat’ of eventueel 

dialectisch taalgebruik (2008:220-221).  

De internationale tendens luidt dat er inzake taalgebruik inderdaad een verschil is tussen 

mannen en vrouwen (Fischer 1958; Labov 2006; Levine & Crocket 1966; Trudgill 1972; 

Wolfram 1969). De onderzoeken die echter tot nu toe gevoerd werden in West-Vlaanderen 

spreken die internationale tendens tegen. In de Westhoek-enquête kon Willemyns geen 

onderscheid aantonen tussen dialectkennis en -gebruik van mannen en vrouwen: “de 

internationaal bekende tendens, die de zorg voor sociaal “correct” taalgebruik vooral als 

opgave van de vrouwen en het dialectgebruik in eerste instantie als mannenzaak 

beschouwt, blijkt in de “Westhoek” niet voor te komen” (2008:67-68). Ghyselen en Van 

Keymeulen wijzen in hun onderzoek over de dialectcompetentie in West-Vlaanderen wel op 

een significant verband tussen geslacht en dialectgebruik: 73,3%  van de mannelijke 

informanten beweert dialect te beheersen, terwijl dat bij de vrouwen slecht 46% is 

(2014:127). We moeten echter kritisch met die resultaten omspringen omdat ze gebaseerd 

zijn op gerapporteerd taalgedrag. We moeten ons dus de vraag stellen of de resultaten 

daadwerkelijk het taalgedrag reflecteren of eerder taalattitudes aan het licht brengen. Bij 

dat laatste zou het lage cijfer bij de vrouwen te verklaren zijn door hun negatievere attitude 

tegenover dialect (2014:124). 

Concreet voor ons onderzoek houden we de variabele geslacht constant omdat in de 

bestaande literatuur over het taalgebruik in West-Vlaanderen niets erop wijst dat er 

verschillen zouden bestaan tussen mannen en vrouwen. Onze keuze gaat uit naar 

mannelijke informanten omdat van hen verwacht wordt dat ze minder standaardtalig 

spreken dan vrouwen. Wordt die trend doorgetrokken als hen uitdrukkelijk gevraagd wordt 

om standaardtaal te spreken? 
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2.2.2 Afhankelijke linguïstische variabelen 

Om de standaardtaalproductie en -competentie van de Ieperse informanten te meten, wordt 

hun taalgebruik op het aandeel substandaardtalige varianten5 onderzocht. Om redenen van 

haalbaarheid focussen we ons in dit onderzoek op negen linguïstische variabelen in het 

taalgebruik van 36 Ieperlingen. Het gaat om vijf variabelen van fonologische en vier 

variabelen van morfo-syntactische aard. Op die manier kunnen we achterhalen of er een 

verschil is in frequentie tussen beide domeinen. Van Bree stelt namelijk “dat taalgebruikers 

zich niet van alle taaldomeinen even bewust zijn” (2000:22). De dialectogene woordenschat 

verdwijnt het eerst uit het taalgebruik van de dialectspreker als hij zich van een formelere 

variëteit moet bedienen (Van Bree 2000:24). Dat in tegenstelling tot het fonologische of 

syntactische domein waarvan de dialectspreker zich minder bewust is (Van Bree 2000:32-

35).  

Een tweede selectiecriterium was dat de variabelen een verschillende regionale 

verspreiding moeten kennen. Zo zijn er endogene variabelen die typisch zijn voor de 

bestudeerde regio, zoals de [ɣ]-laryngalisering, maar ook algemene variabelen die een 

ruimere verspreiding kennen, zoals de [t]-deletie. Tot slot werd ook geopteerd voor 

variabelen die een hoge frequentie in het gesproken taalgebruik bezitten. Dat is uiteraard 

een moeilijk te bepalen factor: wanneer is een variabele hoogfrequent? Om dat te bepalen, 

baseerden we ons op tien gelijkaardige interviews die ontstaan zijn in het kader van een 

bachelorscriptie (Louagie 2016). Ook het proefschrift van Ghyselen bood ons inzicht in 

welke substandaardtalige kenmerken vaak opduiken in het formele taalgebruik van 

Ieperlingen (2016:467-468). Ten slotte werd beroep gedaan op het taalgevoel en taalgebruik 

van de onderzoeker, die zelf uit Ieper afkomstig is.  

Op basis van die criteria selecteerden we negen variabelen die in Tabel 3 worden opgesomd. 

In dit hoofdstuk volgt een bespreking van die negen variabelen. We gaan telkens dieper in 

op de standaardtalige en substandaardtalige verschijningsvorm, net zoals op de 

verspreiding van de geselecteerde kenmerken. 

 

                                                             
5 Met substandaardtalige varianten worden in dit onderzoek niet-standaardtalige verschijnselen bedoeld. Meer specifiek betekent 
dat zowel  dialectogene als tussentalige taalelementen.  



 

 35 

Fonologische variabelen 

 Deletie van de anlautende [h] 

 Deletie eind-[t] in de korte 

functiewoorden niet, dat, wat en met 

  Laryngalisering van [ɣ] 

 Wegval van de sjwa uit de verbinding 

-en 

 West-Germaanse î 

Morfo-syntactische variabelen 

 Subjectverdubbeling bij de eerste 

persoon enkelvoud 

 Expletief dat 

 Doffe subjectspronomen van de 

tweede persoon enkelvoud 

 Beknopte bijzin met ‘om te + 

infinitief’ 

Tabel 3 Overzicht van de onderzochte afhankelijke, linguïstische variabelen 

2.2.2.1 Deletie van de anlautende [h] 

In dit onderzoek concentreren we ons ten eerste op de realisatie van de anlautende [h]. De 

stemloze, laryngale fricatief [h] wordt in de standaardtaal in de anlaut gerealiseerd. In het 

grootste deel van de Nederlandse dialecten, met name in Frans-Vlaanderen, West-

Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Zeeland, het zuidwesten van Noord-Brabant, Vlaams-Brabant 

en in het westen van de provincie Antwerpen, wordt de [h] gedeleerd (De Wulf 2003:218). 

Die verspreiding van de [h]-deletie in de Nederlandse dialecten wordt weergegeven op de 

FAND-kaarten voor huis en hemel (FAND IV 2005:433). Rys en Taeldeman beschouwen de [h]-

deletie als een “niet algemeen Vlaams” kenmerk dat door zijn expansie “aan het opklimmen 

is tot een vast ingrediënt van ‘hogere’ Vlaamse tussenvariëteiten” (2007:7). Hieronder 

volgen enkele voorbeelden van [h]-deleties in de anlaut. 

(1) Hemel; [e:mɘl] 

(2) Hem; [ɘm] 

(3) Half; [ɑlf] 

De [h]-deletie is volgens Weijnen in Vlaanderen expansief naar het oosten toe (1991:126). 

Die expansie wordt door De Wulf bevestigd: de [h]-loze eilandjes Turnhout, Diest, Zoutleeuw 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Close-mid_front_unrounded_vowel.ogg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilabiale_nasaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilabiale_nasaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alveolaire_laterale_approximant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Close-mid_central_unrounded_vowel.ogg
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en Sint-Truiden zijn in het [h]-loze gebied opgenomen (2003:220). Naast een expansie van 

dit dialectogeen kenmerk wijst De Wulf echter ook op een regressie van het kenmerk in het 

noordoostelijk deel van het Vlaamse dialectgebied, namelijk in Hasselt en Aarschot 

(2003:220-222). 

In het westelijke West-Vlaams wordt de positie van de [h]-klank ingevuld door de 

laryngalisering van de [ɣ] (cfr. §2.2.2.3). Dat betekent dat de [ɣ] uitgesproken wordt als een 

stemhebbende [ɦ] (De Wulf 2003:227; Devos & Vandekerckhove 2005:41). De [h]-deletie en 

de [ɣ]-laryngalisering worden als hét sjibbolet voor de West-Vlaming gezien (Devos & 

Vandekerckhove 2005:41). Die twee uitspraakverschillen tussen het dialect en de 

standaardtaal leiden bovendien tot een hypercorrecte uitspraak van de [h] tot een [ɣ]. Die 

hypercorrecte uitspraak is niet tot West-Vlaanderen beperkt, maar is ook bij Oost-

Vlamingen te horen (Devos & Vandekerckhove 2005:41). Voorbeelden hiervan zijn: 

(4) Heterdaad; [ɣe:tɘrda:t] 

(5) Haai; [ɣa:i] 

2.2.2.2 Deletie eind-[t] in de korte functiewoorden niet, dat, wat en met 

In de standaardtaal wordt de [t] in auslautpositie steeds gerealiseerd. In de Vlaamse 

dialecten is dat niet het geval. Goeman onderzocht die [t]-deletie in woordfinale positie in 

werkwoordsvormen (6) en in substantieven (7) (1999). De [t]-deletie in functiewoorden, 

zoals niet, dat, wat en met, treedt echter veel frequenter op. Stroop onderzocht in welke 

mate de [t]-deletie in die functiewoorden niet en dat regionaal bepaald is (2004). Zo 

concludeert hij dat niet gevolgd door een vocaal (8) of consonant (9) in alle Vlaamse 

dialecten de eind-[t] verliest (2004:762-763). Het functiewoord dat gevolgd door een 

consonant (10) wordt ook over heel Vlaanderen gedeleerd. Voor een vocaal (11) verliest dat 

echter zijn eind-[t] enkel in Oost-Vlaanderen en in westelijk Limburg (Stroop 2004:765). In 

de andere dialecten verschijnt in die omgeving een stemhebbende [d] (12) (Rys & 

Taeldeman 2007:6). 

(6)         Hij loopt; [hɛ.i  lo:p] 

(7)         Nest; [nɛs] 

(8)         Hij is niet in de hemel gebleven; [hɛ.i ɪs ni: ɪn dɘ he:mɘl ɣɘble:vɘn] 

(9)          Ik kan niet slapen; [ɪk kɑn ni: sla:pɘn] 

(10) Dat bed; [dɑ bɛt] 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Close-mid_central_unrounded_vowel.ogg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Near-close_near-front_unrounded_vowel.ogg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Near-close_near-front_unrounded_vowel.ogg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Close-mid_central_unrounded_vowel.ogg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Close-mid_central_unrounded_vowel.ogg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Close-mid_central_unrounded_vowel.ogg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Close-mid_central_unrounded_vowel.ogg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Near-close_near-front_unrounded_vowel.ogg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Close-mid_central_unrounded_vowel.ogg
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(11) Dat is; [dɑ ɪs] 

(12) Dat is; [dɑd ɪs] 

In dit onderzoek focussen we op de [t]-deletie in de functiewoorden niet, dat, wat en met. In 

het corpus wordt een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën: de functiewoorden 

waarin de eind-[t] gedeleerd wordt en de functiewoorden waarin de eind-[t] gerealiseerd 

wordt. De realisatie van de stemhebbende [d] werd in dit onderzoek niet betrokken omwille 

van het moeilijk hoorbare verschil met de stemloze [t]. Bij de eerste categorie worden ook 

de attestaties van het functiewoord dat gevolgd door een enclitisch element meegeteld (13, 

14, 15).  

(13) Dat we; [dɑmɘ] 

(14) Dat is; [dɑs] 

(15) Dat ze; [dɑsɘ] 

2.2.2.3 Laryngalisering van [ɣ] 

In het Standaardnederlands treffen we de stemhebbende, velaire fricatief [ɣ] in de an- en 

inlaut aan en de stemloze tegenhanger [χ] in de auslaut. De dialecten van Zeeland, Frans- en 

West-Vlaanderen en westelijk Oost-Vlaanderen maken geen onderscheid tussen beide 

klanken (FAND IV 2005:234-235). Zowel de [ɣ] als de [χ] worden in het zuidwesten als de 

glottale [ɦ] gerealiseerd. De voorwaarde voor die Ingveoonse verzwakking tot [ɦ] “was 

natuurlijk dat [de, EL] oude h- gedeleerd was (…), zodat heropvulling van de laryngale plaats 

mogelijk werd” (FAND IV 2005:234). De combinatie van de [h]-deletie en [ɣ]-laryngalisering 

“geldt zowat als hét sjibbolet voor de West-Vlaming” (Devos & Vandekerckhove 2005:41). 

Het is zo diep in het taalgebruik ingeworteld dat de [ɣ]-laryngalisering voor West-

Vlamingen een tertiair dialectkenmerk geworden is (Rys & Taeldeman 2007:5). 

Dat proces van [ɣ]-laryngalisering treffen we ook in het Ieperse dialect aan (Bille 2009:53-

54). Voorbeelden (16) en (17) illustreren de uitspraak van de stemhebbende velaire fricatief 

in de anlaut en (18) en (19) de realisatie van de intervocalische [ɣ]. In dit onderzoek wordt 

enkel de realisatie van de [ɣ] in de an- en inlaut in rekening gebracht. Er werd voor gekozen 

om de laryngalisering van de stemloze velaire fricatief [χ] in de auslaut niet te onderzoeken 

omdat het verschil in realisatie tussen de velair [χ] en de glottaal [ɦ] kleiner is dan het 

verschil tussen de velair [ɣ] en de glottaal [ɦ].  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Near-close_near-front_unrounded_vowel.ogg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Near-close_near-front_unrounded_vowel.ogg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Close-mid_central_unrounded_vowel.ogg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Close-mid_central_unrounded_vowel.ogg
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(16) Goed; [ɦu:ɘt] 

(17) Groen; [ɦru:ɘnɘ] 

(18) Mager; [ma:ɦɘr] 

(19) Dragen; [dra:ɦn] 

2.2.2.4 Wegval van de sjwa uit de verbinding -en 

De meest frequente meervoudsvorm in het Nederlands is die op -en en gaat terug op de 

Germaanse zwakke n-verbuiging (De Schutter 2001:14). Dat nasale meervoudssuffix wordt in 

de Vlaamse dialecten op verschillende manieren gerealiseerd. De Schutter concludeert op 

basis van het materiaal-Goeman-Taeldeman en de RND dat het Vlaamse dialectlandschap bij 

benadering in twee gebieden uiteenvalt. Bij de meervoudsvormen van Brabantse en 

Limburgse dialecten wordt de eind-[n] gedeleerd en wordt de sjwa behouden. Voorbeelden 

van die [n]-deletie zijn in (20) en (21) ondergebracht. Het westelijke deel van Vlaanderen 

met Frans-, Zeeuws- en West-Vlaanderen en westelijk Oost-Vlaanderen kennen een 

meervoud op -n (2001:121). In die dialecten wordt de sjwa gereduceerd en blijft enkel de 

gesyllabiseerde nasaal over (22, 23) (2001:119). Die nasaal wordt onder invloed van een 

lipmedeklinker als [m] uitgesproken (24) en onder invloed van [k] als [ƞ] gerealiseerd (25) 

(Devos & Vandekerckhove 2005:42). De fonologische omgeving heeft geen invloed op de [e]-

apocope (De Schutter 2001:138).  

(20) Beren; [be:rɘ] 

(21) Deuren; [dø:rɘ] 

(22) Beren; [be:rn] 

(23) Deuren; [dø:rn] 

(24) Groepen; [ɦru:ɘpm] 

(25) Vakken; [vɑkƞ] 

De wegval van de doffe [e] in de verbinding -en doet zich niet alleen voor in 

meervoudsvormen maar ook in werkwoordsvormen. Ook hier kunnen we opnieuw op basis 

van de realisatie van -en het Vlaamse dialectgebied in twee delen opsplitsen. In Frans-, 

Zeeuws-, West- en Oost-Vlaanderen valt de sjwa weg, terwijl in het oosten van Vlaanderen 

de zuivere sjwa behouden wordt maar de [n] gedeleerd wordt (De Schutter 2010:129-130). 

Voorbeelden van enkele werkwoordsvormen op -en zoals die in het westen van Vlaanderen 

gerealiseerd worden, zijn terug te vinden onder (28) en (29). De oostelijke tegenhangers 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Close-mid_central_unrounded_vowel.ogg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Close-mid_central_unrounded_vowel.ogg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Close-mid_central_unrounded_vowel.ogg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Close-mid_central_unrounded_vowel.ogg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Close-mid_central_unrounded_vowel.ogg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Close-mid_front_rounded_vowel.ogg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Close-mid_central_unrounded_vowel.ogg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Close-mid_front_rounded_vowel.ogg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Close-mid_central_unrounded_vowel.ogg
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ervan worden in (26) en (27) vermeld. Bij voorbeeld (28) valt opnieuw op dat de nasaal met 

de voorgaande [k]-klank assimileert tot [ƞ]. Eindigt de stam op een lipmedeklinker zoals in 

voorbeeld (29), dan wordt niet de [n] maar de [m] gerealiseerd. 

(26) Bakken; [bɑkɘ] 

(27) Roepen; [ru:pɘ] 

(28) Bakken; [bɑkƞ] 

(29) Roepen; [ru:ɘpm] 

Het wegvallen van de sjwa uit de verbinding -en is niet beperkt tot meervoudsvormen en 

werkwoordsvormen met -en, maar doet zich voor in alle woorden die op dat suffix eindigen. 

Zo ook in enkelvoudige zelfstandige naamwoorden (30, 31), bijvoeglijke naamwoorden (32, 

33), voorzetsels (34, 35), bijwoorden (36, 37) en telwoorden (38, 39) (Devos & 

Vandekerckhove 2005:42). 

(30) Keuken; [kø:kƞ] 

(31) Laken; [la:kƞ] 

(32) Dikke; [dɪkƞ] 

(33) Grote; [ɦro:tn] 

(34) Binnen; [bɪnn] 

(35) Beneden; [bɘne:dn] 

(36) Morgen; [mɔrɦn] 

(37) Gisteren; [ɦɪstɘrn] 

(38) Zeven; [ze:vn] 

(39) Negen; [neɦn] 

In het corpus van deze studie worden alle vormen die eindigen op -en in het onderzoek 

betrokken. Dat betekent dat bij alle meervoudsvormen, werkwoordsvormen, enkelvoudige 

zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, voorzetsels, bijwoorden en 

telwoorden op -en wordt nagaan of de sjwa al dan niet gerealiseerd wordt door de Ieperse 

informanten.  

2.2.2.5 West-Germaanse î 

Een aantal uitspraakkenmerken dat in het Middelnederlands een ruime verspreiding kende, 

werden vanuit vernieuwende centra, zoals Brabant en Holland, verdrongen. Die 
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vernieuwingen vonden meestal geen ingang in het West-Vlaams met als gevolg dat het 

West-Vlaamse dialect Middelnederlandse uitspraakkenmerken bewaard heeft (Devos & 

Vandekerckhove 2005:43). Een voorbeeld hiervan is het behoud van de West-Germaanse î, 

“één van de markantste eigenheden waarin de West-Vlaamse tongval zich van andere 

onderscheidt” (Devos & Vandekerckhove 2005:44). Terwijl die klank in de Brabantse 

dialecten en in het Standaardnederlands gediftongeerd is tot [ɛ.i] bleef de monoftong in 

West-Vlaanderen bewaard, weliswaar kort uitgesproken in plaats van de West-Germaanse 

lange uitspraak (Devos & Vandekerckhove 2005:44).  

De West-Germaanse î kent in het Ieperse dialect verschillende oppervlaktevormen. Voor 

een occlusief (40), fricatief (41), consonantencluster (42) en sonorant (43) wordt de 

standaardtalige [ɛ.i] als een [I] gerealiseerd (FAND III 2000: 123-145). Voor labiale 

obstruenten (44) wordt in het Iepers een [y] gerealiseerd (Bille 2009:39). Enkel voor een 

hiaat (45) wordt de standaardtalige [ɛ.i] aangetroffen (Bille 2009:40). De hiaatpositie zou de 

diftongering van de West-Germaanse î tot [ɛ.i] bevorderen (FAND III 2000: 142). De Ieperse 

[i]  komt ten slotte voor in de volgende twee omgevingen: voor de liquide [r] (46) en in de 

auslaut (47) (Bille 2009:40). Zoals uit voorbeeld (46) blijkt, valt de dialectogene uitspraak 

samen met de standaardtalige uitspraak. De West-Germaanse î is voor de liquide [r] in de 

standaardtaal niet zoals in de andere omgevingen gediftongeerd, maar is geëvolueerd tot de 

monoftong [i] (FAND III 2000:146).  

(40) Tijd; [tɪt] 

(41) Stijf; [stɪf] 

(42) Lijster; [lɪstɘr] 

(43) Vijl; [vɪlɘ] 

(44) Blijven; [blyvn] 

(45) Bijen; [bɛ.in] 

(46) Vieren; [vi:rn] 

(47) Blij; [bli:] 

In navolging van Ghyselen (2016:103) concentreren we ons in dit onderzoek op alle woorden 

waarin het grafeem <ij> voorkomt. We focussen echter enkel op de Ieperse [I] en [y] en 

maken geen onderscheid tussen die twee realisaties. Afgeleide woorden met het suffix -lijk 

worden echter in de analyse niet opgenomen omdat de historische uitspraak [lîk] wegens de 

onbeklemtoonde positie tot [lɘk] is verzwakt (Philippa et al. 2009). Ook de woorden terwijl 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Near-close_near-front_unrounded_vowel.ogg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Near-close_near-front_unrounded_vowel.ogg
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en dikwijls worden hier buiten beschouwing gelaten omdat het oorspronkelijke woord wijl, 

in de betekenis van ‘tijd’, als zodanig niet meer wordt herkend, waardoor <ij> niet met de 

West-Germaanse î gelijkgesteld kan worden (Schröder 1980:66). 

2.2.2.6 Subjectverdubbeling bij de eerste persoon enkelvoud 

Er is sprake van subjectverdubbeling als “twee coreferentiële pronomina in dezelfde zin 

voorkomen” (De Vogelaer 2008:226). Subjectverdubbelingen in de Vlaamse dialecten komen 

zowel in zinnen met rechte woordvolgorde (48), als in bijzinnen (49) en zinnen met inverse 

woordvolgorde (50) voor. In sommige dialecten is er zelfs sprake van 

subjectverdrievoudiging (51) (De Vogelaer 2008:226). Het verschijnsel vinden we in bijna elk 

Vlaams dialect terug, waardoor Taeldeman de pronominale subjectverdubbeling als een 

zich stabiliserend grammaticaal kenmerk in de Vlaamse tussentaal beschouwt (2008:34).  

(48) ‘k Heb ik nog niet gedaan met werken. 

(49) Ik weet nog niet of dat kik kan meegaan met ulder. 

(50) Heb kik mijn velo op slot gedaan? 

(51) Me ga-me wider daar wel geraken. 

Toch komt niet elk type van subjectverdubbeling in alle dialecten voor. De Vogelaer geeft 

een overzicht (2008:227): 

West- en Oost-Vlaamse paradigma’s zijn de meest volledige (o.a. Haegeman 1992, 2004; 

Smessaert 1995, 1996; Vallaeys 1997 voor West-Vlaanderen; De Meersman 1985, De Geest 

1990 voor Oost-Vlaanderen). Zowel in rechte volgorde als in inversie en in bijzinnen is 

subjectverdubbeling in de Vlaamse dialecten doorgaans mogelijk voor alle combinaties van 

persoon en getal, soms met uitzondering van de derde persoon onzijdig enkelvoud. De 

Meersman (1985:124) signaleert Oost-Vlaamse voorbeelden voor verdrievoudiging in de 

eerste persoon enkelvoud en meervoud.  

 Rechte volgorde Inversie 

          Enk. 

1 k heb ik heb k ik 

2 j hebt gie heb je gie 

3 n heeft ie heeft n ie 

z heeft zie heeft ze zie 

Mv. 

1 m hebben wieder hebben me wieder 

2 j hebt gieder heb je gieder 

3 z hebben zieder hebben ze zieder 

  Tabel 4 Subjectverdubbeling in het West-Vlaams (Smessaert 1995:46) 
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In de Brabantse subjectverdubbelingparadigma’s ontbreekt in alle woordvolgordes de derde 

persoon onzijdig enkelvoud. Nog belangrijker is dat in die oostelijke dialecten enkel het 

subjectverdubbelingparadigma voor de zinnen met rechte woordvolgorde volledig is (De 

Vogelaer 2008:227-228). Een duidelijke grens “tussen dialecten met een ‘Vlaams’, volledig 

paradigma en dialecten met een ‘Brabants’, onvolledig paradigma, valt niet precies samen 

met de provinciegrenzen. Het westen van Vlaams-Brabant sluit zich aan bij Vlaanderen” 

(De Vogelaer 2008:228). 

Uit Tabel 5 kunnen we opmaken dat het doffe persoonlijk voornaamwoord, dat in de zin 

onbeklemtoond is, verdubbeld wordt met de volle, beklemtoonde vorm van hetzelfde 

persoonlijk voornaamwoord (De Vogelaer 2008:229; Devos & Vandekerckhove 2005:92-93). 

Het tweede pronomen is dus steeds ‘zwaarder’ dan het eerste, zowel in rechte volgorde, in 

inversie als in bijzinnen (Nuyts 1995:53). Bij subjectverdrievoudiging bestaat het subject uit 

twee doffe persoonlijke voornaamwoorden en één volle vorm van het persoonlijk 

voornaamwoord (51) (Devos & Vandekerckhove 2005:93).  

 Vol Dof 

Standaardtaal Dialect Standaardtaal Dialect 

Enkelvoud 

1 ik ik ‘k ‘k 

2 jij gi je je 

3 hij (h)i ie en 

zij zi ze ze 

Meervoud 

1 wij wider we me 

2 jullie gider jullie je 

3 zij zider ze ze 

Tabel 5 Volle en doffe subjectsvormen van het persoonlijk voornaamwoord  
in Ieper (Lebbe 1996:115) 

Ondanks dat bijna het hele paradigma van subjectverdubbeling in Ieper aanwezig is, wordt 

in dit onderzoek enkel de reduplicatie bij de eerste persoon enkelvoud opgenomen. Een 

eerste reden hiervoor is dat in het onderzoek van Lebbe naar de “verschillende syntactische 

en morfo-syntactische aspecten van ‘tussentaal’ zoals die door Ieperlingen wordt 

gesproken” de subjectverdubbeling bij de eerste persoon enkelvoud het meest frequent 

opdook. Subjectsreduplicatie wordt in zijn tussentaalcorpus in zowel zinnen met rechte 

volgorde, in bijzinnen als in zinnen met inversie of een voegwoord aangetroffen (Lebbe 



 

 43 

1996:117-118). Een tweede reden voor die restrictie is verbonden met de 

gespreksonderwerpen die tijdens het interview aan bod kwamen. De interviewer peilde 

vooral naar persoonlijke, individuele ervaringen waardoor de informanten vooral het 

persoonlijk voornaamwoord ‘ik’ gebruikten. 

2.2.2.7 Expletief dat6 

Het onderschikkende voegwoord dat kan in het Standaardnederlands zowel zinnen met 

onderwerpsfunctie (52) als zinnen met voorwerpsfunctie (53) inleiden (Geerts et al. 

1997:542). Meestal is dat het enige voegwoord dat hoofd- en bijzin met elkaar verbindt. Af 

en toe kan echter een expletief dat aan andere onderschikkende voegwoorden worden 

toegevoegd zoals bij voor(dat) (54) en tot(dat) (55). Ook bij voegwoordelijke uitdrukkingen 

bestaat de mogelijkheid het onderschikkende voegwoord dat toe te voegen (56). In de rest 

van de gevallen is het expletieve dat in het Algemeen Nederlands foutief (57, 58, 59) (Geerts 

et al. 1997:542-543). 

(52) Het is belangrijk dat je het laatste hoofdstuk leert. 

(53) Ze is ervan overtuigd dat jullie komen. 

(54) Voor(dat) ik naar het werk ga, stop ik eerst bij de bakker. 

(55) Ik moet wachten tot(dat) ik toestemming krijg om te vertrekken. 

(56) Ondanks dat hij te laat was, is de ceremonie toch kunnen doorgaan. 

(57) Het je gehoord wie er hier gisteren langsgekomen is? 

  Heb je gehoord waarom hij gisteren langsgekomen is? 

  Heb je gehoord hoe we die oefening kunnen oplossen? 

(58) Al wat we in de les gehoord hebben, moeten we kennen. 

  Overal waar zij komt, wordt er naar haar gekeken. 

  Onze buur is iemand waarmee we niet overeen komen. 

(59) Ik kan niet met honderd procent zekerheid zeggen of hij wel gelijk heeft. 

  Ik heb gevraagd hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben. 

  Ze vroeg hoeveel ze moest betalen. 

 

                                                             
6 Louagie, E. (2016). Taalverandering in Ieper. Een correlationeel sociolinguïstisch onderzoek in real time [onuitgegeven bachelorproef]. 
Gent: Universiteit Gent. 
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Terwijl het expletieve dat in de rest van de gevallen in de standaardtaal ongewenst is, treedt 

precies in die zinnen het verschijnsel consequent op in de Vlaamse dialecten, behalve in een 

klein deeltje in het zuidoosten van de provincie Limburg (SAND I 2005: 16a en 84a). Vandaar 

dat Taeldeman concludeert dat het expletieve dat “overduidelijk een stabiele plaats 

veroverd [heeft, EL] in de Vlaamse tussentaal” (2008:36). Zo blijkt uit het 

perceptieonderzoek van Lybaert dat het expletieve dat door geen enkel van de 80 

informanten als niet-standaardtalig opgemerkt werd (2014:208). Het onderschikkende 

voegwoord dat komt voor bij onderschikkende vraagwoorden (57’), betrekkelijke 

voornaamwoorden en voornaamwoordelijke bijwoorden (en ‘hetgene’) (58’) en bij 

onderschikkende voegwoorden die zelf niet op -dat eindigen (59’) (Devos & Vandekerckhove 

2005:98). Het expletieve dat na vraagwoorden staat echter sterker in West- en Oost-

Vlaanderen, terwijl na betrekkelijke voornaamwoorden het expletieve dat vaker in 

Antwerpen en in het Waasland gerealiseerd wordt (SAND I 2005: 16a en 84a).  

(57') Eje gehoord wie dat er hier gistern gekomen is7? 

Eje gehoord waarom dattie gistern gekomen is? 

Eje gehoord hoe damme die oefening kunnen oplossen? 

(58') Al wa damme in de les gehoord ebben, moeten we kennen. 

       Overal waar dasse komt, wordt er naar eur gekeken. 

Onze buur is iemand waarmee damme niet overeen komen. 

(59') Kan nie met honderd procent zekerheid zeggen of dattie wel gelijk eeft. 

Keb gevraagd hoe dasse da voor mekaar gekregen ebben.  

Ze vroeg hoeveel dasse moest betalen. 

Ook in het tussentaalcorpus van Lebbe duikt het expletieve dat hoogfrequent op. Van de 31 

variabelen die hij heeft onderzocht, werd de overbodige complementeerder dat met een 

ruime meerderheid aangetroffen (1996:151). In dit onderzoek wordt, net zoals bij Lebbe, het 

expletieve dat onderzocht, zowel na ondergeschikte vraagwoorden als na betrekkelijke 

voornaamwoorden en ondergeschikte voegwoorden die niet op -dat eindigen. 

 

                                                             
7 De voorbeeldzinnen in het Ieperse dialect zijn in de eerste plaats bedoeld ter illustratie voor de onderzochte variabelen van 
fonologische en morfo-syntactische aard. Ze bieden daarom geen feilloos inzicht in de uitspraaknorm van het Ieperse dialect. 
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2.2.2.8 Doffe subjectspronomen van de tweede persoon enkelvoud 

Het standaardtalige, doffe subjectspronomen je zou volgens Taeldeman in de spreektaal van 

Vlamingen nauwelijks te horen zijn. De ge-vorm daarentegen zou veel frequenter in het 

Vlaamse taalrepertorium opduiken, “ook in regio’s waar in het dialect een andere vorm 

gebruikt wordt” (2008:34), zoals in de westelijke West-Vlaamse dialecten, waar het systeem 

hetzelfde is als in de standaardtaal. Wegens die wijdverbreidheid rekent Taeldeman het 

doffe subjectspronomen van de tweede persoon enkelvoud tot de Vlaamse tussentaal 

(2008:34). Ook Vandekerckhove komt tot diezelfde conclusie: “Een van de duidelijkste 

exponenten van het (tussentalige) Vlaamse Nederlands is wellicht het pronomen ge (gij) 

voor de tweede persoon enkelvoud” (2004:981). Op basis van het CGN-corpus stelde ze 

echter vast dat ondanks de hoge, relatieve scores voor het gebruik van de ge-vorm er toch 

aanzienlijke, regionale verschillen bestaan. In West-Vlaanderen vinden we de laagste scores 

voor de realisatie van ge, zowel bij jongeren als bij ouderen. De hoogste scores vinden we 

terug in de provincie Limburg. De relatieve scores voor de realisatie van je vertonen een 

tegengestelde tendens: terwijl de West-Vlamingen in twee derde van de gevallen je 

hanteren, is dat bij Limburgers amper in 5% van de gevallen (2004:984-985). Ondanks die 

regionale verschillen, “[blijft, EL] het ge-systeem […] voor Vlaanderen als geheel dominant” 

(Vandekerckhove 2004:990). 

Naast de regionale verschillen inzake de frequentie van de ge-vorm is een tweede 

belangrijke waarneming in het onderzoek naar pronominale aanspreekvormen dat je vaker 

voorkomt in enclise dan in proclise (Vandekerckhove 2004:988). De reden hiervoor is dat 

het pronomen je zich vanuit het Middelnederlandse gi in enclitische positie ontwikkeld 

heeft (Devos 1986; Ghyselen 2016:134). Om die historische reden is het “aannemelijk […] te 

veronderstellen dat de vorm op die plaats het sterkst verankerd is” (De Decker 2014:107). 

Een derde en laatste observatie bij het subjectspronomen van de tweede persoon enkelvoud 

is dat het niet-enclitische ge heel frequent in postverbale positie gerealiseerd wordt, terwijl 

die positie in de Vlaamse dialecten exogeen is (Ghyselen 2016:134). Daarom noemt De 

Decker de postverbale positie van ge een “tussentaalvariant pur sang” (2014:107). Van Hoof 

formuleert een verklaring voor die exogene voorkeur: dergelijke vormen maken een 

opmars “omdat ze ideologisch minder betekenisvol of gemarkeerd zijn dan de polen van het 

talige spectrum: ze zijn minder gestigmatiseerd dan dialect, maar dragen ook minder de 
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onwenselijke associaties van sterk standaardtalige vormen (zoals het je-pronomen van de 

tweede persoon) – ze zijn indexiaal dus ‘kleurlozer’ en ‘neutraler’ “ (2013:540). 

In dit onderzoek concentreren we ons op de twee doffe subjectspronomen van de tweede 

persoon enkelvoud, namelijk je en ge. De enclitische varianten -de en -te,  zoals bijvoorbeeld 

in komde en denkte, worden hier niet meegerekend omdat die vormen voornamelijk in de 

Oost-Vlaamse en Brabantse dialecten voorkomen (Ghyselen 2016:132). In de analyse van het 

doffe subjectspronomen wordt een onderscheid gemaakt tussen twee omgevingen, namelijk 

de pre- en postverbale positie. Op die manier zijn we in staat na te gaan of je vaker in enclise 

dan in proclise geattesteerd wordt en of het postverbale ge, ondanks zijn exogene status, 

ook in dit corpus frequent opduikt. 

2.2.2.9 Beknopte bijzin met ‘om te + infinitief’8 

De beknopte bijzin met ‘te + infinitief’ kan in de standaardtaal verschillende functies in de 

zin vervullen. Naargelang welke functie de beknopte bijzin inneemt, moet of kan hij 

ingeleid worden door het voegwoord om (Geerts et al. 1997:1110).  

Ten eerste kan de beknopte bijzin een zinsdeel zijn. Om is dan verplicht als hij de functie 

van gezegde of bepaling van gesteldheid (60) heeft of van bijwoordelijke bepaling van doel 

(61). Daarnaast is het voegwoord om verplicht in enkele vaste uitdrukkingen (62) (Geerts et 

al. 1997:1110-1111). Als de beknopte bijzin echter de functie van onderwerp (63), lijdend 

voorwerp (64), voorzetselvoorwerp (65) of oorzakelijk voorwerp (66) vervult, is om 

facultatief (Geerts et al. 1997:1111). Naast het verplichte en facultatieve om kan het 

voegwoord ook uitgesloten zijn. Dat is het geval als de beknopte bijzin lijdend voorwerp is 

bij werkwoorden die ‘zeggen’ of ‘bemerken’ betekenen (67) (Geerts et al. 1997:1111). 

60) Het schilderij was om bij weg te dromen. 

61) Hij is vroeger van het feest vertrokken om op tijd thuis te zijn. 

62) Ik vind die kleur, om het nog zacht uit te drukken, maar niets. 

63) Het is belangrijk (om) dat hoofdstuk te leren. 

64) Ze heeft gevraagd (om) haar bij het koken te helpen. 

 

                                                             
8 Louagie, E. (2016). Taalverandering in Ieper. Een correlationeel sociolinguïstisch onderzoek in real time [onuitgegeven bachelorproef]. 
Gent: Universiteit Gent. 
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65) Ik keek ernaar uit (om) mijn familie terug te zien. 

66) Ze was het moe (om) haar broer steeds uit de problemen te helpen. 

67) Hij verklaarde niet te zullen meewerken aan het onderzoek. 

Ten tweede kan de beknopte bijzin met ‘te + infinitief’ zinsdeelstuk zijn. Ook hier hangt het 

opnieuw van de functie van de bijzin af of het voegwoord om al dan niet verplicht is. Om is 

verplicht als de beknopte bijzin een nabepaling (68) is of een bijwoordelijke bepaling van 

graadaanduidend gevolg na enkele bijwoorden zoals ‘genoeg’ en ‘te’ (69) (Geerts et al. 

1997:1112). Volgt om op een substantief die een betekenis van ‘zeggen’ of ‘ervaren’ (70) 

uitdrukt, dan is het voegwoord uitgesloten. Volgt om echter op een ander substantief of op 

een adjectief (71), dan is om facultatief (Geerts et al. 1997:1112). 

68) Het is een toneelstuk om bij weg te dromen. 

69) Het is nog te koud om je zomerkledij terug boven te halen. 

70) De uitspraak van de koning daar niet te willen aan deelnemen, kon op veel bijval 

rekenen. 

71) De mogelijkheid (om) het andere team te verslaan, was miniem. 

Als het voegwoord om in het Standaardnederlands verplicht is, krijgen we in de Vlaamse 

dialecten de constructie voor te + infinitief (60’, 61’, 62’, 68’, 69’) (De Caluwe 2006:20; Devos & 

Vandekerckhove 2005:85; Ryckeboer 1983:83). Die voor te + infinitief-constructie sluit het 

gebruik van om in de dialecten niet uit. Ryckeboer merkt op dat in resultatieve beknopte 

bijzinnen met ‘te + infinitief’ (zie voorbeeld 10) in Frans- en Zuid-West-Vlaanderen voor het 

voorzetsel om wordt gekozen en in de Voerstreek, Zuid-Belgisch Limburg en Haspengouw 

voor het voorzetsel voor. Het overige deel van Vlaanderen vormt een menggebied tussen om 

en voor. (1983:83-84). In beknopte bijzinnen met ‘te + infinitief’ met een doelaanwijzende 

betekenis (zie voorbeeld 61) krijgen we een heel ander beeld. In heel Vlaanderen duikt het 

voorzetsel voor frequenter op dan om en in West- en Oost-Vlaanderen is voor zelfs dominant 

op de om te-constructie (Ryckeboer 1983:84-85). De oorsprong van voor te + infinitief is voor 

discussie vatbaar: zowel een beïnvloeding vanuit het Frans als een endogene ontwikkeling 

valt niet uit te sluiten. Waarschijnlijk gaat het om een endogene ontwikkeling die door de 

Franse invloed werd versterkt (Ryckeboer 1983:88). 

(60') Het schilderij was voor bij weg te dromen. 

(61') Hij is vroeger van het feest vertrokken voor op tijd thuis te zijn. 
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(62') Ik vind die kleur, voor het nog zacht uit te drukken, maar niets. 

(68') Het is een toneelstuk voor bij weg te dromen. 

(69') Het is nog te koud voor uw zomerkledij terug boven te halen. 

Is het voegwoord om in de standaardtaal facultatief, dan hoor je in de Vlaamse dialecten van 

te + infinitief (63’, 64’, 65’, 66’, 71’) (De Caluwe 2006:20; Ryckeboer 1983:83). Die constructie, 

die we enkel in de zuidelijke dialecten aantreffen, is van oorsprong een gallicisme 

(Ryckeboer 1983:83). In dit onderzoek worden zowel de beknopte bijzinnen met voor te als 

van te + infinitief geanalyseerd.  

(63') Het is belangrijk van dat hoofdstuk te leren. 

(64') Ze heeft gevraagd van haar bij het koken te helpen. 

(65') Ik keek ernaar uit van mijn familie terug te zien. 

(66') Ze was het moe van haar broer altijd uit de problemen te helpen.   

(71') De mogelijkheid van het andere team te verslaan, was miniem. 

De situatie zoals die hier geschetst wordt, namelijk om als het standaardtalige voegwoord en 

voor en van als dialectische equivalenten, vraagt om nuancering. Ryckeboer stelt dat om te + 

infinitief de oudste vorm is en in sommige dialecten voor te geworden is. Die evolutie heeft 

zich het eerst doorgezet in doelaanduidende zinnen en vervolgens in gevolgzinnen 

(Ryckeboer 1983:85). 

2.3 Situaties 

In dit onderzoek gaat onze aandacht uit naar de standaardtaalproductie en -competentie 

van Ieperlingen. Om die beide aspecten van het taalrepertorium te onderzoeken, moet het 

taalgebruik van de informanten in twee verschillende situaties geobserveerd worden: een 

situatie waarin de standaardtaalproductie van de individuele sprekers gemeten wordt en 

een situatie die peilt naar de standaardtaalcompetentie van de informanten.  
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De standaardtaalproductie wordt in dit onderzoek gemeten op basis van een interview over 

alledaagse onderwerpen. Voor de start van dat interview werd door de onderzoeker9 

gevraagd aan de informanten om hun ‘beste Nederlands’ boven te halen. Er werd dus 

uitdrukkelijk aan de sprekers een norm opgelegd: standaardtaal zoals ze die horen in het 

Journaal op de openbare omroep, ook vaak VRT-Nederlands genoemd. Inhoudelijk werd er 

tijdens het interview over alledaagse onderwerpen gesproken, wat wil zeggen dat de 

gespreksonderwerpen van informant tot informant variëren. Toch trachtte de onderzoeker 

de gespreksthema’s in de mate van het mogelijke constant te houden. Daarnaast werd de 

opnameduur van alle gesprekken teruggebracht op tien minuten zodat ook hier de 

vergelijkbaarheid van de interviews gewaarborgd wordt. Er werd gekozen voor een 

interview over doorsnee onderwerpen omdat we voor het luik ‘standaardtaalproductie’ de 

klemtoon leggen op het evoceren van spontaan gesproken Algemeen Nederlands. Spontaan 

taalgebruik verkrijgen we het best als de spreker vertrouwd is met het gespreksthema. 

Bovendien spitst dit onderzoek zich niet toe op de attitudes van informanten tegenover 

standaardtaal. Om die reden werd niet voor een sociolinguïstisch interview gekozen.   

De standaardtaalcompetentie van de 36 Ieperlingen wordt aan de hand van een 

standaardtaaltest vastgesteld. Die test is een vertaaloefening waarbij de informanten 

vijftien dialectzinnen moesten omzetten in de standaardtaal. De dialectzinnen werden 

ingesproken door een bekwame spreker van het Ieperse dialect, namelijk Staf Verheye. 

Iedere zin werd twee maal afgespeeld, waarna de informanten diezelfde zin moesten 

vertalen naar het Algemeen Nederlands. De bewustzijnsgraad van de informanten voor het 

spreken van standaardtaal ligt bij deze situatie veel hoger dan bij het interview. Om die 

reden werd geopteerd voor de standaardtaaltest als instrument om de 

standaardtaalcompetentie van Ieperlingen te meten. Bovendien kunnen we met die test 

nagaan of de informanten die tijdens het interview geen standaardtaal spraken dat deden 

omdat ze dat niet wilden of omdat ze dat niet kunnen. 

 

                                                             
9 De onderzoeker (de auteur van dit onderzoek) die de interviews afnam, is zelf van Ieper afkomstig. Dat brengt met zich mee dat 

er mogelijk een onnatuurlijke spreeksituatie ontstaat omdat beide gesprekspartners van Ieper afkomstig zijn en toch in het 

Algemeen Nederlands met elkaar praten. Om praktische redenen was het echter niet mogelijk om een onderzoeker uit een andere 

regio aan te stellen die de interviews afnam. 
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De standaardtaaltest die in dit onderzoek werd afgenomen, is gebaseerd op de 

standaardtaaltest die Ghyselen in het kader van haar proefschrift heeft opgesteld (2016). Op 

die manier is er een vergelijking mogelijk tussen de resultaten van haar vrouwelijke 

informanten, eveneens uit Ieper afkomstig, en de mannelijke informanten uit dit 

onderzoek. Ghyselen selecteerde 21 zinnen en twee werkwoordsvervoegingen uit de Reeks 

Nederlandse Dialectatlassen (RND). De keuze voor die welbepaalde zinnen en vervoegingen 

hangt samen met de fonologische en morfo-syntactische variabelen die in haar onderzoek 

werden bestudeerd (Ghyselen 2016:92-93). Uit die 21 zinnen werden voor dit onderzoek 

vijftien zinnen geselecteerd waarin de fonologische en morfo-syntactische verschijnselen 

verwerkt zijn die voor dit onderzoek relevant zijn. De gekozen dialectzinnen zijn in Bijlage 

2 terug te vinden.  

Er zijn zowel voor- als nadelen met een standaardtaaltest verbonden (Ghyselen 2016:94). De 

test staat toe om op een eenvoudige manier te peilen naar zowel fonologische, 

morfologische, syntactische en lexicale verschijnselen. Informanten hebben echter de 

neiging om hun aandacht vooral “op het lexicale en op het uitspraakniveau te richten” met 

als gevolg dat ze de syntactische structuur van de dialectzin overnemen in hun omzetting 

naar het Algemeen Nederlands (Cornips & Jongenburger 2001:223-224). Een tweede 

bemerking die bij de standaardtaaltest moet worden gemaakt, is de begrijpbaarheid van die 

dialectzinnen. We kunnen er niet van uitgaan dat elke informant een hoge kennis van het 

lokale dialect heeft. Die beperking werd in het proefschrift van Ghyselen opgelost door 

weinig niet-standaardtalige woordenschat op te nemen in de dialectzinnen. Aangezien we 

werken met dezelfde zinnen bestaat de standaardtaaltest van dit onderzoek ook niet uit een 

moeilijke dialectwoordenschat. Bovendien was bij het afnemen van de test de onderzoeker 

steeds aanwezig waardoor mogelijke problemen rond begrijpbaarheid konden worden 

opgelost (Ghyselen 2016:94).  
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2.4 Corpusopbouw en -analyse 

Het corpus van dit onderzoek bestaat uit 36 interviews en standaardtaaltests10 die door de 

auteur van deze studie volledig orthografisch getranscribeerd werden volgens een 

aangepaste versie van het protocol van het Corpus Gesproken Nederlands11 (Goedertier & 

Goddijn 2000). Doordat het opnamemateriaal door slechts één onderzoeker werd 

getranscribeerd, wordt een zekere consequentheid gewaarborgd. Tijdens het transcriberen 

ging de aandacht vooral uit naar de realisatie van de negen geselecteerde fonologische en 

morfo-syntactische variabelen. Het opgebouwde corpus12 vormt de basis voor een grondige 

analyse van de standaardtaalproductie en -competentie van de onderzochte Ieperlingen.  

Een eerste stap in de verwerking van het corpusmateriaal bestond erin om per informant te 

tellen hoeveel standaardtalige en substandaardtalige varianten voor een welbepaalde 

variabele in het interview enerzijds en in de standaardtaaltest anderzijds opdoken. Op basis 

van die absolute cijfers kon de relatieve frequentie substandaardtaligheid per informant 

berekend worden. Door per informant het aandeel substandaardtaligheid te berekenen, 

krijgen we zicht op de intersprekervariantie en mogelijke outliers. Nadat alle standaardtalige 

en substandaardtalige realisaties van de negen variabelen geteld waren, werden de 

relatieve frequenties substandaardtaligheid voor elke spreeksituatie, leeftijdsgroep en 

sociale klasse berekend. 

Vervolgens werden de absolute cijfers in het statistische programma SPSS ingevoerd om na 

te gaan of er significante verschillen bestaan in substandaardtaligheid tussen de twee 

spreeksituaties, de drie leeftijdscategorieën en de sociale klassen. Die ingevoerde gegevens 

werden aan een significantietest onderwerpen, meer bepaald aan de chi-kwadraattest. Om 

die test te kunnen uitvoeren, moeten de gegevens aan twee voorwaarden voldoen: enerzijds 

mag geen enkele frequentie kleiner zijn dan één en anderzijds mag maximaal 20% van de 

frequenties een waarde kleiner dan vijf hebben (Blondé et al. 2012:94). Als de gegevens niet 

 

                                                             
10 De audiofragmenten van de 36 interviews en standaardtaaltests zijn terug te vinden onder: 
https://www.dropbox.com/sh/olln832upq8yqli/AAA7y7_JIgCu9cXzzjLJBWCQa?dl=0 
11 Het protocol voor de orthografische transcripties van dit onderzoek werd in Bijlage 3 toegevoegd. 
12 Het corpus bestaande uit de transcripties van de interviews en de standaardtaaltests is terug te vinden in de aparte bundel 
“Algemeen Nederlands? ‘k Weet kik nie of dak da wel kan. Een correlationeel sociolinguïstisch onderzoek naar de 
standaardtaalcompetentie en -productie van Ieperlingen - Corpus”. 
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aan die voorwaarden voldoen, dan moet de alternatieve fischer’s exact test worden 

gebruikt.  

Het resultaat van de chi-kwadraattest of fischer’s exact test is steeds een p-waarde en die 

geeft aan of de nulhypothese aangenomen of verworpen moet worden (Blondé et al. 

2012:113). De nulhypothese stelt dat er geen verschil is tussen de onderzochte groepen. 

Wijst de p-waarde echter op een verschil tussen de onderzochte groepen, dan moet de 

alternatieve hypothese aangenomen worden. Als het resultaat van de significantietest, 

namelijk de p-waarde, kleiner is dan 0,05, dan hebben we een significant resultaat. Dat 

betekent dat de nulhypothese moet verworpen worden en de resultaten van de 

onderzochte groepen significant verschillend zijn van elkaar. Is de uitkomst van de 

significantietest groter dan 0,05, dan wordt de nulhypothese aangenomen en bestaat er 

geen statistisch bewijs voor significante verschillen tussen de onderzochte groepen.  

Om significante verschillen tussen drie of meer groepen te onderzoeken, volstaat de chi-

kwadraattest of fisher’s exact test alleen niet. Aansluitend op die tests moet daarom een 

post hoc-analyse uitgevoerd worden, die specifiek nagaat tussen welke groepen significante 

verschillen bestaan en tussen welke niet. Aangezien we in dit onderzoek werken met drie 

verschillende leeftijdsgroepen en drie verschillende sociale klassen maakten we van die 

post hoc-analyse gebruik. De post hoc-test werd met de Bonferroni-correctie uitgevoerd. 

Die correctie past het significantieniveau (hier: p=0,05) aan als meer dan twee groepen met 

elkaar worden vergeleken. Als het significantieniveau niet zou worden aangepast, dan is de 

kans op een type I-fout veel groter, wat betekent dat de nulhypothese ten onrechte wordt 

verworpen. De Bonferroni-correctie verkleint het significantieniveau door het 

oorspronkelijke significantieniveau van 0,05 te delen door het aantal onderzochte groepen 

(Howitt & Cramer 2007:256).  
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 Analyse van de linguïstische variabelen Hoofdstuk 3

In dit derde hoofdstuk bestuderen we de standaardtaalcompetentie en -productie van 36 

Ieperlingen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen. Voor iedere linguïstische variabele 

wordt nagegaan hoe frequent de substandaardtalige varianten in het taalgebruik van de 

sprekers geattesteerd worden. Er wordt onderzocht of de spreeksituatie, leeftijd en sociale 

klasse een impact hebben op het aandeel substandaardtalige varianten. 

3.1 Deletie van de anlautende [h] 

Zoals in §2.2.2.1 wordt vermeld, zou de [h]-deletie een plaats in de Vlaamse tussentaal aan 

het veroveren zijn (De Caluwe 2002:57; Rys & Taeldeman 2007:7). Die verbreiding kan erop 

wijzen dat de [h]-deletie tot de informele standaardtaal wordt gerekend en niet als 

substandaardtalig gepercipieerd wordt (Ghyselen 2016:111). Het onderzoek van Lybaert 

naar attitudes en percepties van Vlamingen tegenover de taalvariatie in Vlaanderen toont 

echter aan dat haar informanten, inclusief de West-Vlaamse, de procope van de [h] wel als 

niet-standaardtalig categoriseren (2014:218). De productiedata uit ons onderzoek tonen 

weliswaar aan dat de anlautende [h] door West-Vlamingen vaak gedeleerd wordt, ook al 

wordt hen opgedragen Algemeen Nederlands te spreken. Van alle 2965 woorden in ons 

corpus die volgens de VRT-norm een initiële [h] hebben, realiseerden de bestudeerde 

informanten 44,35% [h]-loze vormen. In wat volgt gaan we na of de onafhankelijke 

variabelen situatie, leeftijd en sociale klasse een impact uitoefenen op de realisatie van de 

anlautende [h]. 
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3.1.1 Impact van de parameter situatie 

Figuur 5 toont de gemiddelde relatieve score van alle 36 informanten per spreeksituatie. 

Hieruit kunnen we afleiden dat in de interviewsetting in ongeveer de helft van de gevallen 

de anlautende [h] gedeleerd werd. Bij de standaardtaaltest trad de [h]-deletie in de anlaut in 

ongeveer 25% van de gevallen op. Die relatieve scores liggen in lijn met de verwachting dat 

het aandeel substandaardtaligheid lager ligt in de standaardtaaltests dan in de interviews. 

Om na te gaan of er een significant verband bestaat tussen het aandeel 

substandaardtaligheid en de spreeksituatie werd een chi-kwadraattest uitgevoerd. Die test 

toont aan dat de situatie voor de deletie van de anlautende [h] een belangrijke predictor is 

voor de graad van substandaardtaligheid, χ2 (1, n=2965) = 176,17; p < 0,001. De kans op een 

[h]-deletie is significant groter in de interviews dan in de standaardtaaltests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5  Gemiddelde relatieve score in procent per situatie voor deletie van de anlautende [h] 
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3.1.2 Impact van de parameter leeftijd 

De gemiddelde relatieve scores per leeftijdscategorie zijn opgenomen in Figuur 6. De drie 

leeftijdsgroepen hebben respectievelijk in 45,5%, 43,8% en 50,3% van de gevallen de 

anlautende [h] gedeleerd. De chi-kwadraattest toont aan dat de leeftijd geen 

determinerende factor is voor het aantal substandaardtalige varianten, χ2 (2, n=2965) = 2,48; 

p = 0,289. Op basis van dit corpus bestaat er met andere woorden geen indicatie dat de 

leeftijd van de informanten correleert met het aantal [h]-procopes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als we echter de verschillende leeftijdscategorieën onderzoeken in interactie met de 

spreeksituaties dan verkrijgen we andere resultaten wat het significantieniveau betreft. De 

chi-kwadraattest wijst uit dat er in de interviews nog steeds geen significant verband is 

tussen het aandeel substandaardtaligheid en de leeftijd voor de deletie van de anlautende 

[h], χ2 (2, n=2397) = 3,151; p = 0,207. Er bestaat wel een samenhang tussen het aantal [h]-

deleties en de leeftijd in de standaardtaaltests, χ2 (2, n=568) = 42,717; p < 0,001. Het aandeel 

substandaardtaligheid stijgt namelijk naarmate de informanten ouder worden. De 

gemiddelde relatieve cijfers per leeftijdscategorie bedragen respectievelijk 14,9%, 17,9% en 

34,2% (zie Bijlage 4.1). In Bijlage 4.1 valt op dat informanten 1 en 16 elk een opvallend hoge 

frequentie [h]-deleties vertonen in de standaardtaaltest. Men zou kunnen vermoeden dat de 

geobserveerde leeftijdseffecten door die outliers beïnvloed worden, maar dat blijkt niet het 

Figuur 6 Gemiddelde relatieve score in procent per leeftijdscategorie voor deletie van de anlautende [h] 
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geval. Ook zonder de gegevens van sprekers 1 en 16 komt hetzelfde leeftijdseffect naar 

voren. 

3.1.3 Impact van de parameter sociale klasse 

Wat de sociale klasse betreft, zien we dat de gemiddelde relatieve score voor de deletie van 

de anlautende [h] 47,7% bedraagt bij de lagere klasse. Voor de midden- en hogere klasse is 

dat respectievelijk 44,7% en 46,2% (zie Figuur 7). De chi-kwadraattest wijst uit dat er voor 

deze variabele geen significante verschillen inzake substandaardtaligheid zijn tussen de 

verschillende sociale klassen, χ2 (2, n=2965) = 2,487; p = 0,288. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ook wanneer we sociale klasseneffecten per situatie bestuderen, kunnen geen significante 

verschillen vastgesteld worden. De sociale groepen realiseerden in iedere setting 

vergelijkbare percentages [h]-deleties (zie Bijlage 4.2). De interactie tussen de verschillende 

leeftijdscategorieën en de sociale klassen levert wel significante resultaten op. Binnen de 

groep van 18- tot 25-jarigen is er sprake van een significante correlatie tussen de sociale 

klasse en het aantal [h]-deleties, χ2 (2, n=861) = 8,433; p = 0,015. De informanten uit de lagere 

klasse realiseerden significant minder substandaardtalige varianten dan de informanten uit 

de hogere klasse. Die samenhang vinden we niet binnen de groep van 40- tot 50-jarigen, χ2 

Figuur 7 Gemiddelde relatieve score in procent per sociale klasse voor deletie van de anlautende [h] 
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(2, n=1075) = 3,136; p = 0,210. Ook bij de oudste leeftijdscategorie is er geen statistisch bewijs 

dat de graad van substandaardtaligheid correleert met de sociale klasse, χ2 (2, n=1029) = 

4,494; p = 0,107. 

3.2 Deletie eind-[t] in de korte functiewoorden niet, dat, wat en met 

Net zoals de [h]-procopes hebben ook de [t]-deleties een plaats in de Vlaamse tussentaal 

veroverd (De Caluwe 2002:57; Rys & Taeldeman 2007:6). Die [t]-deleties duiken ook steeds 

vaker op in de informele standaardtaal van Vlamingen (De Caluwe, Delarue, Ghyselen & 

Lybaert 2013:4). In het corpus van dit onderzoek kon de eind-[t] in de korte functiewoorden 

niet, dat, wat en met in totaal 3340 keer gedeleerd worden. In werkelijkheid werd door de 36 

informanten samen in 51,11% van de mogelijke gevallen de eind-[t] daadwerkelijk 

geapocopeerd. Mogelijke correlaties tussen de parameters spreeksituatie, leeftijd en sociale 

klasse enerzijds en het aantal substandaardtalige varianten anderzijds worden hieronder 

besproken. 

3.2.1 Impact van de parameter situatie 

In Figuur 8 is te zien dat de eind-[t] in de functiewoorden dat, wat, met en niet tijdens de 

interviews in 54,0% van de mogelijke gevallen gedeleerd werd. Tijdens de standaardtaaltest 

was dat slechts in 7,9% van de gevallen. De chi-kwadraattest voor deletie van de eind-[t] in 

de vier onderzochte functiewoorden wijst erop dat de informanten in de interviews 

significant meer substandaardtalige varianten gerealiseerd hebben dan in de 

standaardtaaltests, χ2 (1, n=3340) = 159,590; p < 0,001. Dat significante verschil is zowel in de 

omgeving dat, wat, met en niet voor een consonant, χ2 (1, n=2189) = 170,553; p < 0,001, als 

voor een vocaal, χ2 (1, n=598) = 4,530; p = 0,019, aanwezig. 
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3.2.2 Impact van de parameter leeftijd 

Voor de deletie van de eind-[t] in dat, wat, met en niet daalt het gemiddelde aandeel 

substandaardtalige varianten naarmate de informanten ouder worden (zie Figuur 9). De chi-

kwadraattest wijst op een correlatie tussen de leeftijd en de graad substandaardtaligheid: de 

18- tot 25-jarigen realiseerden significant minder de eind-[t] dan de 40-tot 50-jarigen, die op 

hun beurt significant minder de eind-[t] realiseerden dan de 60+’ers, χ2 (2, n=3340) = 82,109; 

p < 0,001. Bij de [t]-deletie in dat, wat, met en niet voor een vocaal vinden we hetzelfde 

leeftijdseffect, χ2 (2, n=603) = 28,025; p < 0,001. Een chi-kwadraattest voor [t]-deletie in de 

vier functiewoorden voor een consonant toont dat de jongste en middelste leeftijdsgroep 

significant meer [t]-deleties realiseerden dan de oudste leeftijdsgroep, χ2 (2, n=2196) = 

38,340; p < 0,001. In de derde context, namelijk het functiewoord gevolgd door een enclitisch 

element, vinden we een vergelijkbaar leeftijdseffect: bij de 18- tot 25-jarigen en 40- tot 50-

jarigen werden significant meer [t]-deleties geteld dan bij de 60+’ers, χ2 (2, n=541) = 30,347; p 

< 0,001.  

 

 
 

Figuur 8 Gemiddelde relatieve score in procent per situatie voor deletie eind-[t] in de 
functiewoorden dat, wat, met en niet 
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Het leeftijdseffect is het meest uitgesproken in de interviewsetting, χ2 (2, n=3126) = 93,105; p 

< 0,001. Net zoals bij de algemene waarneming voor de impact van de parameter leeftijd is 

de kans op [t]-deleties bij de informanten tussen 18 en 25 jaar significant groter dan bij de 

informanten tussen 40 en 50 jaar. De kans op substandaardtalige varianten is bij die 

laatstgenoemde leeftijdsgroep dan weer significant groter dan bij de 60+’ers. Bij de jongste 

leeftijdsgroep attesteerden we in de interviews in 63,3% van de gevallen [t]-deleties, bij de 

40- tot 50-jarigen was dat 56,8% en bij de oudste groep informanten 42,7% (zie Bijlage 4.3). 

Een chi-kwadraattest voor [t]-deletie in de vier onderzochte functiewoorden voor een 

vocaal toont hetzelfde leeftijdseffect, χ2 (2, n=567) = 28,108; p < 0,001. De eind-[t] voor een 

consonant, χ2 (2, n=2018) = 49,499; p < 0,001, en voor een enclitisch element, χ2 (2, n=541) = 

30,347; p < 0,001, werd door de eerste twee leeftijdsgroepen significant meer gedeleerd dan 

door de oudste leeftijdsgroep. In de standaardtaaltests zijn geen significante verschillen op 

te merken, χ2 (2, n=214) = 0,822; p = 0,643. 

3.2.3 Impact van de parameter sociale klasse 

De chi-kwadraattest waarin de impact van de sociale klasse getest wordt op het voorkomen 

van [t]-deleties toont dat de informanten uit de lagere klasse significant meer de eind-[t] 

Figuur 9 Gemiddelde relatieve score in procent per leeftijdscategorie voor deletie eind-[t] in de 
functiewoorden dat, wat, met en niet 
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deleerden dan de informanten uit de middenklasse, die op hun beurt significant meer de 

substandaardtalige variant realiseerden dan de informanten uit de hogere klasse, χ2 (2, 

n=3340) = 51,395; p < 0,001. Bij de lagere klasse attesteerde we in 59,7% van de mogelijke 

gevallen [t]-deleties. Bij de middenklasse en hogere klasse was dat respectievelijk in 53,9% 

en 41,3% van de gevallen (zie Figuur 10). In de eerste omgeving, namelijk deletie van de 

eind-[t] voor een consonant, vinden we een vergelijkbaar sociale klasseneffect: de 

informanten uit de lagere klasse realiseerden significant meer de eind-[t] dan de 

informanten uit de middenklasse en hogere klasse, χ2 (2, n=2194) = 26,328; p < 0,001. 

Hetzelfde significante verschil is ook bij de functiewoorden gevolgd door een enclitisch 

element aanwezig, χ2 (2, n=539) = 13,380; p < 0,001. Voor de deletie van de eind-[t] voor een 

vocaal is geen significant verschil tussen de drie sociale klassen gemeten, χ2 (2, n=607) = 

6,038; p = 0,051. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is ook interessant om het effect van situatie te testen op het voorkomen van 

substandaardtalige kenmerken per sociale klasse. Wat de interviews betreft, realiseerden de 

sprekers uit de lagere klasse significant minder de eind-[t] in de onderzochte 

functiewoorden dan de informanten uit de middenklasse, die op hun beurt de eind-[t] 

significant meer deleerden dan de informanten uit de hogere klasse, χ2 (2, n=3126) = 52,913; 

Figuur 10 Gemiddelde relatieve score in procent per sociale klasse voor deletie eind-[t] in de 
functiewoorden dat, wat, met en niet 
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p < 0,001. Zo werden bij de drie sociale klassen respectievelijk in 62,8%, 53,0 en 47,2% van de 

gevallen substandaardtalige varianten aangetroffen (zie Bijlage 4.4). Binnen die specifieke 

spreeksituatie zijn er geen significante verschillen gemeten tussen de drie sociale klassen 

bij [t]-deletie voor een vocaal, χ2 (2, n=568) = 5,895; p = 0,054. De deletie van de eind-[t] voor 

een consonant enerzijds, χ2 (2, n=2017) = 29,936; p < 0,001, en een enclitisch element 

anderzijds, χ2 (2, n=541) = 13,380; p < 0,001, leverde wel significante verschillen op: de lagere 

klasse realiseerde significant minder de eind-[t] voor een vocaal en enclitisch element dan 

de informanten uit de middenklasse en hogere klasse. Een vergelijkbaar sociale 

klasseneffect vinden we in de standaardtaaltests: hier realiseerden de sprekers uit de lagere 

en middenklasse significant meer substandaardtalige varianten dan de sprekers uit de 

hogere klasse, χ2 (2, n=214) = 6,481; p = 0,042. Concreet gaat het om 12,5% 

substandaardtalige varianten bij de informanten uit de lagere klasse, 9,2% bij de 

middenklasse en 2,9% bij de hogere klasse (zie Bijlage 4.4). 

Daarnaast bestaan er ook significante interacties tussen de onafhankelijke variabelen 

sociale klasse en leeftijd. Ten eerste blijken de 18- tot 25-jarigen uit de lagere klasse 

significant minder [t]-deleties te realiseren dan de 18- tot 25-jarigen uit de middenklasse en 

hogere klasse, χ2 (2, n=1050) = 6,976; p = 0,031. Bij de 40- tot 50-jarigen is de kans op [t]-

deleties significant groter bij de sprekers van de lagere klasse dan bij de sprekers van de 

middenklasse. Die sprekers uit de middenklasse realiseerden op hun beurt significant meer 

[t]-deleties dan de informanten uit de hogere klasse, χ2 (2, n=1139) = 49,865; p < 0,001. Een 

gelijkaardige interactie tussen sociale klasse en leeftijd vinden we terug bij de sprekers uit 

de oudste leeftijdscategorie, χ2 (2, n=1151) = 73,585; p < 0,000: bij de 60+’ers uit de lagere 

klasse werden significant meer [t]-deleties geattesteerd dan bij de 60+’ers uit de 

middenklasse en hogere klasse. 
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3.3 Laryngalisering van [ɣ] 

De laryngalisering van de [ɣ]-klank is samen met de [h]-deletie hét sjibbolet voor de West-

Vlamingen (Devos & Vandekerckhove 2005:41). In het onderzoek van Lybaert wordt die 

substandaardtalige uitspraakvariant het vaakst door de informanten uit alle Vlaamse 

provincies opgemerkt (2014:214). Ghyselen merkte in dat verband het volgende op: 

Het is in dat opzicht verrassend dat kwantitatief onderzoek naar de realisatie van de 

standaardtalige [ɣ] in niet-dialectische registers onbestaande is. In welke mate 

‘onderdrukken’ West-Vlamingen of westelijke Oost-Vlamingen hun [ɣ]-laryngalisering in 

niet-dialectisch taalgebruik? Als ze de standaardtalige [ɣ] als [ɦ] realiseren, is dat dan vooral 

een kwestie van niet kunnen of veeleer van niet willen (2016:114)? 

In het corpus van Ghyselen bleek de [ɣ]-laryngalisering bij haar vrouwelijke informanten 

uit Ieper in 62% van de gevallen op te treden (2016:273). In het corpus van dit onderzoek 

wordt de standaardtalige [ɣ] in 57,8% van de 2950 mogelijke gevallen als [ɦ] gerealiseerd. Of 

de onafhankelijke variabelen situatie, leeftijd en sociale klasse een impact uitoefenen op de 

realisatie van de [ɣ] zal hieronder worden besproken. 

3.3.1 Impact van de parameter situatie 

In Figuur 11 wordt de gemiddelde relatieve score voor alle 36 informanten per situatie 

grafisch weergegeven. In de interviewsetting werd in ongeveer 56,9% van de gevallen de 

[ɣ]-klank als een glottale [ɦ] gerealiseerd. Bij de standaardtaaltest was dat in 64,4% van de 

mogelijke gevallen. De chi-kwadraattest toont bovendien aan dat er een significante relatie 

is tussen het aantal substandaardtalige varianten en de situatie, χ2 (1, n=2950) = 7,187; p = 

0,004: de [ɣ]-laryngalisering wordt significant vaker gerealiseerd in de standaardtaaltests 

dan in de interviews. Die bevinding gaat in tegen de verwachting dat het aandeel 

substandaardtaligheid bij de standaardtaaltest lager ligt dan bij het interview. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat er binnen de interviewsetting een grote 

intersprekervariantie bestaat tussen de informanten (zie Bijlage 4.5). Zo realiseerden de 

informanten 8, 9, 11, 18, 22, 30, 32, 33 en 36 afwijkend lage scores voor 

substandaardtaligheid in het interview. Die scores oefenen een invloed uit op het 

gemiddelde relatieve aandeel substandaardtaligheid voor die specifieke situatie. Zonder die 



 

 63 

negen informanten stijgt namelijk het gemiddelde aandeel substandaardtaligheid in de 

interviews van 56,9% naar 67,10%. De hoge scores voor die variabele bevestigen dat de [ɣ]-

laryngalisering voor West-Vlamingen een tertiair dialectkenmerk geworden is (Rys & 

Taeldeman 2007:5). In het spontaan taalgebruik is het voor de informanten namelijk 

moeilijk om de substandaardtalige [ɦ] te onderdrukken. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Impact van de parameter leeftijd 

Figuur 12 stelt de percentages voor [ɣ]-laryngalisering per leeftijdscategorie voor in de twee 

onderzochte situaties samen. De percentages tonen dat de scores van de jongste en 

middelste leeftijdsgroep dicht bij elkaar liggen, respectievelijk 61,07% en 62,30%. De 60+’ers 

hebben gemiddeld in 50,4% van de gevallen de [ɣ] gelaryngaliseerd. De chi-kwadraattest 

toont aan dat er een correlatie bestaat tussen het aandeel substandaardtalige varianten en 

de leeftijd van de informanten, χ2 (2, n=2950) = 34,601; p < 0,001. De 18- tot 25-jarigen en 40- 

tot 50-jarigen gebruikten significant meer substandaardtalige varianten dan de 60+’ers uit 

dit onderzoek. 

Figuur 11 Gemiddelde relatieve score in procent per situatie voor [ɣ]-laryngalisering  
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Het algemene leeftijdseffect is echter niet in alle onderzochte situaties even sterk. Het 

leeftijdseffect is het sterkst in de interviews, χ2 (2, n=2591) = 40,534; p < 0,001. De 60+’ers 

realiseerden in die situatie significant minder [ɣ]-laryngaliseringen dan de andere twee 

leeftijdsgroepen. De gemiddelde relatieve score voor die oudste leeftijdscategorie bedraagt 

48,4%. Voor de andere twee groepen is dat respectievelijk 60,4% en 62,4% (zie Bijlage 4.5). In 

Bijlage 4.5 valt eveneens op dat er een grote intersprekervariantie bestaat onder de 

onderzochte sprekers. In de leeftijdscategorie van 18- tot 25-jarigen merken we bij de 

sprekers 8, 9 en 11 opmerkelijk lage scores voor substandaardtaligheid op. Bij de 40- tot 50-

jarigen realiseerden informanten 18 en 22 minder [ɣ]-laryngaliseringen dan de overige 

informanten uit die categorie. Ook bij de 60+’ers worden afwijkende scores gemeten. Het 

gaat hier meer bepaald om de sprekers 30, 32, 33 en 36. We zouden kunnen vermoeden dat 

de geobserveerde leeftijdseffecten door die intersprekervariantie beïnvloed worden. Zonder 

de genoemde informanten blijft echter de kans op substandaardtalige varianten bij de 

60+’ers significant kleiner dan bij de 40- tot 50-jarigen, χ2 (2, n=1918) = 8,041; p = 0,018. In de 

standaardtaaltest is het effect van de leeftijd niet aanwezig. De chi-kwadraattest wijst 

namelijk uit dat er geen correlatie bestaat tussen het aandeel substandaardtaligheid en de 

leeftijd, χ2 (2, n=359) = 0,730; p = 0,698. De gemiddelde relatieve cijfers per leeftijdscategorie 

bedragen voor de standaardtaaltest respectievelijk 66,4%, 61,3% en 65,3% (zie Bijlage 4.5). 

Figuur 12 Gemiddelde relatieve score in procent per leeftijdscategorie voor [ɣ]-laryngaliseringen 
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3.3.3 Impact van de parameter sociale klasse 

In Figuur 13 worden de gemiddelde relatieve scores per sociale klasse weergegeven. We 

kunnen opmerken dat er grote verschillen bestaan tussen de drie groepen: bij de 

informanten uit de lagere klasse worden het meest [ɣ]-laryngaliseringen geteld. Naarmate 

het sociale profiel van de informanten stijgt, daalt het gemiddelde aandeel 

substandaardtaligheid. De middenklasse heeft een gemiddelde score van 55,6% en de hogere 

klasse van 41,6%. De chi-kwadraattest wijst op een significant verschil tussen het aantal [ɣ]-

laryngaliseringen en de sociale klasse, χ2 (2, n=2950) = 305,246; p < 0,001. Bij de informanten 

uit de lagere klasse werden significant meer [ɦ]-varianten geattesteerd dan bij de 

informanten uit de middenklasse. Die informanten realiseerden op hun beurt significant 

meer substandaardtalige varianten dan de informanten uit de hogere klasse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer we sociale klasseneffecten per situatie bestuderen, kunnen gelijkaardige 

verschillen vastgesteld worden. De chi-kwadraattest toont namelijk aan dat de scores voor 

substandaardtaligheid van de drie sociale klassen in de interviewsetting significant 

verschillend zijn van elkaar, χ2 (2, n=2590) = 266,724;  p < 0,001. De informanten uit de lagere 

klasse realiseerden in 79,5% van de gevallen de [ɣ]-laryngalisering en dat is significant meer 

dan de informanten uit de middenklasse, bij wie in 54,4%  van de gevallen de 

substandaardtalige variant werd geattesteerd. Die informanten uit de middenklasse 

Figuur 13 Gemiddelde relatieve scores in procent per sociale klasse voor [ɣ]-laryngalisering 
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gebruikten op hun beurt significant meer de [ɣ]-laryngalisering dan de sprekers uit de 

hogere klasse. Bij hen werd in slechts 41,1% van de gevallen de  [ɦ]-klank gerealiseerd (zie 

Bijlage 4.6). De in §3.3.2 aangehaalde negen informanten met een afwijkend lage score 

substandaardtaligheid voor deze variabele beïnvloeden de impact van sociale klasse niet. 

Ook zonder die sprekers blijven de interactie-effecten tussen de interviewdata en sociale 

klasse aanwezig, χ2 (2, n=2182) = 128,623; p < 0,001. In de standaardtaaltests zijn dezelfde 

interactie-effecten met de sociale klasse van de informanten aanwezig als in de interviews, 

χ2 (2, n=359) = 37,107; p < 0,001. De gemiddelde relatieve scores van de drie klassen bedragen 

hier 83,5%, 63,3% en 45,8% (zie Bijlage 4.6).  

Het is tot slot interessant om bij deze variabele te focussen op interactie-effecten tussen de 

drie sociale klassen en de verschillende leeftijdscategorieën. De chi-kwadraattest geeft aan 

dat binnen de categorie van 18- tot 25-jarigen de kans op [ɣ]-laryngaliseringen kleiner 

wordt naargelang het sociale profiel van de informanten stijgt, χ2 (2, n=1012) = 87,165; p < 

0,001. Ook binnen de groep van 40- tot 50-jarigen bestaat een correlatie tussen het aantal 

[ɣ]-laryngaliseringen en de sociale klasse, χ2 (2, n=923) = 101,174; p < 0,001. Het aandeel 

substandaardtaligheid van de 40- tot 50-jarigen uit de lagere klasse is significant groter dan 

het aandeel substandaardtaligheid van de 40- tot 50-jarigen uit de middenklasse en hogere 

klasse. Diezelfde interactie tussen sociale klasse en leeftijd vinden we terug bij de sprekers 

uit de oudste leeftijdscategorie, χ2 (2, n=1015) = 130,444; p < 0,001.  

3.4 Wegval van de sjwa uit de verbinding -en 

Zoals in §2.2.2.4 wordt vermeld, verdwijnt in West-Vlaanderen en westelijk Oost-

Vlaanderen de sjwa uit de verbinding -en. Het is een substandaardtalig kenmerk dat maar 

door 19 van de 80 informanten uit het onderzoek van Lybaert werd opgemerkt (2014:218). 

Dat aantal ligt beduidend lager dan de 57 informanten die wezen op de [ɣ]-

laryngaliseringen in haar stimulusmateriaal (2014:214). In het corpus van dit onderzoek 

attesteerden we in 29,28% van de 4487 mogelijke gevallen een wegval van de sjwa uit de 

verbinding -en. Zowel de parameter situatie als leeftijd en sociale klasse hebben een impact 

op die linguïstische variabele. Wat die precieze impact is, wordt hieronder beschreven. 
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3.4.1 Impact van de parameter situatie 

In Figuur 14 zijn de gemiddelde relatieve scores van de 36 informanten per spreeksituatie 

afgebeeld. We kunnen een groot verschil opmerken tussen de twee situaties: in de 

interviews werd gemiddeld in 31,2% van de gevallen de sjwa uit de verbinding -en 

gedeleerd, terwijl dat in de standaardtaaltests in amper 5,3% van de gevallen was. De chi-

kwadraattest geeft aan dat er een samenhang is tussen de spreeksituatie en de graad van 

substandaardtaligheid, χ2 (1, n=4487) = 108,291; p < 0,001: het aantal geattesteerde, 

substandaardtalige varianten is significant groter in de interviews dan in de 

standaardtaaltests. Die resultaten liggen in lijn van de verwachtingen dat er in de 

standaardtaaltests significant minder substandaardtalige varianten gerealiseerd worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Impact van de parameter leeftijd 

Een chi-kwadraattest waarin het leeftijdseffect getest wordt op het voorkomen van 

substandaardtalige varianten voor de wegval van de sjwa uit de verbinding -en toont dat de 

kans op apocopes van de sjwa significant groter is bij de jongere sprekers van dit onderzoek 

dan bij de twee oudere groepen sprekers, χ2 (2, n=4487) = 43,187; p < 0,001. Het aantal keer 

Figuur 14 Gemiddelde relatieve score in procent per situatie voor wegval sjwa uit de verbinding -en 
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dat de 40- tot 50-jarigen en de 60+’ers de sjwa uit de verbinding -en niet gerealiseerd 

hebben, is nagenoeg gelijk. De informanten tussen 40 en 50 jaar hebben namelijk een 

gemiddelde, relatieve score van 27,3% en bij de informanten ouder dan 60 jaar is dat 25,2%. 

De grootste relatieve score behaalden de 18- tot 25-jarigen, namelijk 35,6% (zie Figuur 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer we de leeftijdseffecten per situatie in kaart brengen, dan kunnen we de hierboven 

geschetste algemene bevinding nuanceren. Enkel in de interviews is er een relevant 

leeftijdsverschil, χ2 (2, n=4164) = 46,627; p < 0,001. De 18- tot 25-jarigen realiseerden 

significant meer substandaardtalige varianten dan de 40- tot 50-jarigen en 60+’ers in deze 

spreeksituatie. De gemiddelde relatieve scores per leeftijdscategorie bedragen 

respectievelijk 38,1%, 29,0% en 26,7% (zie Bijlage 4.7). Op het niveau van de 

standaardtaaltest bestaat er op basis van dit corpus geen statistisch bewijs dat er een 

samenhang is tussen het aandeel substandaardtaligheid en leeftijd, χ2 (2, n=323) = 1,495; p = 

0,577. De gemiddelde relatieve scores liggen dan ook dicht bij elkaar (zie Bijlage 4.7). 

3.4.3 Impact van de parameter sociale klasse 

In Figuur 16 is een duidelijk patroon tussen de drie sociale klassen te bemerken. De 

informanten uit de lagere klasse hebben het meest de sjwa uit de verbinding -en gedeleerd, 

Figuur 15 Gemiddelde relatieve score in procent per leeftijdscategorie voor wegval sjwa uit verbinding -en 
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gevolgd door de informanten uit de middenklasse en de informanten uit de hogere klasse. 

Die tendens wordt door de chi-kwadraattest bevestigd: de informanten uit de lagere klasse 

hebben significant meer de sjwa uit de verbinding -en gedeleerd dan de informanten uit de 

middenklasse. Die informanten hebben op hun beurt significant meer substandaardtalige 

varianten gerealiseerd dan de sprekers uit de hogere klasse,  χ2 (2, n=4487) = 381,644; p < 

0,001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De chi-kwadraattest toont significante interacties tussen sociale klasse en spreeksituatie. In 

de interviewsetting krijgen we hetzelfde significante resultaat als bij de globale 

waarneming: de informanten uit de lagere klasse realiseerden significant minder de sjwa in 

de verbinding -en dan de informanten uit de middenklasse, die op hun beurt de significant 

meer substandaardtalige varianten realiseerden dan de informanten uit de hogere klasse, 

χ2 (2, n=4164) = 391,061; p < 0,001. De gemiddelde relatieve scores bedragen respectievelijk 

49,2%, 32,0% en 14,4% (zie Bijlage 4.8). De data van de standaardtaaltests vertonen die 

significante verschillen niet, χ2 (2, n=323) = 4,792; p = 0,071.  

Verder bestaan er ook significante interacties tussen de onafhankelijke variabelen sociale 

klasse en leeftijd. Binnen de 18- tot 25-jarigen is er sprake van een significante correlatie 

tussen de sociale klasse en het aantal sjwa-apocopes uit de verbinding -en, χ2 (2, n=1460) = 

Figuur 16 Gemiddelde relatieve score in procent per sociale klasse voor wegval sjwa 
uit de verbinding -en 
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30,237; p < 0,001. De informanten uit de lagere en middenklasse realiseerden significant 

minder de sjwa uit de verbinding -en dan informanten met dezelfde leeftijd uit de hogere 

klasse. Voor de informanten tussen de 40 en 50 jaar geldt dat alle sociale klassen significant 

verschillend zijn van elkaar: de informanten uit de lagere klasse hebben significant meer 

substandaardtalige varianten van de besproken variabele gebruikt dan informanten uit de 

middenklasse en die informanten hebben op hun beurt significant meer substandaardtalige 

varianten gebruikt dan de informanten uit de hogere klasse, χ2 (2, n=1483) = 325,514; p < 

0,001. Hetzelfde patroon zoals bij de 40- tot 50-jarige sprekers is aanwezig bij de oudste 

groep informanten, χ2 (2, n=1544) = 234,555; p < 0,001. 

3.5 West-Germaanse î 

De West-Germaanse î zou “één van de markantste eigenheden [zijn, EL] waarin de West-

Vlaamse tongval zich van andere onderscheidt” (Devos & Vandekerckhove 2005:44). 

Ghyselen merkt weliswaar op dat er weinig empirische data van deze variabele bestaan in 

het huidige sociolinguïstische onderzoek (2016:102). Ze onderzocht zelf het voorkomen van 

de West-Germaanse î in haar proefschrift en kon besluiten dat Ieperlingen de 

substandaardtalige variant amper gebruiken in supraregionale of formele situaties 

(2016:342). Ook in de standaardtaaltests en in de interviews van dit onderzoek, waar de 

informanten gevraagd werd om Algemeen Nederlands te praten, werd slechts in 3,83% van 

de 2352 gevallen waar de West-Germaanse î gerealiseerd kon worden, daadwerkelijk de 

substandaardtalige variant geattesteerd. In wat volgt, gaan we na of de parameters situatie, 

leeftijd en sociale klasse een invloed uitoefenen op de realisatie van de West-Germaanse î. 

3.5.1 Impact van de parameter situatie 

De variabele West-Germaanse î werd in het corpus van dit onderzoek niet vaak 

aangetroffen. Op Figuur 17 zijn de gemiddelde relatieve scores voor alle 36 informanten per 

spreeksituatie opgenomen. Tijdens de interviews realiseerden de informanten in 4,3% van 

de gevallen de substandaardtalige variant van West-Germaanse î, tijdens de 

standaardtaaltest was dat nog geen 1%. De chi-kwadraattest wijst op een samenhang tussen 

het aandeel substandaardtaligheid en de spreeksituatie: de informanten realiseerden de 
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substandaardtalige variant significant meer tijdens het interview dan tijdens de 

standaardtaaltest, χ2 (1, n=2352) = 10,585; p = 0,002. Wegens de lage frequentie van de 

geattesteerde, substandaardtalige varianten is uiterste voorzichtigheid wel geboden bij het 

interpreteren van die resultaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Impact van de parameter leeftijd 

In Figuur 18 is te zien dat het gebruik van de substandaardtalige varianten van de West-

Germaanse î toeneemt met de leeftijd van de informanten. De jongste leeftijdscategorie 

realiseerde in 1,7% van de gevallen de West-Germaanse î, terwijl dat bij de middelste en 

oudste leeftijdscategorie respectievelijk in 4,1% en 5,5% van de gevallen was. Er is statistisch 

bewijs dat de informanten tussen 18 en 25 jaar significant minder de substandaardtalige 

variant realiseerden dan de twee oudere leeftijdsgroepen, χ2 (2, n=2352) = 17,088; p < 0,001.  

Figuur 17 Gemiddelde relatieve score in procent per situatie voor West-Germaanse î 



 

 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een belangrijke predictor voor de impact van de leeftijd op de variabele West-Germaanse î 

is de interactie met de spreeksituatie. In de interviews ligt het aandeel substandaardtalige 

varianten bij de 18- tot 25-jarigen significant lager dan het aandeel substandaardtalige 

varianten bij de 40- tot 50-jarigen en 60+’ers, χ2 (2, n=2036) = 17,196; p < 0,001. De 

gemiddelde relatieve scores in die spreeksituatie zijn respectievelijk 1,8%, 4,7% en 6,1% (zie 

Bijlage 4.9). In Bijlage 4.9 valt eveneens op dat informant 27 met zijn relatieve score van 33% 

opvallend veel de West-Germaanse î gerealiseerd heeft in vergelijking met de andere 

informanten uit de leeftijdscategorie van 60+’ers. De geobserveerde leeftijdseffecten worden 

echter niet door die outlier beïnvloed. Ook zonder informant 27 in de statistische analyse te 

betrekken, blijft het significante verschil tussen de drie leeftijdscategorieën aanwezig, χ2 (2, 

n=1976) = 8,203; p = 0,016. In de standaardtaaltests vinden we geen significante verschillen 

tussen de drie leeftijdsgroepen, χ2 (2, n=316) = 1,043; p = 0,767. In die spreeksituatie werd 

maar bij twee informanten de substandaardtalige variant geattesteerd (zie Bijlage 4.9). 

3.5.3 Impact van de parameter sociale klasse 

Zoals in Figuur 19 te zien is, daalt het gebruik van de West-Germaanse î naargelang het 

sociale profiel van de informanten stijgt. De informanten uit de lagere klasse hebben 

gemiddeld in 6,5% van de gevallen de substandaardtalige variant gerealiseerd, terwijl dat bij 

Figuur 18 Gemiddelde relatieve score in procent per leeftijdscategorie voor 
West-Germaanse î 
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de middenklasse en hogere klasse respectievelijk in 3,5% en 2,1% van de gevallen was. De 

significantietest toont aan dat de sociale klasse van de informanten een belangrijke 

predictor is voor het aandeel substandaardtaligheid. De informanten uit de lagere klasse 

bleken namelijk significant meer substandaardtalige varianten te gebruiken dan de 

informanten uit de middenklasse en hogere klasse, χ2 (2, n=2352) = 19,414; p < 0,001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De interactie-effecten tussen sociale klasse en situatie tonen aan dat het verschil tussen de 

drie sociale klassen minder uitgesproken is in de standaardtaaltests dan in de interviews. In 

de interviewsetting realiseerden de informanten uit de lagere klasse significant meer 

substandaardtalige varianten dan de informanten uit de middenklasse en hogere klasse, χ2 

(2, n=2036) = 19,897; p < 0,001. De gemiddelde relatieve scores bedragen 7,5%, 3,1% en 2,4% 

(zie Bijlage 4.10). Bij de standaardtaaltest zijn er geen significante verschillen tussen de drie 

sociale klassen, χ2 (2, n=316) = 1,041; p = 0,549. Zoals in Bijlage 4.10 te zien is, werd de West-

Germaanse î maar door twee informanten gerealiseerd. 

Het is verder ook interessant om de interactie tussen de sociale klasse en de leeftijd te 

onderzoeken. Op basis van de chi-kwadraattest kunnen we besluiten dat er enkel binnen de 

oudste leeftijdscategorie significante verschillen bestaan tussen de drie sociale klassen. Er is 

namelijk statistisch bewijs dat binnen de groep van 60+’ers de lagere klasse significant meer 

Figuur 19 Gemiddelde relatieve score in procent per sociale klasse voor West-Germaanse î 
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de West-Germaanse î gebruikte dan de andere twee klassen, χ2 (2, n=950) = 22,495; p < 0,001. 

Als we echter opnieuw informant 27 uit de statistische analyse weren, dan is er geen sprake 

meer van een significant verschil tussen de drie klassen, χ2 (2, n=890) = 4,046; p = 0,132. 

Zowel binnen de jongste leeftijdscategorie, χ2 (2, n=709) = 1,165; p = 0,582, als binnen de 

middelste leeftijdscategorie, χ2 (2, n=693) = 1,915; p = 0,395, bestaat geen samenhang tussen 

het aandeel substandaardtalige varianten en sociale klasse. 

3.6 Subjectverdubbeling bij de eerste persoon enkelvoud 

Subjectverdubbeling zou in Vlaanderen niet enkel in informeel maar ook in formeel 

taalgebruik voorkomen (De Caluwe 2002). Om die reden wordt het taalverschijnsel door 

Taeldeman als een stabiliserend tussentaalkenmerk beschouwd (2008:34). Die hypotheses 

komen in het onderzoek van Ghyselen naar voren. Zij onderzocht de subjectverdubbeling 

bij de tweede persoon enkelvoud en meervoud en bij de eerste persoon enkelvoud. De 

vrouwelijke informanten uit Ieper realiseerden in informele situaties in 93% van de 

mogelijke gevallen subjectverdubbelingen. In formelere settings was dat in 6% van de 

mogelijke gevallen (2016:275-276). In dit onderzoek werden enkel de subjectverdubbelingen 

in de eerste persoon enkelvoud geteld, maar de resultaten liggen in dezelfde lijn als die uit 

het proefschrift van Ghyselen: ook in de formele gesprekssituaties realiseerden de 

Ieperlingen uit dit onderzoek weinig subjectverdubbelingen. Concreet troffen we in 2,68% 

van de mogelijke gevallen substandaardtalige varianten aan. De impact van de parameters 

situatie, leeftijd en sociale klasse op die variabele worden hieronder besproken. 

3.6.1 Impact van de parameter situatie 

De variabele subjectverdubbeling bij de eerste persoon enkelvoud komt niet vaak in het 

corpus van dit onderzoek voor. In de interviews werd die variabele maar in 2,9% van de 

gevallen geattesteerd. In de standaardtaaltests werd geen enkele subjectverdubbeling 

geteld (zie Figuur 20). De chi-kwadraattest toont dat de kans op verdubbelingen in de 

interviews significant groter is dan in de standaardtaaltests, χ2 (1, n=1530) = 3,200; p = 0,048. 

Dat effect strookt met de verwachting dat het aandeel substandaardtalige varianten groter 

is in de interviews dan in de standaardtaaltests. Enige voorzichtigheid is hier echter 
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genoodzaakt omdat we te maken hebben met een lage frequentie van geattesteerde, 

substandaardtalige varianten. 

 

 
 

3.6.2 Impact van de parameter leeftijd 

De gemiddelde relatieve scores per leeftijdscategorie voor de variabele subjectverdubbeling 

bij de eerste persoon enkelvoud liggen zeer dicht bij elkaar zoals in Figuur 21 te zien is. De 

significantietest wijst dan ook uit dat er geen samenhang bestaat tussen het aantal 

gerealiseerde, substandaardtalige varianten en de leeftijd van de informanten, χ2 (2, 

n=1530) = 0,119; p = 0,960. 

De niet-significante correlatie tussen leeftijd en substandaardtaligheid is niet afhankelijk 

van de spreeksituatie. Ook in de interviewsetting zijn er geen significante verschillen tussen 

de drie leeftijdsgroepen, χ2 (2, n=1422) = 0,162; p = 0,921. De gemiddelde relatieve score van 

iedere leeftijdscategorie bedraagt ongeveer 3% (zie Bijlage 4.11). Ook in de 

standaardtaaltests zijn geen verschillen in substandaardtaligheid tussen de drie 

leeftijdsgroepen. Geen enkele informant heeft namelijk in die situatie een 

substandaardtalige variant gerealiseerd (zie Bijlage 4.11). 

Figuur 20 Gemiddelde relatieve score in procent per situatie van subjectverdubbeling bij de eerste 
persoon enkelvoud 
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3.6.3 Impact van de parameter sociale klasse 

Net zoals de leeftijd heeft ook de parameter sociale klasse geen invloed op het gebruik van 

subjectverdubbelingen bij de eerste persoon enkelvoud, χ2 (1, n=1530) = 1,225; p = 0,562. 

Alweer liggen de gemiddelde relatieve scores dicht bij elkaar zoals in Figuur 22 te zien is. De 

informanten uit de lagere klasse realiseerden in gemiddeld 3,1% van de gevallen 

subjectverdubbelingen. Bij de sprekers uit de middenklasse en hogere klasse was dat 

respectievelijk in 2,1% en 2,9% van de gevallen. 

De resultaten voor de interactie tussen sociale klasse en situatie liggen in dezelfde lijn. 

Zowel in de interviews, χ2 (2, n=1422) = 1,274; p = 0,550, als in de standaardtaaltests zijn er 

geen significante verschillen gevonden tussen het aantal verdubbelingen en de sociale 

klasse. De gemiddelde relatieve scores liggen opnieuw dicht bij elkaar (zie Bijlage 4.12). Ook 

de interactie met de leeftijd is geen belangrijke predictor voor de impact van de sociale 

klasse op de variabele subjectverdubbeling. Op basis van ons corpus is er geen samenhang 

gemeten tussen de graad substandaardtaligheid en sociale klasse binnen de 18- tot 25-

jarigen, χ2 (2, n=419) = 3,742; p = 0,168, binnen de 40- tot 50-jarigen, χ2 (2, n=558) = 0,684; p = 

0,703, en binnen de 60+’ers, χ2 (2, n=553) = 1,325; p = 0,540. 

Figuur 21 Gemiddelde relatieve score in procent per leeftijdscategorie voor subjectverdubbeling bij de eerste 
persoon enkelvoud 
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3.7 Expletief dat 

Zoals in §2.2.2.7 wordt vermeld, heeft het expletieve dat volgens Taeldeman “overduidelijk 

een stabiele plaats veroverd in de Vlaamse tussentaal” (2008:36). Bovendien heeft in het 

perceptieonderzoek van Lybaert geen enkele informant het expletieve dat in het 

stimulusmateriaal opgemerkt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de informanten zich 

er niet van bewust zijn dat het kenmerk niet-standaardtalig is (Lybaert 2014:208). Ook 

Ghyselen concludeert dat het expletieve dat zijn positie in de Vlaamse substandaard aan het 

versterken is (2016:268). Van alle 347 woorden in ons corpus die gevolgd konden worden 

door het expletieve dat, realiseerden de bestudeerde informanten in 48,13% van de gevallen 

daadwerkelijk de substandaardtalige variant. In wat volgt gaan we na of de onafhankelijke 

variabelen situatie, leeftijd en sociale klasse een impact uitoefenen op de realisatie van het 

expletieve dat. 

Figuur 22 Gemiddelde relatieve score in procent per sociale klasse voor subjectverdubbeling bij de eerste 
persoon enkelvoud 
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3.7.1 Impact van de parameter situatie 

Figuur 23 toont de gemiddelde relatieve score van alle 36 informanten per spreeksituatie 

voor de variabele expletief dat. In het interview wordt in 59,6% van de mogelijke gevallen 

het expletieve dat gerealiseerd, terwijl dat in de standaardtaaltest daalt naar 4,2%. Die 

relatieve scores liggen in lijn met de verwachting dat het aandeel substandaardtaligheid 

lager ligt in de standaardtaaltests dan in de interviews. We voerden een chi-kwadraattest 

uit om na te gaan of er een significant verband bestaat tussen het aandeel 

substandaardtaligheid en de spreeksituatie. Die test toont aan dat de spreeksituatie voor het 

expletieve dat een belangrijke predictor is voor de graad van substandaardtaligheid, χ2 (1, 

n=347) = 63,413; p < 0,001. De kans op het substandaardtalige, expletieve dat is significant 

groter in de interviews dan in de standaardtaaltests 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 23 Gemiddelde relatieve score in procent per situatie voor het expletieve dat 
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3.7.2 Impact van de parameter leeftijd 

In Figuur 24 zijn de gemiddelde relatieve scores per leeftijdscategorie opgenomen. De 

algemene tendens is dat het aandeel substandaardtalige varianten daalt naarmate de 

leeftijd van de informanten stijgt. Zo realiseerden de 18- tot 25-jarigen in 58,0% van de 

mogelijke gevallen het expletieve dat. Bij de 40- tot 50-jarigen is dat 54,1% en bij de 60+’ers 

27,4%. Uit de chi-kwadraattest blijkt dat de kans op het substandaardtalige, expletieve dat 

bij de oudste leeftijdscategorie significant kleiner is dan bij de andere twee leeftijdsgroepen, 

χ2 (1, n=347) = 19,734; p < 0,001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het leeftijdseffect is het meest uitgesproken in de interviewsetting, χ2 (2, n=275) = 24,596; p 

< 0,001. De 60+’ers blijken in de interviews significant minder substandaardtalige varianten 

te realiseren dan de andere twee leeftijdscategorieën. Dat besluit wordt weerspiegeld in de 

gemiddelde relatieve scores per leeftijdscategorie: de 18- tot 25-jarigen en 40- tot 50-jarigen 

realiseerden in respectievelijk 71,6% en 65,1% van de gevallen het expletieve dat, terwijl dat 

bij de 60+’ers slechts in 35,2% van de gevallen was (zie Bijlage 4.13). In de standaardtaaltests 

vinden we geen significante verschillen tussen de verschillende leeftijdsgroepen, χ2 (2, 

n=72) = 1,719; p = 0,608. In iedere leeftijdscategorie heeft telkens één informant de 

substandaardtalige variant gerealiseerd (zie Bijlage 4.13). 

Figuur 24 Gemiddelde relatieve score in procent per leeftijdscategorie voor het expletieve dat 
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3.7.3 Impact van de parameter sociale klasse 

In §3.7.2 werd duidelijk dat de parameter leeftijd een belangrijke impact heeft op het 

gebruik van het expletieve dat. De parameter sociale klasse oefent echter een geringere 

invloed uit op deze variabele, χ2 (2, n=347) = 0,383; p = 0,844. De gemiddelde relatieve scores 

van de drie sociale klassen liggen dan ook dicht bij elkaar zoals in Figuur 25 te zien is. De 

informanten uit de lagere klasse realiseerden in 43,4% van de gevallen het expletieve dat. Bij 

de informanten uit de middenklasse en hogere klasse was dat ongeveer in 50% van de 

mogelijke gevallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook wanneer we sociale klasseneffecten per situatie bestuderen, kunnen op basis van dit 

corpus geen significante verschillen vastgesteld worden. Zowel in de interviewsetting, χ2 (2, 

n=275) = 0,610; p = 0,754, als bij de standaardtaaltest, χ2 (2, n=72) = 5,588; p = 0,118, zijn er met 

andere woorden geen interactie-effecten aanwezig. De gemiddelde relatieve scores van de 

drie verschillende sociale klassen liggen dan ook dicht bij elkaar zoals in Bijlage 4.14 te zien 

is. De chi-kwadraattest met expletief dat als variabele toont ook geen significante interacties 

tussen sociale klasse en leeftijd.  

Figuur 25 Gemiddelde relatieve score in procent per sociale klasse voor het expletieve dat 
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3.8 Doffe subjectspronomen van de tweede persoon enkelvoud 

Zoals in §2.2.2.8 wordt vermeld, duikt de ge-vorm overal in Vlaanderen op, ook in de 

westelijke West-Vlaamse dialecten waar de vorm exogeen is (Taeldeman 2008:34). Toch zijn 

er nog grote regionale verschillen inzake het gebruik van de ge-pronomina. In het 

onderzoek van Ghyselen worden de substandaardtalige varianten van het doffe 

subjectspronomen van de tweede persoon enkelvoud, namelijk ge en -de, in het perifere 

Ieper heel wat minder gerealiseerd dan in de centrale meetpunten Gent en Antwerpen 

(2016:282). In dit onderzoek werd in 29,80% van de mogelijke 547 gevallen het doffe 

subjectspronomen ge geattesteerd. De enclitische varianten -de en -te worden hier in de 

analyse niet meegerekend (zie §2.2.2.8). Of de onafhankelijke variabelen situatie, leeftijd en 

sociale klasse een impact uitoefenen op de realisatie van het doffe subjectspronomen van de 

tweede persoon enkelvoud zal hier worden besproken. 

3.8.1 Impact van de parameter situatie 

Figuur 26 stelt de gemiddelde relatieve scores voor het doffe subjectspronomen van de 

tweede persoon enkelvoud voor per spreeksituatie. Tijdens de interviews realiseerden de 

informanten gemiddeld in 30,9% van de gevallen het substandaardtalige ge in plaats van je. 

In de standaardtaaltest ligt dat cijfer lager: in 13,9% van de mogelijke gevallen troffen we 

het substandaardtalige ge aan. De chi-kwadraattest wijst op een correlatie tussen de graad 

van substandaardtaligheid en de situatie: in de interviewsetting worden significant meer 

substandaardtalige varianten gebruikt dan in de standaardtaaltests, χ2 (1, n=547) = 4,663; p = 

0,020. 

Een belangrijke predictor voor het substandaardtalige subjectspronomen is de positie 

waarin het pronomen wordt gerealiseerd. Uit het onderzoek van Vandekerckhove 

(2004:988) en De Decker (2014:107) blijkt dat de je-vorm vaker voorkomt in enclise dan in 

proclise. De verklaring hiervoor moet gezocht worden in de historische ontwikkeling van 

het doffe subjectspronomen je (zie §2.2.2.8). De data van dit onderzoek bevestigen die 

tendens niet: het doffe subjectspronomen je werd vaker in proclise (n=267) dan in enclise 

(n=92) gerealiseerd. Een verklarende factor voor die tegenstrijdige uitkomst kan de regio 

zijn waar dit onderzoek werd uitgevoerd. Ook Ghyselen merkt namelijk op dat het 
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onderscheid tussen pro- en enclitisch je in Ieper minder uitgesproken is dan in Gent 

(2016:284).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals in §2.2.2.8 besproken, duikt het doffe subjectspronomen ge heel frequent op in 

postverbale positie, terwijl die positie in de Vlaamse dialecten exogeen is. De ge-vorm in 

postverbale positie werd in het corpus van dit onderzoek in 30,3% van de 132 mogelijke 

gevallen geattesteerd. Wat de preverbale positie betreft, wordt het ge-pronomen ook in zo’n 

30% van 381 gevallen aangetroffen. 

3.8.2 Impact van de parameter leeftijd 

Zoals in Figuur 27 te zien is, zijn er duidelijke leeftijdsverschillen inzake het aandeel 

substandaardtaligheid wat het doffe subjectspronomen van de tweede persoon enkelvoud 

betreft. De informanten tussen 18 en 25 jaar hebben het minst het substandaardtalige ge 

gerealiseerd, gevolgd door de 40- tot 50-jarige informanten en 60+’ers. Het aandeel 

substandaardtaligheid neemt met andere woorden toe met de leeftijd van de informanten. 

De chi-kwadraattest met het voorkomen van het substandaardtalige pronomen ge als 

afhankelijke variabele en leeftijd als onafhankelijke variabele toont dat de 

Figuur 26 Gemiddelde relatieve score in procent per situatie voor het doffe subjectspronomen van de 
tweede persoon enkelvoud 



 

 83 

substandaardtalige pronomina significant minder gerealiseerd worden door de jongste 

leeftijdsgroep dan door de andere twee leeftijdsgroepen, χ2 (2, n=547) = 27,514; p < 0,001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het leeftijdseffect is het meest uitgesproken in de interviewsetting, χ2 (2, n=511) = 24,822; p 

< 0,001. Net zoals bij het algemene leeftijdseffect is de kans op het substandaardtalige 

pronomen ge significant kleiner bij de 18- tot 25-jarigen dan bij de 40- tot 50-jarigen en 

60+’ers. Bij de jongste leeftijdsgroep attesteerden we in 16,4% van de gevallen het ge-

pronomen, bij de sprekers tussen 40 en 50 jaar is dat 35,2% en bij de oudste groep 

informanten 39,4% (zie Bijlage 4.15). In de standaardtaaltests toont de chi-kwadraattest 

geen significante verschillen tussen de drie leeftijdsgroepen, χ2 (2, n=36) = 3,252; p = 0,332. 

3.8.3 Impact van de parameter sociale klasse 

Ook tussen de verschillende sociale klassen zijn duidelijke verschillen inzake het aandeel 

substandaardtaligheid te bemerken. In Figuur 28 kunnen we zien dat hoe hoger het sociale 

profiel van de informanten is hoe meer de vorm ge in plaats van het standaardtalige je 

wordt gerealiseerd. Informanten uit de lagere klasse realiseerden gemiddeld in 8,1% van de 

gevallen de substandaardtalige variant. Bij de informanten uit de middenklasse en hogere 

Figuur 27 Gemiddelde relatieve score per leeftijdscategorie voor het doffe subjectspronomen van de 
tweede persoon enkelvoud 
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klasse is dat respectievelijk 25,2% en 47,6%. De significantietest wijst op een correlatie 

tussen de sociale klasse en de graad van substandaardtaligheid: bij de lagere klasse zijn 

significant minder substandaardtalige varianten geattesteerd dan bij de middenklasse en de 

informanten uit de middenklasse produceerden op hun beurt significant minder de ge-vorm 

dan de sprekers uit de hogere klasse, χ2 (2, n=547) = 55,197; p < 0,001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een belangrijke predictor voor de impact van de sociale klasse op de besproken variabele is 

de interactie met de spreeksituatie. In de interviewsetting zijn de drie sociale klasse 

onderling significant verschillend van elkaar inzake het aandeel substandaardtaligheid. De 

chi-kwadraattest toont namelijk aan dat er voor die specifieke spreeksituatie een 

samenhang bestaat tussen de sociale klasse en het aantal substandaardtalige varianten, χ2 

(2, n=511) = 54,316; p < 0,001. De informanten uit de lagere klasse realiseerden in 13,9% van 

de gevallen het ge-pronomen. Bij de informanten uit de middenklasse en hogere klasse was 

dat respectievelijk in 26,7% en 48,5% van de gevallen (zie Bijlage 4.16). In de 

standaardtaaltests is er echter geen significante interactie tussen de sociale klasse en de 

spreeksituatie, χ2 (2, n=36) = 3,252; p = 0,197. 

Daarnaast bestaan er significante interacties tussen de onafhankelijke variabelen sociale 

klasse en leeftijd. Bij de jongste leeftijdsgroep realiseerden de informanten uit de lagere 

Figuur 28 Gemiddelde relatieve score in procent per sociale klasse voor het doffe subjectspronomen van de 
tweede persoon enkelvoud 
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klasse en middenklasse significant minder de variant ge dan de informanten uit de hogere 

klasse, χ2 (2, n=177) = 32,697; p < 0,001. Bij de oudste leeftijdsgroep realiseerden de 

informanten uit de lagere klasse significant minder de substandaardtalige variant dan de 

informanten uit de middenklasse en die informanten realiseerden op hun beurt significant 

minder de ge-variant dan de informanten uit de hogere klasse, χ2 (2, n=233) = 36,256; p = 

0,001. Voor de informanten tussen de 40 en 50 jaar bestaan geen significante verschillen 

tussen de verschillende sociale klassen, χ2 (2, n=136) = 1,741; p = 0,440.  

3.9 Beknopte bijzin met om te + infinitief 

Taeldeman meent dat de substandaardtalige varianten van en voor in plaats van om ter 

inleiding van beknopte bijzinnen een plaats veroverd hebben in de Vlaamse tussentaal 

(2008:38). Een bevestiging van die hypothese vinden we althans niet in het onderzoek van 

Ghyselen naar de verticale structuur en dynamiek van het gesproken Nederlands in 

Vlaanderen. In de informele situaties, namelijk in de dialecttest, de regionale en 

supraregionale vriendengesprekken, werden respectievelijk in 80%, 89% en 40% van de 

mogelijke gevallen de substandaardtalige varianten geattesteerd. In de formele situaties, 

namelijk het sociolinguïstisch interview en de standaardtaaltest, daalt het aandeel 

substandaardtaligheid naar 4% en 0%. Op basis van die cijfers concludeert Ghyselen dat “het 

voorzetsel voor in plaats van om ter inleiding van beknopte bijzinnen […] met hun lage 

gebruiksfrequenties moeilijk ‘stabiele’ of ‘zich stabiliserende’ tussentaalkenmerken 

[kunnen, EL] genoemd worden” (2016:354). De vraag is of we tot dezelfde conclusie kunnen 

komen op basis van de resultaten uit dit onderzoek. Van alle 300 beknopte bijzinnen die 

volgens de VRT-norm ingeleid worden door het voorzetsel om, realiseerden de bestudeerde 

informanten in 26,33% van de gevallen voor of van. In wat volgt gaan we na of de 

onafhankelijke variabelen situatie, leeftijd en sociale klasse een impact uitoefenen op die 

variabele. 

3.9.1 Impact van de parameter situatie 

In Figuur 29 worden de gemiddelde relatieve scores van de 36 informanten per 

spreeksituatie afgebeeld. De Ieperse sprekers blijken veel minder substandaardtalige 
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varianten te realiseren in de standaardtaaltest dan in het interview. We voerden een chi-

kwadraattest uit met het voorkomen van de substandaardtalige voegwoorden voor en van en 

situatie als onafhankelijke variabele. Die significantietest toont dat de paramater situatie 

een impact heeft op het aandeel substandaardtaligheid, χ2 (1, n=300) = 10,217; p = 0,001: in 

de interviews hebben de sprekers significant meer het substandaardtalige voor of van 

gerealiseerd dan in de standaardtaaltest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.2 Impact van de parameter leeftijd 

In Figuur 30 zijn de gemiddelde relatieve scores voor de variabele beknopte bijzin met om te 

+ infinitief per leeftijdscategorie grafisch voorgesteld. De jongste leeftijdscategorie 

realiseerde in 18,5% van de gevallen de substandaardtalige variant van of voor in plaats van 

om. Bij de 40- tot 50-jarigen is dat 24,5% en bij de oudste groep informanten 35,4%. We 

kunnen besluiten dat het aandeel substandaardtaligheid met de leeftijd van de informanten 

toeneemt. De chi-kwadraattest bevestigt dat de 18- tot 25-jarigen significant minder de 

substandaardtalige varianten realiseerden dan de 60+’ers, χ2 (2, n=300) = 6,570; p = 0,036. 

Figuur 29 Gemiddelde relatieve score in procent per situatie voor beknopte bijzin met om te + infinitief 
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Een belangrijke predictor voor de impact van de leeftijd op de variabele beknopte bijzin met 

om te + infinitief is de interactie met de spreeksituatie. In de interviewsetting blijkt het 

aandeel substandaardtaligheid bij de 18- tot 25-jarigen significant minder te zijn dan het 

aandeel substandaardtaligheid bij de 60+’ers, χ2 (2, n=264) = 6,078; p = 0,046. De gemiddelde 

relatieve scores tijdens de interviews bedragen respectievelijk 21,7%, 27,7% en 39,1% (zie 

Bijlage 4.17). Voor de standaardtaaltest is er geen statistisch bewijs dat er een significant 

verschil bestaat tussen de drie leeftijdsgroepen, χ2 (2, n=36) = 1,020; p = 1,000. Er is namelijk 

maar één informant die tijdens de standaardtaaltest een substandaardtalige variant van om 

heeft gebruikt (zie Bijlage 4.17). 

 

 

 

 

 

 

Figuur 30 Gemiddelde relatieve score in procent per leeftijdscategorie voor beknopte 
bijzin met om te + infinitief 
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3.9.3 Impact van de parameter sociale klasse 

Naast de leeftijd van de informanten heeft ook de sociale klasse een impact op het 

voorkomen van de substandaardtalige voegwoorden voor en van ter inleiding van een 

beknopte bijzin. De informanten uit de lagere klasse realiseerden in gemiddeld 45,0% van de 

gevallen de substandaardtalige variant, terwijl dat bij de informanten uit de middenklasse 

en hogere klasse respectievelijk in 15,4% en 18,8% van de gevallen was. Die observatie 

strookt met de uitkomst van de chi-kwadraattest: bij de informanten uit de lagere klasse 

werden significant meer de substandaardtalige voegwoorden voor en van geattesteerd dan 

bij de andere twee sociale klassen, χ2 (2, n=300) = 24,560; p < 0,001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Ook de spreeksituatie oefent een invloed uit op het voorkomen van substandaardtalige 

kenmerken per sociale klasse. Wat de data van de interviews betreft, is er een duidelijke 

correlatie tussen het aantal substandaardtalige varianten en sociale klasse: de informanten 

uit de lagere klasse blijken significant meer substandaardtalige varianten te realiseren dan 

de informanten uit de middenklasse en hogere klasse, χ2 (2, n=264) = 28,063; p < 0,001. 

Tussen de middenklasse en hogere klasse zijn dus geen significante verschillen gevonden. 

In Bijlage 4.18 valt echter op dat informant 5 binnen zijn leeftijdscategorie een afwijkend 

hoge score voor substandaardtaligheid behaalt. We zouden kunnen vermoeden dat de 

Figuur 31 Gemiddelde relatieve score in procent per sociale klasse voor beknopte bijzin met om  te + infinitief 
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geobserveerde klasseneffecten door die outlier beïnvloed worden, maar dat is niet het geval. 

Ook zonder de data van spreker 5 is er geen significant verschil tussen de middenklasse en 

hogere klasse, χ2 (2, n=168) = 2,042; p = 0,110. In de gegevens van de standaardtaaltests 

werden geen significante verschillen gevonden, χ2 (2, n=36) = 1,020; p = 1,000. 

Daarnaast vinden we ook significante interacties tussen de sociale klasse van de 

informanten en de leeftijd. Zowel binnen de groep van 40- tot 50-jarigen, χ2 (2, n=106) = 

14,319; p = 0,001, als binnen de groep van 60+’ers, χ2 (2, n=99) = 14,166; p = 0,001, is de kans 

op substandaardtalige varianten significant groter bij de sprekers uit de lagere klassen dan 

bij sprekers uit de middenklasse en hogere klasse. Voor de jongste leeftijdsgroep zijn geen 

significante verschillen gevonden tussen de drie sociale klassen, χ2 (2, n=95) = 1,352; p = 

0,546. 
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 Discussie Hoofdstuk 4

In het vorige hoofdstuk werd voor iedere linguïstische variabele de 

standaardtaalcompetentie en -productie van 36 Ieperlingen bestudeerd. Er werd 

onderzocht of de spreeksituatie, leeftijd en sociale klasse van de informanten een impact 

hebben op het aandeel substandaardtalige varianten in hun taalgebruik. In dit hoofdstuk 

zullen de resultaten van de negen linguïstische variabelen in hun totaliteit worden 

besproken. Er zal respectievelijk worden ingegaan op de impact van het taaldomein, de 

situatie, de leeftijd en de sociale klasse van de informanten op de graad 

substandaardtaligheid.  

4.1 Impact taaldomein 

Voor dit onderzoek werden negen linguïstische variabelen geselecteerd en bestudeerd in 

hun samenhang met spreeksituatie, leeftijd en sociale klasse. Die geselecteerde kenmerken 

behoren tot twee verschillende taaldomeinen, namelijk tot het fonologische en morfo-

syntactische domein (zie §2.2.2). Op die manier willen we nagaan of er een verschil is in 

frequentie tussen beide talige domeinen. Figuur 32 biedt een overzicht van het procentuele 

aandeel standaardtalige en substandaardtalige varianten voor de negen onderzochte 

variabelen. Zoals te zien is, werden in het corpus van dit onderzoek het minst vaak 

substandaardtalige realisaties van de West-Germaanse î (5,06%) en subjectverdubbelingen 

bij de eerste persoon enkelvoud (2,49%) geattesteerd. Daartegenover staan de [h]-deleties 

(44,49%), [t]-deleties (51,11%), [ɣ]-laryngaliseringen (57,80%) en het expletieve dat (48,70%). 

Die variabelen werden in ongeveer de helft van de gevallen niet standaardtalig gerealiseerd. 

De overige drie variabelen, namelijk de wegval van de sjwa uit de verbinding -en (29,20%), 
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het doffe subjectspronomen van de tweede persoon enkelvoud (29,80%) en de beknopte 

bijzin met om te + infinitief (27,33%) vormen de middenmoot. Het totale aandeel 

substandaardtaligheid over de twee situaties heen bedraagt 33,50% (n=18749). Dat 

percentage berust weliswaar enkel op de scores van de negen geselecteerde variabelen uit 

dit onderzoek en representeert zodoende geen exhaustief beeld van het algemene aandeel 

substandaardtaligheid in het taalgebruik van de 36 informanten. 

 

Als we het aandeel substandaardtaligheid per taaldomein bekijken, blijken er significante 

verschillen te bestaan tussen de fonologische en morfo-syntactische variabelen. Een chi-

kwadraattest waarin het effect van het taaldomein op het voorkomen van 

substandaardtalige kenmerken getest wordt, toont aan dat de kans op substandaardtalige 

varianten significant groter is bij de vijf fonologische variabelen dan bij de vier morfo-

syntactische, χ2 (1, n=18749) = 472,996; p < 0,001. Concreet realiseerden de 36 informanten in 

38,23% van de 16026 mogelijke gevallen een substandaardtalige variant van één van de vijf 

Figuur 32 Overzicht [+/-ST]-varianten per variabele in procent 
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fonologische variabelen, terwijl dat in het morfo-syntactische taaldomein slechts in 16,71% 

van de 2723 mogelijke gevallen was. Op basis van die cijfers kunnen we besluiten dat de 

informanten beter substandaardtalige, morfo-syntactische varianten kunnen onderdrukken 

dan fonologische.  

De geobserveerde impact van het taaldomein op de graad substandaardtaligheid gaat voor 

alle onderzochte spreeksituaties op. In de interviews realiseerden de informanten 

significant meer fonologische, substandaardtalige varianten dan morfo-syntactische, χ2 (1, 

n=16716) = 454,273; p < 0,001. Het percentage substandaardtaligheid bedraagt in die 

specifieke spreeksituatie respectievelijk 40,36% voor de fonologische variabelen en 17,93% 

voor de morfo-syntactische variabelen. In de standaardtaaltests vinden we hetzelfde effect, 

χ2 (1, n=2033) = 38,402; p < 0,001. Hier bedragen de percentages substandaardtaligheid 

respectievelijk 21,17% en 4,76%. We kunnen besluiten dat in alle situaties significant meer 

substandaardtalige varianten van fonologische variabelen geattesteerd werden dan van 

morfo-syntactische. De vraag die hieruit voortvloeit, is waarom het ene taaldomein 

gevoeliger is voor verandering dan het andere? 

Een eerste mogelijke verklarende factor is de invloed van het taaldomein zelf. Van Bree 

wijst er namelijk op dat bepaalde taaldomeinen stabieler zijn dan andere. 

Substandaardtalige taalverschijnselen die gemakkelijk tot de standaardtaal doordringen, 

zijn stabiele kenmerken. Substandaardtalige elementen die daarentegen niet gemakkelijk 

naar de standaardtaal getransfereerd worden, zijn instabiel en daarmee 

veranderingsgevoelig (1990:186). De stabiliteit van een taalverschijnsel wordt bepaald door 

de bewustzijnsgraad van taalgebruikers tegenover dat verschijnsel: hoe minder bewust een 

taalgebruiker zich is van een bepaald taalelement, hoe stabieler dat element is (Van Bree 

1990:186-187). Of een taalgebruiker zich al dan niet bewust is van bepaalde 

taalverschijnselen, hangt volgens Van Bree samen met het regelkarakter van 

taalelementen: “naarmate een onderdeel meer beheerst wordt door (vrij abstracte) regels, 

is het meer “geautomatiseerd”, a.h.w. “ingebakken”, en zal het minder bewust zijn” 

(2000:27).  

De syntaxis is zo’n taaldomein dat door een sterk regelkarakter gekenmerkt wordt: “we 

hebben hier te maken met over het algemeen frequent toegepaste abstracte structuren die 

als het ware in de taalgebruiker gereed liggen en op lexicale invulling wachten” (Van Bree 

1990:187). Doordat het domein van de syntaxis een relatief onbewust domein is, zouden 
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volgens de hypothese van Van Bree veel substandaardtalige varianten uit dat domein in de 

standaardtaal doordringen. Van Bree merkt wel op dat binnen de syntaxis constructies 

stabieler zijn dan woordvolgordes (1990:187). Wat de stabiliteit van het fonologische 

domein betreft, stelt Lenz vast dat consonantische taalkenmerken stabieler zouden zijn dan 

vocalische (2003). Tegenover de onbewuste domeinen bevindt zich volgens Van Bree het 

lexicon dat “ontegenzeggelijk het meest bewuste taaldomein” is en bijgevolg ook relatief 

instabiel en veranderingsgevoelig is (2000:29). In tegenstelling tot die inhoudswoorden zijn 

taalgebruikers zich van functiewoorden minder bewust. Ze blijken dus een grotere 

stabiliteit te kennen dan inhoudswoorden (Van Bree 1990:187). Duidelijke verschillen inzake 

de bewustzijnsgraad zijn dus niet alleen aanwezig tussen verschillende taaldomeinen, maar 

ook binnen éénzelfde taaldomein. Zo is het ook moeilijk om de morfologie éénduidig als een 

bewust of onbewust taaldomein te classificeren (Van Bree 1990:204). Tabel 6 biedt een 

schematische voorstelling van Van Brees stabiliteitshiërarchie. 

Taaldomein 

Stabiel Instabiel 

  

Relatief onbewust Relatief bewust 

  

Abstract Concreet 

- Functiewoorden 

- Fonologie: consonantisme 

- Inhoudswoorden 

- Fonologie: vocalisme 

Tabel 6 Stabiliteitshiërarchie Van Bree (1990, 2000) 

Om na te gaan of die stabiliteitsvolgorde in onze data aangetroffen wordt, zijn in Tabel 7 de 

negen onderzochte, linguïstische variabelen gerangschikt volgens het aandeel 

substandaardtaligheid dat in ons corpus werd gemeten. Die frequenties werden berekend 

door de absolute frequenties van de substandaardtalige varianten te delen door het aantal 

keer dat die substandaardtalige varianten van de variabelen konden voorkomen. Op die 

manier is te zien dat [ɣ]-laryngaliseringen het meest frequent door de informanten 

gerealiseerd werden en dat subjectverdubbelingen amper werden geattesteerd in het 

corpus. Naast de linguïstische variabelen en hun aandeel substandaardtaligheid zijn in 

Tabel 7 gegevens over het taaldomein van iedere variabele opgenomen. Op basis van de 

typologie van Van Bree verwachten we dat de linguïstische variabelen uit de meest stabiele 
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taaldomeinen het meest frequent substandaardtalig gerealiseerd werden door de 

informanten. Die stabiliteitsvolgorde kunnen we echter niet duidelijk in onze data 

terugvinden. Zo verwachten we dat syntactische constructies het meest substandaardtalig 

gerealiseerd zouden worden en bijgevolg bovenaan zouden staan in Tabel 7, maar dat is niet 

het geval. Syntactische constructies vinden we ook onderaan onze hiërarchie terug. De 

hypothese van Lenz, namelijk dat consonantische taalkenmerken stabieler zouden zijn dan 

vocalische, wordt door onze gegevens wel bevestigd. Substandaardtalige realisaties van 

consonantische variabelen zoals [ɣ]-laryngaliseringen, [t]-deleties en [h]-deleties werden 

meer geattesteerd dan substandaardtalige realisaties van de West-Germaanse î en wegval 

van de sjwa uit de verbinding -en.  

 
 Taaldomein Frequentie 

ɣlaryng (57,80%) consonantisme 2950 

tdel (51,11%) consonantisme 3340 

expdat (48,70%)  syntaxis 347 

hdel (44,49%) consonantisme 2965 

dofsubj (29,80%) functiewoord 547 

wegvsjwa (29,20%) vocalisme 4487 

beknbz (27,33%) syntaxis 300 

wgerm î (5,06%) vocalisme 2352 

subjverd (2,49%) syntaxis 1530 
Tabel 7 Taaldomein en frequentie van de onderzochte, linguïstische variabelen 

Onze cijfers wijken enigszins af van de opgestelde stabiliteitshiërarchie. Van Bree 

formuleert hiervoor de volgende verklaring: “tijdens dit proces kunnen er secundaire 

factoren optreden die de bewustzijnsgraad en daardoor de stabiliteit beïnvloeden” 

(1990:189). Het taaldomein is dus niet de enige verklarende factor voor de stabiliteit van 

linguïstische variabelen. Een tweede, beïnvloedende factor is de frequentie van 

taalverschijnselen. Hoe frequenter bepaalde taalkenmerken voorkomen, hoe stabieler ze 

zouden zijn (Taeldeman 1993:117). Om die hypothese na te gaan, werd in Tabel 7 niet enkel 

het taaldomein, maar ook het aantal keer dat een variabele gerealiseerd kon worden, 

opgenomen. De hypothese wordt deels bevestigd omdat de variabelen [ɣ]-laryngalisering en 
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[t]-deletie hoogfrequent zijn en tevens zeer stabiel zijn. Aan de andere kant van de pool 

vinden we de beknopte bijzin en de subjectverdubbeling die minder frequent konden 

optreden in het corpus en daadwerkelijk ook minder stabiel zijn.  De resultaten voor de 

wegval van de sjwa uit de verbinding -en en het doffe subjectspronomen van de tweede 

persoon enkelvoud spreken de hiërarchie dan weer tegen. Er moet hierbij wel opgemerkt 

worden dat voor dit onderzoek werd getracht enkel hoogfrequente variabelen te selecteren. 

Wanneer we ook zouden gewerkt hebben met een aantal laagfrequente fenomenen, dan zou 

het verschil tussen de variabelen op basis van frequentie groter kunnen zijn. 

Een derde factor die het significante verschil in substandaardtaligheid tussen het 

fonologische en morfo-syntactische taaldomein zou kunnen beïnvloed hebben, is de 

linguïstische afstand tussen de substandaardtalige en standaardtalige uitspraak van een 

variabele. Hoe groter de articulatorische afstand tussen die twee varianten is, hoe 

veranderingsgevoeliger de substandaardtalige variant is (Ghyselen 2016:329; Van Bree 

1990:189). De linguïstische afstand bepalen tussen twee varianten van één bepaalde 

variabele is echter een moeilijke opgave. Op basis van ons eigen inschattingsvermogen 

kunnen we wel enkele veronderstellingen opstellen. Zoals vermeld werd, is het g/h-

probleem het sjibbolet voor de West-Vlamingen. Ondanks dat ze zich hiervan bewust zijn 

(Lybaert 2014:214), is het voor hen articulatorisch heel moeilijk om de [ɣ]-klank 

daadwerkelijk als een [ɣ] te realiseren. Omwille van die kleine articulatorische afstand 

tussen [ɣ] en [ɦ] is het niet verrassend dat die variabele hoge scores voor 

substandaardtaligheid haalt. Dezelfde gedachtegang geldt bijvoorbeeld ook voor de 

variabelen [t]-deletie en [h]-deletie. Een grotere articulatorische afstand is aanwezig tussen 

de substandaardtalige en standaardtalige variant van de variabelen subjectverdubbeling bij 

de eerste persoon enkelvoud en het doffe subjectspronomen van de tweede persoon 

enkelvoud. Die variabelen scoren dan ook lager wat substandaardtaligheid betreft. 

4.2 Impact situatie 

In dit onderzoek werd het taalgebruik van 36 informanten in twee verschillende 

spreeksituaties geanalyseerd. Op die manier krijgen we zicht op de Möglichkeitsraum van de 

sprekers (Lenz 2003:55). Daarnaast laat het ons toe om na te gaan of de informanten die 
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tijdens het interview geen standaardtaal spraken dat deden omdat ze dat niet wilden of 

omdat ze dat niet kunnen. Op basis van Figuur 34 kunnen we vaststellen dat het aandeel 

substandaardtalige varianten in de twee onderzochte situaties van elkaar verschillen. 

Tijdens de interviews realiseerden de 36 sprekers in 37,04% van de mogelijke gevallen een 

substandaardtalige variant, terwijl dat in de standaardtaaltests slechts in 19,13% van de 

gevallen was. De chi-kwadraattest wijst uit dat de kans op substandaardtalige kenmerken 

significant kleiner is in de standaardtaaltest dan in het interview, χ2 (1, n=18749) = 255,173; 

p < 0,001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De frequentietabel in Bijlage 5.1 bevestigt dat voor alle onderzochte variabelen hogere 

percentages standaardtalige varianten gemeten werden in de standaardtaaltests dan in de 

interviews. Die vaststelling gaat echter niet op voor de [ɣ]-laryngalisering: in 64,40% van de 

mogelijke gevallen realiseerden de sprekers de [ɦ]-klank in plaats van [ɣ] in de 

standaardtaaltest. Dat resultaat hoeft niet te verbazen: zoals aangehaald in §2.2.2.1 geldt de 

g/h-problematiek namelijk als het sjibbolet bij uitstek voor de West-Vlaming (Devos & 

Vandekerckhove 2005:41). Dit onderzoek bevestigt dat het voor de Ieperlingen moeilijk is 

om de [ɣ]-laryngalisering te onderdrukken, ook in de standaardtaaltest waar de nadruk 

Figuur 33 Overzicht [+/-ST]-varianten per situatie in procent 
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expliciet op het spreken van Algemeen Nederlands ligt. Ook in het proefschrift van 

Ghyselen werd van alle onderzochte variabelen de [ɣ]-laryngalisering het meest frequent 

geattesteerd bij de Ieperse hoogopgeleide vrouwen in de standaardtaaltest (2016:467). Een 

mogelijke verklaring voor dat hoge percentage substandaardtaalvarianten is dat de 

sprekers tijdens het omzetten van de dialectzinnen naar het Algemeen Nederlands vooral 

hun aandacht gevestigd hebben op het lexicale en morfo-syntactische niveau. Zo kwam na 

het afnemen van de standaardtaaltest vaak de opmerking van informanten dat ze een 

bepaald woord niet juist vertaald hadden of een constructie te letterlijk hadden 

overgenomen. Wanneer de onderzoeker hen er echter op wees dat ook fonologische 

interferenties uit de substandaardtaal tot het onderzoek behoren, dan merkte menige 

informant op dat ze daar minder op gelet hebben. Die opmerking stemt overeen met de 

conclusie uit §4.1: in alle spreeksituaties, dus ook in de standaardtaaltest, werden significant 

minder substandaardtalige morfo-syntactische varianten geattesteerd dan fonologische. 

Wanneer we de gevonden data voor de [ɣ]-laryngalisering buiten beschouwing laten, dan 

daalt het aandeel substandaardtaligheid in de standaardtaaltests van 19,13% naar 9,44%. De 

36 informanten uit Ieper blijken in die spreeksituatie toch voor een groot deel 

substandaardtalige varianten te kunnen onderdrukken in hun taalgebruik. 

In tegenstelling tot in de standaardtaaltests werden in de interviews frequenter 

substandaardtalige varianten gerealiseerd zoals in de frequentietabel in Bijlage 5.1 te zien 

is. Twee variabelen vormen hierop een uitzondering, namelijk de West-Germaanse î en de 

subjectverdubbeling bij de eerste persoon enkelvoud. Die twee variabelen beïnvloeden de 

algemene, relatieve score voor de interviews. Zonder die varianten ligt het percentage 

substandaardtalige varianten in de interviews namelijk een stuk hoger. Het aandeel 

substandaardtaligheid stijgt dan van 37,04% naar 45,52%. Op basis van de zeven resterende 

variabelen kunnen we stellen dat de sprekers in bijna de helft van de gevallen een 

substandaardtalige variant realiseerden. 

Op basis van het significante verschil substandaardtalige varianten tussen de twee 

spreeksituaties kunnen we bovendien besluiten dat de standaardtaalcompetentie van de 36 

sprekers uit dit onderzoek, die werd gemeten in de standaardtaaltest, niet volkomen tot 

uiting kwam in de interviews. Voor alle variabelen, behalve de [ɣ]-laryngalisering, geldt 

namelijk dat er significant meer substandaardtalige varianten geattesteerd werden in de 

interviews dan in de standaardtaaltests. Een mogelijke verklaring voor die discrepantie 
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tussen standaardtaalcompetentie en -productie is dat tijdens de standaardtaaltest de 

informanten enkel aan het vertalen van de dialectzin moesten denken. Tijdens het 

interview werd echter meer van hen verwacht, wat een invloed zou kunnen uitgeoefend 

hebben op hun taalgebruik: de sprekers moesten onvoorbereid gedurende een tiental 

minuten over zichzelf praten en tegelijkertijd zo goed mogelijk Algemeen Nederlands 

praten. Terwijl in de standaardtaaltest de aandacht van de informanten enkel gevestigd was 

op hun taalgebruik, kwam in het interview het inhoudelijke aspect erbij. Een tweede 

verklaring heeft te maken met de gespreksonderwerpen tijdens het interview: de 

gesprekssituatie kreeg enige formaliteit omdat de onderzoeker het Algemeen Nederlands 

als spreeknorm oplegde, maar die formaliteit contrasteerde met de informele 

gespreksthema’s. De informanten voelden met andere woorden de situatie niet als formeel 

genoeg aan om standaardtaal te spreken. Op basis van dit alles kunnen we besluiten dat de 

sprekers zich naar de standaardtaalnorm kunnen richten, maar dat ze met die variëteit 

minder vertrouwd zijn in meer informele gesprekssituaties. In die situaties primeren 

namelijk nog steeds de dialecten en intermediaire variëteiten, afhankelijk van de herkomst 

van de gesprekspartner. Ook Ghyselen merkt op dat het dialect de algemene, regionale 

omgangstaal is in Ieper en dat ook in informele, supraregionale situaties niet naar de 

standaardtaal gegrepen wordt maar naar een ‘gekuist dialect’ (2016:351). Die West-Vlaamse 

situatie valt goed te vergelijken met de standaardtaalkennis en het gebruik ervan van de 

Duitstalige Zwitsers: 

Selbst jene Schweizer, die alle Register der geschriebenen Sprache beherrschen, habe Mühe, 

ganz alltägliche mündliche Situationen angemessen zu bewältigen – etwas überspitzt gesagt: 

Viele Schweizer sind zwar fähig, gelehrte Vorträge in gutem Standarddeutsch zu schreiben, 

aber sie finden den richtigen Ton nicht, wenn sie in der gleichen Sprache eine Anekdote 

erzählen oder Bier bestellen sollen. Der Schweizer, der nicht längere Zeit im 

deutschsprachigen Ausland gelebt hat, hat nie Gelegenheit gehabt, jene Stile zu lernen, die 

eine Sprache am unmittelbarsten als nützliches Kommunikationsinstrument erlebar werden 

lassen. Die Schule ist kaum in der Lage, diesen Zustand zu beheben: Unser Standarddeutsch 

bleibt, was die Stilvielfalt anbelangt, notgedrungen eine ärmere Sprache als das 

Binnendeutsche, es bleibt “Schriftsprache” (Haas 1982:122). 

De resultaten in verband met de impact van de situatie op het aandeel 

substandaardtaligheid liggen in dezelfde lijn als de resultaten uit het onderzoek van 

Ghyselen. Ook zij nam bij haar tien hoogopgeleide vrouwen uit Ieper een gelijkaardige 
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standaardtaaltest af waaruit bleek dat de kans op niet-standaardtalige varianten in die 

situatie klein is. Op basis van die waarneming komt Ghyselen tot de conclusie dat de 

onderzochte Ieperse vrouwen wel in staat zijn goed Algemeen Nederlands te spreken 

(2016:169). Die goede standaardtaalbeheersing komt, net zoals in dit onderzoek, niet ten 

volle tot uiting tijdens de interviews. Hierbij kan spelen dat in die interviews de 

standaardtaalnorm als taalvariëteit niet werd opgelegd aan de sprekers en dat ze daarom 

niet grepen naar de VRT-norm maar een iets lossere taalnorm hanteerden (2016:169). Maar 

de verzamelde data uit ons onderzoek tonen aan dat zelfs wanneer uitdrukkelijk een norm 

wordt opgelegd, het significante verschil tussen de twee spreeksituaties aanwezig blijft. 

4.3 Impact leeftijd 

Om taalveranderingsprocessen aan het licht te brengen, hebben we in dit onderzoek met 

drie verschillende leeftijdsgroepen gewerkt, namelijk met informanten tussen 18 en 25 jaar, 

informanten tussen 40 en 50 jaar en een derde groep informanten ouder dan 60 jaar. Een 

chi-kwadraattest waarin het effect van leeftijd getest wordt op het voorkomen van 

substandaardtalige kenmerken wijst op significante verschillen tussen de drie 

leeftijdscategorieën, χ2 (2, n=18749) = 59,083; p < 0,001. De kans op substandaardtalige 

varianten is bij de 18- tot 25-jarigen significant groter dan bij de 40- tot 50-jarigen. De 

informanten uit die laatste leeftijdscategorie realiseerden op hun beurt significant meer 

substandaardtalige varianten dan de 60+’ers. Concreet werden bij de jongste 

leeftijdscategorie in 38,42% van de gevallen substandaardtalige varianten aangetroffen, 

terwijl dat bij de middengroep en 60+’ers respectievelijk in 35,34% en 31,84% van de 

gevallen was (zie Figuur 35). Dat patroon dook onder andere op bij de variabelen [t]-deletie, 

wegval van de sjwa uit de verbinding -en, subjectverdubbeling en expletief dat (zie Bijlage 

5.2). Op basis van onze productiedata kunnen we besluiten dat er sprake is van een stijgend 

aandeel substandaardtaligheid naarmate de leeftijd van de informanten daalt. Dat 

leeftijdseffect kan mogelijk wijzen op processen van destandaardisering of demotisering die 

zich aan de standaardtaalpool in West-Vlaanderen aan het voltrekken zijn.  
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In een scenario van destandaardisering verliest de standaardtaal zijn status van ‘best 

language’. De standaardtaalideologie verliest met andere woorden terrein (Coupland & 

Kristiansen 2011:28-29). Wanneer zich echter een scenario van demotisering voordoet, 

wordt datgene wat onder de standaardtaalnorm begrepen wordt, verruimd (Coupland & 

Kristiansen 2011:28). Dat laatste scenario kan twee vormen aannemen: ofwel vindt er een 

informele standaardisering plaats, ofwel ontwikkelt er zich een dubbele norm. Bij de 

informele standaardisering treedt een homogenisering van de tussentaal op, die gepaard 

gaat met een stijging van het prestige tegenover die substandaardvariëteit ten koste van de 

standaardtaal (Ghyselen 2016:65-66). Bij een ontwikkeling van een dubbele norm ontstaat er 

naast de standaardtaal als ‘best superiority language’ voor formele situaties een ‘best 

dynamism language’, de tussentaal, voor informele situaties (Ghyselen 2015:51). 

Opmerkelijk zijn de interactie-effecten tussen de parameters leeftijd en spreeksituatie. 

Waar we in de interviews een sterke associatie zien tussen het aandeel 

substandaardtaligheid en de 18- tot 25-jarigen, is die associatie in de standaardtaaltests veel 

zwakker. In de interviewsetting vinden we namelijk hetzelfde patroon als het algemene 

leeftijdseffect: de 18- tot 25-jarigen vertonen een sterkere correlatie met de 

Figuur 34 Overzicht [+/-ST]-varianten per leeftijdscategorie in procent 
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substandaardpool dan de 40- tot 50-jarigen, die op hun beurt een sterkere correlatie met 

diezelfde pool hebben dan de 60+’ers, χ2 (2, n=16716) = 91,029; p < 0,001. Het aandeel 

substandaardtaligheid stijgt van 32,71% bij de 60+’ers naar 37,40% bij de 40- en 50-jarigen tot 

41,47% bij de 18- tot 25-jarigen. In de standaardtaaltests vinden we een omgekeerde 

evolutie: van 15,18% substandaardtalige varianten bij de jongste leeftijdscategorie naar 

18,16% bij de middengroep en 24,21% bij de oudste leeftijdscategorie. De uitkomst van de 

chi-kwadraattest voor de standaardtaaltests met het voorkomen van het substandaardtalige 

varianten als afhankelijke variabele en leeftijd als onafhankelijke variabele is dan ook 

tegenovergesteld aan die van de interviews: de twee jongste leeftijdscategorieën 

realiseerden significant minder substandaardtalige varianten dan de 60+’ers, χ2 (2, n=2033) = 

18,411; p < 0,001. 

De data van de standaardtaaltests leren ons dat de jongste leeftijdsgroep uit dit onderzoek 

de meest competente standaardtaalsprekers zijn maar dat die competentie juist bij deze 

groep het minste tot uiting komt in de interviews. Dat betekent dat de hoge scores voor 

substandaardtaligheid in de interviews eerder een kwestie van niet willen zijn dan van niet 

kunnen. Die niet-willen factor hangt wellicht samen met de percepties van de informanten 

tegenover het Algemeen Nederlands die niet tot het opzet van dit onderzoek behoren. Wel 

bevestigen de cijfers uit ons apparent time-onderzoek de veronderstellingen dat er zich 

veranderingen aan de standaardtaalpool in Vlaanderen aan het voltrekken zijn. Of die 

veranderingen het resultaat zijn van een scenario van destandaardisering of demotisering 

blijft een open vraag. Aanvullend attitude- en perceptieonderzoek over de status en het 

prestige van de standaardtaaltaal en welke invulling de taalgebruiker die norm geeft, is 

noodzakelijk om de dynamiek van die taalvariëteit te doorzien. Ghyselen merkt namelijk op 

dat “de percepties en attitudes in de taalgemeenschap [op dat vlak, EL] immers nog 

heterogeen [zijn, EL]” (2016:353).  

Ook Ghyselen kwam tot hetzelfde besluit: “Dit proefschrift eindigt dan ook enigszins met 

een cliffhanger; uit ons onderzoek blijkt dat er zich in het Vlaamse taallandschap 

verschillende interessante evoluties aan het aftekenen zijn, maar tegelijk ook dat 

bijkomend perceptie- en productie-onderzoek noodzakelijk is om de precieze uitkomst van 

die evoluties te kunnen inschatten” (2016:359). Toch meent ze dat een scenario van 

destandaardisering waarschijnlijk niet aan de orde is omwille van 

homogeniseringstendensen in het substandaardtaalgebruik van de informanten (2016:300). 
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Die tendensen staan wel zwakker in het perifere Ieper dan in de centrale meetpunten Gent 

en Antwerpen (2016:296). Bovendien bestempelden bijna alle informanten de standaardtaal 

als de meest geschikte variëteit voor het onderwijs en het journaal (2016:300). Ook de 

perceptuele data uit het onderzoek van Ghyselen en Van Keymeulen tonen aan dat de 

meeste jongeren nog steeds een voorkeur geven aan het Algemeen Nederlands in formele 

situaties (2014:132). Lybaert ziet in haar resultaten ook deels een bevestiging van de 

standaardiseringsideologie, maar merkt tegelijkertijd op dat tussentaal voor een aanzienlijk 

deel van de informanten ook geschikt is voor formelere en publieke situaties (2015:124). Of 

die tussentaal de nieuwe prestigenorm in Vlaanderen wordt of als ‘best dynamism 

language’ naast de standaardtaal als ‘best superiorty language’ komt te staan, moet door 

meer perceptie- en attitudeonderzoek worden uitgewezen.  

In §1.2.3 werd er echter op gewezen dat West-Vlaanderen op het gebied van tussentaal een 

uitzonderingspositie inneemt: West-Vlamingen zouden namelijk niet zo positief staan 

tegenover het tussentaalgebruik als de rest van Vlaanderen (Ghyselen 2016:302; Ghyselen & 

De Vogelaer 2013:166; Willemyns 2007:272). Als redenen hiervoor geeft Ghyselen dat de 

substandaard in Ieper, en met uitbreiding West-Vlaanderen, niet enkel moet concurreren 

met de standaardtaal, maar ook met de plaatselijke dialecten en dat 

homogeniseringstendensen hier nog niet zo ver staan als in de rest van Vlaanderen 

(2016:302). Die houding tegenover het substandaardtaalgebruik zou erop kunnen wijzen dat 

die variëteit in West-Vlaanderen niet de status van ‘best dynamism language’ toebedeeld 

krijgt (Ghyselen 2016:302). Daarom merkt Ghyselen terecht op dat “bij de discussie over 

Vlaamse demotisering en destandaardisering de uitzonderingspositie van West-Vlaanderen 

in acht genomen [moet, EL] worden” (2016:302). 

4.4 Impact sociale klasse 

In dit onderzoek werden de 36 informanten naargelang hun opleidingsniveau en beroep 

ingedeeld in drie sociale klassen, namelijk de lagere klasse, middenklasse en hogere klasse. 

Op die manier kan worden nagegaan of er een verband bestaat tussen 

standaardtaalcompetentie en -productie enerzijds en sociale klasse anderzijds. Figuur 36 is 

een weergave van de gemiddelde relatieve score substandaardtalige varianten per sociale 
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klasse. De informanten uit de lagere klasse realiseerden het meest frequent 

substandaardtalige varianten, de informanten uit de hogere klasse het minst frequent en de 

informanten uit de middenklasse bevinden zich daartussen. In de frequentietabel in Bijlage 

5.3 is te zien dat die algemene tendens voor alle variabelen opgaat, behalve voor het 

expletieve dat en het ge-pronomen. Voor beide variabelen werden namelijk het minst 

substandaardtalige varianten bij de lagere klasse geattesteerd. Een chi-kwadraattest waarin 

het effect van de sociale klasse op het voorkomen van substandaardtalige kenmerken getest 

wordt, levert significante verschillen op tussen de drie groepen, χ2 (2, n=18749) = 345,261; p 

< 0,001: de kans op substandaardtalige varianten is bij de informanten uit de lagere klasse 

significant groter dan bij de informanten uit de middenklasse. Die laatste informanten 

realiseerden op hun beurt significant meer substandaardtalige varianten dan de sprekers 

uit de hogere klasse. Er is met andere woorden een correlatie tussen de sociale klasse van de 

informanten en de standaardtaalproductie en -competentie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De interacties tussen de sociale klasse en spreeksituatie liggen in dezelfde lijn als het 

algemene klasseneffect. In de interviewsetting verschillen de drie sociale groepen 

significant van elkaar, χ2 (2, n=16716) = 340,769; p < 0,001. De informanten uit de lagere 

klasse realiseerden in die situatie in 46,62% van de gevallen substandaardtalige varianten. 

Figuur 35 Overzicht [+/-ST]-varianten per sociale klasse in procent 
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Bij de informanten uit de middenklasse en hogere klasse was dat respectievelijk in 36,24% 

en 29,84% van de gevallen. De chi-kwadraattest voor de standaardtaaltests wijst erop dat er 

tussen de lagere en middenklasse geen significant verschil bestaat. Het aandeel 

substandaardtaligheid van beide groepen verschilt wel significant van dat van de hogere 

klasse, χ2 (2, n=2033)= 24,636; p < 0,001. De relatieve cijfers bedragen respectievelijk 24,41%, 

19,17% en 13,82%. 

Ook de interacties tussen sociale klasse en leeftijd leveren geen andere resultaten op dan 

het algemene klasseneffect. Binnen de jongste leeftijdsgroep toont de chi-kwadraattest aan 

dat de kans op substandaardtalige varianten significant groter is bij de lagere en 

middenklasse dan bij de hogere klasse, χ2 (2, n=5908) = 12,987; p < 0,01. De gemiddelde, 

relatieve scores bedragen respectievelijk 38,60%, 41,36% en 35,87%. Voor de 40- tot 50-

jarigen geldt dat de lagere klasse significant meer substandaardtalige varianten gebruikte 

dan de middenklasse, die op zijn beurt meer substandaardtalige varianten realiseerde dan 

de informanten uit de hogere klasse (26,98%), χ2 (2, n=6367) = 253,821; p < 0,001. Het aandeel 

substandaardtaligheid stijgt van 26,98% bij de hogere klasse naar 31,12% bij de 

middenklasse tot 49,46% bij de lagere klasse. De chi-kwadraattest voor de interactie tussen 

de 60+’ers en sociale klasse wijst op dezelfde significante verschillen zoals bij de 40- tot 50-

jarigen, χ2 (2, n=6474) = 231,409; p < 0,001. De relatieve cijfers bedragen hier respectievelijk 

43,59%, 31,45% en 22,41%. 

De correlatie tussen standaardtaalcompetentie en -productie bevestigt de hypothese dat 

standaardtaal ook anno 2017 een klassegebonden variëteit is. Die sociale determinatie van 

het Algemeen Nederlands werd ook door Willemyns in zijn Westhoek-enquête opgemerkt. 

Het gerapporteerde standaardtaalgebruik van de bevraagde informanten uit Ieper stijgt 

naargelang het sociale profiel van de sprekers stijgt (2008:57). Als reden voor dat geringere 

standaardtaalgebruik geeft Willemyns dat taalgebruikers uit de lagere sociale klasse minder 

in contact komen met de standaardtaal (2008:60). Ook Plevoets concentreerde zich in zijn 

onderzoek naar het gesproken Nederlands in Vlaanderen op de pijler sociale klasse, die bij 

hem werd opgesplitst in het opleidingsniveau en beroep van de sprekers (2008:18). Wat het 

opleidingsniveau van de sprekers betreft, spreken de hogeropgeleiden meer standaardtaal 

en de middencategorie vooral tussentalige variëteiten. Voor de lageropgeleiden komt hij tot 

de conclusie dat ze variëren tussen standaardtaal en tussentaal (2008:114). Hij merkt op “dat 

het linguïstische continuüm Journaalnederlands-Soapvlaams niet parallel loopt aan de 
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sociale ladder hoog-midden-laag: midden en laag hebben daarvoor van plaats verwisseld” 

(2008:114). Onze resultaten volgen wel die sociale ladder. Als de sprekers volgens 

beroepsniveau geclassificeerd worden, stijgt het standaardtaalgebruik wel parallel met de 

sociale klasse (Plevoets 2013:205). Volgens Plevoets is de sociale determinatie van het 

Algemeen Nederlands te wijten aan het verband tussen scholing en standaardaardtaligheid: 

“wie meer onderwijs genoten heeft, beheerst de standaardtaal beter” (2013:207). Die 

hypothese lijkt door de resultaten uit ons onderzoek bevestigd. 
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Besluit 

Dit correlationeel, sociolinguïstisch onderzoek stelde zich als doel de 

standaardtaalcompetentie en -productie van Ieperlingen in kaart te brengen. Hiervoor werd 

een nieuw corpus van gesproken taalgebruik opgebouwd dat ons toeliet het reële 

standaardtaalgebruik van Ieperlingen objectief te bestuderen. Het corpus bestaat uit 36 

standaardtaaltests en interviews in vrije gespreksstijl met evenveel informanten. Met dit 

nieuwe corpus komen we tegemoet aan de vraag naar meer empirische data in real time of 

apparent time van de standaardtaal in Vlaanderen omdat uitspraken over destandaardisering 

en demotisering al te vaak op basis van intuïties zouden gebeuren (Ghyselen, Delarue & 

Lybaert 2016:85; Grondelaers & Van Hout 2011:199; Smakman 2006:8).  

Vooraleer we tot de analyse van de resultaten kwamen, werd in het eerste hoofdstuk een 

algemene schets gegeven van de taalsituatie in Vlaanderen, evenals van de specieke situatie 

in West-Vlaanderen. Het werd duidelijk dat het West-Vlaamse taallandschap niet zomaar 

gelijkgesteld mag worden aan dat van de rest van Vlaanderen. Het perifere West-

Vlaanderen bekleedt namelijk op taalkundig vlak een uitzonderingspositie: er wordt nog 

een grotere waarde toegekend aan de dialecten, dat ten nadele van de tussentaal, en de 

standaardtaalbeheersing zou lager liggen dan in andere provincies. In het tweede hoofdstuk 

bespraken we de gehanteerde methodologie. De onafhankelijke, sociale variabelen leeftijd 

en sociale klasse kwamen hier aan bod. Ze speelden een belangrijke rol in ons onderzoek 

omdat we wilden nagaan welke impact die twee variabelen hebben op de 

standaardtaalproductie en -competentie van Ieperlingen. Daarnaast werden in het tweede 

hoofdstuk de negen geselecteerde afhankelijke, linguïstische variabelen toegelicht. Er werd 

voor een evenwichtige verdeling tussen fonologische en morfo-syntactische variabelen 

gekozen omdat op die manier de invloed van het taaldomein kon worden nagegaan. 
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Aan het begin van dit onderzoek werden enkele onderzoeksvragen geïntroduceerd. Ten 

eerste wilden we de feitelijke standaardtaalproductie en -competentie van 36 Ieperlingen 

analyseren. Om beide aspecten van het taalrepertorium te onderzoeken, moest het 

taalgebruik van de informanten in twee verschillende situaties onderzocht worden: een 

situatie waarin de standaardtaalproductie van de individuele sprekers gemeten werd en een 

situatie die peilde naar de standaardtaalcompetentie van de informanten. Er werd gekozen 

voor een interview in vrije gespreksstijl om de standaardtaalproductie te meten en voor een 

standaardtaaltest om de standaardtaalcompetentie vast te stellen. Bovendien konden we 

met die test nagaan of de informanten die tijdens het interview geen standaardtaal spraken 

dat deden omdat ze dat niet wilden of omdat ze dat niet konden. Voor alle linguïstische 

variabelen, behalve de [ɣ]-laryngalisering, werden significant meer substandaardtalige 

varianten in de interviews aangetroffen dan in de standaardtaaltests. Dat betekent dat de 

standaardtaalcompetentie van de informanten niet ten volle benut werd tijdens de 

interviews. Als verklaring hiervoor wezen we op de verschillende moeilijkheidsgraden van 

de twee situaties en de aard van de gespreksonderwerpen tijdens het interview die door de 

informanten waarschijnlijk niet als formeel genoeg aanvoelden om standaardtaal te 

spreken. We konden besluiten dat de 36 sprekers zich wel naar de standaardtaalnorm 

kunnen richten, maar dat ze met die variëteit minder vertrouwd zijn in meer informele 

situaties. 

Een tweede onderzoeksvraag concentreerde zich op de impact van leeftijd op de 

standaardtaalproductie en -competentie van de 36 sprekers. Om apparent 

timeveranderingen aan het licht te brengen, werd er met drie verschillende leeftijdsgroepen 

gewerkt: een groep van 18- tot 25-jarigen, een groep van 40- tot 50-jarigen en een groep van 

60+’ers. Voor de variabelen [ɣ]-laryngalisering, West-Germaanse î, het doffe 

subjectspronomen van de tweede persoon enkelvoud en de beknopte bijzin met om te + 

infinitief nam het aandeel substandaardtaligheid toe met de leeftijd van de informanten. 

Voor de variabelen [t]-deletie, wegval van de sjwa uit de verbinding -en en het expletieve 

dat konden we het tegenovergestelde opmerken. Voor de variabelen [h]-deletie en 

subjectverdubbeling bij de eerste persoon enkelvoud konden geen significante 

leeftijdsverschillen gevonden worden. Het globale leeftijdseffect zoals in hoofdstuk 4 aan 

bod kwam, wijst op een toename van het aandeel substandaardtaligheid naarmate de 

leeftijd van de informanten daalt. Er werd echter gewezen op de opmerkelijke interactie 

tussen de onafhankelijke variabelen situatie en leeftijd. De data van de standaardtaaltests 
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leerden ons dat de jongste leeftijdsgroep uit het onderzoek de meest competente 

standaardtaalsprekers zijn maar dat die competentie juist bij die groep het minste tot uiting 

kwam in de interviews. Dat verschil wijst erop dat de hogere scores voor 

substandaardtaligheid binnen die leeftijdsgroep eerder een kwestie van niet willen zijn dan 

van niet kunnen. Die apparent timeresultaten bevestigen de veronderstelling dat er zich 

veranderingen aan de standaardtaalpool aan het voltrekken zijn, maar of die veranderingen 

het gevolg zijn van een scenario van destandaardisering of demotisering blijft een open 

vraag.  

Ten slotte focusten we op de impact van sociale klasse op de standaardtaalproductie en         

-competentie bij de 36 bevraagde Ieperlingen. De vraag werd gesteld of de standaardtaal in 

Vlaanderen een klassegebonden variëteit is. Om tot een antwoord op die vraag te komen, 

werden de informanten op basis van hun opleidingsniveau en beroep in drie sociale klassen 

onderverdeeld: de lagere klasse, de middenklasse en de hogere klasse. Voor de variabelen 

[t]-deletie, [ɣ]-laryngalisering, wegval van de sjwa uit de verbinding -en, West-Germaanse î 

en de beknopte bijzin met om te + infinitief neemt het aandeel substandaardtaligheid toe 

met de sociale klasse van de informanten. Het omgekeerde geldt voor het doffe 

subjectspronomen van de tweede persoon enkelvoud. Voor de variabelen [h]-deletie, 

subjectverdubbeling bij de eerste persoon enkelvoud en expletief dat werden geen 

significante klassenverschillen opgemerkt. Wat het globale klasseneffect betreft, konden we 

in hoofdstuk 4 concluderen dat het aandeel substandaardtaligheid afneemt naarmate het 

sociale profiel van de informanten stijgt. Die resultaten bevestigen dat anno 2017 de 

standaardtaal nog steeds een klassegebonden variëteit is. 

Ons onderzoek heeft aangetoond dat variabelen zoals situatie, leeftijd en sociale klasse een 

significante invloed uitoefenen op de standaardtaalproductie en -competentie van 

Ieperlingen. Toch blijven aan het einde nog enkele vragen onbeantwoord. Eerst en vooral 

was deze studie beperkt in het aantal linguïstische variabelen. De standaardtaalproductie en 

-competentie werd namelijk op basis van negen afhankelijke variabelen gemeten. Dat 

betekent dat dit onderzoek geen exhaustief beeld presenteert van het totale aandeel 

substandaardtaligheid. Verder onderzoek met meer taalkenmerken kan hieraan 

tegemoetkomen. Ook het aantal situaties waarin het taalgebruik van de sprekers werd 

onderzocht, is beperkt. Zo schrijft Ghyselen: “ideaal zou zijn als we de sprekers ook zouden 

observeren tijdens bijvoorbeeld presentaties, zakelijke onderhandelingen […] of in 
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formelere regionale settings” (2016:89). Ten derde is aanvullend perceptie- en 

attitudeonderzoek over de positie en het prestige van de standaardtaal en welke invulling 

de modale Vlaming die norm geeft, noodzakelijk om de vraag of een scenario van 

destandaardisering of demotisering in Vlaanderen voorligt, op te lossen. 

Productieonderzoek kan die vraag namelijk niet alleen beantwoorden. Ondanks de vragen 

die onopgelost blijven, hebben we met onze resultaten een bijdrage geleverd aan het 

onderzoek naar de veranderingen aan de standaardtaalpool in Vlaanderen. 
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Bijlage 1 Informantenprofielen 

Informant 1 

Geboortejaar: 1994 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): / 

Opleidingsniveau: Hoger middelbaar onderwijs - BSO  

Beroep: Wielladerchauffeur 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Iepers 

Informant 2 

Geboortejaar: 1994 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): / 

Opleidingsniveau: Hoger middelbaar onderwijs - TSO 

Beroep: Gemeenschapswacht 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 
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Dialect partner: / 

Informant 3 

Geboortejaar: 1997 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): / 

Opleidingsniveau: Hoger middelbaar onderwijs - BSO 

Beroep: Warenhuismedewerker 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: / 

Informant 4 

Geboortejaar: 1998 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): / 

Opleidingsniveau: Hoger middelbaar onderwijs - TSO 

Beroep: / 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: / 

Informant 5 

Geboortejaar: 1990 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Vlamertinge 

Vroegere woonplaats(en): Ieper 
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Opleidingsniveau: Hoger onderwijs (niet-universitair) 

Beroep: Servicedesk Engineer 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Zonnebeeks 

Informant 6 

Geboortejaar: 1990 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Vlamertinge 

Vroegere woonplaats(en): Ieper 

Opleidingsniveau: Hoger onderwijs  (niet-universitair) 

Beroep: Presales Engineer 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Vlamertings 

Informant 7 

Geboortejaar: 1996 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): / 

Opleidingsniveau: Hoger onderwijs (niet-universitair) 

Beroep: Student 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Iepers 
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Informant 8 

Geboortejaar: 1998 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): / 

Opleidingsniveau: Hoger onderwijs (niet-universitair) 

Beroep: Student 

Dialect: Iepers  

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: / 

Informant 9 

Geboortejaar: 1995 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): / 

Opleidingsniveau: Universitair onderwijs 

Beroep: Student 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: / 

Informant 10 

Geboortejaar: 1995 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): / 

Opleidingsniveau: Universitair onderwijs 
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Beroep: Student 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: / 

Informant 11 

Geboortejaar: 1993 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper/Gent 

Vroegere woonplaats(en): / 

Opleidingsniveau: Universitair onderwijs 

Beroep: Doctoraatstudent 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: / 

Informant 12 

Geboortejaar: 1998 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): / 

Opleidingsniveau: Universitair onderwijs 

Beroep: Student 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Poperings 

Dialect partner: / 
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Informant 13 

Geboortejaar: 1976 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): / 

Opleidingsniveau: Hoger middelbaar onderwijs - TSO 

Beroep: Metser/betonwerker 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Iepers 

Informant 14 

Geboortejaar: 1977 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): Brugge, Oostende, Voormezele 

Opleidingsniveau: Hoger middelbaar onderwijs - TSO 

Beroep: Technisch medewerker Aquafin 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Iepers 

Informant 15 

Geboortejaar: 1967 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): / 

Opleidingsniveau: Hoger middelbaar onderwijs - TSO 
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Beroep: Militair 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Langemarks 

Informant 16 

Geboortejaar: 1968 

Geboorteplaats: Oostende 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): Westouter 

Opleidingsniveau: Hoger middelbaar onderwijs - TSO 

Beroep: Elektricien 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Gents 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Iepers 

Informant 17 

Geboortejaar: 1967 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): / 

Opleidingsniveau: Hoger onderwijs (niet-universitair) 

Beroep: Bediende 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Iepers 



 

 128 

Informant 18 

Geboortejaar: 1970 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): / 

Opleidingsniveau: Hoger onderwijs (niet-universitair) 

Beroep: Commercieel vertegenwoordiger en BB-uitbater 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Iepers 

Informant 19 

Geboortejaar: 1961 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): De Klijte 

Opleidingsniveau: Hoger onderwijs (niet-universitair) 

Beroep: Psychiatrisch verpleegkundige 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Iepers 

Informant 20 

Geboortejaar: 1966 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): / 

Opleidingsniveau: Hoger onderwijs (niet-universitair) 
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Beroep: Verpleegkundige 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Iepers 

Informant 21 

Geboortejaar: 1967 

Geboorteplaats: Westrozebeke 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): Westrozebeke 

Opleidingsniveau: Universitair onderwijs 

Beroep: Middenkader administratie 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Roeselaars 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Iepers 

Informant 22 

Geboortejaar: 1970 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): / 

Opleidingsniveau: Universitair onderwijs 

Beroep: Apotheker 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Frans 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Iepers 
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Informant 23 

Geboortejaar: 1972 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): / 

Opleidingsniveau: Universitair onderwijs 

Beroep: Supply chain manager 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Iepers 

Informant 24 

Geboortejaar: 1967 

Geboorteplaats: Oostende 

Huidige woonplaats: Zillebeke 

Vroegere woonplaats(en): Ieper 

Opleidingsniveau: Universitair onderwijs 

Beroep: Financiën 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: / 

Informant 25 

Geboortejaar: 1935 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): / 

Opleidingsniveau: Lager middelbaar onderwijs 



 

 131 

Beroep: Kleermaker  

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: / 

Dialect vader: / 

Dialect partner: Harelbeeks 

Informant 26 

Geboortejaar: 1956 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): Poperinge 

Opleidingsniveau: Lager middelbaar onderwijs 

Beroep: Metser/vloerder 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Poperings 

Dialect partner: Iepers 

Informant 27 

Geboortejaar: 1959 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): Kemmel 

Opleidingsniveau: Lager onderwijs 

Beroep: Mecanicien  

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Iepers 
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Informant 28 

Geboortejaar: 1959 

Geboorteplaats: Ardooie 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): Ardooie 

Opleidingsniveau: Lager middelbaar onderwijs 

Beroep: Bakker 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Iepers 

Informant 29 

Geboortejaar: 1945 

Geboorteplaats: Wijtschate 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): Wijtschate 

Opleidingsniveau: Hoger middelbaar onderwijs 

Beroep: Technisch bediende 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Iepers 

Informant 30 

Geboortejaar: 1938 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): Gent, Antwerpen, Brussel, Oudenaarde 

Opleidingsniveau: Hoger middelbaar onderwijs 
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Beroep: Postbediende 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Iepers 

Informant 31 

Geboortejaar: 1941 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): / 

Opleidingsniveau: Hoger middelbaar onderwijs 

Beroep: Bediende 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Iepers 

Informant 32 

Geboortejaar: 1956 

Geboorteplaats: West-Vleteren 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): West-Vleteren 

Opleidingsniveau: Hoger onderwijs (niet-universitair) 

Beroep: Leraar godsdienst 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Veurns 

Dialect partner: / 
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Informant 33 

Geboortejaar: 1940 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): / 

Opleidingsniveau: Universitair onderwijs 

Beroep: Leraar en directeur  

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Iepers 

Dialect vader: Langemarks 

Dialect partner: Iepers 

Informant 34 

Geboortejaar: 1942 

Geboorteplaats: Wervik 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): Wervik 

Opleidingsniveau: Universitair onderwijs 

Beroep: Geneesheer 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Werviks 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Mechels 

Informant 35 

Geboortejaar: 1936 

Geboorteplaats: Menen 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): Hasselt 

Opleidingsniveau: Universitair onderwijs 
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Beroep: Geneesheer (oogheelkundige) 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Menens 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Iepers 

Informant 36 

Geboortejaar: 1952 

Geboorteplaats: Ieper 

Huidige woonplaats: Ieper 

Vroegere woonplaats(en): / 

Opleidingsniveau: Universitair onderwijs 

Beroep: Leraar filosofie 

Dialect: Iepers 

Dialect moeder: Werviks 

Dialect vader: Iepers 

Dialect partner: Frans 
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Bijlage 2 Stimuluszinnen standaardtaaltest 

1. Ze hebben met hun vijven drie liters wijn uitgedronken13. 

    [zæn mə vyv’n dri. litərs win ytχədrʊŋk’n] 

2. Jullie standbeeld staat er niet meer.  

    [jʌldər stambe.lt stɔ. tər nimɛ] 

3. De duivel is niet in de hemel gebleven. 

    [dən dʌvəl ɪs ni: ɪn. e.məl æble.v’n] 

4. Jullie kinderen zijn met de meester naar de zee geweest. 

    [də kɪndərs zɪn mɛtə me.stər nɔ də ze æwɪst] 

5. Hij kan niet gaan werken, hij heeft keelpijn.  

    [æ kʌni χɔ wærk’n ænæ se:r ɔn zə ke.lə] 

6. Ze is de helft van haar melk kwijt. 

    [zɪz dnælft fɑn ør mæ.lkwit] 

7. Ik heb het hem afgeraden om zo langs het water te gaan. 

    [kæt æm ɔfərɔ:n ɔm əzo lɑŋs twɔ.tər tə gɔ:n] 

8. Het is een warɔme dag geweest maar het is een zachte avond.  

    [tæə wɔrəmən dɑg əwist mɔ tɪz ə zɔχt’n ɔvnt] 

9. De zoon van de koning is ook soldaat geweest.  

    [də zønə vɑn də kø.niŋk æd ok sɔlʊ.t æwɪst] 

 

                                                             
13 Péé, W. & E. Blancquaert (1946). Dialecct-atlas van West-Vlaanderen en Fransch-Vlaanderen. Antwerpen: De Sikkel. 
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10. Ik geloof er niets van.  

      [kχəlo.f əer ni:t’n vɑn] 

11. Hun keel is droog van de dorst. 

      [nʌ.dər ke:lə ɪz dro.gə vɑndn dʌst] 

12. Ik weet niet waar ik hem moet gaan zoeken. 

      [kwɛt ni wɔ.r dɑŋkn mu zuk’n] 

13. Hij bijt. 

      [ɦi bɪt] 

14. Hij vroeg of jij daarop durfde duwen. 

      [æ vruχ ɔjə dɔr ɔp dyrfdə dyw’n] 

15. Ze springen om het verst voor een weddenschap.  

      [zə spriŋ’n ɔm tər værst vo.r ə wædiŋə] 
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Bijlage 3 Protocol orthografische transcriptie 

Om de standaardtaalproductie- en competentie van Ieperlingen te onderzoeken, werd een 

nieuw corpus van gesproken taalgebruik aangelegd. Dat corpus bestaat uit 36 interviews en 

even veel standaardtaaltests. Dat geluidsmateriaal werd orthografisch getranscribeerd en 

die transcripties vormen de basis van dit onderzoek. Een orthografische transcriptie wordt 

bij Goedertier en Goddijn als volgt gedefinieerd: 

Een orthografische transcriptie is een woordelijke neerslag van hetgeen er gezegd is. De 

transcriptie sluit nauw aan op het geschreven Nederlands. Op bepaalde punten wordt er echter 

afgeweken van de Nederlandse spellingsregels of wordt er extra informatie toegevoegd. Op deze 

manier wordt de transcriptie maximaal consistent en bruikbaar voor allerlei verschillende 

wetenschappelijke doeleinden (2000:1). 

In deze definitie zijn vooral twee woorden van belang, namelijk “consistent” en 

“bruikbaar”. Enerzijds moet er op een consistente, strikte manier getranscribeerd worden 

en anderzijds moeten we tijdens het transcriberen de te onderzoeken variabelen niet uit 

het oog verliezen. Vooral die variabelen moeten op een duidelijke manier in kaart gebracht 

worden zodat de transcripties ook bruikbaar zijn. 

Om aan beide voorwaarden te voldoen, werd een protocol voor de orthografische 

transcriptie opgesteld. Dat protocol is voornamelijk op het Protocol voor Orthografische 

Transcriptie gebaseerd (Goedertier & Goddijn 2000). De richtlijnen worden hieronder 

opgesomd. 

 Er werd woord voor woord getranscribeerd. Dat betekent dat zo precies mogelijk 

wordt weergegeven wat de informanten zeggen, ook wanneer ze grammaticale 
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fouten maken of afwijken van de gebruikelijke woordvolgorde. Ook zinnen die niet 

afgemaakt worden, werden getranscribeerd. 

 Er werd gebruik gemaakt van de nieuwe spelling. Nieuwe regels werden toegepast, 

zoals de tussen-n (ruggengraat) en koppeltekens (zee-engte). Maar omdat we op 

zoek zijn naar substandaardtalige interferenties in de geïntendeerde standaardtaal 

van de informanten wijken we in sommige gevallen van die spelling af. 

o Dialectwoorden en dialectogene constructies worden niet vernederlandst. 

o Gereduceerde vormen worden niet vernederlandst. Voorbeeld: ‘da’, ‘wa’, 

‘ma’. 

o Tussenwerpsels zoals ‘euhm’ en ‘alle’ worden ook getranscribeerd. 

 Hoofdletters werden gebruikt aan het begin van een zin, net zoals bij eigennamen 

(plaatsnamen, persoonsnamen, merknamen, bedrijfsnamen). 

 Enkel een punt, vraagteken en een beletselteken werden als leestekens gebruikt. Dat 

betekent dat uitroepingstekens, aanhalingstekens, komma’s niet in de transcriptie 

weergegeven worden. 

 Er werd getracht om zoveel mogelijk te transcriberen, maar uitingen die niet 

begrepen werden, worden met XXX aangeduid. 

 Woorden die werden afgebroken, werden met de code *a weergegeven. 

 Versprekingen worden met de code *u weergegeven. 

 Achtergrondlawaai en -stemmen werd niet getranscribeerd omdat dat niet relevant 

is voor het opzet van dit onderzoek. 
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Bijlage 4 Frequentietabellen 

4.1 Frequentie [+/-st]-varianten voor de deletie van de anlautende [h] volgens      

leeftijdscategorie 

4.2 Frequentie [+/-st]-varianten voor de deletie van de anlautende [h] volgens sociale klasse 

4.3 Frequentie [+/-ST]-varianten voor de [t]-deletie volgens leeftijdscategorie 

4.4 Frequentie [+/-ST]-varianten voor de [t]-deletie volgens sociale klasse 

4.5 Frequentie [+/-ST]-varianten voor de [ɣ]-laryngalisering volgens leeftijdscategorie 

4.6 Frequentie [+/-ST]-varianten voor de [ɣ]-laryngalisering volgens sociale klasse 

4.7 Frequentie [+/-]-varianten voor de wegval van de sjwa in de verbinding -en volgens 

leeftijdscategorie 

4.8 Frequentie [+/-]-varianten voor de wegval van de sjwa in de verbinding -en volgens 

sociale klasse 

4.9 Frequentie [+/-ST]-varianten voor de West-Germaanse î volgens leeftijdscategorie 

4.10 Frequentie [+/-ST]-varianten voor de West-Germaanse î volgens sociale klasse 

4.11 Frequentie [+/-ST]-varianten voor de subjectverdubbeling volgens leeftijdscategorie 

4.12 Frequentie [+/-ST]-varianten voor de subjectverdubbeling volgens sociale klasse 

4.13 Frequentie [+/-ST]-varianten voor expletief dat volgens leeftijdscategorie 

4.14 Frequentie [+/-ST]-varianten voor expletief dat volgens sociale klasse 

4.15 Frequentie [+/-ST]-varianten voor het doffe subjectspronomen van de tweede persoon 

enkelvoud volgens leeftijdscategorie 

4.16 Frequentie [+/-ST]-varianten voor het doffe subjectspronomen van de tweede persoon 

enkelvoud volgens sociale klasse 

4.17 Frequentie [+/-ST]-varianten voor beknopte bijzin met om te + infinitief volgens 

leeftijdscategorie 

4.18 Frequentie [+/-ST]-varianten voor beknopte bijzin met om te + infinitief volgens sociale 

klasse 
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hdel Interview 

20-30 
jaar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[-ST] 16 15 30 30 37 33 21 37 36 37 25 40 

[+ST] 9 30 30 40 43 20 39 12 30 23 26 9 

Relatief 64% 33% 50% 43% 46% 62% 35% 76% 53% 62% 49% 82% 

GEMIDDELDE = 53,5% 

40-50 
jaar 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

[-ST] 33 27 17 38 45 36 32 30 43 31 42 53 

[+ST] 42 35 14 25 46 47 53 31 41 30 36 35 

Relatief 44% 44% 69% 60% 49% 43% 38% 49% 51% 51% 54% 60% 

GEMIDDELDE = 49,5% 

60+ 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

[-ST] 43 33 29 27 51 55 16 21 30 30 44 40 

[+ST] 26 37 33 41 18 34 9 60 45 37 52 44 

Relatief 62% 47% 47% 40% 74% 62% 64% 26% 40% 45% 46% 48% 

GEMIDDELDE = 49,0% 

hdel Standaardtaaltest 

20-30 
jaar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[-ST] 16 0 4 0 0 2 0 3 1 0 2 1 

[+ST] 2 16 12 16 16 14 16 13 15 16 14 15 

Relatief 89% 0% 25% 0% 0% 13% 0% 19% 6% 0% 13% 6% 

GEMIDDELDE = 14,9% 

40-50 
jaar 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

[-ST] 1 1 3 11 1 6 1 4 1 2 2 1 

[+ST] 15 15 13 5 15 10 15 12 15 12 14 15 

Relatief 6% 6% 19% 69% 6% 38% 6% 25% 6% 14% 13% 6% 

GEMIDDELDE = 17,9% 

60+ 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

[-ST] 6 5 1 6 7 5 7 3 6 4 5 8 

[+ST] 7 11 15 10 9 10 8 10 10 12 11 8 

Relatief 46% 31% 6% 38% 44% 31% 47% 23% 38% 25% 31% 50% 

GEMIDDELDE = 34,2% 
Tabel 4.1 Frequentie [+/-st]-varianten voor de deletie van de anlautende [h] volgens leeftijdscategorie 

 



 

 142 

hdel Interview 

L 
A 
G 
E 
R 
E 

 1 2 3 4 13 14 15 16 25 26 27 28 

[-ST] 16 15 30 30 33 27 17 38 43 33 29 27 

[+ST] 9 30 30 40 42 35 14 25 26 37 33 41 

Relatief 64% 33% 50% 43% 44% 44% 55% 60% 62% 47% 47% 40% 

GEMIDDELDE = 46,2% 

M 
I 
D 
D 
E 
N 

 5 6 7 8 17 18 19 20 29 30 31 32 

[-ST] 37 33 21 37 45 36 32 30 51 55 16 21 

[+ST] 43 20 39 12 46 47 53 31 18 34 9 60 

Relatief 46% 62% 35% 76% 49% 43% 38% 49% 74% 62% 64% 26% 

GEMIDDELDE = 50,1% 

H 
O 
G 
E 
R 
E 

 9 10 11 12 21 22 23 24 33 34 35 36 

[-ST] 36 37 25 40 43 31 42 53 30 30 44 40 

[+ST] 30 23 26 9 41 30 36 35 45 37 52 44 

Relatief 53% 62% 49% 82% 51% 51% 54% 60% 40% 45% 46% 48% 

GEMIDDELDE = 51,0% 

hdel Standaardtaaltest 

L 
A 
G 
E 
R 
E 

 1 2 3 4 13 14 15 16 25 26 27 28 

[-ST] 16 0 4 0 1 1 3 11 6 5 1 6 

[+ST] 2 16 12 16 15 15 13 5 7 11 15 10 

Relatief 89% 0% 25% 0% 6% 6% 19% 69% 46% 31% 6% 38% 

GEMIDDELDE = 27,9% 

M 
I 
D 
D 
E 
N 

 5 6 7 8 17 18 19 20 29 30 31 32 

[-ST] 0 2 0 3 1 6 1 4 7 5 7 3 

[+ST] 16 14 16 13 15 10 15 12 9 10 8 10 

Relatief 0% 13% 0% 19% 6% 38% 6% 25% 44% 33% 47% 23% 

GEMIDDELDE = 20,9% 

H 
O 
G 
E 
R 
E 

 9 10 11 12 21 22 23 24 33 34 35 36 

[-ST] 1 0 2 1 1 2 2 1 6 4 5 8 

[+ST] 15 16 14 15 15 12 14 15 10 12 11 8 

Relatief 6% 0% 13% 6% 6% 14% 13% 6% 38% 25% 31% 50% 

GEMIDDELDE = 17,4% 
Tabel 4.2 Frequentie [+/-st]-varianten voor de deletie van de anlautende [h] volgens sociale klasse 
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tdel Interview 

20-30 

jaar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[-ST] 52 55 34 19 63 44 14 70 93 40 73 62 

[+ST] 25 27 20 45 24 28 31 20 34 49 27 29 

Relatief 68% 67% 63% 30% 72% 61% 31% 78% 73% 45% 73% 68% 

GEMIDDELDE = 63,3% 

40-50 

jaar 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

[-ST] 75 48 62 57 44 74 54 36 52 43 47 15 

[+ST] 32 29 28 20 43 28 17 60 29 42 45 88 

Relatief 70% 62% 69% 74% 51% 73% 76% 38% 64% 51% 51% 15% 

GEMIDDELDE = 56,8% 

60+ 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

[-ST] 46 24 112 39 40 39 34 2 10 31 74 10 

[+ST] 30 42 24 47 55 57 16 76 112 36 48 76 

Relatief 61% 36% 82% 45% 42% 41% 68% 3% 8% 46% 61% 13% 

GEMIDDELDE = 42,7% 

tdel Standaardtaaltest 

20-30 

jaar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 

[+ST] 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 5 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 67% 0% 0% 0% 17% 

GEMIDDELDE = 6,9% 

40-50 

jaar 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

[-ST] 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 5 6 6 2 6 6 6 6 6 5 6 6 

Relatief 17% 0% 0% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 7,0% 

60+ 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

[-ST] 3 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 

[+ST] 3 6 6 5 6 3 6 6 5 5 6 6 

Relatief 50% 0% 0% 17% 0% 50% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 11,3% 
Tabel 4.3 Frequentie [+/-ST]-varianten voor de [t]-deletie volgens leeftijdscategorie 
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tdel Interview 

L 
A 
G 
E 
R 
E 

 1 2 3 4 13 14 15 16 25 26 27 28 

[-ST] 52 55 34 19 75 48 62 57 46 24 112 39 

[+ST] 25 27 20 45 32 29 28 20 30 42 24 47 

Relatief 68% 67% 63% 30% 70% 62% 69% 74% 61% 36% 82% 45% 

GEMIDDELDE = 62,8% 

M 
I 
D 
D 
E 
N 

 5 6 7 8 17 18 19 20 29 30 31 32 

[-ST] 63 44 14 70 44 74 54 36 40 39 34 2 

[+ST] 24 28 31 20 43 28 17 60 55 57 16 76 

Relatief 72% 61% 31% 78% 51% 73% 76% 38% 42% 41% 68% 3% 

GEMIDDELDE = 53,0% 

H 
O 
G 
E 
R 
E 

 9 10 11 12 21 22 23 24 33 34 35 36 

[-ST] 93 40 73 62 52 43 47 15 10 31 74 10 

[+ST] 34 49 27 29 29 42 45 88 112 36 48 76 

Relatief 73% 45% 73% 68% 64% 51% 51% 15% 8% 46% 61% 13% 

GEMIDDELDE = 47,2% 

tdel Standaardtaaltest 

L 
A 
G 
E 
R 
E 

 1 2 3 4 13 14 15 16 25 26 27 28 

[-ST] 0 0 0 0 1 0 0 4 3 0 0 1 

[+ST] 6 6 6 6 5 6 6 2 3 6 6 5 

Relatief 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 67% 50% 0% 0% 17% 

GEMIDDELDE = 12,5% 

M 
I 
D 
D 
E 
N 

 5 6 7 8 17 18 19 20 29 30 31 32 

[-ST] 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 

[+ST] 6 6 6 2 6 6 6 6 6 3 6 6 

Relatief 0% 0% 0% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 9,2% 

H 
O 
G 
E 
R 
E 

 9 10 11 12 21 22 23 24 33 34 35 36 

[-ST] 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

[+ST] 6 6 6 5 6 5 6 6 5 5 6 6 

Relatief 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 2,9% 
Tabel 4.4 Frequentie [+/-ST]-varianten voor de [t]-deletie volgens sociale klasse 
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laryng Interview 

20-30 
jaar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[-ST] 33 42 68 64 65 41 19 54 31 50 17 55 

[+ST] 12 26 19 8 19 13 49 6 63 35 83 21 

Relatief 73% 62% 79% 89% 77% 76% 28% 90% 33% 59% 17% 72% 

GEMIDDELDE = 60,4% 

40-50 
jaar 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

[-ST] 66 36 53 65 30 28 48 54 38 10 29 45 

[+ST] 5 10 21 5 25 68 15 20 32 34 19 48 

Relatief 93% 78% 72% 93% 55% 29% 76% 73% 54% 23% 60% 48% 

GEMIDDELDE = 62,4% 

60+ 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

[-ST] 39 50 66 40 47 25 28 5 14 52 64 3 

[+ST] 16 7 14 17 10 68 34 45 50 75 56 69 

Relatief 71% 88% 83% 70% 82% 27% 45% 10% 22% 41% 53% 4% 

GEMIDDELDE = 48,4% 

laryng Standaardtaaltest 

20-30 
jaar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[-ST] 10 7 8 9 7 6 4 8 4 6 5 5 

[+ST] 0 3 2 1 3 4 6 2 5 4 5 5 

Relatief 100% 70% 80% 90% 70% 60% 40% 80% 44% 60% 50% 50% 

GEMIDDELDE = 66,4% 

40-50 
jaar 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

[-ST] 10 6 9 10 7 4 5 7 4 1 7 3 

[+ST] 0 4 1 0 3 6 5 3 6 8 3 7 

Relatief 100% 60% 90% 100% 70% 40% 50% 70% 40% 11% 70% 30% 

GEMIDDELDE = 61,3% 

60+ 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

[-ST] 7 9 6 10 9 6 8 5 3 6 8 2 

[+ST] 2 2 4 1 1 4 2 5 7 4 3 7 

Relatief 78% 82% 60% 91% 90% 60% 80% 50% 30% 60% 73% 22% 

GEMIDDELDE = 65,3% 
Tabel 4.5 Frequentie [+/-ST]-varianten voor de [ɣ]-laryngalisering volgens leeftijdscategorie 
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laryng Interview 

L 
A 
G 
E 
R 
E 

 1 2 3 4 13 14 15 16 25 26 27 28 

[-ST] 33 42 68 64 66 36 53 65 39 50 66 40 

[+ST] 12 26 18 8 5 10 21 5 16 7 14 17 

Relatief 73% 62% 79% 89% 93% 78% 72% 93% 71% 88% 83% 70% 

GEMIDDELDE = 79,5% 

M 
I 
D 
D 
E 
N 

 5 6 7 8 17 18 19 20 29 30 31 32 

[-ST] 65 41 19 54 30 28 48 54 47 25 28 5 

[+ST] 19 13 49 6 25 48 15 20 10 68 34 45 

Relatief 77% 76% 28% 90% 55% 29% 76% 73% 82% 27% 45% 10% 

GEMIDDELDE = 54,4% 

H 
O 
G 
E 
R 
E 

 9 10 11 12 21 22 23 24 33 34 35 36 

[-ST] 31 50 17 55 38 10 29 45 14 52 64 3 

[+ST] 63 35 83 21 32 34 19 48 50 75 56 69 

Relatief 33% 59% 17% 72% 54% 23% 60% 48% 22% 41% 53% 4% 

GEMIDDELDE = 41,1% 

laryng Standaardtaaltest 

L 
A 
G 
E 
R 
E 

 1 2 3 4 13 14 15 16 25 26 27 28 

[-ST] 10 7 8 9 10 6 9 10 7 9 6 10 

[+ST] 0 3 2 1 0 4 1 0 2 2 4 1 

Relatief 100% 70% 80% 90% 100% 60% 90% 100% 78% 82% 60% 91% 

GEMIDDELDE = 83,5% 

M 
I 
D 
D 
E 
N 

 5 6 7 8 17 18 19 20 29 30 31 32 

[-ST] 7 6 4 8 7 4 5 7 9 6 8 5 

[+ST] 3 4 6 2 3 6 5 3 1 4 2 5 

Relatief 70% 60% 40% 80% 70% 40% 50% 70% 90% 60% 80% 50% 

GEMIDDELDE = 63,3% 

H 
O 
G 
E 
R 
E 

 9 10 11 12 21 22 23 24 33 34 35 36 

[-ST] 4 6 5 5 4 1 7 3 3 6 8 2 

[+ST] 5 4 5 5 6 8 3 7 7 4 3 7 

Relatief 44% 60% 50% 50% 40% 11% 70% 30% 30% 60% 73% 22% 

GEMIDDELDE = 45,8% 
Tabel 4.6 Frequentie [+/-]-varianten voor de [ɣ]-laryngalisering volgens sociale klasse 
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wegv Interview 

20-30 

jaar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[-ST] 61 42 51 9 56 54 22 67 50 18 18 67 

[+ST] 27 71 69 76 90 31 79 21 85 108 133 47 

Relatief 70% 37% 43% 11% 38% 64% 22% 76% 37% 14% 12% 59% 

GEMIDDELDE = 38,1% 

40-50 

jaar 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

[-ST] 56 49 87 63 28 23 37 11 10 3 9 23 

[+ST] 39 37 28 47 90 111 107 108 109 93 86 121 

Relatief 59% 57% 76% 57% 24% 17% 26% 9% 8% 3% 9% 16% 

GEMIDDELDE = 29,0% 

60+ 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

[-ST] 87 27 76 33 76 8 61 0 3 7 5 0 

[+ST] 55 75 64 74 19 136 29 120 118 99 147 118 

Relatief 61% 26% 54% 31% 80% 6% 68% 0% 2% 7% 3% 0% 

GEMIDDELDE = 26,7% 

wegv Standaardtaaltest 

20-30 

jaar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[-ST] 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 

[+ST] 9 9 8 9 9 8 9 7 9 9 8 9 

Relatief 0% 0% 11% 0% 0% 11% 0% 22% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 4,6% 

40-50 

jaar 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

[-ST] 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 9 8 9 5 8 9 9 9 9 9 9 9 

Relatief 0% 11% 0% 44% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 5,6% 

60+ 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

[-ST] 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

[+ST] 5 9 9 9 9 9 7 8 9 9 9 9 

Relatief 44% 0% 0% 0% 0% 0% 22% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 5,6% 
Tabel 4.7 Frequentie [+/-]-varianten voor de wegval van de sjwa uit de verbinding -en volgens leeftijdscategorie 
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wegv Interview 

L 
A 
G 
E 
R 
E 

 1 2 3 4 13 14 15 16 25 26 27 28 

[-ST] 61 42 51 9 56 49 87 63 87 27 76 33 

[+ST] 27 71 69 76 39 37 28 47 55 75 64 74 

Relatief 70% 37% 43% 11% 59% 57% 76% 57% 61% 26% 54% 31% 

GEMIDDELDE = 49,2% 

M 
I 
D 
D 
E 
N 

 5 6 7 8 17 18 19 20 29 30 31 32 

[-ST] 56 54 22 67 28 23 37 11 76 8 61 0 

[+ST] 90 31 79 21 90 111 107 108 19 136 29 120 

Relatief 38% 64% 22% 76% 24% 17% 26% 9% 80% 6% 68% 0% 

GEMIDDELDE = 32,0% 

H 
O 
G 
E 
R 
E 

 9 10 11 12 21 22 23 24 33 34 35 36 

[-ST] 50 18 18 67 10 3 9 23 3 7 5 0 

[+ST] 85 108 133 47 109 93 86 121 118 99 147 118 

Relatief 37% 14% 12% 59% 8% 3% 9% 16% 2% 7% 3% 0% 

GEMIDDELDE = 14,4% 

wegv Standaardtaaltest 

L 
A 
G 
E 
R 
E 

 1 2 3 4 13 14 15 16 25 26 27 28 

[-ST] 0 0 1 0 0 1 0 4 4 0 0 0 

[+ST] 9 9 8 9 9 8 9 5 5 9 9 9 

Relatief 0% 0% 11% 0% 0% 11% 0% 44% 44% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 9,3% 

M 
I 
D 
D 
E 
N 

 5 6 7 8 17 18 19 20 29 30 31 32 

[-ST] 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 

[+ST] 9 8 9 7 8 9 9 9 9 9 7 8 

Relatief 0% 11% 0% 22% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 22% 0% 

GEMIDDELDE = 5,6% 

H 
O 
G 
E 
R 
E 

 9 10 11 12 21 22 23 24 33 34 35 36 

[-ST] 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 0,9% 
Tabel 4.8 Frequentie [+/-]-varianten voor de wegval van de sjwa uit de verbinding -en volgens sociale klasse 
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wger î Interview 

20-30 

jaar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[-ST] 2 1 1 0 1 0 0 3 1 0 0 2 

[+ST] 34 45 50 41 51 48 49 32 68 50 83 41 

Relatief 6% 2% 2% 0% 2% 0% 0% 9% 1% 0% 0% 5% 

GEMIDDELDE = 1,8% 

40-50 

jaar 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

[-ST] 8 3 2 1 0 0 8 1 2 4 0 5 

[+ST] 68 49 47 41 51 71 50 57 81 47 70 60 

Relatief 11% 6% 4% 2% 0% 0% 14% 2% 2% 8% 0% 8% 

GEMIDDELDE = 4,7% 

60+ 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

[-ST] 0 1 20 6 3 3 4 0 2 0 4 0 

[+ST] 31 40 40 72 26 64 34 34 66 64 95 98 

Relatief 0% 2% 33% 8% 10% 4% 11% 0% 3% 0% 4% 0% 

GEMIDDELDE = 6,1% 

wger î Standaardtaaltest 

20-30 

jaar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[-ST] 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 

Relatief 0% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 0,9% 

40-50 

jaar 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 0,0% 

60+ 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

[-ST] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 7 9 9 8 7 9 8 7 9 9 9 9 

Relatief 0% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 1,0% 
Tabel 4.9 Frequentie [+/-ST]-varianten voor de West-Germaanse î volgens leeftijdscategorie 
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wger î Interview 

L 
A 
G 
E 
R 
E 

 1 2 3 4 13 14 15 16 25 26 27 28 

[-ST] 2 1 1 0 8 3 2 1 0 1 20 6 

[+ST] 34 45 50 41 68 49 47 41 31 40 40 72 

Relatief 6% 2% 2% 0% 11% 6% 4% 2% 0% 2% 33% 8% 

GEMIDDELDE = 7,5% 

M 
I 
D 
D 
E 
N 

 5 6 7 8 17 18 19 20 29 30 31 32 

[-ST] 1 0 0 3 0 0 8 1 1 0 0 0 

[+ST] 51 48 49 32 51 71 50 57 8 9 9 9 

Relatief 2% 0% 0% 9% 0% 0% 14% 2% 11% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 3,1% 

H 
O 
G 
E 
R 
E 

 9 10 11 12 21 22 23 24 33 34 35 36 

[-ST] 1 0 0 2 2 4 0 5 2 0 4 0 

[+ST] 68 50 83 41 81 47 70 60 66 64 95 98 

Relatief 1% 0% 0% 5% 2% 8% 0% 8% 3% 0% 4% 0% 

GEMIDDELDE = 2,4% 

wger î Standaardtaaltest 

L 
A 
G 
E 
R 
E 

 1 2 3 4 13 14 15 16 25 26 27 28 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

[+ST] 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 8 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 

GEMIDDELDE = 1,0% 

M 
I 
D 
D 
E 
N 

 5 6 7 8 17 18 19 20 29 30 31 32 

[-ST] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 8 9 9 9 9 9 9 9 7 9 8 7 

Relatief 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 1,0% 

H 
O 
G 
E 
R 
E 

 9 10 11 12 21 22 23 24 33 34 35 36 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 0,0% 
Tabel 4.10 Frequentie [+/-ST]-varianten voor de West-Germaanse î volgens sociale klasse 
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subv Interview 

20-30 

jaar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[-ST] 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 

[+ST] 28 33 12 41 24 50 6 51 33 18 32 43 

Relatief 15% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 3% 0% 6% 7% 

GEMIDDELDE = 3,1% 

40-50 

jaar 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

[-ST] 3 0 0 0 1 3 0 1 3 0 3 0 

[+ST] 61 30 22 42 24 62 59 34 37 47 48 42 

Relatief 5% 0% 0% 0% 4% 5% 0% 3% 8% 0% 6% 0% 

GEMIDDELDE = 2,7% 

60+ 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

[-ST] 4 1 1 0 3 2 0 0 0 0 4 0 

[+ST] 24 23 46 42 47 94 6 30 46 38 54 52 

Relatief 14% 4% 2% 0% 6% 2% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 

GEMIDDELDE = 2,9% 

subv Standaardtaaltest 

20-30 

jaar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 0,0% 

40-50 

jaar 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 0,0% 

60+ 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 0,0% 
Tabel 4.11 Frequentie [+/-ST]-varianten voor de subjectverdubbeling volgens leeftijdscategorie 
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subv Interview 

L 
A 
G 
E 
R 
E 

 1 2 3 4 13 14 15 16 25 26 27 28 

[-ST] 5 0 0 0 3 0 0 0 4 1 1 0 

[+ST] 28 33 12 41 61 30 22 42 24 23 46 42 

Relatief 15% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 14% 4% 2% 0% 

GEMIDDELDE = 3,3% 

M 
I 
D 
D 
E 
N 

 5 6 7 8 17 18 19 20 29 30 31 32 

[-ST] 0 1 0 0 1 3 0 1 3 2 0 0 

[+ST] 24 50 6 51 24 62 59 34 47 94 6 30 

Relatief 0% 2% 0% 0% 4% 5% 0% 3% 6% 2% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 2,2% 

H 
O 
G 
E 
R 
E 

 9 10 11 12 21 22 23 24 33 34 35 36 

[-ST] 1 0 2 3 3 0 3 0 0 0 4 0 

[+ST] 33 18 32 43 37 47 48 42 46 38 54 52 

Relatief 3% 0% 6% 7% 8% 0% 6% 0% 0% 0% 7% 0% 

GEMIDDELDE = 3,2% 

subv Standaardtaaltest 

L 
A 
G 
E 
R 
E 

 1 2 3 4 13 14 15 16 25 26 27 28 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 0,0% 

M 
I 
D 
D 
E 
N 

 5 6 7 8 17 18 19 20 29 30 31 32 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 0,0% 

H 
O 
G 
E 
R 
E 

 9 10 11 12 21 22 23 24 33 34 35 36 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 0,0% 
Tabel 4.12 Frequentie [+/-ST]-varianten voor de subjectverdubbeling volgens sociale klasse 
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expdat Interview 

20-30 

jaar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[-ST] 3 2 6 4 6 7 2 3 11 9 8 7 

[+ST] 0 4 2 5 1 1 5 0 1 4 2 2 

Relatief 100% 33% 75% 44% 86% 88% 29% 100% 92% 69% 80% 78% 

GEMIDDELDE = 71,6% 

40-50 

jaar 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

[-ST] 2 3 9 4 2 10 3 5 10 5 12 6 

[+ST] 0 2 3 0 6 0 5 3 1 6 2 10 

Relatief 100% 60% 75% 100% 25% 100% 38% 63% 91% 45% 86% 38% 

GEMIDDELDE = 65,1% 

60+ 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

[-ST] 0 0 0 1 3 10 2 0 0 5 4 0 

[+ST] 1 4 0 4 0 1 3 6 8 1 6 12 

Relatief 0% 0% 0% 20% 100% 91% 40% 0% 0% 83% 40% 0% 

GEMIDDELDE = 35,2% 

expdat Standaardtaaltest 

20-30 

jaar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

[+ST] 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 4,2% 

40-50 

jaar 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

[-ST] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Relatief 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 4,2% 

60+ 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

[-ST] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Relatief 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 4,2% 
Tabel 4.13 Frequentie [+/-ST]-varianten voor expletief dat volgens leeftijd 
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Tabel 4.14 Frequentie [+/-ST]-varianten voor expletief dat volgens sociale klasse 

expdat Interview 

L 
A 
G 
E 
R 
E 

 1 2 3 4 13 14 15 16 25 26 27 28 

[-ST] 3 2 6 4 2 3 9 4 0 0 0 1 

[+ST] 0 4 2 5 0 2 3 0 1 4 0 4 

Relatief 100% 33% 75% 44% 100% 60% 75% 100% 0% 0% 0% 20% 

GEMIDDELDE = 57,6% 

M 
I 
D 
D 
E 
N 

 5 6 7 8 17 18 19 20 29 30 31 32 

[-ST] 6 7 2 3 2 10 3 5 3 10 2 0 

[+ST] 1 1 5 0 6 0 5 3 0 1 3 6 

Relatief 86% 88% 29% 100% 25% 100% 38% 63% 100% 91% 40% 0% 

GEMIDDELDE = 63,1% 

H 
O 
G 
E 
R 
E 

 9 10 11 12 21 22 23 24 33 34 35 36 

[-ST] 11 9 8 7 10 5 12 6 0 5 4 0 

[+ST] 1 4 2 2 1 6 2 10 8 1 6 12 

Relatief 92% 69% 80% 78% 91% 45% 86% 38% 0% 83% 40% 0% 

GEMIDDELDE = 58,3% 

expdat Standaardtaaltest 

L 
A 
G 
E 
R 
E 

 1 2 3 4 13 14 15 16 25 26 27 28 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

[+ST] 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 8,3% 

M 
I 
D 
D 
E 
N 

 5 6 7 8 17 18 19 20 29 30 31 32 

[-ST] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Relatief 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 4,2% 

H 
O 
G 
E 
R 
E 

 9 10 11 12 21 22 23 24 33 34 35 36 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 0,0% 
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dofpron Interview 

20-30 

jaar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[-ST] 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 23 0 

[+ST] 26 4 26 14 3 7 0 16 15 16 2 9 

Relatief 0% 43% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 92% 0% 

GEMIDDELDE = 16,4% 

40-50 

jaar 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

[-ST] 0 0 12 3 2 12 0 3 0 3 2 7 

[+ST] 6 4 5 12 7 10 14 8 8 0 6 1 

Relatief 0% 0% 71% 20% 22% 55% 0% 27% 0% 100% 25% 88% 

GEMIDDELDE = 35,2% 

60+ 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

[-ST] 1 3 2 0 1 18 0 0 2 32 23 5 

[+ST] 8 5 31 9 18 1 5 10 26 8 3 10 

Relatief 11% 38% 6% 0% 5% 95% 0% 0% 7% 80% 88% 33% 

GEMIDDELDE = 39,4% 

dofpron Standaardtaaltest 

20-30 

jaar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 0,0% 

40-50 

jaar 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

[-ST] 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

[+ST] 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Relatief 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

GEMIDDELDE = 16,7% 

60+ 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

[-ST] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

[+ST] 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

Relatief 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 

GEMIDDELDE = 25,0% 
Tabel 4.15 Frequentie [+/-ST]-varianten voor het doffe subjectspronomen van de tweede persoon enkelvoud volgens 
leeftijd 
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dofpron Interview 

L 
A 
G 
E 
R 
E 

 1 2 3 4 13 14 15 16 25 26 27 28 

[-ST] 0 3 0 0 0 0 12 3 1 3 2 0 

[+ST] 26 4 26 14 6 4 5 12 8 5 31 9 

Relatief 0% 43% 0% 0% 0% 0% 71% 20% 11% 38% 6% 0% 

GEMIDDELDE = 13,9% 

M 
I 
D 
D 
E 
N 

 5 6 7 8 17 18 19 20 29 30 31 32 

[-ST] 0 0 0 0 2 12 0 3 1 18 0 0 

[+ST] 3 7 0 16 7 10 14 8 18 1 5 10 

Relatief 0% 0% 0% 0% 22% 55% 0% 27% 5% 95% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 26,7% 

H 
O 
G 
E 
R 
E 

 9 10 11 12 21 22 23 24 33 34 35 36 

[-ST] 1 0 23 0 0 3 2 7 2 32 23 5 

[+ST] 15 16 2 9 8 0 6 1 26 8 3 10 

Relatief 6% 0% 92% 0% 0% 100% 25% 88% 7% 80% 88% 33% 

GEMIDDELDE = 48,5% 

dofpron Standaardtaaltest 

L 
A 
G 
E 
R 
E 

 1 2 3 4 13 14 15 16 25 26 27 28 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

[+ST] 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 16,7% 

M 
I 
D 
D 
E 
N 

 5 6 7 8 17 18 19 20 29 30 31 32 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 0,0% 

H 
O 
G 
E 
R 
E 

 9 10 11 12 21 22 23 24 33 34 35 36 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

[+ST] 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 

GEMIDDELDE = 25,0% 
Tabel 4.16 Frequentie [+/-ST]-varianten voor het doffe subjectspronomen van de tweede persoon enkelvoud volgens 
sociale klasse 
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beknbz Interview 

20-30 

jaar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[-ST] 1 1 3 2 6 1 0 0 1 1 1 1 

[+ST] 6 1 4 8 2 10 10 0 4 7 12 1 

Relatief 14% 50% 43% 20% 75% 9% 0% 0% 20% 13% 8% 50% 

GEMIDDELDE = 21,7% 

40-50 

jaar 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

[-ST] 6 3 8 1 0 0 3 1 0 2 1 1 

[+ST] 2 10 2 1 6 5 16 9 4 2 4 7 

Relatief 75% 23% 80% 100% 0% 0% 16% 10% 0% 50% 20% 13% 

GEMIDDELDE = 27,7% 

60+ 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

[-ST] 1 3 12 4 0 3 1 0 1 4 5 0 

[+ST] 3 4 1 1 1 7 2 9 5 5 7 8 

Relatief 25% 43% 92% 80% 0% 30% 33% 0% 17% 44% 42% 0% 

GEMIDDELDE = 39,1% 

beknbz Standaardtaaltest 

20-30 

jaar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 0,0% 

40-50 

jaar 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 0,0% 

60+ 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

[+ST] 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 8,3% 
Tabel 4.17 Frequentie [+/-ST]-varianten voor beknopte bijzin met om te + infinitief volgens leeftijd 
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beknbz Interview 

L 
A 
G 
E 
R 
E 

 1 2 3 4 13 14 15 16 25 26 27 28 

[-ST] 1 1 3 2 6 3 8 1 1 3 12 4 

[+ST] 6 1 4 8 2 10 2 1 3 4 1 1 

Relatief 14% 50% 43% 20% 75% 23% 80% 100% 25% 43% 92% 80% 

GEMIDDELDE = 51,1% 

M 
I 
D 
D 
E 
N 

 5 6 7 8 17 18 19 20 29 30 31 32 

[-ST] 6 1 0 0 0 0 3 1 0 3 1 0 

[+ST] 2 10 10 0 6 5 16 9 1 7 2 9 

Relatief 75% 9% 0% 0% 0% 0% 16% 10% 0% 30% 33% 0% 

GEMIDDELDE = 16,3% 

H 
O 
G 
E 
R 
E 

 9 10 11 12 21 22 23 24 33 34 35 36 

[-ST] 1 1 1 1 0 2 1 1 1 4 5 0 

[+ST] 4 7 12 1 4 2 4 7 5 5 7 8 

Relatief 20% 13% 8% 50% 0% 50% 20% 13% 17% 44% 42% 0% 

GEMIDDELDE = 21,4% 

beknbz Standaardtaaltest 

L 
A 
G 
E 
R 
E 

 1 2 3 4 13 14 15 16 25 26 27 28 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 0,0% 

M 
I 
D 
D 
E 
N 

 5 6 7 8 17 18 19 20 29 30 31 32 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

[+ST] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

GEMIDDELDE = 8,3% 

H 
O 
G 
E 
R 
E 

 9 10 11 12 21 22 23 24 33 34 35 36 

[-ST] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

[+ST] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Relatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GEMIDDELDE = 0,0% 
Tabel 4.18 Frequentie [+/-ST]-varianten voor beknopte bijzin met om te + infinitief volgens sociale klasse 
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Bijlage 5 Aandeel substandaardtaligheid per variabele voor 
situatie, leeftijd en sociale klasse 

Variabele 
Interview Standaardtaaltest 

% [-ST] n14 % [-ST] N 

Deletie anlautende [h] 50,19% 2397 19,72% 568 

Deletie eind-[t] 54,03% 3126 7,94% 214 

[ɣ]-laryngalisering 56,89% 2566 64,35% 359 

Wegval sjwa uit de 

verbinding –en 

31,15% 4164 5,26% 323 

West-Germaanse î 4,32% 2036 0,63% 316 

Subjectverdubbeling eerste 

persoon enkelvoud 

2,68% 1422 0,00% 108 

Expletief dat 59,65% 275 4,17% 72 

Doffe subjectspronomen 

tweede persoon enkelvoud 

30,92% 511 13,89% 36 

Beknopte bijzin met om te + 

infinitief 

29,55% 264 2,78% 36 

Tabel 5.1 Aandeel substandaardtaligheid per variabele en situatie 

 

 

 

                                                             
14 n = totaal aantal keer dat de substandaardtalige variant gerealiseerd kon worden 
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Variabele 
18- tot 25-jarigen 40- tot 50-jarigen 60+’ers 

% [-ST] n15 % [-ST] n % [-ST] n 

Deletie anlautende [h] 45,52% 857 43,82% 1061 50,34% 1047 

Deletie eind-[t] 59,52% 1050 53,73% 1139 40,75% 1151 

[ɣ]-laryngalisering 61,07% 1012 62,30% 923 50,44% 1051 

Wegval sjwa uit de 

verbinding –en 

35,62% 1460 27,31% 1483 25,19% 1544 

West-Germaanse î 1,69% 711 4,08% 833 5,45% 808 

Subjectverdubbeling eerste 

persoon enkelvoud 

2,86% 419 2,51% 558 2,71% 553 

Expletief dat 57,98% 119 54,14% 133 27,37% 95 

Doffe subjectspronomen 

tweede persoon enkelvoud 

15,25% 177 33,82% 136 39,63% 233 

Beknopte bijzin met om te + 

infinitief 

18,95% 95 24,53% 106 35,35% 99 

Tabel 5.2 Aandeel substandaardtaligheid per variabele en leeftijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 n = totaal aantal keer dat de substandaardtalige variant gerealiseerd kon worden 
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Variabele 
Lagere klasse Middenklasse Hogere klasse 

% [-ST] n16 % [-ST] n % [-ST] n 

Deletie anlautende [h] 47,68% 799 44,72% 1013 46,23% 967 

Deletie eind-[t] 59,68% 1050 53,92% 1139 41,27% 1151 

[ɣ]-laryngalisering 80,07% 903 55,56% 936 41,58% 1111 

Wegval sjwa uit de 

verbinding –en 

46,14% 1411 30,11% 1491 13,50% 1585 

West-Germaanse î 6,49% 709 3,46% 693 2,11% 950 

Subjectverdubbeling eerste 

persoon enkelvoud 

3,08% 454 2,06% 534 2,95% 542 

Expletief dat 43,37% 83 50,00% 108 49,36% 156 

Doffe subjectspronomen 

tweede persoon enkelvoud 

8,10% 321 25,17% 147 47,64% 212 

Beknopte bijzin met om te + 

infinitief 

45,00% 100 15,38% 104 18,75% 96 

Tabel 5.3 Aandeel substandaardtaligheid per variabele en sociale klasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 n = totaal aantal keer dat de substandaardtalige variant gerealiseerd kon worden 
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Transcripties interviews 

 

Transcriptie informant 1 

Interviewer: Bent u deze zomer op vakantie geweest? 

Informant 1: Neen helaas niet. 

Interviewer: En hoe komt dat? 

Informant 1: Omdat ik moest werken. 

Interviewer: Ja en wat doet u dan van werk? 

Informant 1: Ik ben wiellader dus euhm bij een composteringsbedrijf. 

Interviewer: En kan je daar iets meer over vertellen? 

Informant 1: Ebaje dat is euhm vrachtwagens laden met compost euhm en compost afstev’n. Euhm 

jah eigenlijk is ‘t euhm ’t begin in een afvalsector en van die afval maak ik compost. Die compost 

wordt dan uithevoerd vooral na Frankrijk bij de boertjes. En euhm ook bij de hemeenten voor euhm 

XXX bloemaarde enzo om plantjes te kunn’n plant’n. Jah dat is eigenlik ‘t hene dak doe. 

Interviewer: En u bent u daar dan bijgekomen? 

Informant 1: Via een vriend va papa. Ne zei euhm ‘k zie daje nog werk euhm op zoek bent achter 

werk en euhm jah zie je da wel zitt’n om bij ons te kom’n werk’n. ‘k Zeg ja ‘k en da dan heprobeerd 

en ‘k werk daar nu ondertussen twee jaar dus. 

Interviewer: En doet u het dan graag? 

Informant 1: Ja enorm hraag. 

Interviewer: En waarom dan? Voor ook collega’s is ’t aangenaam om te werken of? 

Informant 1: Wel ja he ja werkzekerheid ’t is veel afwisseling euhm komt veel in contact met andere 

mensen jah. XXX ‘t Is gezellig werk’n daar soms is ‘t wel druk en soms minder druk ma das nie zo 

erg. 

Interviewer: En toffe collega’s? 

Informant 1: Ja ja ja. 

Interviewer: En doe jullie dan zo soms iets samen? Niet werkger*a gerelateerd dan of niet? 

Informant 1: Eigenlijk niet ma in oktober is ’t er openbedrijvendag en denk dat er dan wel meer zo ja 

beetje losser zal zijn of euhm op een personeelsfeest is da ook wel ma je kut da lik nie vergelijk’n. 

Interviewer: U verteld dus dat u deze zomer niet op vakantie bent geweest. Waar ging je dan vroeger 

op vakantie of ging u niet op vakantie of? 

Informant 1: Ik ging niet op vakantie. 

Interviewer: Nee. 

Informant 1: Welja een jaar of vijf zes geled’n heb ‘k op vakantie geweest met min ouders na 

Oostenrijk en sindsdien ebb’n we lik nie meer op reis heweest. Jah oost west thuis best vind kik. 



 
 

2 

 

Interviewer: Ja? 

Informant 1: Ja. 

Interviewer: Dus ‘t buitenland zegt u niets? 

Informant 1: ‘k Wil wel nog reiz’n ma nu nog nie. 

Interviewer: En na waar dan? En waarom? 

Informant 1: Beja beetje Italië ja ‘k vind da e mooie taal euhm Spanje vind kik ook e mooie taal en e 

mooie streek ook vink ke. Jah beetje de warme gebied’n opzoek’n 

Interviewer: De warme gebieden ja. Dus nie het noorden. 

Informant 1: Nee nee. 

Interviewer: En u droombestemming dan? 

Informant 1: Jah droombestemming ik zou nog hraag misschien gaan na Miami of na Ibiza. 

Interviewer: Ja. 

Informant 1: Ja. 

Interviewer: U bent dus geen reiziger. Er zijn veel mensen die graag op vakantie gaan dus waarom u 

dan niet? 

Informant 1: hewoon die drukte drukte e beetje. 

Interviewer: Ja. 

Informant 1: En jah het niet hewoon zijn. Aje op ’t vliegtuig stapt ben dan weg ma je moe daar weer 

je baan zoeken en euhm jah een vreemde taal ook prober’n te sprek’n da niet iedereen daar kan 

Engels ofzo. Ofja je prober’n te behelp’n in ’t Frans. Das nie zo mijn ding maja. Euhm ook et et’n vo ’t 

zelfde held ga je daar en eerste dag’n ben je nog ok en achter de derde dag zit je hele week op ’t 

toilet ja. Da kan ook. 

Interviewer: Ja. 

Informant 1: Jah. Jah.  

Interviewer: Maar dat heb je natuurlijk niet overal zo er zijn ook we* westerse landen da zegt je dan 

eigenlijk ook niets? 

Informant 1: Nee nee nee. 

Interviewer: Nee totaal niet. Dan misschien iets anders. hobby’s interesses? 

Informant 1: Vooral auto’s. 

Interviewer: Auto’s. En hoe bent u daarbij gekomen? Wat doet u dan met auto’s? 

Informant 1: Gohja ben enorme freak van euhm propere wahens. 

Interviewer: Ja. 

Informant 1: En voor mij. 

Interviewer: Wat zijn propere wagens? 

Informant 1: Mooi gewass’n en mooi heblonk’n mooi opheblok’n toch. Jah ja. Ik eb zelf mat’n die die 

rijd’n met euhm toch enorm mooie wahens ik probeer dat toch ook met mijn wahen ezo te doen. Dat 

ie proper is en jah hezien mag zijn in ’t straatbeeld.  
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Interviewer: En doe je daar dan iets meer met die hobby? 

Informant 1: Nja nie bepaald ma toch elke week toch prober’n me auto te wass’n en dan mooi 

onderhoud’n. Jah. 

Interviewer: En ga je dan gaan kijken naar andere auto’s? 

Informant 1: Ja ja ja toch wel elke eerste zondag van de maand is ’t er ier in Ieper Esplanademeeting 

waar dan der zowel oldtimers als exclusieve wahens staan da vink ik toch wel. Soms zie je daar ezo 

een wagen oprijd’n op da terrein daje zegt van wow misschien nie voor in ’t straatbeeld of daje zeg 

van amai zo’n oldtimer misschien dasse da nog kunn’n alle beetje kunn’n restaurer’n of toch nog 

beetje kunn’n oplapp’n om ja te kunn’n rijd’n. Jah zelf zou ik misschien ook nog wel will’n kijk’n om 

een oldtimer te kop’n. Als ‘k alleen woon ofja.  

Interviewer: En zijn er dan veel mensen die daar naartoe gaan? 

Informant 1: Toch wel at zonnig is. At zonnig is mag je reken’n toch op een hoe tweehonderd man ja 

ja. 

Interviewer: En dus u bent van plan zelf later ook? 

Informant 1: Ja misschien een jah oldtimer te kop’n ja. 

Interviewer: En kunt u dan ook veel van auto’s? 

Informant 1: Jah toch wel. 

Interviewer: Dus u kan met auto’s werken eigenlijk? 

Informant 1: Wi ‘k weet technisch er veel vanaf ma in hand’n kan ‘t er lik nie van alle ‘k ga zeggen 

wat dat er aan scheelt ma deraan werk’n zelf gaak ke nie zo rap doen ja. 

Interviewer: En wil u daar dan misschien uw uw beroep later van maken? Zo die toer opgaan? Nee 

het blijft eigenlijk een hobby. 

Informant 1: Ja liever e hobby dan min werk dervan te mak’n. 

Interviewer: En nog andere interesses ofzo in je vrije tijd? En in het weekend? Wat doe je dan? Of als 

je niet moet werken? 

Informant 1: Weghaan me Chloë. 

Interviewer: Ja en naar waar? 

Informant 1: Euhm vooral de vismarkt ier in Ieper euhm en de vahe belofte. 

Interviewer: En andere uitstapjes al gemaakt? 

Informant 1: E keer haan na de cinema of naar e weekendje Oostende.  

Interviewer: En wat doe je dan zoal? 

Informant 1: Jah. 

Interviewer: Of leuke uitstapjes al gemaakt iets gaan iets gaan bezoeken een keer ergens naar iets 

gaan kijken? 

Informant 1: Oja naar euhm het zandsculptuurfestival in Oostende. Da vonk wel mooi dit jaar was ‘t 

van vooral zo films en artiest’n die al overleden zijn. Euhm w’ ebb’n dan ook heweest naar ’t q beach 

house. Ook wel euhm de moeite om te zien.  
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Interviewer: Sorry ja. Dus u doet eigenlijk liever zo iets in het weekend dan dan op vakantie te gaan 

eigenlijk?  

Informant 1: E keer aan de zee op ’t gemak op e terrasje zitt’n zelf kunnen rijd’n na daar ‘t is nie ver. 

Jah.  

Interviewer: En culturele zaken dan?  

Informant 1: Museums bezoek’n is nie zo vo mij nee. 

Interviewer: Steden dan ook niet? 

Informant 1: ‘t Is te zien ezo beja pak nu in Rome ofzo zou mij misschien wel omdat dat die oude 

hebouwen da wel keer bekijk’n ma ‘t is nie vo te zegg’n dak dat elke dag zou kunnen.  

Interviewer: Ja. Nee. Dus u woont in Ieper. Woont u dan in het centrum? 

Informant 1: Nee ik woon euhm eigenlik op de rand van Sint-Jan dus eigenlik juist buiten et 

centrum. Euhm ben blij dak daar woon want. 

Interviewer: Geen stadsmens? 

Informant 10: Euhm ‘t is volgens mij beetje te druk in et stad. Zeker nu me dat dak zie dat er hier 

werken zijn in ’t stad moe je enorm grote ommetoer mak’n teg’n daje eigenlijk ergens komt. En how 

parkeerplaats’n vind’n ezo jah en aan de ene kant is ’t hemakkelijk daje in ’t stad woont aan de 

andere kant aje in ’t stad woont kan je me je fiets haan overal. Ik moe al auto uithal’n om eigenlik in 

’t stad weja kan er heraken me fiets ma aje boodschapp’n doet enzo ja.  

Interviewer: Dus later ook meer dan aan de rand? 

Informant 1: Ja juist aan de rand ezo ja. De rand van’t stad. 

Interviewer: Ja ok. Euhm dus jah. Euhm en wat vindt u dan van Ieper als stad? Dus u wil dan eigenlijk 

ook niet na Gent ofzo later gaan wonen? 

Informant 1: Nee nee nee ik zou hraag in Ieper blijven ‘k vind et een enorme mooie stad en ook ja en 

je ziet dat er zoveel toeristen kom’n naar Ieper ben je wel trots daje ier woont euhm lik ook de 

evenemt’n euhm jaarlijks euhm de muzikale dinsdagen enzo. En dan een keer Ieper zingt of et euhm 

jah kleine festivalletjes ezo op de markt. Ik vind da wel tof dasse da kunn’n doen ier in Ieper. 

Interviewer: En wat vindt u van al die toeristen die vraag heb ik eigenlijk ook. Zijn er niet te veel? 

Informant 1: Ik vind da da nog meevalt. 

Interviewer: Ja? 

Informant 1: Misschien jah omdake in in de week zijn er misschien meer dan in ’t weekend ma ‘k 

vind vooral ’s avonds dan der veel zijn. Surtout euhm vanaf acht uur zo how beetje voor acht zo als 

ze de lastpost haan at de lastpost dan hedaan is is da wel e mierenest die na de markt komt. Jah mo 

dat er te veel zijn da vind ik nog nie. 

Interviewer: het stoort u niet. 

Informant 1: Nee ‘k en al erger gezien. 

Interviewer: Waar dan? 
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Informant 1: Op reis waar damme hingen in Oostenrijk was da ezo echt ezo in e stadje helemaal vol 

op de markt en in die kerksjes dan ook jah enorm veel volk maar aje ier dan bijvoorbeeld zou haan 

na met die Menenpoort ja daar zie je wel overdag wel wandelen ma ‘t is nie om te zegg’n dasse 

diklopen van ‘t volk. 

Transcriptie informant 2 

Interviewer: Bent u deze zomer op vakantie geweest? 

Informant 2: Euhm nee deze zomer ben ik niet op vakantie heweest met gezin euhm vroeger wel al 

enkele keren met school zoals euhm naar Parijs en naar Berlijn. Da was telkens voor een dag of drie 

euhm uitstapskes anders haan we wel gedaan nie echt in ’t buit’nland das dan meer een keer na de 

zee of een week naar d’Ardennen da hebben we allemaal hedaan.  

Interviewer: En bent u dan geen reiziger of is ’t gewoon omdat met de familie nooit op vakantie bent 

geweest of? Ben je er eigenlijk nie direct voor te vinden of? 

Informant 2: Euhm op zich reizen zou ik wel graag doen ‘t is gewoon met hezin haan we nie veel na 

‘t buitenland eigenlijk. Dus euhm als ik de helegenheid krijg zou ik da wel doen maar ja da hebeurt 

op zich nie zo veel eigenlijk. 

Interviewer: Ja u vertelt dat u dus op schoolreis bent geweest na Parijs en Berlijn kan je daar iets 

meer over vertellen? 

Informant 2: Euhm ja na Parijs da was in ’t vierde middelbaar da was euhm drie dagen van alles 

bezocht zo de klassieke dingen zoals de Eifeltoren ’t Louvre euhm uitstapjes in Parijs zelf aan de 

Seine euhm Berlijn da was in et zesde middelbaar heloof ik euhm da was ook vo drie dagen da was 

ook ja een hele leuke periode eigenlijk ook van alles bezocht dus euhm ja. 

Interviewer: En wat dan allemaal bezocht daar in Berlijn? 

Informant 2: Euhm ook vooral museums eigenlijk da was ieder’n dag dan wel een museum ded’n. 

Interviewer: En is dat je ding zo museums bezoeken of niet echt? 

Informant 2: Niet echt eigenlijk ik ben nie echt een persoon die veel na museums gaat ja soms valt 

da nog wel mee om te zien van XXX zo als vroeger XXX ‘k herinner me nie echt. 

Interviewer: Ja ja en als u moest kiezen Parijs of Berlijn en waarom? 

Informant 2: Euhm dan zou ik kiez’n voor Parijs. Euhm ‘t is ook zo meer gekend in onze streken 

euhm Berlijn voordien had ik daar eigenlijk heb ik kende ik nie zo veel van dus euhm en  Parijs is ja 

op voorhand meer van kik we haan da bezoeken we haan da bezoeken dus. 

Interviewer: Ja. heb je een droombestemming? Waar zou je graag naartoe gaan of 

droombestemmingen? Bepaalde landen of steden die je aanspreken? 

Informant 2: Op zich niet echt iets specifieks. Euhm als ik iets zou moeten kiez’n zou da wel een 

bestemming zijn waar dan het natuurlijk XXX ook een beetje groen de natuur waar ook wandelen 

hemakkelijk kan wandelen.  

Interviewer: Dus niet direct de grote hoofdsteden? 
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Informant 2: Nee niet echt eigenlijk liever euhm de rustige kant. 

Interviewer: Kan je toch zo een land kiezen of niet? 

Informant 2: Euhm laat ons dan zeggen Kreta Malta. 

Interviewer: De zonnigere oorden. 

Informant 2: Inderdaad. 

Interviewer: En waarom niet het noorden Scandinavië liever de warmte dan de koude? 

Informant 2: Ja inderdaad euhm en ben nie echt iemand die houdt van de koude liever de warme 

temperatur’n. 

Interviewer: En euhm u vertelde ook dat u vaak eigenlijk een dagje ofzo ergens naartoe gaat hier in 

België. Waar is dat dan allemaal? 

Informant 2: Euhm dat zijn dan vooral de klassieke uitstapjes zoals naar euhm een pretpark 

Bellewaerde Bobbejaanland euhm of e weeksje na de zee of een dag na de zee. 

Interviewer: Ja heb je hobby’s of bepaalde interesses? 

Informant 2: Euhm ‘k eb eigenlijk twee hobby’s euhm ik ga soms ha fitness’n. Das dan met e vriend 

in euhm de basic fit. Euhm en anders ‘k heb ook een abonnement euhm bij Anderlecht dus iedere 

thuismatch haak ook ha kijk’n.  

Interviewer: En vanwaar die passie voor het voetbal? 

Informant 2: Euhm das eigenlijk al van jongsaf uhm altijd al hekek’n na de voetbal op tv. Euhm en nu 

is de supportersclub hekomen in Poperinge dus euhm ik heb me daar inheschreven en zo iedere 

thuismatch ja met de bus. 

Interviewer: En wat wat houdt dat zo in zo een supportersclub of wat moet ik me daar bij 

voorstellen? 

Informant 2: Euhm das dus telkens als er een match is w’ ebb’n een abonnement aanhekocht worden 

opgepikt aan et clublokaal in Poperinge euhm en worden met de bus gebracht tot aan et stadion 

kijk’n we daar naar de match na de match word’n we terug opgepikt en afgezet aan in Poperinge. 

Interviewer: Ja al toffe momenten beleefd ezo rond dat voetbal? 

Informant 2: Ja toch. 

Interviewer: Leuke herinneringen ‘k weet nie iets wat je meegemaakt en zegt dat ga me nu een keer 

bijblijven? 

Informant 2: Euhm ja das eigenlijk in ‘t eerste jaar dak da doe euhm ook al twee uitmatch’n 

meehemaakt dus zijn dan geweest na Eupen tegen de Duitse hrens en naar Genk da was euhm heel 

uniek en toch wel die sfeer toch wel iets speciaals zo die uitmatchen zien how hoede sfeer euhm 

leuke ambiance dus euhm XXX. 

Interviewer: Ja. U werkt al zei je. Kan je daar iets meer over vertellen? 

Informant 2: Ja ik werk in euhm Poperinge als hemeenschapswacht. Euhm das bijna e jaar nog twee 

maand’n en ‘t is een jaar dak werk das via ’t school. Ik heb een zevenste jaar maatschappelijke 

veiligheid gevolgd in Roeselare euhm en via school kregen we ook vacatures binnen via mail en 
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opeens ik zag dat staan gemeenschapswacht en euhm in de less’n hadd’n we daar ook over gezien. Ik 

heb dat een beetje die vacature ‘k eb daar e keer gekek’n ‘k heb daar op ingegaan en euhm toen 

mocht ik op euhm gesprek gaan en ‘t is positief verlopen. 

Interviewer: En wat moet u dan zo allemaal doen? 

Informant 2: Euhm de dag begint eigenlijk met euhm schooltoezicht dus euhm ’s morgens als de 

kindjes na ‘t school haan staan wij aan ’t zebrapad en lat’n we de kindjes overstek’n op e veilige 

manier euhm daarnaast ebb’n we altijd buiscamera buiten dus euhm wij kijken eigenlijk tegen et 

sluikstort. Euhm das een camera die alleen maar filmt at er bewegen is dus wij zetten dat op 

plaatsen bijvoorbeeld aan euhm textielcontainers of glasbollen euhm en dus als er iemand gaat naar 

de glasbol ofzo kunnen we da dan zien als ze met de wagen zijn de nummerplaat euhm en zo kunn’n 

we eigenlijk die mens’n betrapp’n als ze iets naast de glasbollen leggen of doen da ze niet mogen 

doen. Euhm verder zijn we dan ook aan et kijken dus euhm hydrantaanduidingen da moe ook 

allemaal correct staan weerhegeven. De paaltjes mogen lik niet beschadigd zijn ja. 

Interviewer: Wat is dat precies? 

Informant 2: Euhm hydrantboordjes da zijn van die borden die ge langs de kant van de weg zie staan 

dus als ‘t er een brand ofzo is de brandweer bekijkt da dan ‘t staan daar getallekes op en dat zijn 

eigenlijk afmetingen en op die afmetingen is dan euhm de hydrant waar de XXX water kan 

doorlopen. Euhm en die bordjes moet’n eigenlijk correct ang’n soms zie  je ook da bijvoorbeeld op 

één meter van een bordje een hydrant zou moet’n zijn age kijkt ziet ge lik niks dus euhm wij moet’n 

ze ook allemaal nakijk’n vo te kijk’n of et correct is ook straatnaamborden die euhm kapot of 

beschadigd niet hoed leesbaar zijn euhm eigenlijk van alles vooral et sluikstort XXX. 

Interviewer: hebt u dan zoiets raars meegemaakt of iets iets grappigs? 

Informant 2: Euhm ja histeren nog. Euhm er was een straatje in Poperinge dat euhm eigenlijk 

afgezet is via een hekken achter dat hekken zitt’n der geiten en blijkbaar ja zit een hat in dat hekken 

en al die heiten lop’n op straat. Dus euhm w’ ebb’n dan die heit’n terug moet’n krijgen waar dasse 

thuis hoorden eigenlijk. 

Interviewer: Jullie zelf dan? 

Informant 2: Ja wij ondertuss’n hebb’n we ook gebeld euhm zodanig dasse et hekken terug konden 

dichten euhm maar momenteel staat er hewoon iets voor dus da zou nog moet’n hersteld worden. 

Interviewer: Nog andere dingen? 

Informant 2: Euhm gekke dingen anders niet direct dat ik kan herinneren. 

Interviewer: Nee. Waarom die richting opgegaan zo waarom die keuze voor dat zevende jaar en dan 

daar gaan werken? 

Informant 2: Euhm eigenlijk was ‘t de bedoeling dak bij de politie ging dus euhm ’t was eigenlijk met 

dat opzicht dak hestart ben in Roeselare omdak daar voorbereid werd op de testen euhm ‘k heb dan 

ook meehedaan aan die testen ma bij de psychologische test nie heslaagd dus sowieso moest ik dan e 
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jaar wachten voor ik opnieuw kon deelnemen maar das wel e jaar zonder werk dus euhm en blijven 

verder zoeken en zo Poperinge is eruit hekomen.  

Interviewer: En zou je het dan nog zien zitten om die testen opnieuw te doen of niet? 

Informant 2: Ja das wel iets euhm dak nog opnieuw zou will’n doen ‘k denk binnen e jaar of twee drie 

zoiets euhm dak nog wel e keer zal prober’n. 

Interviewer: En waarom bij de politie? 

Informant 2: Euhm ja das zo rap hekom’n eigenlijk vroeger wou ik eigenlijk van alles doen ik wou 

kok brandweer postbode alles wa je kon denk’n. Maar opeens had ik zo in mijn gedacht geschoten en 

beginnen opzoeken op internet enzo dus euhm ja da lijkt me wel een heel aangename job heel 

gevarieerd euhm waar daje ook in situaties komt ja die je vooraf zelfs nie kon bedenk’n da lijkt me 

wel iets plezants. 

Transcriptie interview 3 

Interviewer: Bent u deze zomer op vakantie geweest? 

Informant 3: Euhm ja we zijn naar hriekenland heweest met euhm ons hezin met vier en mijn 

vriendin. Euhm w’ ebb’n daar achttien dag’n heblev’n in e hotel in tutududu wa was da nu weer ja 

euhm op een eiland buit’n Griekenland ergens dus ja da maakt nu nie veel uit oe da da noemt. Euhm 

m’ ebb’n verschillige excursies toch hedaan euhm één van de excursies was euhm naar in ’t eilandje 

van de sponzen waar da ze eigenlijk de echte sponzen mak’n heen zo e sponzen waar daje de afwas 

mee doet vo ja zukke standaard sponzen daje vindt in de colruyt of de delhaize ma echt zukke 

typische sponz’n daje moe hebruikt zukke sponz’n daje moe hebruik’n vo eigenlijk je lichaam te 

wassen en te reinigen. Euhm één van de andere excursies was ook een safari e jeepsafari da was dus 

me je e klein autootje rond euhm wilderniss’n van Griekenland haat vertrekken in een groep dus 

euhm we zijn me war’n ongeveer me bijvoorbeeld euhm wuk wost me me zestien man dus zestien 

autootjes waarvan altijd e gezinnetje of een koppel van twee die op vakantie was en euhm m’ en ezo 

e helen dag dus die jeepsafari hedaan. Me zijn euhm ’s namiddags dan haan barbecueën op een mooi 

wit strand daar in hriekenland voor voor de surfers eigenlijk dus ’t was ook een winderige dag zodus 

euhm waren veel surfers in ’t water das ook mooi om te zien. Nog één van de excursies die we 

hebben uithevoerd in het Griekenland was euhm m’ en ook haan duiken das euhm 

onderwaterduiken met een diepzeeduiken zoals ze het zeggen met een fles hel*a met een fles 

zuurstof euhm dat eeft ook een ja een hoeie voormiddag heduurd van tien uur tot ja twee drie jaar ’s 

namiddags dus euhm dus m’ en twee keer mog’n duik’n dus de voormiddag was ’t een oefenduik 

voor alles e beetje hewend te kom’n en de tweede duik was eigenlijk wel e keer meer hou was vrijer 

dus je kon meer rondzwemmen meer kijken naar de vissen en j’ ad iets langer tijd onder water om te 

duiken. Euhm da waren zo beetje de voornaamste excursies die we dan ebb’n in hriekenland hedaan. 

Euhm ja ’t hotel was ook zeer prachtig in hriekenland et ontbijtbuffet het et’n was echt op en top 

veel en ook lik how gastronomisch daje moet zeggen e beetje culinair ook dus j’ ad de basisdingen 
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zoals een pizza spaghetti maar j’ ad dan ook lik bijvoorbeeld  tuurlijk je zit in hriekenland beetje de 

zeevruchten. Dus euhm ja ’t was echt wel e hoe hotel ook. 

Interviewer: Gaat u graag op hotel? 

Informant 3: Euhm hotel vind ik wel hemakkelijk ja ’t is je benen onder tafel schuiv’n en ja en aan ’t 

buffet haan aanschuiv’n en ’t is gemakkelijk anders aje e huizetje of ne villatje haat haan huren of e 

appartementje je moet al zelf doen he. Dus ja je moet al zelf doen he je moet zelf koken zelf de afwas 

doen nie dak daar persoonlijk iets op tegen en ma als je op vakantie haat ja zou je toch hraag e keer 

op je hemak zijn en ja zit je gern e keer hediend door iemand of ja. 

Interviewer: En was het de eerste keer dat u op reis bent geweest naar Griekenland? 

Informant 3: ’t Was de eerste keer voor ons dat wij op reis zijn heweest naar hriekenland ja geweest 

zijn naar Griekenland. 

Interviewer: En waarom Griekenland? Of was er geen reden? 

Informant 3: Moeder wilde altijd e keer hraag Griekenland zien en ze was Spanje e beetje beu want 

wij haan normaal ieder jaar na Spanje op vakantie en ze was Spanje beu om daar op een 

appartement huizetje te zitt’n dus zei ze van ik ha vande jaar kiez’n en we haan naar Griekenland zei 

ze.  

Interviewer: Kan je wat meer vertellen over die vakanties in Spanje? Waar ben je daar naartoe 

geweest? Was dat dan ook op hotel of niet? 

Informant 3: Euhm in Spanje haan we meestal euhm ur’n wij et huizetje van e paar vriend’n van ons. 

Zij ebben een huis in de omstrek’n van Marbella. Dat is euhm ja iets zuiders helegen stad in Spanje. 

Beetje de Andoulasestreekachtig euhm ’t is ook wel een das een mooi en comfortabel huizetje die is 

helegen in een urbanisatie ook dus er zijn verschillende huizen slash appartementen die daar te 

huur staan maar meestal zijn die gekocht door eigenaar die deze dan verder verhuren alleen maar 

aan vrienden want ze staan niet op’nbaar te huur. Euhm de huiz’n daar hebben twee nee drie 

gemeenschappelijke zwembaden en ja dus meestal is ’t daar altijd wel kalm in ’t begin van de zomer 

want euhm de mensen kom’n maar in augustus september toe want de vliegticket’n zijn dan ook iets 

hoedkoper dan in ’t begin juli.  

Interviewer: En das dan in een huis en? 

Informant 3: Ja een huis ja waar daje dan met euhm ja vijf kan slap’n vier vijf kan slapen. 

Interviewer: En heb je daar dan in de streek dingen bezocht? 

Informant 3: Euhm ja regelmatig haan wij dan naar et typisch haventje waar dat de jetset van euhm 

beetje heel die XXX komt. Euhm de meeste de Russische en de Nederlandse jetset haat daar e beetje 

naartoe dus ja ’t is een haventje genoemd Porto Banus das euhm ’t is wel een rijkelijke slash 

exclusieve haven dus je haat komt nie zo maar binnen der rijden ook de sjiekste auto’s rond daje ook 

maar kan zien. Euhm de restaurantjes zijn ook iets wat duurder ook omwille van al die cliché die 

daar rondloopt. Euhm excursies die we nog hedaan ebb’n in Spanje zijn bijvoorbeeld euhm tututude 

‘k zin aan ’t kijken wa dat nu weer in ’t Spaans noemt euhm ja kan nie op de naam kom’n ma ’t is een 
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wandeling how in de hoogte langs een rots of langs e kliffen van een rots. Euhm dus ’t is een 

wandeling van ongeveer een kilometer of vijf langs e rotsen en dan nog een twee kilometer 

wandeling naar et eindpunt hewoon de daling na de tussenrotsen. Was wel zeer tof en ook ma als je 

beetje hoogtevrees ebt is et nie echt lik aan te raden want je loopt over glas en ja op een boordje van 

en alven meter soms breed dus ja. 

Interviewer: Altijd naar dezelfde plaats geweest in Spanje? 

Informant 3: Euhm meestal wel ja meestal na Marbella. Dus ja omdat euhm ’t huizetje van vriend’n 

dus ’t is hemakkelijk we kenn’n die vriend’n ook krijgen dat aan een iets hoedkopere prijs dus. 

Interviewer: Nog andere dingen gedaan deze vakantie? 

Informant 3: Euhm deze vakantie ben ik ook nog naar euhm enkele festivals heweest dus enkele 

festivals waarmee ‘k wil zeggen dus euhm een festival in Keulen Duitsland een reggaefestival ben 

dan ook nog naar euhm Laundryday heweest das dan meer een festival euhm ja voor te dansen een 

dansfestival was da zegg’n. En ja da was dan de eerste zaterdag van september en de howja ’t festival 

van in Keulen was dan begin juli dus je ziet wel dat er e volle twee maand tuss’n eeft hezet’n om die 

twee festivals te doen maar vande jaar euhm vertrekken mijn ouders toch iets later op vakantie of 

normaal. Normaal zullen zij haan zij altijd op vakantie tussen de derde week van juli en de tweede 

week van augustus maar nu door enkele omstandigheden vertrekk’n wij maar de derde euhm de 

vierde week van augustus en de eerste week van september dus nu kan ik ook wel e beetje meer 

festivals en e beetje meer vrije tijd inplannen om ja iets te doen met vrienden e keer één te haan 

drink’n ofzo of e keer een ander festival. 

Interviewer: heb je een droombestemming? 

Informant 3: Euhm een droombestemming. Euhm ja een bestemming is toch wel hraag e keer in men 

leven zou zien is euhm in Zuid-Amerika Macchu Picchu zou ‘k graag wel e keer haan bekijk’n de 

tempels van de Maya’s enal. 

Interviewer: Waarom? 

Informant 3: Jah dat interesseert mij eigenlijk wel gow die ruïnes die overblijfselen jah zovele jar’n 

heled’n add’n zij heen instrumenten lik al wij de dag van vandaag ebb’n maar ja toch staan die 

ding’n daar allemaal en blijven die dingen allemaal gaan die ruïnes allemaal zo lang mee en ook aje 

op die berg staat en je kijkt naar euhm how et stadje van Macchu Picchu is ongelooflijk how or’n 

zeggen toch. 

Interviewer: Nog andere bestemmingen of? 

Informant 3: Euhm andere bestemmingen e beetje et cliché Amerika zeker e beetje doorreizen euhm 

ja New York euhm LA how Florida staat e beetje doorreizen ja. 

Interviewer: Ergens waar je niet graag naartoe zou gaan? 

Informant 3: Jah niet hraag naartoe beja ben zo heen pessimist op da vlak ik zou overal wel hraag 

naartoe gaan als er iets te bezichtigen is of als er iets how te doen is als als dat twee drie wek’n niets 

doen is hewoon luierlekker’n aan ’t strand of in de zetel of in de zon of ergens in een appartementje 
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zitt’n niets doen haat da me wel nie aansprek’n ‘k eb toch liever iets om handen lik ja vandaag 

kunnen we dit doen of ja m’ en hister’n iets hedaan vandaag keer e rustdag ma ja der moet iets ja te 

hebeuren zijn.  

Interviewer: heb je een bepaalde hobby’s of interesses? 

Informant 3: Euhm hobby’s en interesses jah ‘k eb lang ook naar de fitness heweest euhm maar dat is 

een beetje lik achterwege helat’n heweest door studies en school en allemaal dus ma ‘k zou nu toch 

hraag terug e beetje opnemen die die interesses slash hobby want ja ’t is wel e beetje terug nodig 

tegenwoordig.  

Transcriptie informant 4 

Interviewer: Bent u deze zomer op vakantie geweest? 

Informant 4: Euhm ja eigenlijk wel. Ik ben naar Spanje heweest. Euhm ‘k weet de exacte naam van ’t 

stadje nie meer waar dawe zijn heweest maar ’t lag aan de zee. Euhm we zijn daar hebleven voor 

euhm ongeveer twee weken. Euhm w’ ebb’n veel bezocht ook naar Barcelona heweest euhm met 

andere vrienden dan. Euhm m’ en een  soort van trektocht door Barcelona hedaan euhm om zoveel 

mogelijk te zien en euhm ook de winkelstraten bezocht van Barcelona. Euhm in Spanje hebben we 

ook veel avondmarkten hedaan euhm en veel naar de zee heweest.  

Interviewer: En kan je misschien wat meer vertellen over Barcelona wat u daar precies gezien hebt? 

Bezocht hebt? Wat vond u van de stad? 

Informant 4: Euhm euhm ’t was een drukbevolkte stad. Euhm veel winkels veel 

bezienswaardigheden euhm der was daar één park euhm Parc Guell denk ik dat et noemde euhm dat 

hebben we bezocht der was wel et was er wel heel warm dus hebben we er niet zo lang rondhelopen 

maar der was daar één architect van vroeger die daar veel euhm eeft van huizen eeft ontworpen en 

we hebben ook sommige van zijn werken hezien in de stad zelf. Euhm in Barcelona zelf hebben we 

ook naar een aquarium heweest. Euhm ’t aquarium was niet zo hroot euhm maar et was eens leuk 

om te zien. In de haven van Barcelona euhm waren der ook veel euhm boten vooral van euhm rijke 

mensen dan. Euhm euhm wat hebben we nog hedaan in Barcelona. Euhm w’ en ook naar ’t 

voetbalstadion heweest van Barcelona euhm ‘k had daar nog nooit naartoe heweest dus ’t was wel 

euhm spectaculair om te zien. Daar was er ook wel veel volk en ’t was een soort van rondleiding dat 

we kregen en w’ ebben daar onheveer drie uur binnen heweest euhm ’t was spectaculair om te zien 

wel euhm ’t was ook het eerste voetbalstadion dat ik in mijn leven ad bezocht dus was et wel een 

speciale ervaring.  

Interviewer: En euhm gaat u gaan jullie ieder jaar naar Spanje of was het de eerste keer? 

Informant 4: Euhm we haan euhm  in de zomer veel naar Spanje maar we zijn ook al naar Egypte 

heweest en naar Turkije. Euhm vroeger hingen we altijd naar Turkije euhm maar dan zijn we één 

keer naar Egypte heweest en vanaf Egypte zijn we eigenlijk altijd naar Spanje heweest. Euhm in 

Egypte wa*a zaten we op otel en sinds dan doen we da nie meer. Dan huren we altijd een huis of een 
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appartement. Euhm omda we ons hraag ons eigen schema maken en ons dan moeten houden aan 

etenstijden van ’t otel. 

Interviewer: En wat vind jij daarvan? 

Informant 4: Euhm hotel op otel heb je wel meer luxe maar euhm als je dan een huisje huurt kan je 

wel zelf kiezen wanneer je eet en dan kan je hemakkelijker plannen. Bijvoorbeeld als je dan na 

Barcelona haat kan je daar ook nog iets huren van otel dan om daar dan te overnachten om twee 

dagen euhm bijvoorbeeld in Barcelona rond te wandelen. Euhm toen we in Egypte waren ad ik wel 

hraag eens de piramides gezien maar dat hebben we dan niet gedaan euhm toen da we in Barcelona 

waren was ik dan blij dat we Barcelona hadden bezocht omdak dan toch wel iets had hezien van een 

wereldstad. 

Interviewer: Nog andere grote steden in Spanje gezien? 

Informant 4: Euhm euhm niet echt nee. Barcelona was de grootste stad in Spanje da we hebben 

bezocht. 

Interviewer: En andere jaren dat u dan naar Spanje gaat is dat dan ook op hotel of ook op in een 

huis? 

Informant 4: Euhm altijd in e huisje eigenlijk vanaf nu als we naar Spanje haan. Twee jaar heleden 

zaten we in de bergen euhm ’t was daar wel hezellig maar redelijk rustig dus daar was er niet zo veel 

te zien. Euhm en dit jaar wou*a woud*a wilden we iets anders doen dus zijn we dan een appar*a 

hebben we dan een appartement aan de zee bezocht euhm die ook dicht lag bij Barcelona omdat we 

zeker wisten da we Barcelona wouden bezoeken. Euhm euhm we zijn ook naar Alhambra heweest 

euhm in Granada denk ik dat et ligt euhm ’t was daar eel mooi ’t was er ook natuurlijk warm euhm 

ja. 

Interviewer: houdt u van de warmte? 

Informant 4: Euhm niet echt ’t mag wel warm zijn maar als ’t over de veertig hraden is komt het 

toch wel te veel voor mij. 

Interviewer: hebt u een droombestemming of droombestemmingen en waarom? 

Informant 4: Euhm ‘k zou hraag eens naar euhm New York haan. Euhm vooral ook omdat dat één 

van de grootste wereldsted’n is dat er is. Euhm ze zeggen ook dat euhm daje ooit in je lev’n eens 

naar Amerika moet hegaan zij*a hebben vo*a en ik wil dan hraag eens naar New York haan ook voor 

et vrijheidsbeeld te haan bezoeken Empire State Building. Euhm men andere droombestemming is 

euhm Tokio nie veel mensen zoud’n hraag naar Tokio haan maar euhm et is toch wel ook een 

wereldstad en ik zou toch ook graag eens weten hoe de cultuur daar ook is in Azië omdat die heel 

anders is dan in Europa. 

Interviewer: Euhm landen waar u niet graag naartoe zou gaan? 

Informant 4: Euhm ik zou niet hraag naar euhm Zuid-Afrikaanse landen haan omdat ik denk dat er 

daar dan minder te bezoeken is. Bijvoorbeeld in New York kan je de Empire State Building bezoeken 

en als je euhm euhm ‘t zat ben van museums te bezoeken kan je nog eens haan winkel’n en ik denk 
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in Zuid-Afrika dat je dat minder kan doen. In Zuid-Afrika kan je dan wel zo parken bezoeken en me 

verschillende dieren maar ’t is niet echt mijn smaak. Een ander land dat ik niet hraag zou bezoeken 

euhm is nu momenteel Egypte. Ik ben daar al wel heweest maar om nu nog terug te haan na daar 

spreekt me nie echt aan. 

Interviewer: Bent u avontuurlijk op vakantie dan liever een avontuurlijke vakantie of een euhm 

rustvakantie of een combinatie? 

Informant 4: In de zomer zou ik liever een rustvakantie ebb’n maar bijvoorbeeld in de winter zou ik 

dan wel hraag haan haan skiën me men familie dan. 

Interviewer: Bent u al gaan skiën? 

Informant 4: Ja ja euhm we zijn al stuk of drie keer haan skiën. ’t Was toch wel de eerste dat ik haan 

skiën was een bijzondere ervaring. ‘k Was redelijk bang die eerste keer maar ’t is allemaal hoed 

verlopen en ‘k doe da wel nog hraag. Nu dit jaar zijn we niet haan skiën en ‘k vond da wel jammer. 

Interviewer: hebt u een mooie of leuke reisherinnering? 

Informant 4: Euhm aan deze zomer of gewoon in ’t algemeen? 

Interviewer: In het algemeen. 

Informant 4: Euhm op de skivakantie eb ik wel twee nieuwe vrienden hemaakt en dat is me toch wel 

bijhebleven. Euhm ‘k vind et wel jammer dat we niet zo veel contact meer houden met de twee 

vrienden maar dankzij hen was ’t een leuke ervaring. Euhm een andere mooi herinnering was toen 

we in Turkije zaten euhm al een tijdje terug eb ik ook een nieuwe vriend’n hemaakt euhm met één 

van die vriend’n hou ik wel nog contact euhm en ij woont eigenlijk niet ver euhm van waar ik woon 

dus dat was wel heel toevallig.  

Interviewer: Euhm misschien iets anders hebt u hobby’s of bepaalde interesses? 

Informant 4: hobby’s ik hou van computers euhm ik heb mijn eigen computer samenhesteld euhm 

paar jaar terug. Euhm vroeger euhm skate ik ook nog veel maar daar ben ik mee hestopt omdat ik 

last kreeg van mijn rug. Euhm andere hobby’s die ik heb is sport. Euhm ‘k volg et voetbal euhm maar 

alleen ma vooral als de rode duivels spelen.  

Interviewer: hebt u dan zelf nog voetbal gespeeld? 

Informant 4: Euhm heel vroeger eb ik nog voetbal hespeeld maar ik ben er ook mee hestopt ook 

wegens mijn rug. Euhm andere sport die ik vroeger nog eb gedaan was judo. Euhm deze was dan 

minder belastend vo me rug euhm maar ik ben er ook mee hestopt euhm omdat ik dan atletiek wou 

wi*a wou doen. En atletiek ben ik dan ook hestopt euhm omdat ik andere euhm klachten kreeg aan 

mijn lichaam.  

Interviewer: Bepaalde interesses nog? 

Informant 4: Interesses vooral computers vooral computers ja. 

Interviewer: En waarom? 
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Informant 4: Euhm omdat ik euhm interessant vind om me computers te werk’n en XXX hraag wil 

weten oe dat alles werkt van computers omdat da toch wel speciaal vind oe da we in zo’n tijd leven 

waar da alles blijft evolueren en ‘k vind dat fascinerend.  

Transcriptie informant 5  

Interviewer: Bent u deze zomer op vakantie geweest? En naar waar? 

Informant 5: Ja. Naar euhm Frankrijk. Euhm met de tent was da. Euhm we zijn e week geweest euhm 

me e paar vrienden van mij. Euhm w’ ebb’n daar op een camping gelogeerd euhm zijn daar naartoe 

gereden met de mobilhome de mobilhome van mijn euhm schoonouders w’ ebbe’n gekoz’n de 

vrienden waren met de tent en vorig jaar zijn we ook keer op reis heweest ook met euhm tent maar 

dit jaar zijn we met de mobilhome heweest omdat euhm we Ella hebben ons kindje Ella. Zev’n 

maand’n geled’n geboren en das hemakkelijker met de mobilhome was praktischer we hadd’n alles 

bij de hand euhm en euhm ’t was ook gemakkelijker euhm voor naar toe te rijden. Konden we 

stoppen op de parking konden we haar dan verversen in de mobilhome we adden gewoon meer 

plaats. En euhm we zijn dus naar d’Ardeche geweest het stadje noemde Joyeuse en het was een heel 

klein dorpje eigenlijk XXX waar er nie zo veel was behalve die camping euhm er was wel een grote 

markt een bekende markt van Joyeuse. Euhm de woensdag waren er heel veel mensen naartoe 

kwam’n maar we wisten da nie dus da was dan als we opstond’n was ’t heel druk. XXX Euhm met 

vrienden heweest waren euhm zijn euhm twee vrienden euhm dak kende van op de school van in 

euhm de hogere me studies he. Euhm ja dus euhm met men vrienden en hun beide vriendinnen 

waren ook mee. W’ add’n vorig jaar ook al eens met hun op reis geweest ook naar Frankrijk en 

omdat da leuk was ‘ebb’n we gezegd volgend jaar opnieuw. Euhm w’ ebb’n eigenlijk nie zo heel veel 

hedaan op reis. Euhm w’ ebb’n beetje aan ’t zwembad heweest euhm beetje hewandeld w’ ebb’n met 

de buggy ook beetje hewandeld. Zij add’n ook under fietsen mee euhm en zij ebb’n dan paar keer 

euhm met die fiets daar hereden maar ook nie zo veel want ’t was daar ook heel warm zoals nu. 

Euhm ik ad ook euhm in de mobilhome m’n moto mee en daar eb ‘k ook e beetje rond gered’n met de 

moto maar ook nie zo veel want ’t was ook te warm vo die motokler’n aan te doen. Euhm veel op de 

camping zijn gebleven omdat ’t eigenlijk echt heel warm was. Euhm ’t was dan ook juist de periode 

van et euhm EK. Dus da was wel leuk we waren de enigste Belgen op de camping. Dus ieder x at 

match was van België ebben we dan euhm camping op groot scherm dat werd getoond en dan ebb’n 

we altijd geschminkt waren en de Belgen de Belgische kleuren en euhm de Fransen waren dan ook 

wel aan ‘t supporteren voor de Belgen dus da was eigenlijk wel leuk. Ze waren dan juist wel 

uitheschakeld ook als we daar waren. Aja. Da was wel leuk dat dat dan op camping was. Euhm dus da 

was euhm de laatste week van juni. Dus w’ add’n dan gewoon een week verlof genomen om dan 

euhm alles klaar te maken en verlof henomen voor alles klaar te maken dan euhm ebben we de 

zaterdagmorgen vertrokken euhm we zijn daar één week gebleven en dan de maandag terug 

opnieuw beginnen werken dus da was wel euhm beetje kort. Euhm we hadden één week maar verlof. 
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Euhm maar w’ add’n ook nog dan twee weken verlof in juli. Ma dan zijn we nie op reis heweest dan 

zijn we thuis hebleven hebb’n we hier e beetje hewerkt. Euhm de omheining geplaatst euhm de 

toilet heschilderd. Je moet dan maar eens kijk’n straks. Euhm dan zijn we nie op reis heweest w’ 

add’n gedacht da we wel beetje zo naar Brugge hing’n haan of e keer naar euhm naar naar strand 

maar we ebb’n eigenlijk nie zo veel we zijn thuis gebleven. Ja. 

Interviewer: Dus je hebt niets dan bezocht daar in Frankrijk? 

Informant 5: Euhm ja nie echt ’t was daar euhm het was daar in oud oud dorpje nie ver daar zijn we 

ook naartoe heweest zijn. Euhm da was wel mooi zo heel ‘t is e beetje bergachtig heuvelland lik en 

we zijn da was een dorpje die zo heel van boven euhm zo op e heuvel lag en heel mooi uitzicht en 

dan de Ardèche bened’n. Da ebb’n we gaan bezoeken maar euhm ‘t is nie da we veel cultuur hedaan 

ebb’n neen euhm ook gaan kayakken eene keer XXX. Euhm keer naar euhm de wijnboerderij. ’t Was 

e wijnboerderij naast ons daar ebben we ja de wijn van daar heproefd ook e beetje gekocht euhm 

maar echt dan anders ebb’n we vooral veel op op de camping heweest. Euhm  w’ ebb’n veel 

gebarbecued op de camping w’ add’n heel de namiddag den barbecue. 

Interviewer: En waarom kamperen? 

Informant 5: Euhm beja voor ’t is hoedkoper maar vooral voor mij zou da nie zo veel uitmak’n maar 

euhm de vriend’n waarmee damme mee zijn zij zijn fervente kampeerders. Euhm zij ebb’n e hele 

grote tent gekocht en ieder jaar hebruiken XXX zo veel mogelijk hebruikt is die tent. En wij add’n 

van under bij hun thuis euhm kampeerd’n ze ook altijd en vandaar zijn da hewoon om daar op e 

camping te gaan en euhm. Eigenlijk ‘k had da nog nooit hedaan tot vorig jaar euhm gaan kamper’n 

maar eigenlijk valt da nog mee hoor. Euhm ’t was e beetje ja da kok’n da koken das soms e beetje 

zoeken maar als je barbecuet is da geen probleem. En die douches euhm waren eigenlijk veel 

properder dan dak hedacht en de wc’s ook. Ma we zat’n ook wel iedere keer echt op beetje kleinere 

campings we waren misschien maar dertig andere aanwezig eigenlijk. Dus euhm ’t was ook rustig ‘k 

dacht zo op camping van vroeger herinner ik da als wij euhm passeerden aan camping dat dan zo 

heel druk was en en aan ‘t zwembad helemaal vol maar nu was da nie ‘t geval. ‘t Is ook te zien welke 

soort camping daje naartoe gaat.  

Interviewer: En wat als je mocht kiezen volgend jaar na waar zou je dan gaan? Zo’n 

droombestemming? 

Informant 5: Ah droombestemming euhm als ‘k et nie zelf moe betal’n of euhm euhm  

Interviewer: Of bestemmingen? 

Informant 5: Euhm ik zou hraag eens naar euhm naar Australië en Nieuw-Zeeland haan. 

Interviewer: Ja. 

Informant 5: Euhm ja vo de natuur en euhm vo daar dan naar met de moto rond te rijden en dan ja 

daar de streek leren kenn’n me de moto. Da zou ‘k graag doen of na Ijsland ook euhm daar naartoe. 

Euhm maja da zal nog nie vo direct zijn waarschijnlijk. Euhm zeker me Ella nu XXX gemakkelijker vo 

dicht bij huis te blijven.  
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Interviewer: Ja. Vroeger waar ben je vroeger op vakantie geweest? Waren dat ook campings of naar 

Frankrijk of? 

Informant 5: Ja met min ouders euhm hing ik altijd altijd meestal na Frankrijk. Euhm zijn paar keer 

naar Italië heweest naar ’t Gardameer euhm maar euhm das denk ik twee keer dawe na daar heweest 

zijn op hotel. Maar meestal hing’n we naar zo’n een euhm vakantiehuisje in Frankrijk of na de 

Provence ofwel d’ Ardèche. Meestal euhm toen dawe heel ja toen dawe kleiner war’n euhm hingen 

we nog naar de bergen da was dan naar na Zwitserland euhm tante van men moeder ad daar e huisje 

en we gingen dan soms naar daar. Da was toen da we nog in ’t lager zaten. Men ouders hing’n dan 

veel meer voor te wandelen maar keer dase ouder waren wouden ze ook nie meer gaan wandel’n en 

euhm XXX mooi weer dawe eigenlijk ging’n daarom. XXX vooral op vakantie euhm voor et mooi 

weer euhm en dan altijd naar euhm de Provence of naar d’Ardeche en dan naar. Wij zaten ook heel 

euhm de week aan ’t zwembad en men ouders hing’n dan euhm op bezoek meer euhm naar marktjes 

en euhm naar hebouw’n zo kerken. Maar wij zat’n dan ook altijd aan ’t zwembad.  

Interviewer: Euhm u vertelde daarjuist dat u met de moto rijdt. hoe hoe kwam je daarbij? Was er een 

aanleiding ofzo? 

Informant 5: Ja euhm mijn vader eeft altijd een moto hehad euhm en euhm ben altijd veel 

meeheweest euhm vanachter op de moto. En zo euhm ik wou da later ook hebben zo een moto als ik 

ouder was. Dan vanaf da ik beginnen werken ben heb ik euhm e moto kunnen kopen en dan 

begonnen ne passie voor euhm motorijden. 

Interviewer: En waar rij je dan naartoe? 

Informant 5: Ewel naartoe rijd’n is nie belangrijk. ‘t Is euhm. 

Interviewer: Tis gewoon? 

Informant 5: Rondrijd’n he. Euhm ja euhm dus nu bijvoorbeeld meestal rij ik de zondagmorgen 

euhm met e paar vrienden dak ken die ook allemaal moto ebben en dan rijden we hewoon meestal 

zowa in ’t noorden van Frankrijk en rijden we ergens naar naar e caféetje waar dawe stoppen en dan 

keren we terug. Beetje zoals wielertoerist’n doen maar dan euhm XXX. 

Interviewer: Dus niet grote uitstappen ofzo? 

Informant 5: Vroeger euhm toen da vroeger euhm eb ik nog zo twee of drie keer zo met de tent 

euhm ik ad dan e klein tentje en dan ben ik euhm . 

Interviewer: Op de moto? 

Informant 5: Ja zat vanachter ja ja. En dan ree ik ook euhm na Luxemburg enzo en dan sliep ik in me 

tentje voor euhm een dag en dan ree ik weer verder en ‘t is al een eindje heleden ‘t is nie ‘k heb wel 

nog eenen keer naar euhm naar naar Duitsland heweest daar in een euhm hotelletje geslapen daar 

in Duitsland paar ritten hedaan maar geen grote rondtrippen. Meestal zo de zondagmorgen doen we 

rond euhm honderd honderddertig kilometer. Drie vier ur’n. 
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Transcriptie interview 6  

Interviewer: hoe lang woont u al in Ieper? 

Informant 6: Ik eb euhm drieëntwintig jaar in Ieper hewoond en de ’t stad Ieper en nu woon ik sinds 

twee jaar n’ alf in Vlamertinge mo das eigenlijk ook hroot-Ieper. 

Interviewer: En waarom bent u dan in de streek gebleven? 

Informant 6: Euhm deels is mijn vriendin Sien me vrouw ondertuss’n mijn vrouw ondertussen euhm 

is van Vlamertinge afkomstig en we werk’n alle twee in de streek euhm ik werk in Picanol en zij 

werkt in XXX euhm in Kortrijk ma da was geen red’n voor ons vo na eigenlijk na Kortrijk te gaan wij 

won’n graag thuis alle dicht in de streek bij dicht bij de familieled’n euhm en da was de red’n en da 

ebb’n we eigenlijk hier op een huis gevall’n in Vlamertinge en ezo zijn we eigenlijk in Vlamertinge 

blijven won’n. Zij wou graag eigenlijk in Vlamertinge blijven en ik ad daar geen probleem mee met 

euhm. 

Interviewer: En kunt u iets meer vertellen over uw werk hoe u daar bent bij gekomen wat u hebt 

gestudeerd en zo verder? 

Informant 6: Ja euhm eerst eb ik drie jaar euhm elektromechanica in katho Kortrijk hedaan en 

afstudeerrichting industrieel management ma dan eb ik eigenlijk had ik nog geen geen zin om te 

gaan werken eigenlijk en eb ik nog e jaar international management erbij hedaan das dan eigenlijk 

meer commercieel en en economie hericht en en daarin eb ik stage moet’n moest ik stage doen in 

een internationaal bedrijf ma ‘k wou nie na ‘t buitenland gaan en eb ik dan eigenlijk bij picanol 

terechtgekom’n en k’ en daar ‘k heb daar dan drie maand’n stage hedaan euhm in een in een andere 

afdeling dan dan wat da ik nu doe ma der is dan vacature vrijhekomen en XXX nadak dak 

afgestudeerd ben eb ik dan hesolliciteerd en mocht ik direct beginnen. 

Interviewer: En wat doet u dan precies? 

Informant 6: Ik ben nu presales ingeneer. 

Interviewer: En wat houdt dat in? 

Informant 6: Euhm dat is eigenlijk et voorbereid’n van contract’n dus wij verkop’n weefmachines 

dus euhm ze worden da wordt verkocht er worden daar contract’n van hemaakt en wij moet’n 

eigenlijk alles technisch in orde brengen euhm om dan ok te gev’n alle door te stek’n na producties 

zodat alle bestelling’n kunn’n gedaan word’n euhm en als bijvoorbeeld de offert’n word’n gemaakt 

door euhm assistents euhm dus da zijn eigenlijk de verkopers ze geven eigenlijk door wa daze will’n 

ebb’n en zij mak’n dan offert’n maar als er dan bijvoorbeeld technische vragen zijn komen zij naar 

ons en wij moet’n da dan uitzoek’n voor hen om alles op te loss’n. ‘t Is eigenlijk e vree variërend vree 

variërend zeer variërend werk euhm ja een beetje moe*a ‘t is wel moeilijk om als buitenstaander ezo 

te wet’n wat dat eigenlijk ezo allemaal inhoudt omdat et redelijk complex is ‘t is redelijk technisch 

euhm ma ‘k doe*a alle ‘k vind et wel euhm zeer interessant en ‘k leer wel veel bij. 

Interviewer: En waarom die richting ook gedaan? 
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Informant 6: ‘k Wou iets technisch commercieel doen euhm ‘k wou nie naar et technische haan 

omda alle techniek alleen interesseert mij wel ma nie enkel techniek ik wou ook iets euhm in ja 

zoals presales ingeneer das eigenlijk in de verkoop maar dan ook euhm et technische hedeelte van. 

Interviewer: De combinatie eigenlijk 

Informant 6: De combinatie van techniek technisch en commercieel. ‘t Is ook veel euhm ‘t is ook veel 

in ’t Engels bijvoo*a alle mijn ja zeventig procent van men mails die ik verstuur is is in ’t Engels of in 

’t Frans of in XXX mijn Frans alle is nie superhoed ma men Engels is wel hoed waardoor dak alle en 

dat is ook door de job te doen natuurlijk. Euhm dus ja da. 

Interviewer: En naast uw werk hebt u dan hobby’s of bepaalde interesses? 

Informant 6: Ja euhm ik voetbal.  

Interviewer: En hoe lang al waarom daarmee begonnen? 

Informant 6: Goh twintig jaar ondertuss’n en ben begonn’n bij Ieper als duiveltje daar ek ik dan tot 

aan de beloften euhm aan me negen negentien of twintig jaar hespeeld in Ieper en toen dat ik 

besefte dat ik nie in de eerste ploeg hing herak’n ben ik dan verhuisd naar Poperinge voor één jaar 

daar dan één jaar bij de beloften en eerste ploeg hespeeld. Euhm ’t jaar derop eb ik dan naar 

Westrozebeke geweest voor ook één jaar en daar eb ik wel in de eerste ploeg hespeeld maar ook half 

half euhm half beloften half eerste ploeg en dan eb ik vier jaar verhuisd naar euhm dan eb ik tja ‘k 

heb daar één jaar hebleven om dan naar Nieuwkerke te haan en daar eb ik dan vier jaar hespeeld in 

de eerste ploeg wel altijd in de eerste ploeg dan en nu zit ik in Elverdinge ier nie ver euhm vorig jaar 

zijn we bijvoorbeeld kampioen hespeeld me Nieuwkerke euhm in derde provinciale en nu ja ‘k was 

‘k had nood een een nieuwe uitdaging euhm achter vier na vier jaar eigenlijk wou ik e keer euhm ja 

e frisse wind of hoe moe je da zeggen een nieuwe wind euhm ontdekken en dan bij Elverdinge en ‘t 

is ook omdat nie ver is van ier en één van mijn beste vriend’n speelt ook daar in Elverdinge ken 

eigenlijk drie vierd’n van de spelers van Elverdinge dusja. 

Interviewer: Zo een leuke herinnering aan training of een match zo iets dat je niet zal vergeten? 

Informant 6: Ja bijvoorbeeld vorig jaar de kampioenenmatch euhm da was wel euhm iets om niet 

nooit te verget’n eigenlijk bijvoorbeeld ja XXX de medaille dus dan de kampioenenviering. Tgoh 

euhm ‘k eb ook één één maand als ik twintig of negentien jaar oud was meegemog’n euhm een 

match spel’n in derde klasse in met Ieper dan nog toen was da nog Ieper nu is dat KV Westhoek ja ‘k 

weet nie in hoeverre da je dat kent. Euhm daar eb ik ook wel e hoeie herinnering aan en ook ‘k eb e 

goeie herinnering aan men jeugd in Ieper euhm ‘k weet nie of da dat in volleybal ook ezo was ma 

bijvoorbeeld West-Vlaamse selectie euhm da was ezo dat de beste spelers van de ja provincie een 

wedstrijd met elkaar mocht’n spel’n daarin eb ‘k ook gezet’n euhm Westhoekselectie ook das dan 

eigenlijk nie West*a alle nie over heel West-Vlaanderen ma dan enkel de beste spelers van de 

Westhoek. Da was dan eigenlijk e heel jaar dus naast euhm naast je clubvoetbal mocht je dan ook 

nog e keer woensdag of in ’t weekend haan spel’n euhm toernooien  haan spel’n of of met die ga*a 

alle met die spelers met de beste spelers eigenlijk da was als ik twaalf jaar oud was XXX. ’t Was wel e 
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toffe herinnering. Das nu zo der zijn nu veel van die spelers ook in andere ploegen in derde 

provinciale daje nu altijd tehenkomt ook daje zegt van aja vroeger was dat euhm weet je nog 

vroeger amme twaalf jaar oud war’n dusja da was das eigenlijk wel nog de tofste herinnering dak eb. 

Interviewer: Bent u deze zomer op vakantie geweest? 

Informant 6: J*a niet deze zomer neen mo wel op euhm in veertien mei zijn we hetrouwd ik en Sien 

Sien en ik euhm en daarna ebb’n we wel drie dagen naar Limburg heweest. Euhm direct achter de 

trouw ook ma echt op reis. 

Interviewer: En waarom na ginder? 

Informant 6: hewoon om e keer weg te zijn. We woud’n we woud’n euhm dit jaar hadd’n we geen zin 

om een grote reis te doen ook ja om een beetje te spar’n en ook omda we ons terras ging’n aanlegg’n 

en we zeid’n we will’n toch efkes e keer weg zijn en ja de Limburg is een mooie streek om te haan 

wandel’n en te fietsen. 

Interviewer: hebt u een droombestemming? 

Informant 6: Ja euhm Portugal Lissabon. 

Interviewer: Ja en waarom? 

Informant 6: Omdat ik altijd al hehoord eb dat dat een mooie stad is en dat is met een mooi oud 

gedeelte en een mooi nieuw gedeelte ‘k zou da graag e keer zien dus ooit ik denk binnenkort ik denk 

volgend jaar of ’t jaar derop om e keer te haan.  

Transcriptie interview 7  

Interviewer: Bent u deze zomer op vakantie geweest? 

Informant 7: Euhm ja elk jaar gaan wij met euhm met enkele vrienden uit et middelbaar op vakantie. 

Vroeger hingen we naar de Ardennen en gewoon in België eigenlijk maar dit jaar wou’n we iets 

avontuurlijker doen euhm daarom ebb’n beslot’n om wandelvakantie te doen in Schotland euhm. 

Interviewer: Ja in Schotland en waarom Schotland? 

Informant 7: Euhm ’t is e mooie streek ’t is ook nie te ver want we zijn allemaal nog studenten dus 

we kunnen eigenlijk nie zo veel betalen euhm we zijn daar e week naartoe geweest en we hebben 

daar de Westhighland Way hewandeld. Dat is een begint vanuit Glasgow en loopt zo naar ’t noord’n 

toe. Euhm ’t is een vrij rustige ’t is een vrij rustig wandelpad euhm maar sommige van onze vriend’n 

zijn niet zo sportief en die ebb’n dus in de helft van de route eigenlijk afhehaakt en zijn dan met de 

bus geweest want een klein beetje wrijving veroorzaakte in de groep maar ’t viel eigenlijk allemaal 

wel hoed mee.  

Interviewer: En waarom gekozen voor een wandelvakantie? 

Informant 7: Euhm we hadd’n gehoord van een aantal mensen die dat hedaan add’n bijvoorbeeld de 

zus van Nicolas euhm had het vorig jaar al hedaan met vriendinnen en zo zijn we een beetje meer te 

weten gekomen over de vakantie en ’t leek ons geschikt om eens te proberen.  
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Interviewer: En hebt u dan juist gewandeld daar een week lang in Schotland of hebt u nog andere 

dingen gedaan? 

Informant 7: We hebben voornamelijk gewandeld we zijn ’s avonds toehekom’n in in Edinburgh en 

dan zijn we eigenlijk de dag derop beginnen wandelen en tot de voorlaatste dag zijn we nog een dag 

extra in Edinburgh gebleven want iemand moest een dag vroeger vertrekken omdat ie naar 

Boedapest hing direct derachter dus zijn we nog een dag in ’t stad rondgewandeld maar in feite we 

hadd’n eigenlijk nie meer zo veel energie over en dus was da eigenlijk vooral een dag rondhangen 

niets speciaals eigenlijk. 

Interviewer: Was het een mooie stad? 

Informant 7: ’t Was een mooie stad ’t was wel een beetje een cultuurclash we zijn daar de 

zaterdagavond toegekom’n de uitgaansavond in Edinburgh en de Britse vrouwen hebben een andere 

manier van kleren.  

Interviewer: Ja euhm waar ging u dan vroeger op vakantie met uw vrienden? 

Informant 7: Vorig jaar zijn we naar Porto geweest. Dat was ook weer een heel ander soort vakantie 

want eerst gingen we dus in België rond en da was al eens iets meer iets te doen want meestal zaten 

we gewoon binnen en speelden we spelletjes of gingen we eens gaan voetball’n en da was echt om 

een stad te gaan bezoeken. Dus toen hadd’n we al meer iets van ja we willen meer iets doen maar da 

was dan ook op sommige dagen als ’t dan geen zo’n hoe weer was dan viel er daar eigenlijk niet zo 

heel veel te doen. Dus add’n we daarom besloten dit jaar om iets te doen waar we echt niets anders 

konden doen dan wandelen want we moesten op een bestemming geraken en als we er niet 

geraakten wel dat ging niet dus. We waren eigenlijk gewoon verplicht van onszelf. 

Interviewer: Kan u toch wat meer vertellen over wat u precies in Porto gedaan hebt? 

Informant 7: Euhm wij zaten in een huisje euhm zo’n tien kilometer van ’t centrum van Porto. We 

zaten daar dicht bij ’t strand dus dat was wel aangenaam dus een paar dagen zijn we naar ’t strand 

geweest en dan konden we me de trein naar et centrum van Porto gaan en daar hebben we dan 

euhm een bedrijf bezocht waar ze porto maakten euhm ’t was met een proeverij derbij heel 

interessant beetje geschiedenis over het maken van porto. Euhm wat hebben we daar dan nog 

gedaan? We add’n een aantal oudere plaats’n bezocht. Verder ja wat doe je als je in ’t stad ja. Euhm 

ja da da was ’t eigenlijk zo wat. Dit jaar ben ik ook wel nog naar Spanje heweest met mijn vriendin. 

Euhm we zijn daar naar Barcelona geweest en w’ ebben daar et stadion van FC Barcelona bezocht. 

Euhm we zijn ook de andere toeristische plaatsen van Barcelona heweest we ebb’n daar heel veel 

rondgewandeld en ’t was vrij warm maar dat viel eigenlijk wel nog mee want andere jaren als ik 

meega met mijn vriendin op vakantie dan is da naar et zuiden van Spanje en daar is ’t toch echt wel 

te warm XXX. 

Interviewer: Wat vond u van Barcelona wat hebt u wat hebt u allemaal bezocht? Kunt u daar wat 

meer over vertellen? 

Informant 7: ’t Is een bruisende stad. We zijn naar kan even niet op de naam komen euhm. 
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Interviewer: Kunt u het omschrijven? 

Informant 7: Ja ’t is van Gaudi euhm ja een soort ’t was een woonwijk zou het moet’n word’n. 

Interviewer: Ah parc Güell. 

Informant 7: Parc Güell ja da zijn we gaan bezoeken ’s morgens toen da we daar eerst toekwamen is 

een lange klim om naar Parc Güell te gaan van waar we geparkeerd waren. Et was vrij warm al met 

dan de lichamelijke inspanningen toch wel lastige begin van de dag eigenlijk. Euhm we hebben daar 

dan eigenlijk ’t grootste deel van de voormiddag doorhebracht dan zijn we vanuit Parc Güell 

gewandeld naar de Sagrada Familia. Euhm onderweg hebben we een paar huizen van Gaudi ook 

tegengekomen interessant om te zien maar na een eindje zie je eigenlijk gewoon dezelfde huizen 

opnieuw dusja. Kan ook nie blijven zo’n huizen bezoeken. De Sagrada Familia was heel indrukkend 

wel nog altijd onder alle zijn ze er nog aan ’t werken dus. Wel jammer en dan zijn we nog naar de 

haven geweest en daar iets gedronken en ja dan zijn we nadat we iets gedronken ebb’n nog naar 

euhm et museum van et Catalaans museum geweest en naast et Catalaans museum staat er een staat 

het Barcelonapaviljoen van Mies van der Rohe. Ik heb een jaar architectuur gestudeerd en ben 

daarmee gestopt en toen hadd’n we in het vak architectuuractualia gesproken over Mies van der 

Rohe en over et Barcelonapaviljoen Barcelonapaviljoen is één van de eerste moderne gebouwen heel 

veel tegenstand gekend in de tijd en de dag van vandaag gezien als één van de pionierstukken van 

het modernisme. ’t Is ’t is eigenlijk een heel klein gebouw als iemand die er niets van weet is et heel 

onindrukwekkend maar voor mij was ’t toch wel speciaal om ’t eens om in ’t echt te zien. 

Interviewer: hebt u een droombestemming en waarom? 

Informant 7: Een droombestemming Amerika. Waarom omdat in de media wordt Amerika toch wel 

verheerlijkt de Amerikaanse levensstijl vooral ook ben geïnteresseerd in gebouwen in architectuur 

en ’t is een heel andere stijl dan we hier in Europa kennen Europa is et vaak niet zo’n hoogbouw en 

als et als ze hoogbouw gebouwd wordt dan wordt daar meestal heel veel over gedaan terwijl dat de 

Amerikaans levensstijl is niet te veel bij nadenken gewoon bouwen. Daarom zou ik graag eens een 

rondreis doen waarbij ‘k New York Chicago Los Angeles al die grootsteden zou das mijn 

droombestemming. Maar ’t is nog niet voor direct want ’t is natuurlijk wel een vrij prijzige reis dus 

‘k zal eerst een aantal jaren moeten werken vrees ik voordat ik die reis kan maken. 

Interviewer: En euhm een ander land een andere bestemming nog? 

Informant 7: Niet speciaal euhm ‘k zou wel graag eens Ijsland bezoeken euhm vooral om et 

noorderlicht te zien en om de geisers de vulkaans vulkanische activiteit te zien in Ijsland heel 

indrukwekkend land ook euhm om een rondreis te doen maar dan met de auto daar rondreiz’n 

beetje meer terug naar de natuur eigenlijk.  

Transcriptie informant 8  

Interviewer: Bent u deze zomer op vakantie geweest? 

Informant  8: Euhm neen. 
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Interviewer: Neen en wat hebt u dan gedaan? Of waarom bent  u niet op vakantie geweest? 

Informant  8: Ja we haan om de twee jaar eigenlijk op vakantie. En ja tijdens de vakantie ek hewoon 

uithehaan me vriend’n enzo en ja. 

Interviewer: En waar gaat u dan anders op vakantie als u zegt om de twee jaar? 

Informant  8: Euhm ’t is nie zo ver eihenlijk euhm meestal d’Ardenn’n of ja nu en dan nog e keer op 

weekend naar de zee ofzo. 

Interviewer: Ja en waarom nie zo ver is dan is er een bepaalde reden daarvoor? 

Informant  8: Ah ‘k weet nie omda ja me ouders zitt’n nie hraag op ’t vliegtuig enal. 

Interviewer: Ja en jij hoe sta jij daar zelf tegenover? 

Informant  8: Euhm ja ik zou da ik zou da wel eens doen. 

Interviewer: Ja. 

Informant  8: Alle lik me school ha we na Ber* alle ebb’n we al na Berlijn heweest na Amsterdam 

Parijs enal. Das sjiek wel ja. 

Interviewer: En kunt u iets meer vertellen over die schoolreizen wat hebt u daar dan precies 

gedaan? Wat vond u daarvan? heb je veel bezocht? Doe je dat graag musea enzo? 

Informant  8: Ja ‘k doen da graag. Alle ’t was in Parijs was ’t ezo ja Madame Tussauds ebb’n we in 

Amsterdam da was ja da was leuk. En ja w’ ebb’n ook veel vrije tijd hehad die dan zo mocht’n ja 

wehhaan en alleen rondwandel’n enzo da was tofst ma lik de uitstapp’n war’n ook tof. En in Berlijn 

ja w’ en weghegaan en we moesten dan om twee uur of aja twaalf uur ofzo in de kamer zin maja w’ 

en ton nog ’s nachts weghegaan enal ja.  

Interviewer: En wat was de leukste stad van die drie? 

Informant  8: Berlijn vonk de leukste stad. 

Interviewer: En waarom? 

Informant  8: Ja ’t is ’t verst van ier euhm ’t is hroot en ja je kent eigenlik lik Parijs je kent daar lik 

beter dan Berlijn alle ik toch en ’t was denk ja bitje survival ezo oe moe ‘k zegg’n. 

Interviewer: In welke manier bedoelt u dan? 

Informant  8: Beja ‘k wist niets eigenlijk van die stad en dan ‘k en daar eigenlijk rondgewandeld en 

me weg hevond’n. 

Interviewer: hebt u droombestemmingen waar zou u nog naartoe willen gaan landen of ook weer 

grootsteden? 

Informant  8: E keer een eiland ofzo. Rio de Janeiro ofzo ja. 

Interviewer: En waarom zo ver?  

Informant  8: ‘k Weet nie. 

Interviewer: Wat spreekt u zo aan aan  Rio de Janeiro? 

Informant  8: hewoon ja alles daar carnaval enzo dat ja dat is ’t ziet er wel tof uit. 

Interviewer: Ja nog andere bestemmingen? 

Informant 8: Euhm nie echt. ‘k Denk daar nie echt over enal zo over bestemmingen. 
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Interviewer: Nee iets waar een land waar u niet graag naartoe zou gaan? 

Informant 8: Ja waar dat der oorlog is gaak nie hraag. 

Interviewer: Waar er oorlog is ja ja. Euhm misschien iets anders dus u studeert verder kan u daar 

wat meer over vertellen? hoe lang al euhm wat studeert u waarom hebt u daarvoor gekozen? 

Informant 8: ’t Is nog maar dit jaar dak stud*a ja verder studeer omdak ja ‘k zin nog maar uit et 

middelbaar XXX. En ‘k doe ontwerp en productietechnologie ‘k ging eigenlijk eerst vo architectuur 

haan na hent ma ja me ouders vond’n da lik nie echt zo ja ze wild’n da nie dak na hent hing. En dan 

ek lik iets gelijkaardigs ma ‘t is ezo ook me teken’n en creatief zijn en ’t is ja ’t is XXX ontwerp’n en 

dan ook uitvoer’n mak’n ’t gene da we ontwerpt hebben. 

Interviewer: En wat hebt u al dan zoal ontworpen? Wat ik kan mij daar nu niets bij voorstellen. 

Informant  8: Nu zijn ’t kleine dinsjes dus we moet’n eerst me de computer euhm e schets mak’n in 

3d over hoe dat stuk eruit moe zien en dan lik bijvoorbeeld met de 3d printer et ja ’t mak’n of euhm 

XXX en draai’n en ook lik water snijd’n en met lasercutt’n enal dat ’t hene da we will’n ja der is. 

Interviewer: En wat hebt u dan al concreet? 

Informant  8: Al domme dingen oor eigenlijk dus dus ja euhm e voetbaltafel je weet wel lik ’t zijn lik 

iedere keer plas* ja dat is dus hemaakt van euhm de voetbaltafel in ’t hebouw van ons is hemaakt 

van euhm ja de mens’n van ontwerp en productietechnologie dus at er e ventje ofzo kapot is mak’n 

wij da en ja we we herstell’n da dan en lik die buiz’n moet’n ezo vast langs de zijkant ezo me ja 

plastiek’n ja omdat vast zou zitt’n dat nie deruit zou slijten enja da is da moet’n we iedere keer 

herstellen als da kapot is en lik e slot ofzo moe we ook zorgen dat ja als ’t kapot is dan we et kunn’n 

erstell’n en we krijgen daar dan punten op enzo. 

Interviewer: En hebt u dan zicht op wat u daar later mee kunt doen XXX in praktijk dan? 

Informant 8: Ja je kan eigenlijk tamelijk alle lik ’t is nog een andere alle in ’t tweede of ’t derde jaar 

kunn’n we nog euhm splits’n in kunststofverwerking of nog ontwerp en productietechnologie dat is 

dan lik kun je lik altijd specialiser’n in iets ’t is dus je kan van alles ja mak’n zeg lik je kan ook e stoel 

ofzo aje da zegt van ‘k wil dat ontwerp’n ezo in je moe dan kijk’n ja oe dat beter zou zitt’n enal da 

kun je ook doen. En ja lik bijvoorbeeld auto-onderdel’n kunn’n we ook mak’n en dat ja je kan 

eigenlijk alles alle kant’n uit ezo. 

Interviewer: En waarom wou je eerst architectuur doen? 

Informant 8: Omdak da lik altijd al in ja interessant vond en ja teken hraag en en ik cre*a alle ‘k ben 

altijd creatief heweest en ja ‘k heb tekenschool hevolgd euhm alle academie vo zes jaar ofzo en ja ‘k 

ben daar dan lik e beetje in verder doen. 

Interviewer: En u studeert dan nu in euhm Kortrijk? 

Informant  8: In Kortrijk vives.  

Interviewer: Ja en waarom mocht u niet naar Gent of? 

Informant 8: Euhm ja euhm ‘k eb diabetes en men ouders ja vertrouw’n da lik nie ak zo ver zit en als 

er dan iets hebeurt ofzo met uitgaan in Kortrijk en alcohol en drank ziekte is nie echt zo. 
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Interviewer: Ma ’t gene de richting die u doet ja spreekt u eigenlijk ook aan? 

Informant 8: XXX ‘k Ging misschien wel liever architectuur en hedaan ma ja. ‘k Vind eigenlijk alle ’t 

sprak me nie zo enorm aan in ’t begin ma ben begonnen dan ‘k ebt e kans hegeven en ’t ziet er ’t 

geen ja ben redelijk mee nu me euhm alle dingen want ‘k heb al veel hezien lik in ’t middelbaar dus 

eigenlijk ‘t begin is nog maar herhaling buit’n de programma’s leren wij werk’n ma ben redelijk vlug 

weg met euhm XXX. 

Interviewer: En wat hebt u dan gevolg in het middelbaar? 

Informant  8: Euhm techniek en we*a euhm techniek en wetenschapp’n. 

Interviewer: In welke school? 

Informant  8: In immaculata ier in Ieper. 

Interviewer: Waarom die richting? 

Informant  8:  ‘k Eb ’t eerste jaar moderne sport hedaan in euhm de middenschool en ja ’t was lik ja 

‘k ad da ‘k ad net et jaar daarvor’n ezo in ’t zesde leerjaar ak diabetes en da was zo alle de school was 

lik nie zo happig op dak na daar hing. Ja z’ add’n der niets op teg’n maja lik ze wouden nie zo veel 

rekening mee zo wit wel. En in ’t Immaculata was ’t ezo mocht lik ja moe sowieso e noodspuit 

meeebb’n ja moe da eigenlijk praktisch nooit hebruik’n ma ’t moet er toch wel zijn vo de veiligheid 

enzo. En nu is allemaal nie meer nodig zo ma omdak nog jonger was enal moest da en euhm men 

ouders wilden dan dak veranderde. 

Interviewer: Euhm u vertelde dat u zes of zeven jaar tekenschool had gedaan. Was dat je enige 

hobby of is dat je enige hobby? 

Informant  8: Nee ‘k en eigenlijk veel hedaan. Dus tek’nschool euhm ‘k en ook nog ja heel ’t lager en 

twee jaar middelbaar euhm hebadmintond en ‘k eb dan ook nog gepingpongd en ‘k zin net gestopt 

me pingpong dus ‘k en dat ook vier vijf jaar hedaan en ‘k deed competitie in alle bei de dingen ma ‘k 

eb dan moet’n stopp’n me badminton omdak pingpongde en ’t werd te veel euhm dan ek ook ‘k en 

ook nog getaybokst euhm baja da was lik nie echt ’t was lik heel geweldig alle je kon lik iedere keer 

na buiten haan me e bloedneus ofzo en da was nie echt ja ‘k deed ’t wel hraag maja ’t was nie zo. 

Interviewer: En hoe kwam je daar dan bij bij die sport? 

Informant 8: Eumh ’t was ja dus samen me e vriendin en we wist’n iemand die da deed enja. Ne zei 

van ha je keer nie meehaan en ‘k heb da dan e keer hedaan efkes hedaan ma ‘k e da nie zo heel lang 

hedaan omdat ja ‘t is ook dure sport en. 

Interviewer: En van u competitie dan was u dan goed? 

Informant 8: Ja ma ’t is ezo nog klassement enzo en ‘k en ook al paar prijz’n hewonn’n euhm alle ‘k 

was nie superhoed ma ja bouwde der wel in op en ‘k hing eigenlijk dit jaar nog e stap hoger haan dus 

e klassement hoger en ja ‘k en hestopt dus ben wel nog ingeschrev’n door de trainer dus ne zegt 

moest je nog e keer will’n ofzo of dawe in de nood zitt’n en w’ ebb’n echt iemand nodig XXX je kan. 

En ja nu doe ‘k fitness alle nog ma ja met school is da bitje ambetant aje ezo ut Kortrijk moe kom’n. 
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Transcriptie interview 9  

Interviewer: Waar bent u deze zomer op vakantie geweest? 

Informant 9: Ik ben naar Portugal heweest euhm twee weken in juli. Euhm we zijn begonn’n alle w’ 

ebb’n eigenlijk een rondreis gedaan in Portugal we zijn begonnen met een viertal dagen in Lissabon 

blijven in een hotel XXX w’ebb’n daar euhm ja de belangrijkste dingen bezocht euhm wat ik mij 

vooral zal herinner’n is ook et EK voetbal want de finale was tussen Portugal en Frankrijk en euhm 

de finale werd dus ook uitgezonden op groot scherm en Portugal was dan gewonn’n alle had dan 

gewonn’n en da was dan wel e groot feest achteraf. Ik weet ook nog da we dan nog moesten eten 

derachter euhm maar alles was toe omdat iedereen aan ’t feesten was dan zijn we nog na de mc 

donald’s moeten gaan maar men ouders ja die zijn daar nie zo’n van fan mja w’ ebb’n dan toch iets 

geten. Euhm ja wij ebb’n daar van alles bezocht euhm da was wel tof. Der waren alles gedaan ook 

met openbaar vervoer w’ hadden geen huurauto ma da was ook wel handig omdat in Lissabon das 

eigenlijk nog een vrij kleine grootstad dus je kan alles gemakkelijk doen met ‘t openbaar vervoer. En 

dan na Lissabon zijn we euhm ebb’n we huurauto gehuurd in Lissabon dan zijn we naar euhm 

Caldazina d’Arreina gehaan das ietsje meer in ’t noorden van Portugal euhm nie zo ver van de zee en 

daar ebb’n bij euhm ne kamer alle soort studio hehuurd bij tw*a bij twee hollanders met een 

zwembad was ook heel tof en daar ebb’n we ook nog de sted’n in de buurt bezocht euhm Obidos was 

ook heel mooi zo een ommuurde stad met allemaal witte huisjes en ja ne echte middeleeuwse stad 

nog en nog een aantal dingen en dan he*a zijn we ook haan surfen een namiddag aan de zee vonk 

ook tof alle eigenlijk alleen ik en mijn zus Anne-Sophie en me zus Noëmie ook ze wou eerst nie ma 

dan wou ze toch ja zussen he. Dan euhm ja nog van alles bezocht ‘k vond eigenlijk da we e beetje te 

veel bezocht ebb’n ‘k wou liever wa meer aan et zwembad gelegen want ’t was ook een mooi 

zwembad euhm en elke ochtend ad Roos da was de vrouw van da Nederlands koppel een ontbijt 

voorzien voor ons da was ook superuitgebreid altijd dus ook heel leuk. En daarna zijn we verder 

gereisd naar euhm Portimao das helemaal in ’t zuid’n aan de kust da was elke dag eigenlijk na ’t 

strand gaan en aan ’t strand eten ’s middags en ’s avonds echt gewoon ook super ontspannend. En 

dan was ‘t nog drie dagen da was in een appartement damme dan zaten en dan zijn we nog nee da 

was ’t denk ik dan zijn we dan zijn we terug naar Lissabon geweest euhm en dan ebb’n we terug de 

vlucht genom’n maar die was pas laat in de namiddag dus ebb’n dan nog efkes rondgered’n in 

Lissabon. Da was ’t euhm dan zijn we terug naar Ieper gekomen. 

Interviewer: Ja u zegt dat u veel bezocht hebt wat dan allemaal?  

Informant 9: Euhm van alles dus XXX. 

Interviewer: In Lissabon bijvoorbeeld? 

Informant 9: Ja in Lissabon j’ ebt daar euhm die verschillende plein’n en strat’n je ebt er ook e groot 

hoogteverschil typisch zijn daar ook de trams die zo die op een euhm op een gehelde straat rijden 

ma de trams zelfs zijn recht zijn horizontaal en rijd’n dus dus eigenlijk op die manier over de straat 
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typisch van Lissabon dus ook wel tof om te zien. Z’ ebb’n daar ook verschillende lift’n waarin da je 

dus hewoon een lift van een bepaalde plaats euhm naar een andere plaats die veel hoher gelezen is 

kan gaan kost allemaal wel geld ma ‘t is e keer tof om e keer te doen. Dan is dan ebb’n we ook een 

kasteel bezocht van Lissabon euhm w’ ebb’n dan nog rondgewandeld want ze ebb’n daar grote 

parken dan ja de eerste dag zijn we gewoon beetje gaan verkenn’n in de wijken die daar waren ook 

oude wijken enzo da was ook wel tof. We ging’n eventueel ook dolfijnen haan spott’n op de Taag ma 

w’ ebb’n da dan nie gedaan omdat da e beetje duur was ma me zus wou da wel graag doen. Dus ook 

allemaal. 

Interviewer: En het leukste mooiste dat je hebt gezien? 

Informant 9: Tgoh ‘t mooiste dak eb gezien is denk ik Obidos ‘tgeen dak me misschien nog het langst 

ga herinner’n is de EK-finale da al die Portugez’n daar uit under dak ging’n da was een groot euhm 

volksfeest bijna. Euhm ‘k denk da Obidos wel ‘t mooiste is wa da we gezien ebb’n middeleeuws stadje 

met allemaal witte huisjes dus volledig nog hoe dat er vroeger uitzag en volledig ommuurd en je kan 

volledig die muur wandel’n ‘t is ook nie dat da overrompeld wordt door toerist’n je bent je was 

eigenlijk nog vrij op u gemak en e zeer mooi uitzicht da je ad over euhm de rest van de omgeving. 

Interviewer: Gaat u deze  zomer nog op vakantie? 

Informant 9: Ja volgende week ga ik na Schotland euhm met een paar vrienden we gaan daar gaan 

wandelen de West highland Way gaan we daar doen euhm we gaan dus met vliegtuig we vertrekken 

vanuit Ieper naar Edinburgh en dan nemen we de de bus naar Glasgow en dan een taxi naar Drimon 

daar beginnen we dan me wandelen. Euhm ma ‘k ben wel nog benieuwd oe da de rest van me 

vriend’n da ga volhouden ma we gaan da wel zien. En euhm ja ben we zijn dus ook na de Decathlon 

geweest achter allerlei materiaal om onze wandeltocht voor te bereid’n ’t belangrijkste zijn de 

schoenen en de kousen enzo iedereen eeft nu wel goeie schoenen en dan ga we zo rond de twintig 

dertig ja normaal hezien twintig kilometer soms es dertig kilometer per dag doen en ’s avonds euhm 

blijv’n we altijd slapen in e hotel of in een jeugdhotel en dan haan we daar ook iets eten 

normaalgezien en dan den dag erop doen we weer ’t zelfde. Ben ook ‘k eb daarjuist een aantal 

bussen geboekt ook voor et terugkeer dan haan we van Fort William de eindbestemming terug naar 

Glasgow en dan van Glasgow terug naar Edinburgh dus beetje moeilijk de tijd’n enzo nog ook vrij 

duur ma normaal hezien is ‘t nu in orde. 

Interviewer: Waarom Schotland? 

Informant 9: Ja da was ook e heel moeilijke zaak omdat iedereen wel iets anders wou doen. Michael 

wou altijd euhm all-in vakanties doen in e hotel ma de rest ziet da nie echt zitten ’t moet ook iets 

zijn da nie ongelofelijk duur is en ook iets da iedereen nog graag ezo wil alle wil doen alle zo gaan 

wandel’n met euhm in Schotland dat is nu ook nie da je nie ga doen me je kinder’n ofzo dus als ge da 

wil doen ‘k denk ik da da wel ‘t best is nu da je nog jong bent nu da je da kan doen en nog nie echt 

gebonden bent aan aan aan de rest kinder’n XXX dus daarom Schotland. We woud’n ook graag een 

euhm autovakantie doen zo rondtrekken met de auto verschillende plaats’n aandoen euhm 
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bezoeken en dan zelf rijden ma ’t probleem is dan da je een auto nodig ebt en om een auto te huren 

aan onze leeftijd is da ofwel nie mogen ofwel vrij duur omdamme nog allemaal ja eenentwintig zijn 

of nog nie en dan ook wij ebb’n ons ik eb mijn rijbewijs denk ik een jaar en half ofzo en ja der zijn er 

twee zonder rijbewijs dan een paar die da al langer ebb’n ma ja dat is dus ook iets dat misschien vo 

volgend jaar wel zal lukken ma dan gaan we da dan wel nog zien 

Interviewer: En is het zeven dagen wandelen of bezoeken jullie nog iets? 

Informant 9: We gaan eerst wandelen een aantal dagen we gaan ook een deel skippen met de euhm 

een deel overslaan met de bus en dan ‘k denk zaterdag gaan we in Edinburgh toekomen dan gaan we 

daar nog een dag een dag en half euhm zaken gaan bezoeken. Wat precies da weten we nog nie da 

zullen we dan wel zien op et moment zelf. Jesse vertrekt ook een euhm een een dag vroeger omdat 

hij nog met zijn vrienden na Boedapest wil me zijn andere vrienden dus euhm ook omdat ij zijn 

vlucht moet euhm kunnen halen gaan we dus ook nog een dag vroeg*a alle langer in Edinburgh zijn. 

‘t Schijnt da da een zeer mooie stad is dus we gaan ons wel amuseren. 

Interviewer: heb je een droombestemming? 

Informant 9: ‘k Zou graag nog e keer verdergaan dan dan Europa nu ben ‘k binnen Europa geblev’n 

dus misschien Azië of Afrika ofzo. Of alle iets exotisch dat da je zo echt nog kan rondtrekken en 

dingen ontdekken die ze nie alle nie in Europa of veel minder in Europa tegenkomt zo mens’n of 

gebruiken zien die die je alleen maar ziet op televisie ma dan keer echt meemaken omda da volgens 

mij een heel andere ervaring moe zin. Euhm dan wat da we ier meemak’n met alle minder middel’n. 

Ier bijvoorbeeld alle nie noodzakelijk e echte hotelvakantie ofzo ma echt gewoon wa rondtrekken en 

ja zo beetje zien. 

Interviewer: Geen specifiek land? 

Informant 9: Nie echt ’t land is nie echt ‘t belangrijkste ma hewoon ergens anders dan dan hier 

gewoon iets nieuws. 

Interviewer: Ergens waar je niet zou willen naartoe gaan? 

Informant 9: Euhm pff dat is iets moeilijks ‘k denk dat er wel plaatsen zijn waar dak minder lang zou 

willen blijven zo ja plaatsen waar dak nie naartoe zou will’n tja dingen waar dat er nie veel te doen is 

zeker waar daje rap uitgekeken zou zijn. ‘k heb nu nie zo iets van dak zeg daar zou ik zeker nie 

naartoe willen gaan want ik hou wel e keer van ja iets nieuws iets anders alle mijn mama houdt niet 

zo van de koude dus zij wil altijd naar ‘t zuiden gaan na na Frankrijk of na Spanje na Portugal naar 

Italië maar euhm ‘k zou als ik zou kiezen denk dak denk dak ook zou kiezen voor e keer na 

Noorwegen te gaan of na Zweden ofzo misschien e keer gaan skiën ofzo in de winter want da doe ik 

ook nooit mijn mama wil nooit. Ben nog maar eene keer gaan skiën maar ‘k denk dak volgend jaar 

wel e keer mee ha haan haan skiën met een of andere studentenvereniging. Euhm ‘k doe da eigenlijk 

wel graag ma ‘k eb da nog maar eenen keer kunnen doen dus zien we dan wel. 
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Transcriptie informant 10  

Interviewer: Waar bent u deze zomer op vakantie geweest? 

Informant 10: Ik ben naar Sicilië heweest euhm om de Etna te bezoeken euhm om ook te genieten 

van ’t mooie weer en en en zon ja eten en drinken. Euhm we zijn negen dagen geweest ben eerst 

geweest naar et euhm zuidoostelijk deel euhm na Siracusa euhm da was e zeer mooi stadje das 

eigenlijk vooral gericht op toeristen euhm en ook volledig autovrij. Euhm en daar ebben we eigenlijk 

in een klein hotelletje euhm heslapen euhmn voor twee dagen. Dan zijn we vervolgens een beetje 

naar ’t noorden heweest dichter bij de Etna euhm iets van dertig kilometer verwijderd euhm van de 

Etna zaten we en ja daar ebb’n we dan ja dus we zijn een dag na de Etna heweest da was ja zeer mooi 

euhm ja vooral ’t uitzicht was daar zeer mooi en ook ja als je daar stil was en nie bewoog dan was dat 

echt helemaal stil. Euhm wij zijn dan nog naar een shopping outlet heweest euhm da was wel 

minder leuk voor mij voor men zus was da natuurlijk topdag waarschijnlijk ja. Euhm ja wij zijn 

geweest naar euhm ja naar ja XXX ook geweest euhm dat was ’t huisje toen da we daar eerst 

toekwamen euhm was da wel euhm redelijk vuil want volgens ons add’n ze niet echt gekuist toen 

voorda wij daar toekwamen en je ad zo borden op sommige borden zat er nog etensresten en dus de 

vaatwas was ook nog volledig ja vol met etensresten XXX enzo dus de eerste dag was wel wa minder 

toen we in ons huisje waren want we ebb’n daar dan alles moet’n kuisen ook ja de grond enzo was 

redelijk vuil euhm der waren twee badkamers en in die ene badkamer ad je warm water en in de 

andere nie en euhm omdat in die ene geen warm water was was die douche daar waarschijnlijk ook 

nooit gekuist want onder dien badmat zat dat vol met schimmel. Dusja ja mama en papa waren eerst 

wel wa teleurhesteld euhm ma uiteindelijk ja ’t waren zeer lieve mensen de die ons altijd hebben 

heholpen bij alles euhm waardoor dat toch wel beter was en ook euhm ’t weer eeft er ook wel in 

meegespeeld met dat zeer mooi weer was euhm gemiddeld iets van zesendertig graden. Euhm. 

Interviewer: En trekken jullie dan altijd rond of blijven blijven jullie nooit op dezelfde plaats als je 

op vakantie gaat? 

Informant 10: Normaal gezien blijven we op dezelfde plaats maar euhm nu gingen we de woensdag 

vertrekken maar de vlucht was verzet en euhm omdat niet meer ging lukken met dat men mama 

euhm normaal gingen we nu euhm ging ze thuiskomen en ging ze ging ze direct moeten bijna 

vertrekken euhm ma doordat dat verzet was euhm gingen we ni*a alle ging zij nooit ze kon ook 

geen verlof meer krijgen om dus vroeger daarvoor te vertrekk’n waardoor dasse eihenlijk extra eeft 

moeten verlof nemen ja want die ene avond lukte nie tenzij da ze meerdere dagen deed en daarom 

zijn we dus twee dagen vroeger vertrokken en dan naar Syracusa eerst geweest. 

Interviewer: En gaat u nog op vakantie deze zomer? 

Informant 10: Euhm ja ik ha nog euhm naar Schotland met euhm zeven andere vrienden van mij dak 

al ken van in ‘t middelbaar. Euhm ja daar gaan wij eigenlijk een euhm rond gaan trekken voor euhm 

ongeveer zeven dagen euhm ja wij ebb’n ja wij doen al ‘k denk voor et vierde jaar XXX denk ik ‘k 
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denk et vierde jaar euhm gaan wij nu al euhm al op reis altijd in de vakantie ’t einde va september 

euhm das nu e beetje standaard geworden dat we da doen. Euhm en dus we ebb’n al naar de 

Ardennen heweest euhm Porto enzo en deze keer is het dus eens in Schotland haan wandelen. Euhm 

samen met een maat add’n adden hadden wij eerst het idee eigenlijk zo naar euhm Zweden te haan 

en daar dan me kajakken eigenlijk e tocht te gaan doen. Euhm dan was dan iets van ook zeven dagen 

en dan ad je enkel je je kajak en wat eten maar euhm da was redelijk duur en daarom ebb’n we 

hekozen eigenlijk om na Schotland te gaan omdat ook vliegen enzo na daar goedkoper was euhm 

maar uiteindelijk is dat ook wel duurder uitgekomen dan da we dachten want die hostels euhm als je 

dat wel ja de enige hostels soms zijn in een bepaalde straal is dus prijs redelijk hoog zodasse ja veel 

verdien’n daardeur is ‘t wel e klein beetje duurder uitgekom’n dan da we eerst hadden gedacht 

euhm dusja zeven dagen en elke dag ongeveer een vijventwintigtal kilometer euhm laten we zeggen 

wandelen euhm dusja. We gaan zien of da da ha lukken. 

Interviewer: En waarom deze keer na ginder? 

Informant 10: Euhm ja ik ad eigenlijk al ja ‘k weet nie of dat direct door mij kwam euhm maar ik ad 

zoal langer eigenlijk zin om zo bijvoorbeeld met euhm reizen Waes dacht ik XXX eeft hij ooit eens 

naar Alaska geweest voor daar zo in et wild tussen de beren te doen en ik ad daar eigenlijk ik heb 

daar eigenlijk ook al lang zin in en ook om eens een natuurvakantie eerder enzo te doen. Euhm ja 

niet enkel  ja museums bezoeken ja iets gaan drinken ofzo maar eerder ook om enkel van de natuur 

te genieten. 

Interviewer: Dus het zijn zeven dagen wandelen? 

Informant 10: Ja en slap’n.  

Interviewer: Ja en dus vorige zomer zijn jullie naar Porto geweest? En waarom naar daar wat hebben 

jullie daar gedaan? 

Informant 10: Euhm ja de bedoeling ook met da we studenten zijn niet is dat ook niet te duur is en 

Porto daar is ‘t normaal warm en ‘t is ook redelijk goedkoop euhm in Porto. Euhm maar helaas 

adden we toen wel ‘t nadeel dat et twee of drie dagen redelijk geregend heeft euhm waardoor dat 

wij eigenlijk niet veel buiten konden zijn aan et zwembad bij ’t appartementje was ook redelijk koud 

zelfs als et niet regent te gebruiken. Euhm maar al bij al was et daar wel zeer leuk euhm ’t waren ook 

gelukkig een paar dagen dat et zeer mooi weer was euhm toch een ja drieëntwintig graden ofzo 

euhm dat we naar de zee zijn kunnen haan euhm daar ja met spelen euhm voetballen euhm 

gebadmintond enzo euhm ja da was wel zeer zeer leuk euhm maja natuurlijk is wel helemaal anders 

tegen ten opzichte van wat we doen. Euhm ja zoals dak zei nu is et eerder genieten van de natuur en 

daar was et eerder euhm wat relaxt en in de stad in Porto zelf rondwandelen eten dingen daar haan 

bezoeken en doen ja.  

Interviewer: En als u mocht kiezen naar waar zou u volgend jaar gaan op vakantie? 

Informant 10: Euhm ja volgend jaar gaan we met de ouders euhm sowieso al naar Spanje normaal. 

Interviewer: En naar waar? 
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Informant 10: Naar ik weet nie meer maar ‘t is voor omdat me zus euhm Spaans studeert dasse graag 

eens naar Spanje zou gaan zodat ze echt Spaans kan spreken. We waren al eens naar Barcelona 

hehaan maar in Barcelona spreken ze Catalaans en niet altijd Spaans dus da ging daar niet. Euhm en 

daarom wou ze nu eens echt naar Spanje gaan dasse echt Spaans kan spreken euhm ma verder zou 

ik ook eens willen naar Amerika gaan naar euhm Silicon Valley is mijn droom om eens te haan. 

Euhm ja aanhezien dat er daar zeer veel start-ups zijn voor euhm internetbedrijven enzo euhm 

google onder andere euhm zit daar. Euhm ja daar zou ik zeer hraag naartoe gaan en daarvoor zou ik 

eventueel met een maat van mijn richting nu naartoe willen haan. 

Interviewer: En wat studeert u? 

Informant 10: Informatica euhm ‘k eb nu ‘k zit nu in men derde bachelor vierde jaar alle hopelijk 

gedaan. Euhm ja ja das zo een beetje typisch toch zo voor ja bij ons omdaje daar eens naar het mekka 

wilt gaan. 

Interviewer: En nog een bestemming of een stad? 

Informant 10: Euhm tgoh euhm ’t schiet er nie direct één in mijn hoofd maar ja eerlijk gezegd zou ik 

ook al gewoon eens willen zo ja ‘t klinkt misschien raar maar misschien de de wereld afreiz’n ma zo 

nie de de grotere steden ook zo eens zo Afrika gaan bekijken want ja euhm meestal als je zo gaat 

gaan reizen zie je zo enkel de grote sted’n ma zie je zo nooit echt zo lik bijvoorbeeld in Afrika eb je 

heel grote ja gebieden natuurgebieden euhm ja dat interesseert mij ook wel redelijk en dusja die 

wereldreis om eigenlijk te wet’n hoe da alles is want als je bijvoorbeeld na naar China kijkt op tv of 

naar de sted’n daar euhm ja da zijn de grotere steden maar eigenlijk als je zo naar de dorpjes 

eigenlijk gaat is dat helemaal ’t tegenovergestelde euhm dan in die steden en daarom dat ik graag 

eens ja een wereldreis eigenlijk zou willen mak’n eigenlijk na alle gebied’n daje eigenlijk eens weet 

oe et daar echt is want veel televisie enzo krijg je soms wel e verkeerd beeld et is van oe et eigenlijk 

in ’t echt is.  

Transcriptie informant 11  

Interviewer: Bent u deze zomer op vakantie geweest? 

Informant 11: Nee. 

Interviewer: En hoe komt dat? 

Informant 11: Euhm tgoh ik wou eigenlijk wa rust’n want ik eb nu mijn laatste jaar gethessist ‘t was 

superdruk half augustus beginnen werken dus moest zo efkes gewoon weer tot rust kom’n want da 

was ja enorm hectisch. Zeker de laatste maanden mei juni gingen ietsken beter maar was gewoon 

stresserend ‘k wou gewoon nog efkes rust’n vooraleer dak begon me werken. 

Interviewer: Dus u bent afgestudeerd wat heb je dan studeert? 

Informant 11: Burgerlijk ingenieur elektrotechniek vijf jaar vree tof. 

Interviewer: Waarom kan je daar iets meer over vertellen ja? 
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Informant 11: Goh ‘k ben altijd al wa geïnteresseerd geweest in technologie elektriciteit elektronica 

dus jong begonnen vanaf ’t lager zo wa spelen elektriciteit enzo en helpen me papa of nonkel en dan 

in ‘t middelbaar eb ik euhm tso gedaan industrieel wetenschapp’n daar zo nog meer die techniek 

leren kennen maar dan ook zo et theoretische wiskunde fysica en dan geprobeerd burgerlijk te zien 

wa dat zou geven en da ging wonderwel en vijf jaar later plots ja kreeg ik et diploma plots ja vijf jaar 

werk’n ma ‘t was wel tof. ‘t Interesseert mij enorm ‘t speekt mij enorm aan daarom dat ik er nu in 

doctoreer omdat zoveel in te doen dus euhm ‘t is iets ja en ‘t is ook altijd rondom ons gsm laptop. 

Interviewer: Dus u doctoreert nu waarom? 

Informant 11: Euhm wel ik ad eigenlijk de keuze om te gaan werken waar ik stage en ik ad ook ’t 

aanbod gekregen om te doctoreren. ‘t Probleem is ‘t onderwerp waarop dak doctoreer dus wij 

maken vooral elektronische chips euhm in België gebeurt dat praktisch nie in Europa wel nog 

minder dus al in de VS da ge moet gaan daarvoor. Das zo gespecialiseerd euhm en das ook wel 

enorm tof want je krijgt tijd om dingen te onderzoeken ge krijgt tijd om echt compleet nieuwe 

dingen te doen dus bijvoorbeeld nu werk ik aan technologie die de nieuwste mobiele communicatie 

zou mogelijk maken eigenlijk de opvolger van vier g ja das uniek om denk ik als tweeëntwintig of 

drieëntwintig jarige aan zo’n dingen mee te kunnen werken om daarin onderzoek te doen nieuwe 

dingen te ontdekk’n dingen proberen dus. 

Interviewer: En hoe gaat dat dan verder in zijn werk zo dat doctoreren? 

Informant 11: Euhm tgoh da begint eigenlijk euhm voor mij is da begonnen ik eb stage gedaan en 

dan beetje XXX  de universiteit die prof ad da laten vallen van ja als ge misschien interesse hebt der 

is wel plaats euhm gedurende mijn thesis was er ook een prof die da hezegd eeft euhm van kijk als 

ge wilt ge moogt en er waren ook zo nog een paar andere proffen waarvoor da we al projecten 

hedaan we zeggen van ja wij zijn wel altijd op zoek naar gemotiveerde mensen dus dan ben ik 

beginnen rondvragen bij die proffen euhm gewoon op gesprek gaan vragen naar welk onderzoek 

doen doen jullie euhm ook heel belangrijk is er geld voor doctoraatstudenten want dat is soms wel 

een probleem. Euhm en dan uiteindelijk krijg ik ook van mijn stageplek euhm een een plaatsje 

aangebod’n zo’n enorm moeilijke keuze euhm paar nachten van wakker gelegen ettelijke nachten 

van wakker gelegen euhm omdat ja das toch vier jaar aan de universiteit blijven of echt gaan 

werken da was toch al iets serieus euhm dan gekozen om te doctoreren en op dat punt moet er 

natuurlijk een doctoraatsonderwerp zijn dusja paar projecten voorgesteld dus da werd da 

vastgelegd ‘t project waar dak ik op ging werken euhm ook iemand anders nog ging doctoren werkt 

dan op iets die euhm der naast staat of kunnen heel goe samenwerken op da da gebied euhm en dan 

beursaanvragen schrijv’n zodanig dat niet de prof mij moest betalen want ja dus beperkt omdat er 

dan vanuit de universiteit of euhm fvo betaald dus een beursaanvraag geschreven enorm veel werk 

is. Zeker als ge da moet doen in de kerstvakantie gelukkig hebben proffen daar heel veel van 

geschreven euhm dan ook nog een tweede beursaanvraag geschreven voor de zekerheid. 

Uiteindelijk die eerste beurs had ik nie maar mijn collega ad die hij had wel vier procent meer 
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punten dus da was hoe vroeger de beurs hoe prestigieuzer en dan oe vroeger de beurs ook oe meer 

ook dat de punten tellen ij had ietske meer punten dus ij kreeg de eerste beurs en uiteindelijk twee 

weken geled’n is dan ‘t bericht gekomen dat ik die tweede beurs ad anders moest ik nu terug 

beginnen me nieuwe beursaanvraag schrijven voor vijftien september gelukkig moest ik dat niet 

doen en en dan ja natuurlijk na de personeelsdienst van de unief das zo het gebouw naast waar da ge 

u moet inschrijven heel grappig euhm om ja contracten te tekenen enzo euhm en zestien augustus 

is dan mijn eersten dag terug op de unief XXX.  

Interviewer: En wat heb je dan ondertussen al zo gedaan? 

Informant 15: Goh ik eb gewerkt op mijn thesis euhm verder metingen gedaan voor euhm ook ja 

euhm ik ben begonnen met een bootcamp rond elektronische chipdesign das iets wa je nie leert op ’t 

unief vrij raar in uw cursus ma vo de rest en dus das vrij gespecialiseerd dus boeken lezen filmpkes 

bekijk’n ok ja filmpkes bekijken is ’t klinkt plezanter dan dat eigenlijk is. Euhm ik eb ook een 

thesisstudent gekregen dus vergaderingen daar gaan euhm andere vergaderingen rond een nieuw 

project rond een nieuwe euhm rond vijf g dus de opvolger van vier g euhm dus eigenlijk altijd druk 

ja daarstraks XXX bezig me zo’n morgen moet ik metingen doen voor twee proffen dus das altijd wel 

stressie als er twee proffen op u vingers staan te kijken. Alles wa goe voorbereid’n andere metingen 

me zo andere doctoraatsstudenten moet ik zo wa bijspringen omdat die minder ervaring op 

elektronisch gebied dus das wel vrij tof. 

Interviewer: En dan nog andere zaken gedaan daarnaast deze vakantie? 

Informant 11: Euhm veel in de tuin gewerkt schoon weer he euhm kan ik daar zo veel over 

vertellen? 

Interviewer: Nee dus eigenlijk altijd school ofja daarmee bezig geweest met je project? 

Informant 11: Euhm ja ma da lijkt een beetje op e verslaving ja ja als ge bij ons dienen thesis is 

enorm druk dus wij ebb’n daar regelmatig gezet’n tot laat of vroege uurtjes ‘t is te zien oe da ge ‘t 

bekijkt ‘t feit da we een laborecord bijhield’n was al vrij ernstig denk ik. ‘t Schept dan een band met 

uw mede thesisstudenten binnen een maand ebben we al terug afgesproken om iets te gaan drinken. 

Interviewer: Dus als ik vraag naar hobby’s. 

Informant 11: Tgoh hobby’s ik kijk graag films en series de rustigere hobby’s. Als er zo wat tijd voor 

is want ja eigenlijk met de thesis maar nu ook ge weet wanneer da ge ’s morgens vertrekt maar 

wanneer ge ’s avonds terugkeert is soms e grote vraag tenzij da ge echt weg moet ma als ge nie weg 

moet durft da soms e keer uit de hand te lop’n. Vrijdag ook ja ‘k dacht van een redelijk uur thuis te 

zijn maar om drie uur dertig kwamen ze aan mijnen bureau we moeten nog dringend metingen 

doen en dan is ‘t scramble scramble scramble en ja soms XXX set-ups zijn gereserveerd 

meettoestellen kosten enorm veel geld dus dat moet zo allemaal getimed en gedaan dus zo plots en 

zeker met dat der zijn nog twee anderen person’n die die meetopstelingen goed kennen ma de ene 

persoon trouwt giste* is gisteren getrouwd en is nu op huwelijksreis de andere persoon zit vo ‘t 
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moment in Moskou zit ge wel met een probleem. Dan moet ge wel zo ja roeien met de riemen da ge 

ebt. 

Interviewer: Dus zij zijn wel op vakantie. Als jij mocht kiezen waar zou je dan op vakantie willen 

gaan een droombestemming heb je die? 

Informant 11: Een droombestemming der zijn paar vrienden van mij nu naar Peru en als ik da zie das 

echt wel damn jongen da kik moe werken. 

Interviewer: Een waarom Peru? 

Informant 11: Das een enorm schoon land plus euhm iemand een vriendin van mij werkt daar nu al 

twee jaar in november keert ze terug een soort van ontwikkelingsproject euhm dus zij is daar in één 

of ander klein stadje moet zo regelmatig meer naar landelijk gebied om daar ondersteuning te geven 

dus onderwijs ofzo wa helpen met financiën van die mensen mensen leren lezen en schrijven das 

wel echt veel respect om da te doen plus ja ge kent daar dan al iemand dus als ge der naartoe gaat is 

da wel is da wel vree tof. Over ‘t laatst Titicameer bezocht ebben volgende week gaan ze naar 

Macchu Picchu zijn wel ja klassieke droombestemmingen om te bezoeken. Ma ‘k zou ook wel ietske 

hoger gaan naar de westkust van de States daar hebt ge weer de technologiebedrijven XXX. 

Interviewer: Een land die je niet aanspreekt? 

Informant 11: Euhm tgoh ik eb zo die Afrikaanse land’n der zit wel schone dingen tussen maar er 

zitt’n ook landen tussen dak zeg van liever niet zo bijvoorbeeld zo bepaalde stukken van Egypte is 

heel schoon heel toeristisch ma dan zit ge daar tussen al die toerist’n superdruk dan vind ik wa hebt 

ge daar aan als da allemaal volloopt me Vlamingen. Bijvoorbeeld ook in Benidorm als ‘t daar 

volloopt me Vlamingen wat is dan ‘t nut van daar naar naartoe te gaan. 

Interviewer: Vroeger vaak op vakantie geweest? 

Informant 11: Tgoh nie zo vaak naar de Ardennen en zo en Nederland. 

Interviewer: Nog een leuke reisherinnering die je hebt? 

Informant 11: Een leuke reisherinnering. Oh we zijn na Trier geweest me ‘t school da was vree tof. 

Interviewer: Waarom? 

Informant 11: Euhm dus euhm op euhm wijnproeverij naar Trier da was echt vreselijk tof ’t klinkt 

wel stom ma da was drie dagen euhm ’t zesde middelbaar en dan moest ge me de leerkrachten weg 

dus euhm da was e wijnproeverij en dan was ’t samen me de leerkracht wijn drinken he me heel de 

klas XXX hup wijn drinken giet maar in. Dienen Euhm lokale wijnboer ad euhm paar dagen dervoor 

een everzwijn geschoten dus hij eeft da klaargemaakt da was echt vree tof. Duitse gastvrijheid en 

ook e schone stad.  

Interview informant 12  

Interviewer: Bent u deze zomer op vakantie geweest? 

Informant 12: Euhm ja dat ben ik ik ben naar Italië euhm geweest naar ’t hardameer das Noord-Italië 

dan euhm daar ek gewandeld euhm ook gezwomm’n in ’t hardameer euhm ook euhm ’t was ook 



 
 

34 

 

zonvakantie dus ’t was vijvendertig hrad’n en vree warm eigenlijk. Euhm naast me vakantie ben ik 

ook euhm haan werken bij et bedrijf waar da me ma ook werkt euhm dat is een bedrijf da sociale 

leningen geeft aan mens’n zo en sociale woning’n ook verkoopt en ja ‘k moest daar schilder’n beetje 

ondershoudwerk’n doen euhm ’t was ook mijn eerste vakantiejob en ’t eeft vree goe meegevall’n 

euhm ’t was wel ne goeie verdienste eigenlijk. Euhm ja ben al veel op vakantie heweest overal e 

beetje vooral naar eilanden ook va Griekenland bijvoorbeeld veel naar Italië al ook euhm op 

uitwisseling heweest in ’t vijfde middelbaar naar euhm Tsjechië jij ook geweest na Tsjechië ja ‘t was 

ook wel mooi gohja vooral Praag dan want de rest is wel ja achter in tijd zou kik zeggen. Euhm ja 

euhm anders zit kik hier eigenlijk thuis nie veel te doen euhm beetje ’t thuis toevertrouwen euhm ja 

en intussen zijn ze ook aan de tuin begonn’n ze gaan heel de tuin renover’n euhm euhm ja. Mijn 

grootste hobby is piano spel’n ‘k eb al tien jaar euhm pianoless’n gehad euhm ‘k eb ook zo een attest 

van middelbare opleiding euhm en ‘k ga da volgend jaar nog voortdoen. ‘k Ga dan me keyboard 

meenem’n euhm naar Gent dus. Euhm in Gent ga ‘k handelswetenschapp’n studer’n dat eb ik al 

gezegd euhm ja euhm ‘k hoop dak ook zo boekhouder ofzo kan word’n bij e kleine bedrijf zoals me 

ma eigenlijk doet want economie interesseert mij wel ‘k heb al vier jaar economie gedaan euhm 

begonn’n me Latijn zoals de meeste waarschijnlijk euhm maar nie lang volhehoud’n want ’t was nie 

echt iets voor mij. Euhm ja me zus zit in Brussel ze is twee jaar ouder dan mij en ze doet 

communicatiewetenschapp’n euhm dus ja ze wil journalistiek doen later euhm en momenteel zit zij 

in Spanje in Lloret de Mar met aar euhm met aar vrijer. Euhm ja ‘k eb hehoord dat dat daar ook goed 

hoe weer is. 

Interviewer: U vertelt dat u op vakantie bent geweest naar ’t Gardameer heb je dan ook dingen 

bezocht of andere jaren als je naar Italië bent geweest? 

Informant 12: Tja bezocht wel we doen altijd zo wa stadjes ezo euhm waar da we ook iets gaan et’n 

dan euhm deze keer zijn we ook met de boot euhm naar verschillende plaats’n heweest euhm ma 

cultuur echt eigenlijk nie want ben daar nie zo aan XXX das nie iets voor mij euhm. Ja min ouders en 

wel zo archeologie bezocht ma ik eb dan samen me et lief van me zus euhm gaan zwemmen in ’t 

Gardameer intuss’n en e beetje zitt’n zonnen enzo. 

Interviewer: Eerder een zonvakantie? 

Informant 12: Ja ‘k en liever euhm wa genieten die dingen enzo dan echt cultuur ofzo euhm gohja 

wa kan ik nog vertell’n. 

Interviewer: Gaan jullie dan meestal naar Italië of? 

Informant 12: Euhm ja euhm. 

Interviewer: En waarom Italië? 

Informant 12: Wel j’ ebt daar eigenlijk van alles je ebt daar cultuur je kunt daar bergvakanties doen 

dus wandel’n je kut daar veel sporten doen ook euhm en ook henieten vooral van ’t et’n enzo zoals 

specialiteiten he pasta en pizza en ijscreams enzo. Euhm ja euhm va sport bijvoorbeeld doe kik nie 

veel ‘k eb nog gelopen vroeger euhm de ten miles ek al paar keers meegedaan euhm ‘k denk wel dak 
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binnenkort wel weer ha beginn’n me sport want ’t ga nodig zijn als ik op kot zit. Euhm ja want ‘k ha 

ook wel graag wa uit keer op café ezo en als ‘k alleen op café ha zonder sport ha da nie goed kom’n 

vrees ik. 

Interviewer: Euhm u vertelde dat u ook op uitwisseling bent geweest naar Tsjechië grote verschillen 

tussen daar en hier en wat je hebt daar allemaal gedaan kan je daar wat meer over vertellen? 

Informant 12: Euhm welja euhm Tsjechië je zie wel duidelijk euhm in Liberec das waar da ik zat dan 

dasse wa achter zijn op vlak va technologie bijvoorbeeld euhm ‘t is nie zo geëvolueerd zoals hier 

euhm terwijl da Praag dan weer veel mooier is euhm prachtige stad me prachtige view ook ezo 

euhm ja wat ebb’n we daar gedaan. Euhm met de familie ben ik euhm wa berg’n gaan bezoek’n ook 

euhm waar da dus gesneeuwd was dan euhm samen met euhm andere em we dan ook euhm stadjes 

bezocht zo de stad zelf euhm ja iets gaan drinken zo in e pub ma maar je moest daar blijkbaar 

achttien zijn voor bier te drink’n da wisten we nie dus kregen we politie achter ons en mogen euhm 

weglop’n van de politie euhm maja en ben daar dan ook euhm zo ja wodka’s heproefd enzo 

specialiteit’n van daar euhm ook huishemaakte da was dan vijftig grad’n ofzo dus da was wel euhm 

redelijk heavy. Euhm ja. 

Interviewer: Zou je het opnieuw doen? 

Informant 12: Tgoh ze add’n nog gevraagd of we nog e keer gingen teruggaan ma denk misschien 

voor de streek wel ma die mens’n zelf waarmee da we uitwisseling add’n war’n nie zo vriendelijk of 

zo ja of ze waren redelijk afgeslot’n en ja w’ en nie veel op school gezet’n want ze hadden lik niets 

voorbereid ofzo terwijl in ’t college was ’t e helen dink ezo. Euhm ja euhm ’t waren der ook die euhm 

uitwisselingsstudent’n add’n die euhm die zongen bij e grote hockeywedstrijd’n euhm ma de mijne 

deed nie veel. Beetje ballet ma ‘k eb daar nie veel van gezien. Euhm ja. 

Interviewer: Misschien iets anders heb je een droombestemming? 

Informant 12: ‘k Zou graag keer naar Amerika haan als das zo ergens dak nog nie geweest ben. Ben al 

in Azië heweest ben al in Noord-Afrika geweest euhm in Europa ook al euhm rond ma in Amerika 

nog nie euhm of Australië mja Australië is nie echt men droombestemming. Euhm ja want Amerika 

is zo wel iets waar da iedereen keer naartoe wilt gaan euhm j’ et daar veel bekende mens’n euhm 

vanuit films enzo. 

Interviewer: En welke delen dan van Amerika of maakt dat niet uit? 

Informant 12: Tgoh euhm Brazilië zou ‘k wel keer will’n doen euhm en dan ook weer zo de in Noord-

Amerika dan meer de bekende dingen lik New York ezo euhm of LA ja zo de bekende steden da 

iedereen wel kent van ja ook weer uit films ezo euhm ja euhm XXX. 

Interviewer: heb je een leuke reisherinnering? 

Informant 12: Een reisherinnering. 

Interviewer: Kan al lang geleden zijn of recent. 

Informant 12: Ja me eerste reis was naar Kreta ofja dat ik nog kan herinner’n euhm ja na Kreta da 

was euhm ook e zonnevakantie bij Griekenland dan euhm ik weet nog daar was er zo ne ober in 
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euhm in ’t hotel dan en da was zukkne sympathieke kerel we add’n ton e foto van gevraagd en w’ 

ebb’n er zo alles aan gedaan om zo e foto te kunnen krijg’n van em en dan zijn w’ em verlor’n. Ofja in 

eerste instantie was ie al slecht getrokk’n en dan was war’n we em nog verloren dus ja w’ en nooit 

iets van em teruggezien euhm wel uit Bulgarije daar war’n der ook zo ja activiteiten ezo in ’t hotel 

euhm mensen die daarvoor zorgden en daar adden we ook zo e paar vriend’n ler’n kennen euhm ja 

Bulgaarse vrienden en da waren wel toffe mens’n en ook in Oostenrijk euhm da was men 

lievelingsbergvakantie dan euhm daar ebb’n ook mensen ler’n kenn’n en euhm da waren dan uit uit 

Limburg denk ik ja en ja dus euhm je leert mensen kenn’n op vakantie daje soms nog als vriend 

behoudt jar’n later euhm ofja de die va Oostenrijk ebb’n we noois meer terughehoord maja. Euhm ja. 

Interviewer: Je hebt al kort wat verteld over je hobby’s heb je er nog meer of hobby’s gehad? 

Informant 12: Euhm goh ‘k eb naast piano ook nog gitaar hespeeld maar daar ben ik vanaf gestapt 

omdat ja ‘k heraakte nie echt verder ’t was ook nie me les ’t was meer op men eigen en da was wel 

wa moeilijker euhm maar kan wel de akkoord’n dus ja aje akkoord’n kan kun je al soms wel liedjes 

spel’n. Euhm ja en min pa heb ik nu ook piano ler’n spel’n ma ja ’t ha nog nie zo vlot nem eeft ook les 

hevolgd ma ja hij is daarmee gestopt omdattie ‘t nie kon dus ja ‘k probeer em wel wa bij te leren zo 

standaard dingen.  

Transcriptie informant 13  

Interviewer: hoe langt woont u al in Ieper? 

Informant 13: Ik ben veertig jaar oud dus veertig jaar.  

Interviewer: En dus u dan bent geboren hier in Ieper en waarom bent u hier dan gebleven? 

Informant 13: Euhm et et rare aan mij is ik ben een anglofiel dus ik z*a ik zou heel hraag in Engeland 

won’n euhm België interesseert mij nie maar ik ben wel Ieperling ik ben wel trots een trotse 

Ieperling maar anders het land België zelf dat boeit mij nie zo dus ja Ieper is euhm is wel mijn stad. 

Interviewer: Maar u bent hier dus gebleven omwille van het werk of was er een andere reden? 

Informant 13: Euhm ik als ik achttien jaar was was ik van plan om te verhuiz’n naar Engeland zelfs. 

Ik eb dan ik eb da verteld aan mijn moeder dak hing vertrekk’n en in diezelfde week heb ik mijn 

vrouw ler’n kenn’n. En zo ben ik in Ieper hebleven eigenlijk. 

Interviewer: En vanwaar die liefde dan voor Engeland? 

Informant 13: Voor Engeland oh das euhm hegroeid euhm van thuis uit wij hadden verbroedering 

met een hengelclub in Engeland en XXX da was et ene jaar kwamen zij bij ons loger’n om te vissen 

en het jaar derop hingen wij dan hinder haan en da was iedere keer een heel weekend en en van 

kleins af aan euhm spelen met die kinder’n en dat Engels is dan blijven hangen euhm televisie als ik 

klein was televisie was ofwel itv oftewel de Franse zenders dus van mij was da itv en welja en zo is 

da ook de geschiedenis is mijn grootste passie is de eerste wereldoorlog dus ook Ieper weer en en 

Engeland eh die Engelse die hier altijd kom’n vo vo de streek te bezoek’n en familie op te zoek’n die 

ier gesneuveld is en. 
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Interviewer: Dus zo is dat gegroeid. Ziet u zichzelf nog naar Engeland trekken? 

Informant 13: Euhm als ik de Lotto win. 

Interviewer: Als je de Lotte wint. En naar waar dan? 

Informant 13: Ja da da weet ik nie echt eigenlijk ergens ook euhm op de boerebuiten. 

Interviewer: En waarom? Waarom eerder in in in in ja een landelijke plaats om te wonen? 

Informant 13: Ja vo de rust alhoewel ‘k moe zegg’n euhm Lond’n vink ook e machtige stad mo ‘k zie 

mij daar nie wonen. 

Interviewer: Waarom niet? 

Informant 13: Omda da veel te druk is en ja ‘k ha ‘k ha heel hraag na Lond’n ma vo daar echt te haan 

wonen da zou ‘k nie zien zitten. Neen ja de rust en.   

Interviewer: En bent u dan eigenlijk al veel in Engeland geweest? 

Informant 13: Ja ja. 

Interviewer: Euhm waar waarom kunt u daar wat meer over vertellen? 

Informant 13: Euhm. 

Interviewer: Welke streken hebt u al gezien of steden? 

Informant 13: Euhm streken heel heel et noord’n van Engeland ebb’n we al gedaan London ek al tien 

vijftien keers al hedaan. Euhm de volgende bestemming zal waarschijnlijk Cornwall zijn dat is dan et 

zuid’n van Engeland heel d’ andere kant ook heel andere streek weer. Euhm me zijn hetrouwd in 

Schotland me kinder’n ebb’n Engelse namen ja. Das een afwijking. 

Interviewer: En uw lievelingsgebied ofzo? 

Informant 13: Nee da da nie echt eigenlijk neen nee pff. De taal ja ja Amerikaans vind ik 

verschrikkelijk. ‘t Is echt Engels euhm de mensen ook euhm gewoon ’t feit als je ergens moet 

aanschuiv’n dase in de rij staan en da vind ik wel prachtig. 

Interviewer: Zijn er dan grote versch*a mentaliteitsverschillen? 

Informant 13: Ja in Engeland zelf ook in ’t zuiden bi ’t noorden ja bij ons in België is dat ook zo. 

Interviewer: En euhm kunt u die verschillen specificeren specificeren? 

Informant 13: Euhm ja ‘k weet et nie ma bijvoorbeeld dat al alleen al. Keer ergens in de winkel of of 

vo de bus ofzo zij staan mooi in de rij. Dat is een klein detail misschien ma ‘k vind da ongelofelijk bi 

ier is da drummen vo op de bus te heraken. Ja zulke kleine dingen euhm ja ‘k weet et nie ‘k weet ook 

nie ‘k weet nie oe da da komt euhm ja das zo hegroeid. 

Interviewer: Ja en bent u dan steeds naar Engeland op vakantie geweest of gaan jullie ook nog 

ergens anders naartoe? 

Informant 13: Zelden wij zijn in negentien me vrouw en ik zijn negentien jaar samen en zij eeft e 

grote voorliefde voor Italië dus das al negentien jaar damme naar Engeland haan. Engeland 

Schotland Ierland Wales ja. Ma blijkbaar haat de volgende keer Italië zijn. 

Interviewer: Ja en ziet u dat dan zitten? 
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Informant 13: Ja ‘k ga mij toch e keer moeten euhm mij aanpassen denk ik. Wil je keer de poes 

nemen alstublieft. 

Interviewer: Euhm misschien nu even terug. Euhm uw werk wat doet u van werk? 

Informant 13: Ik werk euhm technische dienst bouw in ’t heilig hart in Ieper euhm sedert twee jaar. 

Euhm daarvoor ek eb ik euhm twintig jaar in ’t bouwbedrijf van mijn van men ouders hewerkt euhm 

met XXX ploegbaas en de red’n dak eigenlijk wehhegaan zin bij min vader omdat ij ging als ij is 

ondertussen is hij achtenzestig jaar op zestigjarige leeftijd hing hij op pensioen haan en was ‘t nog 

altijd de bedoeling da kik de zaak hing overnemen hij is ondertussen achtenzestig en doe nog altijd 

verder en euhm dus helemaal nie hewend vo me mijn ouders samen te werk’n dus ek e tot et besluit 

moet’n kom’n en zi kik vertrokken uiteindelijk naar ‘t heilig hart. 

Interviewer: Is het omdat u vader hetzelfde deed dat u ook die richting bent ingegaan? 

Informant 13: Euhm eigenlijk wel ik en altijd van mijn twaalf moest kik vroeger thuis vakantie 

meehelp’n op de werf de traveaux da ze zegg’n euhm tijdens de vakantie eb ik ‘k had altijd hezegd ik 

ha nooit in de bouw haan dat is XXX ‘k ga noois in de bouw haan en euhm euhm als ik achttien was 

was ik klaar met school begonn’n me leercontract vo kok allergie hekregen op mijn handen euhm en 

specialist ad gezegd oftewel heel uw leven me handschoenen of iets anders zoek’n en ‘k was dan 

maar zes zes maand’n me leercontract. En dus ja zo euhm lichtjes hepusht heweest voor euhm bi 

men vader te haan werken. 

Interviewer: En hoe kwam je dan in het heilig hart? 

Informant 13: Wel doorda me vader nie wilde stoppen toen nog nie en nu nog altijd nie en da me 

ouders ook zeid’n XXX ok aje als je weggaat je moet ook nie bij een collega-concurrent haan werk’n 

dus schiet er nie me veel over oftewel Engelse kerkhoven of euhm privéinstelling alle. Dus. 

Interviewer: En hoe vindt u het daar u werkt daar nu al twee jaar? 

Informant 13: Da da begint hoed te lukk’n das een heel aanpassing een enorme aanpassing heweest. 

Interviewer: Waarom? 

Informant 13: Euhm de werkdruk vo te beginn’n euhm ik ik ik ben men me vader is XXX meer dan 

veertig jaar zelfstandig ik ben veertig jaar dus ik ben er in hebor’n euhm altijd rap rap rap en hoed 

en zo rap mugelijk en nu is dat is heel anders he et heilig hart euhm moet ook goed zin ma dien druk 

is kut echt nie vergelijken das iets heel anders. Das euhm hele aanpassing geweest ‘k ad mezelf een 

jaar hegeven  toch een jaar n’ alf heduurd XXX. 

Interviewer: hebt u een leuke ja herinnering zo over het werk vroeger bij je vader? 

Informant 13: XXX Tgoh echte leuke ja. 

Interviewer: Of zo juist iets die zal blijven? 

Informant 13: Vele kleine anekdotes misschien ma nie dak me echt kun herinner’n. ’t Probleem is 

altid ‘k was ook altijd de zoon van de baas zodus euhm gelukkig kon er wel keer helach’n word’n 

enal ‘k moest altijd ’t voorbeeld tonen enni tempo aanheven en dusja. Euhm vele ur’n klopp’n vele 

ur’n werk’n da was ja ja.  
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Interviewer: hebt u hobby’s of interesses? 

Informant 13: Euhm muziek XXX we zijn wel beetje heminderd veel optred’ns festivals euhm met 

twee kinderen euhm alle ‘t is duur he das wel beetje geminderd en mijn grootste hobby en passie is 

Eerste Wereldoorlog. Euhm de geschiedenis en verzamel’n ook. 

Interviewer: Wat vindt u dan van het oorlogstoerisme hier in Ieper? 

Informant 13: Euhm ik vind da dat da alles nog euhm heel sereen hebeurd moe ‘k wel zegg’n. Zelfs 

nu me met die honderd jaar euhm tweeduizendenviertien zijn er massa’s Engelse hekom’n ‘k vind da 

da nog allemaal heel hoe meevalt. E vriend van mij die vorig jaar zeker na naar Normandië das ton 

wel Tweede Wereldoorlog en hij zei dat dat dat daar echt platte commerce was dus ja ik vind ier dat 

dat heel hoe meevalt. 

Interviewer: Ja u vertelt dat u ook ja geïnteresseerd bent in muziek. Kunt u daar iets meer over 

vertellen welke muziek u bent naar festivals geweest welke? 

Informant 13: Ja euhm alle ik ik ben eigenlijk euhm ophegroeid in de jaren negentig dus mijn muziek 

is euhm rock indie euhm en en grunge. Euhm vroeger aje m’ en veel optredens hedaan euhm AB pff 

’t sportpaleis lotto vorst fest*a al de festivals ebb’n we minimum één keer hedaan en e paar veel 

euhm ja en nog altijd oor euhm goh alhoewel dat dat dat duur is he XXX onze zoon is nu vijftien 

dien is ook muziekliefhebber dus als we ergens naartoe haan hij haat ook al mee XXX dusja beetje 

wikken en wegen.  

Interviewer: Misschien nu terug naar die vakanties. hebt u nog een droombestemming? Misschien 

een keer niet Engeland. 

Informant 13: Ja euhm ‘k denk dat droombestemming zou misschien wel euhm Australië of Nieuw-

Zeeland zin ‘t is ook weer ja vervolg up euhm up Engeland he tonne. 

Interviewer: En waarom na ginder? 

Informant 13: Euhm omdat dat d’ andere kant van de wereld is voor ons toch das daar ook dezelfde 

taal sprek’n dan dan ze af*a af*a afstammen van van van ’t moederland van Engeland eigenlijk en 

ook eigenlijk ook omdat bijvoorbeeld Australië Nieuw-Zeeland die mann’n dat is andere kant van de 

wereld iedereen kent daar Vlaanderen XXX vo ’t hetgeen da ier hebeurd is ‘k vind dat allemaal ja 

enja ‘k en ‘k ben al in Amerika heweest ook da vind die taal vind ik verschrikkelijk. 

Interviewer: En waar bent u dan precies geweest? 

Informant 13: Eigenlijk da was ‘k was achttien jaar da was op cruise me mijn ouders da was euhm ’t 

vliegtuig naar Atlanta dan na Miami daar de cruiseschip op en ton was dat euhm wacht hoor Grand 

Canyon euhm twee keers Mexico XXX zijn hepasseerd aan Cuba me zijn daar nie heland euhm 

Jamaïca da zat er ook XXX de de Caraïbische eilanden. 
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Transcriptie interview 14  

Interviewer: hoe lang woont u al in Ieper? 

Informant 14: Euhm van sedert mijn heboorte eigenlijk onderbrok’n van ja plaatsen dat ik verhuisd 

ben ma eigenlijk euhm sedert me heboorte. 

Interviewer: En waarom wat waren de redenen waarom je hier bent gebleven? 

Informant 14: Euhm vooral werkomstandigheden en ook hetrouwd dus e relatie enzo waaronder 

Oostende Brugge en Voormezele had ik een huis gekocht dus da zijn de reden’n. 

Interviewer: En wat deed u dan in Brugge Oostende van van werk en zo? 

Informant 14: Euhm ik was militair ma me huidige XXX me vrouw toen woonde in Brugge of was ook 

van Brugge dus zijn me eigenlijk na Brugge verhuisd. Dus das eigenlijk de reden door 

omstandigheden. 

Interviewer: En waar woont u het liefst hier in Ieper Brugge Oostende en waarom? 

Informant 14: Euhm et voordeel van Oostende was dicht bij de zee maar ik vond Oostende eigenlijk 

wel e beetje hoe moek zegg’n  e vuile stad. Brugge is e mooie stad ma ‘t nadeel van Brugge is dan 

woon heel ver van je familie en vrienden en kenniss’n dus om eerlijk te zijn ik woon eigenlijk et 

liefst in Ieper. Dus ook kleiner dan Brugge ma ik vind et praktischer omdaje dichter bij je familie en 

vrienden woont.  

Interviewer: En andere redenen XXX? 

Informant 14: Nee ook ja nee XXX das eigenlijk ja. 

Interviewer: En u woont eigenlijk in het stad. Beter dan op het platteland zou je daar graag wonen? 

Informant 14: Tgoh euhm Voormezele was nie echt ‘t platteland ma da was toch nog nie zo druk das 

wel ’t hrote voordeel vind ik nie zo druk maar ook nie zo ver van ’t stad. Euhm tuurlijk praktisch 

gezien voor inkop’n te doen euhm ziekenhuis dokter zulke dingen maar wij wonen ier in ’t stad 

maar ook nie echt vo te zeggen volop in ’t stad ma ik woon hier hraag.  

Interviewer: Euhm u vertelde dat u dus militair bent van werk. hoe bent u daar bijgekomen? 

Informant 14: Ik ben militair heweest nu ben ik geen militair meer. Euhm oe ben ik daar ingekomen 

men pa is altijd beroepsmilitair heweest ik eb een broer die nu nog altijd beroepsmilitair is. Min 

oudste is broer is rijkswachter nu politie dus uniform was zo e beetje voorkomend in onze familie. 

Euhm en na ’t school heb ik dan mij ingeschrev’n vo vo vo ‘t leger. En me opleiding hevolgd en nu is 

is in september denk ik vier jaar dat ik geen militair meer ben ma technisch medewerker bij aquafin. 

Euhm ja dat is ‘t zo e beetje. 

Interviewer: En wat doet u daar dan? 

Informant 14: Euhm aquafin zorgt eigenlijk voor et zuiveren van et afvalwater. Dus wij zorgen 

ervoor dat er zuiveringsstations zijn dat er pompstations zijn. De bedoeling is eigenlijk het 

afvalwater die van de mensen euhm in de riolen terechtkomt dat dat eigenlijk vervoerd wordt via 

pompstations naar de zuiverstations. Wij zorgen er dan voor dat da afvalwater verwerkt wordt en 
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dat dat eigenlijk terug kan heloosd word’n in de waterlop’n zonder euhm problem’n vo de dieren 

eigenlijk en vo de natuur. Das de bedoeling. 

Interviewer: En hoe bent u daar dan bijgekomen? 

Informant 14: Euhm via een vriend van men broer euhm da was in e hesprek damme broer wist dat 

ik een een andere job aan ’t zoek’n was en die persoon vroeg ja wa wa zijn zin diploma’s of of 

opleiding enzo dus mijn broer zei van kik hij eeft een diploma elektriciteit die ook wel vereist was 

om te kunnen deelnem’n aan sollicitatiehesprekk’n enzo en daardoor wel ik had nog nooit hehoord 

van aquafin. Ik had jaren hepasseerd aan de zuivering in in Boezinge zonder te wet’n wat dat 

eigenlijk was. Euhm dan heb ik mij ingeschrev’n vo sollicatiehesprekk’n en ik had heluk ik was een 

van van de helukkigen dus om te beginn’n bij aquafin. 

Interviewer: En u doet het nog altijd graag 

Informant 14: Ik doe het heel hraag. 

Interviewer: Misschien iets anders bent u op vakantie geweest deze zomer? 

Informant 14: Wij zijn op vakantie heweest. 

Interviewer: En naar waar? 

Informant 14: Na Barcelona euhm ‘t is iets die jaarlijks terugkomt ‘t is nu denk ik de vierde of vijfde 

keer. 

Interviewer: Naar barcelona? 

Informant 14: Dawe naar Barcelona haan. De eerste keer was zonder Andres want ij was er nog nie 

en nu is ‘t toch al ja vier keer dat Andres meeheweest is en ja ik ik voel me daar nie echt op vakantie 

ma ook e beetje thuis moe ‘k zegg’n. We kenn’n de stad nu al hoe we weten al waar dawe moet’n zijn 

vo lekker te eten ‘t is ja qua cultuur qua alle de mensen zijn ook heel vriendelijk dus plus ook mooi 

weer. Da speelt zo beetje al in onze beslissing’n om te gaan één keer per jaar naar Barcelona terug te 

keren.  

Interviewer: En waar XXX specifiekere reden waarom Barcelona er zijn nog andere steden waar het 

mooi weer is? 

Informant 14: Tuurlijk er zijn nog heel veel steden vooral ja in Spanje enzo ma voor mij speelt et nie 

echt een rol dat et specifiek Barcelona moe zijn ma voor de eerste keer dawe daar war’n wij vond’n 

da echt heel leuk en oe zou ‘k zegg’n ja j’ ebt de stad j’ ebt heel veel cultuur j’ ebt heel veel om te 

bezoek’n euhm plus ook nu ik ben voetbalfan daarom nie per se van Barcelona ma ‘t is wel e 

voordeel dat er zo’n vo*a hoeie voetbalploeg in Barcelona zit plus ook Andres voetbalt nu ook dus 

ieder jaar is da nu beetje e ritueel dawe een tenuetje kop’n of zen voetbalschoenen kopen in 

Barcelona dus. 

Interviewer: Dus u bent dan ook al naar het stadion geweest? 

Informant 14: Ja enkele keren al. 

Interviewer: XXX en wat vond u daarvan? 
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Informant 14: Euhm indrukwekkend nie zozeer aan de buitenkant ma vanbinn’n vind ik da wel heel 

indrukwekkend. Euhm we ebb’n al paar keer pech hehad dawe juist vertrokken dat er een wedstrijd 

was dus nu dit jaar ook we zijn ’s morgens vertrokk’n ma ’s avonds was de eerste wedstrijd van ’t 

seizoen. We hebben w’ ebb’n nog geen wedstrijd live hezien in Barcelona ma das wel de bedoeling 

om ooit wel e keer mee te mak’n. 

Interviewer: En nog andere zaken bezocht? 

Informant 14: Euhm wa ebben wij allemaal bezocht. Tgoh we prober’n zo e lijstje te mak’n en ieder 

jaar prober’n me toch enkele dingen af te vinken want we zijn ook in april heweest in Barcelona wat 

dat ‘t weer nie echt super was dus ebb’n we geprofiteerd om zovele mogelijk dingen te bezoeken. Nu 

was ‘t wel heel warm maar we zijn naar de oude stad heweest we hebb’n heel veel vertoefd nu aan 

de olympische haven ook omdamme ook wel e keer enkele visrestaurantjes wild’n doen. Euhm 

eigenlijk heel veel hezond en ‘t is ’t eerste jaar damme nie zo veel bezocht ebb’n omdam daarvoor 

henoeg bezocht add’n. Maar onze lijst is nog nie afgelop’n dus w’ ebb’n nog enkele dingen te 

bezoeken. 

Interviewer: En als u als u nu denkt wat was het mooiste dat je daar hebt gezien of enkele mooie of 

zaken ja dat uitspringt? 

Informant 14: Euhm Parc Güell omdat dat eigenlijk fascinerend is omdat één persoon vooral ik heb 

de architect wel en Gaudi dat één persoon op op zoiets kan kom’n om tegeltjes kapot te klopp’n en 

dan terug iets op te bouw’n da vind ik toch wel echt prachtig park ook omdat dat ook heel rustig. 

Spijtig genoeg wil iedereen da nu bezoek’n en is ‘t wel heel druk en begint da nu commercieel te 

word’n omda omdaje nu moe betal’n eigenlijk om op de bankjes te haan zitt’n die vroeger alle twee 

drie jaar geleden nie zo was. Ma toch vind ik toch wel nog euhm echt prachtig om te zien. 

Interviewer: Ja en zijn jullie dan ook nog ergens anders op vakantie geweest. Vroeger dan? 

Informant 14: Euhm neen eigenlijk vooral Barcelona. 

Interviewer: Dus nooit ergens anders eigenlijk geweest ook nie als kind of? 

Informant 14: Als kind jawel jawel me men ouder ma da was dan vooral vooral Frankrijk. Euhm 

Frankrijk plus ik had een een nonkel die in Duitsland woont omdattie daar ook beroepsmilitair was 

dus soms hing ik na me neef na Duitsland zo e week of twee. Ma vo de rest euhm neen. Frankrijk 

Barcelona Spanje vo de rest nie veel nee. 

Interviewer: hebt u een droombestemming? 

Informant 14: Ja ma mijn droombestemming komt nie echt overeen met de droombestemming van 

me vrouw. Ma ik zou hraag e keer Amerika nie zozeer et et typische Amerikaanse zo van Los Angeles 

en New York ma vooral die natuurstrek’n zo echt Minnesota Dakota zo. Dat interesseert me wel 

Alaska misschien.  

Interviewer: En die van uw vrouw wat is dat dan? 

Informant 14: Waar er heel veel winkels zijn. Daarom voldoet Barcelona ook aan XXX ons hotel is 

euhm op op twintig meter van euhm Passeig de Gracia dus das echt een hele lange laan met overal 
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winkels. Euhm dus als ik naar Amerika wil haan zal toch wel moet’n een stad zijn waar dat er heel 

veel winkels zijn ja dus ik vrees dat Alaska zo XXX spijtig henoeg.  

Transcriptie informant 15  

Interviewer: Woont u al heel leven in Ieper? 

Informant 15: Ik woon al heel men leven in Ieper.  

Interviewer: hoe lang is dat dan al? 

Informant 15: Euhm sinds men heboorte dus negentienhonderdvijfenzestig ben ik hebor’n in Ieper 

en altijd in Ieper hewoond. 

Interviewer: En u woont hier nog steeds graag? 

Informant 15: Ik heb de mogelijkheid hehad om euhm naar de kust te trekken toen ik bij de marine 

werkte maar men art lag in Ieper en ben ik altijd in Ieper heblev’n. 

Interviewer: En zijn er zo specifieke redenen daarvoor? 

Informant 15: Euhm nee de familie de familie woont in Ieper. En ‘t is omdak ook redelijk 

familiehebond’n ben dak nooit me familie heb lat’n lat’n stikk’n eigenlijk in Ieper. Alle ‘k eb nooit 

will’n afstand doen van me familie. 

Interviewer: Dus het is niet voor de de gr*a de grote van de stad? Niet dat u liever in een dorp zou 

wonen of in een grootstad. Gewoon puur voor de familie. 

Informant 15: Gewoon voor de familie en ook voor ja Iepergebond’n he das eens Ieperling is altijd 

Ieperling zeker ‘k weet et niet. 

Interviewer: Kan je da beschrijven waarom? 

Informant 15: Euhm ge zijt ge zijt ier ophegroeid ge kent al de strat’n ge kent u vriend’n en euhm als 

ge gaat verlegg’n naar een andere stad. Ik ben van mening dat euhm uit het oog uit et hart. En zo als 

ge in Ieper blijft ha je geen vriend’n verliez’n terwijl da ge naar andere sted’n trekt da ga altijd e 

klein beetje verwater’n die vriendschap. 

Interviewer: Zijn er verschillen op te merken tussen Ieper vroeger en nu? 

Informant 15: Euhm der zijn veel grote verschillen op te merk’n want euhm toen ik heboren was 

reden er misschien tweehonderd auto’s in Ieper kond’n we op straat spel’n en euhm nu is dat 

praktisch nergens meer mogelijk. Zelfs in euhm in e wijk kunt he ier nie meer spel’n en vroeger 

speelden wij op straat wij add’n heen computer we speelden onze speelhoed was de straat eigenlijk 

me vriend’n spel’n op straat. Da was één één van de hrote verschill’n bij vroeger. En ook dat er euhm 

veel etablissement’n verdwijn’n in Ieper. Zo helagzak’n die die verdwijn’n die plaats moet’n mak’n 

vo vo bank’n vo telefoonwinkels en euhm van die toestanden. 

Interviewer: Was het dan vroeger beter? 

Informant 15: Ik vond van wel maja iedereen die een beetje verouderd zegt altijd dat vroeger beter 

was. 

Interviewer: Kan je nog een paar redenen geven waarom? 



 
 

44 

 

Informant 15: Nie echt direct nee. 

Interviewer: Euhm hebt u leuke herinneringen aan vroeger leuke anekdotes die steeds zullen 

bijblijven uit u kindertijd? 

Informant 15: Uit de kindertijd ja. Dat is één van de spelletjes da we speeld’n vroeger als kind was 

snoep haan kop’n in e snoepwinkel en dan zelf e winkeltje mak’n en euhm verkop’n in de straat voor 

’t dubbel van de prijs. En zelfs de de mevrouw waar da we in de winkel hingen haan kop’n kocht da 

snoep terug hewoon voor ons een plezier te doen. Da was ezo een klein een klein beetje dat leunt bij 

aan bij de vorige vraag van was et vroeger beter. ‘k Weet nie of da de mensen da nu nog zouden 

doen? 

Interviewer: Ja een groter gevoel van samenhorigheid misschien ook ja? 

Informant 15: Ja vroeger zat ook iedereen buit’n in de straat. Da was iedereen sprak tegen iedereen 

nu ier waar da we nu won’n is da met de bur’n es hoeiedag hoeieavond en nu en dan e keer e 

verwaaiende keer da da dasse dasse op de op ons koertje ier he iets komen drink’n ma vroeger 

iedereen zat buit’n iedereen sprak met elkaar. Er waren ook heen gsm’s moest nie telefoneren als we 

afsprak’n dan waren we op tijd nu is ‘t makkelijk de hsm henom’n en zeggen van we haan e keer e 

sms zend’n dak later ben. Ma vroeger bestond da nie ge moest op tijd zijn. En als kind met de 

vriend’n wa da me moeder ook altijd deed da was spel’n da was euhm ik ha frietjes bakk’n maar da 

was dan voor hans de straat dus frietjes bakken en da was zo met e koffiefilter da me frietjes 

mocht’n haan hal’n bij men moeder. Dan voor al de kinderen van de straat.  

Interviewer: En dat mist u? 

Informant 15: Ja ik eb euhm me dochter zien opgroei’n hier in de Kalfvaart ‘t enige contact dasse had 

was met de buren. En da was ‘t ook als ze buitenging van pas op vo de auto’s.  

Interviewer: Ja.  

Informant 15: Terwijl da wij daar nie aan dacht’n.  

Interviewer: Ja. U hebt het ook al even aangehaald die gsm’s enzo. Die tehchni*a technologische 

evoluties wat vindt u daarvan? 

Informant 15: Nu ge moet altijd meegaan met uw tijd want. Maar euhm alle je moe ler’n werk’n met 

een met een computer anders kun je nergens meer gerak’n hier in in in de tijd van vandaag he ma ‘t 

is ook e hemakzucht zoals ik aanhehaald eb euhm ja me sprek’n af op dat uur en nu wordt er rap een 

sms’je hezond’n ja ‘t zal een half uur later zin. Das een nieuwe manier van afsprek’n ma wij zijn da 

nog nie zo hewoon. 

Interviewer: En facebook enzo? 

Informant 15: Facebook ik ‘k zit zelf op facebook ma nie vo heel men leven te vertell’n eigenlijk 

meer vo te curieuzeneuz’n en e keer te zien wa da wa da der eigenlijk allemaal opstaat. 

Interviewer: En voor wat gebruikt u zelf de computer allemaal? hebt u het nodig voor uw werk of 

vrije tijd of? 
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Informant 15: Op het werk is alles met de computer das één van de vereisten ook van onzen baas die 

zegt je moet dagelijks u mails controler’n. Terwijl da we drie computers ebb’n vo twaalf man dus een 

heel klein beetje afsprek’n vo te zegg’n kik ‘t is nu aan u vo een keer je mails te lez’n. En thuis euhm 

hebruik ik me computer meestal voor de volleybal omdak ook secretaris ben van de volleybalclub in 

Ieper. 

Interviewer: hoe bent u daar ingerold? 

Informant 15: Euhm de dochter die speelde met u in Langemark. En euhm der was heen basket*a 

euhm volleybalclub in Ieper en euhm ze hing’n dat opstart’n en zo zijn ze beetje speelsters van Ieper 

die in Langemark speeld’n aan ’t ronsel’n heweest in Langemark dasse daar toch met een 

miniemenploeg kond’n beginn’n. En da was de stap van de Katjes van Ieper. Euhm en nu zijn we met 

euhm toch al met zes ploeg’n die al wa beteken’n voor de West-Vlaamse competitie he. Dagelijks zijt 

he daar mee bezig met die computer ook vo die volleybal dagelijks. 

Interviewer: hebt u nog andere hobby’s? 

Informant 15: Fiets’n fiets’n doe ‘k nog altijd. Vroeger mountainbike nu is dat ne coursefiets de 

coursefiets. XXX En euhm toch prober’n me wekelijks de zondag e trip te doen van een zeventigtal 

kilometer. 

Interviewer: Misschien nu over iets anders. Bent u een reiziger? 

Informant 15: Ik ben e reiziger als et uit*a als de reis uitgestippeld is. Ik ha ik ha niet vertrekk’n naar 

gewoon zomaar. 

Interviewer: Geen avonturier? 

Informant 15: Nee als ik vertrek is ‘t met een doel.  

Interviewer: Naar waar gaat u dan allemaal? En waarom precies die bestemmingen? 

Informant 15: Nu haan we na Spanje voor euhm oudejaarsavond te vier’n omda da hinder iets 

warmer is ook om uit de drukte te zijn van België van de dure prijzen dasse hier durv’n vrag’n voor 

een voor een maaltijd en ook hewoon vo ja hewoon vo de drukte te vermijden.  

Interviewer: Ja. Dus dat is iets van ginder daje eigenlijk hier in België ook zou willen? Zo die? 

Informant 15: Ja die die laksheid en nie dasse dasse tachtig euro vrag’n voor voor een menu da per 

slot van rekening ma vijfendertig euro waard is. hinder hinder ebb’n ze zo heen besef van ze vieren 

dat ook wel ma ze haan da vroeger vier’n. Ier moe ge als ge ier nu e feestje ebt is dat euhm begint 

pas om twaalf uur en ginder zit der al om vier uur zit in de feest en om twaalf uur is ‘t ook hedaan. 

Interviewer: Zou u het zien zitten om naar Spanje of naar het buitenland te verhuizen? 

Informant 15: Nee. 

Interviewer: Nee. Waarom niet? 

Informant 15: Omdak euhm in Ieper blijf. 

Interviewer: Te honkvast ja. Euhm zijn er nog andere bestemmingen waar u naartoe bent geweest 

naast Spanje? 
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Informant 15: Voor me werk ben ik in Libanon heweest. Dat is das al zeven jaar heled’n acht jaar 

heled’n acht jaar heled’n. En euhm in Afganistan dus twee jaar heled’n. Das hewoon vo mijn werk 

van de ontmijningsopdracht’n te uit te oefenen. 

Transcriptie interview 16  

Interviewer: hoe lang woont u al in Ieper? 

Informant 16: Nu twaalf jaar woon ik in Ieper. 

Interviewer: En waar hebt u dan vroeger gewoond waarom bent u dan naar hier komen wonen? 

Kunt u daar wat meer over vertellen? 

Informant 16: Ik ben hebor’n in Oostende men ouders hadd’n daar een zaak aan de kust een 

algemene voedingszaak en mijn vaders zuster werkte daar ook. Dus wij war’n me twee thuis en bij 

men tante dus tante Lieve war’n der ook twee kinderen. Doordat tante Lieve bij men ouders werkte 

in de zaak waren de vier kleinkinder’n tijdens de zomer kwamen ze na Westouter dus waar da me 

peter en me meter woonden en daar waren me eigenlijk how op vakantie zogezegd en euhm da 

verschillende zomers was dat zo totdat euhm men meter opeens euhm ja ziek is hekom’n ze moest 

na de kliniek en nen dokter had hezegd dat is nie moeilijk me meter was dan vijvenzeventig jaar oud 

ier vier kleine hast’n dat is logisch dasse euhm ziek komt dus die jongens moeten ier weg dat is veel 

te druk voor aar. Dus men tante heeft ons komen hal’n en ’s anderendaags is men peter terugkom’n 

naar Oostende en hij eeft gezegd ik moest meekom’n na Westouter dus ik ben eigenlijk ophegroeid 

in Westouter ‘k eb daar de ja de jongensschool gedaan in Westouter dus zes jaar ‘k eb dan naar et 

VTI in Ieper hekomen en daar eb ‘k acht jaar gestudeerd dus me lager euhm vierde jaar elektriciteit 

dus men a twee dan elektriciteit en dan nog specialisatiejaar automatisering. ‘k Eb ook stage hedaan 

ier in Ieper in een bedrijf en achter mijn school ben ik direct mog’n beginnen in da bedrijf. Maar 

euhm intussen tijd ben ik terug naar Oostende heweest dus ik eb tien jaar in Oostende hewoond en 

alle dagen traject hedaan Oostende Ieper dus naar Ieper kom’n werken en ja rond 

tweeduizendeneen intussen tijd had ik daar iemand ler’n kenn’n maar dat is op de klippen gelopen 

ben ik naar Ieper verhuisd sedertdien woon ik hier nu twaalf jaar in Ieper.  

Interviewer: En hebt u dan steeds hetzelfde werk gedaan of niet? 

Informant 16: Ik eb drieëntwintig jaar op dezelfde plaats hewerkt dus in firma XXX en ben nu ’t ha 

nu vier jaar zijn dak verhuisd ben naar et heilig hart.  

Interviewer: Waarom die richting opgegaan? 

Informant 16: Veranderd van werk of? 

Interviewer: Nee ja voor die richting gekozen van werk enzo? 

Informant 16: Da wilde ik eigenlijk nie doen elektriciteit. Ik wilde eigenlijk automechanica doen 

maar euhm ‘k weet nie ja nu is da zo nie meer ma vroeger de ouders bepaald’n nog e beetje de 

richting naar waar daje eigenlijk wilde haan. En euhm ’t was de reactie van ja ma auto-eletronica dat 

is eigenlijk ja aan auto’s werk’n dus vuil ja je haat altijd naar uis kom’n en je bent vuil en er was 
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iemand die kwam na de winkel de de tv was kap* was stuk en hij deed hewoon ze stofjas aan he en 

da was direct van je moet e keer kijk’n. Zo’n mooi werk he he en hij verdient hoed he. Gij moe haan 

in de elektriciteit gij moet elektronica doen dus ik ben eigenlijk e beetje hepusht in die richting ma ’t 

was nie onderd procent vo mij mo ja doordak der toch in in hestudeerd ben ja is ’t nu toch wel 

eigenlijk me beroep gekome’n elektriciteit. 

Interviewer: U hebt twintig jaar lang gewerkt op éénzelfde plaats en dan verandert. Zijn er zo 

verschillen tussen die twee bedrijven of ja zaken ‘k weet niet hoe dak het moet noemen? 

Informant 16: Tja je kan het in ’t geheel nie vergelijk’n. Euhm in da ander bedrijf was ik ook 

onderhoudsman euhm deed ik productie werkte ik in ’t magazijn dus ‘k was e beetje allrounder en 

nu is ’t eigenlijk waar dak nu ben ja onderd procent elektriciteit juist als ik in de weekends wacht 

moe doen dan is ’t er iets anders dus dan komt er iets anders bij maar anders. Ben ‘k voel me nu veel 

beter in in min positie dak nu ben dan dak vroeger eigenlijk. 

Interviewer: En waarom? 

Informant 16: Euhm ja waarom? In ’t begin was ’t een aanpassing ma nu voel ‘k me hoed ja. 

Interviewer: Ja en waarom was het een aanpassing? 

Informant 16: Euhm de werkdruk de werkdruk was anders en ja. Op ’t laatst op ‘t laatst ak eigenlijk 

geen voldoening meer van me werk waarom? Euhm ja dat is zes zeven jaar heled’n dat de 

economische crisis begonn’n is of misschien meer en dan moest’n we beginn’n met euhm ja 

stempelen verplicht stempelen. Da was zo de maandag moest ge gaan werken de din* de dinsdag 

moest je stempelen de woensdag haan werken de donderdag stempelen en de vrijdag haan werken. 

Da was zo alle de dag’n daje moest haan werk’n kwam je nie toe was ‘t er nu e lijstje he wa daje 

eigenlijk moest doen. Je moest om acht uur beginn’n maar je moest et eigenlijk al allemaal gedaan 

ebb’n dat acht uur. ’t Was eigenlijk nie meer prettig werken en ook en de zekerheid was weg me 

wist’n ja ’t duurt ’t was lik niks nie meer ‘t bedrijf droei nie meer droei meer rond vierkant euhm 

zeskant ‘k weet nie. ’t Was en daardoor eb ik ja ander werk beginn’n zoek’n en ze vroeg’n een 

elektrieker dus en ‘k doe nog altijd liever elektriciteit dan elektronica dus en nu is ’t eigenlijk ja 

bijna negentig procent euhm elektriciteit he en ‘k voel me veel beter. 

Interviewer: En naast uw werk hebt u hobby’s of bepaalde interesses? 

Informant 16: Euhm w’ ebb’n dier’n thuis dus veel haan wandel’n me nen hond af en toe een keer e 

keer e markt doen of iets tijdens de zomer haan we nog e keer vlugger naar e avondmarkt doen aan 

de kust en dan euhm me hobby is ook nog rally ma ‘k rij nie zelf  ma ‘k ha mee me de met euhm een 

team enja en voorlopig is ‘t vele werk’n me zoon eeft een huis hekocht dus veel verbouw’n en veel 

werken dus veel vrije tijd is er voorlopig niet. 

Interviewer: En hebt u tijd gehad deze zomer om op vakantie te gaan. 

Informant 16: Ja. 

Interviewer: En naar waar? 



 
 

48 

 

Informant 16: Euhm na Frankrijk na Pie de Lion. Dat is tussen Toulouse en Tarm en w’ ebb’n ook na 

de Pyreneeën heweest w’ ebb’n na de Cote d’Aspin heweest en we moest’n eigenlijk e week weg 

want euhm ’t was eigenlijk al een redelijk druk jaar vande jaar en ook een slecht jaar begonnen me 

vader is hestorv’n dus heel dien inboedel in Oostende moest ja leeggemaakt word’n voor verkoop en 

allemaal en toen w’ ebb’n ‘t huis van me zoon. 

Interviewer: En gaat u dan steeds naar Frankrijk op vakantie? 

Informant 16: Ja. 

Interviewer: En waarom Frankrijk? 

Informant 16: Omdak e beetje de taal machtig ben. 

Interviewer: Ja dus u u u schr*a ja schrikt u af eigenlijk om dan naar een land waar u de taal niet 

spreekt? 

Informant 16: Nee want euhm ons dochter eeft vier maand’n stage hedaan in Madrid. W’ ebb’n ook 

drie keer heweest dus XXX eerste keer als ze vertrok meehegaan met vliegtuig. W’ ebb’n dan achter 

twee maand’n een dag of vier heweest na Madrid en euhm ze dan haan hal’n eind mei en da valt 

eigenlijk nog mee. Da was eigenlijk ja da was een nieuwe ontdekking dawe gedaan ‘k denk wel dawe 

nog andere landen haan doen. 

Interviewer: En hebt u zo een droombestemming een land of een stad waarvan u zegt daar zou ik 

wel nog graag een keer naartoe gaan? 

Informant 16: Euhm ja me vrouw heeft een droombestemming en ‘k zou da wel e keer ook keer 

willen doen das keer naar Egypte haan. Maja voorlopig is ’t euhm nie veilig daar. 

Interviewer: En waarom Egypte? Vo de cultuur en en zo? 

Informant 16: Ja meer vo de cultuur en euhm. 

Interviewer: En de warmte die houdt u dan niet tegen? 

Informant 16: Euhm nee. 

Interviewer: Nee dus u gaat eigenlijk liever naar ’t zuiden dan na ’t noorden? Spreekt u dat aan? 

Informant 16: Nee da mag je nie zeggen want vroeger hing ik veel haan wandelen aan de kust dus 

me me men hond ook als ‘t slecht weer was ging ik haan wandelen op ’t strand das vele leuker op ’t 

strand at er vele wind is en tijdens de zomer euhm w’ ebb’n nog één of twee maal zeker e keer 

heweest met euhm met de kinderen naar ‘t strand ’t strand zegt me niks tijdens de zomer dus ja we 

haan op vakantie eigenlijk vo mooi weer t’ ebb’n ma me zouden da ook nog will’n doen dat is na 

Noorwegen haan en dien boottocht daar doen me de fjorden da zoud’n ook wel nog keer will’n doen. 

Interviewer: hebt u een mooie reisherinnering? Iets die u altijd zal bijblijven of een leuke anekdote 

ofzo? 

Informant 16: Ja euhm ‘k eb ak twaalf jaar was ek meegeweest me men tante na da was naar Corfu 

dus das in Griekenland een eilandje da was een mooie herinnering en eigenlijk ook  amme 

regelmatig na Frankrijk haan want euhm hebben vijf jaar heled’n naar Frankrijk gegaan e huisje 

gezocht en achter een week ebb’n we moet’n terugkeren me moeder lag dan op sterven. En w’ebb’n 
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’t jaar dus w’ebb’n e jaar later terugheweest na dezelfde plaats omdat euhm die mevrouw zei als je 

komt krijg je vermindering omdaje ja vroeger naar huis moet’n haan ebb’n w’ebb’n daar eigenlijk 

een band gekweekt met die mensen w’ebb’n zelfs verschillende jaren drie of vier keren na hinter 

geweest. W’ebb’n een keer tijdens de Pasen in november ebben we keer heweest na hinder dus dus 

euhm da was eigenlijk mooie herinnering.  

Transcriptie informant 17  

Interviewer: Dus u woont al heel uw leven in Ieper? 

Informant 17: Inderdaad euhm meer bepaald euhm ik woon euhm negenenveertig jaar en ettelijke 

maanden hier in dezelfde woning hier in de Slachthuisstraat in Ieper ja. 

Interviewer: En waarom bent u hier dan blijven wonen hier in Ieper maar ook hier in het huis? Zijn 

er daar redenen voor? 

Informant 17: Tgoh ja nie echt een speciale reden euhm ik ben ier inderdaad opgegroeid en euhm 

dan eb ik op euhm ja gedurende men kindertijd ier de hanse tijd euhm met vrienden en me familie 

vooral neven euhm verder zitten spelen en dergelijke. Eénmaal dat de school voorbij was euhm heb 

ik euhm onmiddellijk bijna aan et werk gegaan en dan euhm ja was da nie zo gewoon om te wonen 

en op latere leeftijd meer bepaald op vijfentwintigjarige leeftijd zijn we dan hehuwd en op da 

moment euhm was dat euhm men ouders idee eigentlijk dus achteraan onze woning adden zij een 

euhm een ruwbouw staan meer bepaald onze onze garage van vroeger die uitgeeft in de Archudand 

Masscheleinlaan die euhm verbouwd is geweest. ’t Was namelijk zo dat me vader altijd et idee ad 

opgevat om euhm op latere leeftijd te verhuizen alle beter hezegd kleiner te gaan wonen dan hier 

ons huis in de Slachthuisstraat. Dan was et voor hen ook veel te groot zou zijn en euhm ja da et dat 

heeft hij zelf gebouwd euhm ja ‘k heb daar ook wel ettelijke uren in verslet’n. Euhm meer bepaald da 

was in twee zomers ik erinner mij da nog heel hoed ik was dan al vijftien zestien jaar en in een 

zomerverlof eeft ij euhm ja dat huis hebouwd ’t is te zeggen de garage euhm met de fondatie erop 

dan heeft dat een jaar stilgelegen en et jaar nadien eeft dat gewoon opgetrokken en da stond 

winterhoog en dat is daar blijven staan laat ons zeggen totdat wij hehuwd zijn ja. Dan eeft hij dat 

zelf euhm verder afgewerkt en ik heb toen door enkele euhm aannemers enzo ook vervolledigd en 

euhm vroegen ze mij van ja wa zou je ervan denken euhm als wij naar ginder verhuizen zou jij dan 

in euhm in et ouderlijke huis blijven? En men vrouw had daar natuurlijk wel oren naar ook dus 

euhm vandaar is dat euhm XXX voltrokken heweest. 

Interviewer: Ja. U woont hier dus al meer dan dan veertig jaar in Ieper? 

Informant 17: Ja.  

Interviewer: Zijn er verschillen op te merken tussen vroeger en nu? Was is Ieper erop vooruitgegaan 

of was het vroeger beter of? 

Informant 17: Tgoh ja vroeger beter daar is moeilijk te vergelijken die periodes ieder iedere periode 

heeft zijn eigenheid en zijn zijn eigen euhm identiteit zou ik zo zeggen. Euhm vroeger ja was ’t was 
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ook een totaal andere maatschappij he dus als je nu et euhm et elektronica euhm in onze 

dagdagelijkse gegeven euhm ziet dan beheerst dat eigentlijk. Vroeger waren de mensen euhm 

zochten ze meer contact met elkaar dus ge zag da hier ook wel in de straat vroeger de mensen zat’n 

stond’n buiten te kijken stonden achter et achter ramen te star’n iedereen ad alles gezien in de 

straat en euhm der werd ook meer euhm meer gepraat dus ik erinner mij nog da me meter vroeger 

soms buiten aan de voordeur zat he. Der waren der nog andere mensen die dat ded’n of der was veel 

meer sociaal contact met die jaren door de jaren heen is dat natuurlijk wel weggeëbd. Euhm alle ‘k 

moet eerlijk zeggen maar soms euhm euhm ondertussen is da zo ook daje ja ier bijvoorbeeld naast 

ons deur in et appartementsgebouw je nie meer weet wie dat er daar allemaal woont. Vandaar dat 

eigentlijk mi*a veel minder contact is dan vroeger en ja was dat dan beter? Ja de mensen kenden 

elkaar der was veel meer contact der was ook meer burgerzin dus euhm als er iets gebeurde in de 

straat dan add’n ze et zeker gezien nu durf ik daar mijn hand nie meer voor in het vuur stek’n als er 

euhm een ongeval gebeurt of er gebeurt iets op straat me vandalisme ofzo toe ikke weet nie als dat 

euhm ik durf da nie zeggen met met honderd procent zekerheid dat er da iemand ga zien 

bijvoorbeeld. Aja dus die tijdstippen ja das moeilijk met elkaar te vergelijken. 

Interviewer: hebt u leuke anekdotes van vroeger uit uw kindertijd?  

Informant 17: Goh ja leuke anekdotes ja euhm wij gingen euhm ja wij trokken heel veel de straat op 

moe ‘k zeggen. Dus euhm met met neven met me nichten euhm vooral in zomer euhm vakantie 

maar ook in andere vakanties waren wij altijd buit’n aan het spelen dus veel heel heel heel veel ier 

achteraan in et Astridpark. Dan waren der nog euhm alle de de grasperken waar we soms gingen 

gaan voetball’n enzo. Dus dagelijks en nu en dan konden we natuurlijk wel een beetje kattekwaad 

uithalen dus euhm belletje trek de gekende de gekende zak’n enzo. En ja eigenlijk is da nie voor 

publicatie vatbaar maar er is zo één van die anek*a anekdotes euhm mensen der was hier die een 

mevrouw die in de straat woondege en euhm zij was gehuwd met de gevangenisdirecteur in Ieper en 

da was echt een ja een euhm een mevrouw die die totaal nie kon lachen die om iedereen euhm ruzie 

maakte en dergelijke en ja dan add’n we e keer et idee ophevat om e keer een echt uitvoerig te 

pesten en euhm w’ adden da dan ook gedaan en ’t was echt ’t was een beetje te hortig moe ‘k zeggen. 

’t Was eigenlijk nie echt voor publicatie vatbaar. Bwa ja da zijn van die van die zak’n goch ik erinner 

mij ook nog heel levendig euhm de finale van euhm spel zonder grenz’n ier in Ieper op de Grote 

Markt. Ik was dan ja goh juist dertien veertien jaar ofzo en da was dan nog e winkeltje et Cypra 

genoemd euhm da was ne winkeltje van al souvenirtjes en euhm knutsel en euhm en euhm ja zo’n 

winkeltje waar je een beetje vanalles kon krijgen. En euhm me men kozen en men neef eigentlijk 

euhm zijn we die die die dag’n vooraf euhm kaarten haan verkop’n dus kaart’n voor euhm voor die 

spel zonder grenzenfinale en wa we daar allemaal meemaakt’n allerlei alle nationaliteit’n hier in 

Ieper waren ook van ook van deelnemers en en en kennissen en familie van hen zeker. Ma da waren 

allerlei taart’n*a euhm talen en we moest’n daar eigenlijk me hand’n en voet’n uitleggen om om aan 

die kaarten euhm van de hand te kunnen doen. Ja m’ ebb’n daar dan wel plezante week van van 
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gehad met euhm het gevolg da we heel veel drinkgeld add’n bijeengespaard eigentlijk in in die week. 

Dan was ‘t er dan nog e levendig da was ten ten tijd’ van de euhm de sportkrantjes na de Tour de 

France. Da was ook zo da was ook in die in die jaren euhm da was et volk en en een uur na na de 

aankomst van de koers dus de echte Tour de France na een wedstrijd was ‘t er afspraak onder de 

Menenpoort en dan bezorgde die krantjes en natuurlijk weeral met euhm met men neven trokken 

wij dan naar euhm naar de cafés der waren der echt heel veel in et Ieperse om die krantjes aan de 

man te brengen wat ook natuurlijk wel wat euhm alle wat winst opleverde voor ons zodanig da we 

enkele dagen of of ’t is te zeggen meer dan een maand euhm met onze drinkgeld wegkonden he. Da 

war’n zo van die ja die leuke anekdotes ier in in de schoolvakanties moe ‘k ik zeggen. 

Interviewer: Euhm naast uw werk hebt u of had u hobby’s? 

Informant 17: hobby’s ja euhm één van men euhm meest actievere hobby’s was basketbal waar ik 

zelf een beoefenaar was van van et basket eigentlijk en euhm actief speler ja totdat ik op een euhm 

achttienjarige leeftijd ermee eb moet’n stopp’n wegens euhm alle fysieke hebreken eigentlijk. ‘k Was 

henoodzaakt om te stoppen na blessure en en enkele operaties. En euhm natuurlijk was dat ja euhm 

donderslag bij heldere hemel je bent achttien jaar en ge moet stopp’n met u met u hobby te 

beoefenen. Euhm maar nadien euhm eb ik dan euhm kon ik nog verder lopen en eb ik dan ook een 

euhm scheidsrechtercursus hevolgd dus ik was dan actief scheidsrechter en euhm ik herinner mij 

dat ook nog heel levendig euhm ben ik dan in et trainersvak gestapt. Dus das ook iets om om nooit 

meer te vergeten. Euhm da was inderdaad in mei euhm vijf*a zesentachtig ja da was dan euhm de 

dag dat de paus ier in Ieper arriveerdege en of da weekend beter gezegd en de woensdagavond dan 

was et examen van onze alle trainerscursus da was in euhm in Roeselare.  

Transcriptie informant 18  

Interviewer: Dus u woont al heel uw leven in Ieper? 

Informant 18: Klopt ja. 

Interviewer: En hoe lang is dat dan al? 

Informant 18: Euhm ik ben heboren in negentienzeventig eind negentienzeventig. Dus da maakt dat 

et euhm een dikke vijvenveertig jaar is. 

Interviewer: En uw ouders zijn ook van Ieper? 

Informant 18: Ja beiden. 

Interviewer: En u bent hier dan blijven wonen? 

Informant 18: Euhm ja kleine onderbreking om te haan studeren in Gent maar maar dat is euhm 

teruhhekeerd naar de veilige stal. 

Interviewer: En waarom hier blijven wonen is dat voor uw werk of zijn er andere redenen? 

Informant 18: Euhm neen ik vond et ja voor de hand liggend. Euhm ja eigenlijk ja ik niet echt 

gezocht achter nen job verder. Euhm ‘k vond et een voor voor de hand liggende keuze. 

Interviewer: En kan u iets meer vertellen over uw werk? 
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Informant 18: Ik ben eigenlijk sinds kort commercieel-vertegenwoordiger euhm voor een 

verlichtingsfirma euhm die gevestigd is in Antwerpen euhm ik euhm rij rond naar mijn klanten die 

gevestigd zijn da zijn hroothandels die hevestigd zijn in Oost- en West-Vlaanderen en dus dat is ene 

deel en dan heb ik hier nog een bed and breakfast dak uitbaat. Das ’t andere deel van men werk. 

Interviewer: En hoe bent u daar bij gekomen? 

Informant 18: Oh da was nen droom van euhm twintig eenentwintig tweeëntwintig jaar heled’n. 

Ooit ben ik es naar euhm Ierland op vakantie geweest lang heleden toen dak eenentwintig was dacht 

ik in een in een in een zot moment dacht ik van tsjeen ik ha eens naar Ierland op vakantie. Met een 

deux chevaux XXX citroën deux chevaux en de boot op naar Engeland de boot op naar Ierland en 

dan een week of twee rondhereden doorheen Ierland van bed and breakfast naar bed and breakfast 

en en toen eeft me dat aanhesproken en dat eeft eigenlijk wel altijd in mijn verdere leven wel 

blijven hang’n zo van tsjeen dat da lijkt me wel wat en euhm ja op e bepaald moment toch de 

beslissing henomen van kijk nu is et moment en nu ga ik dat doen. 

Interviewer: En wat spreekt u dan zo precies aan? het contact met de mensen of? 

Informant 18: Voila contact met de mensen zalig en je hebt mensen van over de ganse wereld en en 

zeker in de stad helijk Ieper hebben we ja tot tot tot van Australië en Nieuw-Zeeland en dergelijke 

en dus de*a ge leert zoveel van van van van andere culturen kennen en door gewoon met die 

mensen te prat’n en en en dan leer je ook wel van van ja eigenlijk ebben we ‘t ier nog zo slecht nie in 

België.  

Interviewer: En hebt u enkele verhalen die u gehoord hebt? Speciale verhalen of? 

Informant 18: Ja euhm moe je een keer nen toff’n weten euhm euhm heel in’t begin dak opstartte da 

was da was eigenlijk wel toch een alleja op ‘t moment zelf was ’t zo geestig nie. Maar euhm euhm ik 

was ik denk tgoh slechts nog maar een maand bezig ofzo en en ik ad Canadese hasten en euhm die 

mensen adden mij vooraf gemaild van kun je ons komen afhalen aan ’t station. ‘k ad hezegd van ja 

ok ja das goed ik kom ik kom jullie afhalen en euhm de dag zelf het uur dawe afgesproken adden 

kwam ik aan het station en euhm op één of andere manier eb ik wel een radar als ik mensen van ‘t 

station moe afhalen ge kent de toerist die naar Ieper komt. het zijn niet de jonge rugzaktoeristen ma 

‘t zijn ietske oudere toeristen je kunt ze er zo wel uitpikken en dan meestal met grote koffers als ze 

van Canada komen dan ebb’n ze wel ne gans pak koffers mee. En euhm ik zie die mensen afstappen 

en ik dacht van ok ’t is hen dus ik stap er naar toe en zeg I am Peter en euhm en en die andere en die 

andere mensen aja en en die meneer zei van ja I’m Peter as well en en zo ja en en beginnen spontaan 

en en ik vroeg van en en en oe is ’t oe stel je ‘t. En die zei dan ja ja in ’t Engels dan he ja ik denk ja ’t 

gaat wel ma we zijn al een tijdje aan ’t rondreizen en ‘k voel me eigenlijk nie zo goe. ‘k heb wa koorts 

‘k heb wa ne hoest en ik denk dak longontsteking heb. En en dan zei ‘k van ja als gij denkt da gij 

longontsteking ebt dan denk ik da gij naar ’t hospitaal moet. 

Interviewer: Ja. 
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Informant 18: En euhm zijn vrouw viel direct in die zei van ja ik ben em dat eigenlijk al twee weken 

aan ’t vertellen dat hem naar ’t hospitaal moet en ij doet et nie. En dan zei ik van kijk ewel we gaan 

de koffers in de B&B zett’n en dan voer ekik u na ’t hospitaal. En we ebb’n hem naar ’t hospitaal 

gevoerd en effectief hij had een longontsteking. hij is vier dagen in het hospitaal gebleven ze adden 

vier dagen geboekt maar ie zat vier dagen in ‘t hospitaal. 

Interviewer: Ja. 

Informant 18: En uiteindelijk hebben ze dan nog wa langer gebleven en en toen dat hem uit het 

hospitaal kwam wa rondgelopen in Ieper en dergelijke zijn ze dan na Frankrijk getrokken en en en 

teruggekeerd en en en da was zo ja eigenlijk een typische anekdote. Eigenlijk ja’t zit vol en eigenlijk 

zijt zijt zijt die momenten die die die blijven. Alle een Amerikaanse mevrouw die gewoon voor de 

Kattenstoet afkomt of of of of of euhm Engelsen die ier euhm aankomen en die zeggen van kijk wij 

voel’n ons ier direct thuis en die sindsdien om de drie vier maanden afkomen da ge eigenlijk al goeie 

vrienden mee zijt. Of een Canadees die waar da ge om de twee drie dagen wel via Facebook contact 

mee ebt dus alleja. Da zijn zo van die da zijn de de de hoge*a pluspunten van een beroep als dit. 

Interviewer: Ja. En dan de minpunten omdat u zegt pluspunten. 

Informant 18: Ik eb euhm de neiging om minpunten te vergeten. 

Interviewer: Ja ah. 

Informant 18: Euhm minpunten oh beetje de zak’n die nie heestig zijn. Euhm ik scoor bijvoorbeeld 

redelijk goed op Booking.com en ik haal negen op tien op Booking.com en in mijn hoofd zeg ik dan 

van ok als er honderd mensen zijn die komen dan zijn er negentig die mij leuk vinden en dan zijn er 

tien die mij niet leuk vinden. En en dan denk je van euhm da vind ik e goeie score eb ik totaal geen 

probleem mee maar nie tegenstaande iedere keer daje euhm een negatieve euhm recensie krijgt dan 

mag je der negen positieve tegenoverzett’n toch blijft dien ene ja nie geestig maar ok ja. Euhm das 

iets daje door de loop van de tijd mee leert leven en je kunt nie voor iedereen hoed doen he. 

Interviewer: En reist u dan zelf ook vaak? 

Informant 18: Euhm vaak er is geen tijd meer voor he. Euhm graag ja en ik reis zelf ook graag naar 

een b&b ik ga zelf ook graag naar een b&b zelfs naar een hotel alleen euhm al om te kijken wa dat er 

op een ontbijtbuffet staat hoe dasse ‘t een ander gaan ga haan presenter’n enja bedrijfsspionage he.  

Interviewer: En naar waar gaat u dan graag op vakantie? 

Informant 18: Overal waar dat leuk is. 

Interviewer: Ja. 

Informant 18: En we zijn jar’n aan e stuk naar Frankrijk op vakantie geweest en eigenlijk sinds een 

paar jaar zijn we daar vanaf gestapt en zijn we nu eigenlijk meer en meer naar Italië toe aan ’t 

trekk’n. En da vind ik da vind ik eigenlijk wel leuk naar Italië gaan. Waarom omdaje ge zijt Frankrijk 

beu je kunt overal terecht me je me je me je Frans en als je naar euhm Italië gaat die Italianen die 

kunnen geen Engels he. En dan moe je echt gaan zoeken achter Italiaanse woorden en ‘k vind da wel 

geestig. 
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Interviewer: En hebt u leuke reisherinneringen of anekdotes? 

Informant 18: Euhm ja eigenlijk iedere iedere iedere reis is een is een is een leuke herinnering. 

Eigenlijk ja das ook wel e leuke herinnering mo dat is ook al lang geleden ze toen toen da me vrouw 

en ik trouwden gingen we we gingen op huwelijksreis en we wisten eigenlijk nie echt waar en zo die 

typische bestemmingen van van twee weken na Spanje da stond ons nie aan of of of een doorreis 

door Amerika da stond ons ook nie aan. Dus wa hebben wij gedaan we zijn na Denemark’n geweest. 

We vond’n dat e leuk alternatief enzo een echte rondreis door Denemark’n en ‘k vond da wel leuk en 

euhm en één van de leuke zaken als je dan in Denemark’n bent dan denk ik natuurlijk natuurlijk 

lego. 

Interviewer: Ja. 

Informant 18: En dan ga je naar Legoland. En da vond ekik geestig alleja of of of XXX. Ah da was ook 

e tof plaatske in in Denemark’n helemaal in ’t noord’n waar da de twee oceanen samenstromen en 

da ge die die branding in elkaar ziet over*a alleja. Eigenlijk reizen is indrukk’n krijgen en en en en ja 

van die dingen. Ja of of of op ah da was ook nog ma da was van in Frankrijk. Onlangs was da in ’t 

nieuws een een een een driemaster dasse dasse herbouwd adden die van euhm Frankrijk naar 

Amerika gezeild is en en af* afgelop’n zomer de l’hermoine ja de hermoine. En en die was in de jaren 

zeventienhonderd van van van Frankrijk na na naar Amerika gezeild zeer mooi schip en en euhm en 

de laatste vijftien jaar adden ze die nagebouwd in in Frankrijk en en en die ben ik ook gaan bezoeken 

en en en als je dan als ge als dat dan afgelopen zomer in ’t nieuws kwam dan denk ik van jah ‘k eb 

daar rondgelop’n XXX. Ja indrukken he. Reizen is indrukk’n doen. 

Interviewer: En zijn er nog landen of steden die u wil die u nog wil zien? 

Informant 18: Ja absoluut. Canada. 

Interviewer: Voor de natuur of? 

Informant 18: Euhm neen. Das ook iets dak ier geleerd eb. Als kik jong was van ak een jaar of tien 

was tot dak eigenlijk een jaar of vijventwintig dertig ja zoiets was ’t was ik er altijd van overtuigd 

van ik moet e keer naar Amerika gaan. het summum. Iedereen wil naar Amerika XXX. En eigenlijk 

sinds dak ier mijnen bed and breakfast eb eb ik geleerd dat Amerika daar moe je nie gaan. Canada 

dat is dat is hot and trendy en en en jong en eigenlijk ‘k zeg da soms al grap alleja als grap zo van 

euhm euhm de de de de Canadezen da zijn de good Americans en die hebben een veele grotere 

culturele bagage die aansluit bij de de de de Europeanen soort Europeanen da wij zijn euhm en en ik 

vind Canada veel aantrekkelijker maar ok als ge naar Canada gaat moe ge natuurlijk ook wel van de 

natuur gaan mo in tussentijd ken ik er toch wel mensen dak heb dak echt keer er naartoe wil gaan 

en en en gewoon keer hoedendag gaan zegg’n. Ne keer gaan rondreizen euhm van van de ene plaats 

naar de andere ma ‘k weet ook wel da da niet mogelijk ga zijn. ‘k Moet dat in stukskes doen. 
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Transcriptie informant 19  

Interviewer: Woont u al heel leven in Ieper? 

Informant 19: Nee ik ben eigenlijk afkomstig uit heuvelland. Ik eb er ook mijn jeugd doorhebracht in 

euvelland euhm ja lager onderwijs en ik ben wel vanaf men twaalf jaar ben ik naar ‘t school 

beginnen haan in Ieper ik bleef wonen in heuvelland ma volgde wel de school in Ieper euhm ik ben 

wanneer ik euhm achttien ben XXX lager men middelbaar onderwijs afherond heb ben dan naar 

Roeselare hetrokk’n euhm ’t school en dan later ook na Brugge. Ben wel telkens weer terughekeerd 

naar de Klijte in heuvelland waar men ouders wonen en toen ik euhm eenentwintig was nee 

drieëntwintig was ben ik dus naar Ieper komen wonen.  

Interviewer: En euhm waarom? 

Informant 19: Euhm omdamme omwille van me werk ik ben dus afgestudeerd als psychiatrisch 

verpleegkundige en euhm ‘k heb hesolliciteerd op een aantal plaatsen maar ik mocht dus beginnen 

in et psychiatrisch ziekenhuis heilig hart in Ieper als euhm psychiatrisch verpleegkundige. Mijn 

echtgenote is van Ichtegem afkomstig en studeerde ook af als psychiatrisch verpleegkundige en zij 

had dan ook de kans om in Ieper te beginnen dus eigenlijk werken we allebei in ‘t zelfde ziekenhuis 

en euhm voor ons was ‘t dan ook beetje een evidentie da we iets zochten in de streek en euhm om te 

komen wonen. Dus euhm dat is nu al euhm van drieëntachtig vierentachtig eigenlijk dawe in Ieper 

wonen dus al een heel tijdje he. 

Interviewer: Waarom die studies waarom dan dat beroep? 

Informant 19: Goh eigenlijk is da zeer vreemd verlopen ik wou eigenlijk altijd euhm journalist 

worden euhm ma ‘k eb eigenlijk e beetje te veel euhm me me talenten euhm ja oe moe ‘k dat 

uitleggen e beetje te veel te weinig men talenten hebruikt ik studeerde eihenlijk te weinig in ‘t 

middelbaar waardoor ik op een bepaald moment van ‘t Latijn naar wetenschappen ben overgestapt 

en de overgang was zeer hroot. Ik ad verschillende jaren achter in wetenschappelijke vakken en 

euhm ‘k was dan eigenlijk nie heslaagd da jaar ben ik dus volledig hebuisd heweest moest eigenlijk 

mijn jaar herdoen en ik zag da nie zitten en via middenjury da bestond toen nog ‘k denk da da nu nie 

meer bestaat via middenjury kon ik toen euhm overgaan naar e opleiding verpleegkundige. Toen 

ben ik verpleegkunde beginnen studer’n in Roeselare en euhm da was ook nie echt mijn ding ik deed 

da wel zeer hraag ma me stage psychiatrie in Pittem da we toen hadden in Roeselare euhm was me 

zeer hoed bevallen en uiteindelijk ook de keuze gemaakt om psychiatrisch verpleegkundige. Altijd  e 

beetje jammer als ik erop terug denk dak een aantal kans’n weggegooid heb om journalist te worden 

want da was echt alle iets dak zeer hraag wou doen. ‘k Ad ook de kans gekregen van een 

sportjournaliste mee te volg’n ik mocht een aantal wielerwedstrijden meehelp’n verslag hev’n en 

euhm ja ‘k vond da leuk en ‘k zag da wel zitt’n om da te doen ma toch ja beetje te veel euhm 

gekwanseld me men kansen ja in het la*a  het middelbaar onderwijs dus euhm. Ma achteraf bekeken 

e hoeie keuze geweest ma als ‘k eerlijk ben ja ook wel een paar kansen hemist. 
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Interviewer: Toch een groot verschil tussen journalistiek en wat u nu doet. 

Informant 19: Eigenlijk wel eigenlijk wel ‘k weet ook nie van waar die verschill’n kom’n euhm ja ‘k 

weet et ook nie XXX kan er eigenlijk heel moeilijk een antwoord op hev’n euhm ja. 

Interviewer: Ja en dan nu wat u nu doet doet u graag? 

Informant 19: Ja ik ben nu dus hoofdverpleegkundige in ‘t psychiatrisch ziekenhuis euhm ‘k vind et 

leuk om me mens’n te werken dus men ambitie om hoofdverpleegkundige te worden was eigenlijk 

tamelijk snel aanhewakkerd ik was eigenlijk betrokken moment dak startte me werk’n was ‘k 

betrokken bij een soort ja nieuw impuls geven aan een afdeling en euhm was ik samen met de 

hoofdverpleegkundige die toen aanwezig was een aantal zaken helpen ontwikkelen en daaruit is 

eigenlijk een stukske min ambitie hegroeid van ik doe da graag ‘k vind da leuk om nieuwe dingen te 

mogen ontwikkelen om min visie te installeren om mensen te enthousiasmeren om mee te werken. 

Euhm en na vijf jaren werken als psychiatrisch verpleegkundige eb ik de kans hegrepen er was e 

vacature op een andere afdeling ‘k moest wel veranderen van afdeling daarvoor euhm maar ik ja ‘k 

heb dan die kans gegrepen en euhm ben nu ongeveer ja achttien twintig jaar hoofdverpleegkundige 

en ‘t is een boeiend beroep euhm ‘k werk zeer hraag in de psychiatrie ‘k vind het ook wel XXX de 

patiëntzorg nog heel belangrijk ik probeer van ook mee te zin met de patiëntenzorg hoewel da dat 

eigenlijk nie men hoofdtaak is min hoofdtaak is eigenlijk wel het beleid van de afdeling helpen 

uitstippelen euhm personeelsomkadering personeels*a personeelsleven euhm nieuwe 

verpleegkundigen proberen stukje te begeleid’n en euhm en ook een tussenpersoon zin tussen wat 

er op de werkvloer hebeurd en de directie dus eigenlijk redelijk breed forum om om om te werken 

als hoofdverpleegkundige ma de patiëntenzorg blijft mij nog zeer sterk euhm interesser’n. 

Interviewer: Dus is het dan minder rechtstreeks contact met de patiënten? 

Informant 19: In principe kun je da e stukske zelf bepal’n. Je hoeft j’ ebt sowieso een stuk minder 

euhm directe patiëntencontact’n contact me patiënt’n ma je kut daarin e stuk zelf bepal’n euhm in 

hoeverre je daarin haat j’ ebt hoofdverpleegkundigen die praktisch niks van patiëntenzorg 

aantrekken die zich enkel bezighoud’n me beleid en organisatie van de afdeling. Ikzelf eb iets meer 

tijd om bijvoorbeeld op de opnameafdeling of op de crisiseenheid eb ik ook wel zelf euhm wa meer 

tijd om om echt met patiënten bezig te zin en lik je ziet ook wel XXX. ‘t Is heel moeilijk want ik in ’t 

begin XXX hoofdverpleegkundige weinig tijd daarvoor maar anderzijds de tijd daje vrij ebt vind ik je 

blijft nog altijd e stuk verpleegkundige en de term zegt het zelf hoofdverpleegkundige dus als je 

geen voeling meer ebt me de directe patiëntenzorg vind ik toch daje veel mist en vind ik et ook 

moeilijk om om verpleegkundigen te begeleiden te ondersteunen daarin. We moeten eigenlijk me 

twee snelhed’n zitten iemand die de eigenlijk weinig contact mee et en de mensen XXX otta soms 

goed is aje e stukske afstand kunt nemen vo bepaalde situaties e keer anders te haan euhm bekijken 

ma aje niks meer van contact meer hebt met patiënt’n of zeer weinig dan is ’t ook moeilijk om die 

verpleegkundigen echt wel te ondersteunen. 

Interviewer: Misschien iets anders bent u deze zomer op vakantie geweest? 
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Informant 19: We zijn op vakantie heweest wij zijn in juli naar Spanje heweest en wij hebben der ook 

een euhm een huisje gekocht in Spanje en ja dus wel leuk om daarnaartoe te haan euhm dus we zijn 

in juni heweest zijn onverwachts moeten terugkeren omwille van et overlijden van men 

schoonvader die eigenlijk nie voorzien was zo e beetje abrupt hebeurt euhm ma we gaan da herdoen 

in september haan we nu terug. Ons huis is in ’t zuiden van Spanje euhm aan Torrevieja in de streek 

van Murcia die eigenlijk e stukske de armste streek is van Spanje en euhm dat is nu eigenlijk volop 

in ontwikkeling er wordt daar tamelijk veel hebouwen en vakantiewoning hezet en een jaar of drie 

vier terug euhm had euhm min echtgenote die hier nogal XXX zullen we niks kop’n in Spanje om et 

voorjaar et is ier eigenlijk helemaal tegengevall’n qua weer en euhm zij is nogal e zonneklopster en 

en zo is ‘t van ’t een ’t ander hekomen zijn we beginnen opzoeken op internet en contact legg’n met 

andere mens’n die da hedaan ebb’n ma heel wat indianeverhal’n de ronde doen van euhm pas toch 

op me da soort situaties. We hebb’n ons hoed lat’n begeleid’n door euhm door een firma en die 

hinder ter plaatse ook is met euhm Belgische euhm begeleiders XXX en zij ebb’n eigenlijk ons heel 

hoed heholpen in onze keuze ze vragen dus ook wat er belangrijk is wa daje zelf euhm wenst euhm 

qua ligging qua hrootte qua omgeving euhm qua bereikbaarheid en ze prober’n dan iets te zoeken 

die e beetje past bij het profiel daje dasse daarvan opmak’n en daarin zijn ze zeer hoed heslaagd dus 

eigenlijk zijn we die mensen nog altijd heel dankbaar dasse ons hoed hesteund ebb’n en zijn we tot 

nu toe tot nu toe twee jaar dawe et ebb’n eigenlijk wel heel tevreden. 

Interviewer: En waarom Spanje? 

Informant 19: Omwille van de zon euhm ook e beetje omwille van de bereikbaarheid. We kunnen 

met et vliegtuig eigenlijk vanuit alle luchthavens ier in België euhm na Alicante vliegen dus da was 

eigenlijk ook wel das misschien nie echt e antwoord op je vraag waarom Spanje. Ja de zon peis ik 

vooral en. 

Interviewer: Eun vroeger ook dan altijd naar Spanje geweest? 

Informant 19:Nee meestal ‘t zuiden van Frankrijk. Zijn een paar keer naar de Provence heweest e 

paar keer na de Dordogne maar ook daar ebb’n paar keer euhm pech hehad me ‘t weer dat da daar 

tegenviel ezo echt wel een plaats naar waar dawe toch nog zeker waren van euhm van de zon en ja 

via surfen enzo zijn we ton uiteindelijk Spanje heworden. Ikzelf ben e golfliefhebber ik speel al sinds 

al een vijftiental  jaar golf als vrije tijd als hobby en ’t ligt er ook vol me golfterrein’n dus voor mij is 

‘t ook wel een ideale plaats om me hobby eigenlijk is ‘t e beetje e win-win-situatie men vrouw houdt 

van de zon en ik van te golfen dus alle twee dus euhm eigenlijk alle twee wel tevreden met et met et 

resultaat.  

Transcriptie informant 20  

Interviewer: hoe lang woont u al in Vlamertinge? 

Informant 20: Eigenlijk sinds mijn heboorte met een onderbreking va vier jaar ‘k heb drie jaar in 

hent gestudeerd en dan nog e jaar een half jaar hewerkt in XXX. 
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Interviewer: En wat hebt u dan gestudeerd? 

Informant 20: Verpleegkundige psychiatrisch verpleegkundige. 

Interviewer: En waarom die richting? 

Informant 20: Das toevallig. 

Interviewer: Toevallig. 

Informant 20: Toevallig ‘k hing eerst euhm hodsdienstleerkracht studeren maar omwille van e 

conflict met school euhm eind augustus wist ik eigenlijk nog niet euhm wat ik euhm wou studeren 

en omda me zuster verpleegkunde studeerde eb ik da opgeplukt euhm beslist om verpleegkunde te 

studeren en euhm ben dan gestart in hent in dezelfde school als waar da me zus school gelopen had 

en euhm ‘k eb daar eigenlijk euhm toen ontdekt dat er zo iets bestond als de richting psychiatrie. 

het sprak mij wel aan zo euhm echt euhm een band hebben me mensen en euhm daarom ek 

eigenlijk beslist om psychiatrie te studer’n. 

Interviewer: En u bent dan gegroeid of u interesse is dan gegroeid in die in die richting of? 

Informant 20: Om eigenlijk eerlijk te zeggen euhm ze adden zo vrolijke groep in ’t school en ze 

zeid’n van ja ge moet daar nie veel werken en euhm vandaar uit eigenlijk uit hemakzucht eigenlijk 

om et omdat et accent nogal op et studentenleven lag is et psychiatrie heworden ja maar haandeweg 

euhm leek et mij wel zeer sterk te be* te bevallen. ‘k En eerst gewerkt dus in hent in Sint-Denijs-

Westrem en daarna euhm per toeval ook eigenlijk want ik wou eigenlijk wel in ook wel in hent euhm 

blijven wonen euhm was er plots e vacature hier in Ieper en ben ik hestart in Ieper eerst op een 

euhm afdeling langverblijf wat eigenlijk wat een euhm ja toch wel wat een aanpassing was voor mij 

omdat ik voornamelijk op opnamediensten hewerkt had. Daarna ben ik na één jaar ben ik begonnen 

op de afdeling addictie verslavingszorg euhm waar waar dat ik na tweetal jaar eigenlijk diensthoofd 

euhm ben heworden. ‘k Eb me altijd verdiept ‘k heb ook de brugopleiding gevolgd euhm heel wat 

opleidingen euhm trainingen constant trainingen en dergelijke meer XXX alle te veel om op te 

noemen eigenlijk euhm in die jaren kaderopleiding hevolgd ook en euhm maar euhm ik heb ook vier 

kinderen en euhm ’t bleek eigenlijk met de derde zoon wa moeilijk te lopen me school en dergelijke 

meer euhm en euhm eigenlijk meer et accent te leggen op thuis ben ik dan overgeschakeld na 

nachtverpleegkundige. Eerst euhm op de afdeling vo mensen me persoonlijkheidsstoornissen en 

depressie euhm en sinds een vijftal jaar ben ik mobiele verpleegkundige binnen et ziekenhuis da 

eigenlijk wil zeggen van een tweeledige taak. Enerzijds euhm vakanties ziektes opvangen op 

verschillende afdelingen ma anderzijds kan dat ook zijn dak een vaste startplaats tot op heden ma 

nu verandert dat was dat op de crisis op de spoedopname waarbij XXX dus de vaste verpleegkundige 

en dan de mobiele verpleegkundige. Ma de mobiele verpleegkundige moet ook euhm dus alle 

zekerlijk de bedoeling min*a minstens twee maal in in de nacht al de afdelingen rondhaan voor 

overleg om te kijken hoe hoe dat alles loopt enerzijds en anderzijds ook bij problemen worden we 

ook opgeroepen of voor advies en en dergelijke meer. Tot op heden waren dat twee oudere 

verpleegkundigen die toch wel wat ervaring adden die ook al de procedures toch wel hoed kend’n 
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maar euhm vanaf november gaak terug naar een vaste afdeling omdat ik euhm de voornaamste 

reden daarvoor is euhm dak toch wel et contact et echte werken met vaste patiënten me mensen 

daje kent euhm mist. Vraag was gekomen om die mobiele op te starten omwille van de ervaring en 

de kennis dat ik ook had in et ziekenhuis normaal ging dat maar voor e jaar zijn ma ondertussen is 

da wa uitgelopen XXX.  

Interviewer: En wat spreekt u precies aan aan het beroep net dat contact met de mensen of is er nog 

wat meer? 

Informant 20: Wat tgoh ik zei altijd ik ben euhm twee maal betaald he. Een*a enerzijds euhm ja wa 

daje nodig ebt vo financieel ma anderzijds je zit toch wel e hele rijke ervaring de verhalen van 

mensen en et ook et kunnen zeer nabij zijn van mensen want alle één van de hrote problemen rond 

alle wat simpel uit te leggen is toch wel euhm e hroot eenzaamheid en euhm of e hevoel van op zoek 

zijn naar zin en mensen daar ook bij kunnen staan is alle trekt mij bijzonder aan. Ge kut dat is da 

verpleegkunde ja das verpleegkunde XXX verpleegkunde ma dat is ook wel wat filosofie de grote 

levensvragen euhm kom’n toch ook wel aan bod en euhm dat is iets waar dak zelf dan mee kan 

groei’n ma anderzijds is da toch ook wel euhm zeer verrijkend om euhm ja toch wel euhm om wat 

meer zicht te krijgen op wat et leven is. 

Interviewer: Naast uw werk hebt u hobby’s of interesses? 

Informant 20: Ja ik eb zeer veel ten eerste ik lees zeer hraag. Euhm voornamelijk euhm literatuur 

eigenlijk euhm ook filosofische boeken euhm reizen is één van me hrote passies euhm alpinisme ook 

euhm ook zeer frequent uitheoefend euhm fietsen euhm ik ben ook e keer met e collega naar 

Santiago de Compestella gefietst nog nie lang volgend jaar normaal naar Rome ook. Ook al 

verschillende expedities hedaan onder andere Nepal euhm ja toch wel euhm ma eigenlijk mijn grote 

mijn passie is eigenlijk mijn hezin eigenlijk da vind ik euhm ja dat is primair. Anderzijds me werk zie  

kik nu alleen als ga werken maar dat is toch ook wel een passie voor mij. Verder ben ik eigenlijk ook 

wel wat druk de laatste jaren omdat ik ook euhm secretaris-ondernemingsraad ben in et ziekenhuis 

dus euhm beetje het aanspreekpunt van de werknemers naar de werkgevers toe. Euhm ja wandel’n 

doen we eigenlijk ook heel frequent euhm ja ik ben ook een euhm  enorme fan van Netflix muziek 

euhm Spotify cd’s ja zijn allemaal weg ‘k heb ze allemaal uithedeeld aan me kinderen euhm ma films 

eigenlijk das zeker één van mijn passies. Laatste jaren is da alle die interesse vroeger las ik alles 

gewoon over alle nieuwe films da wa heminderd XXX in de Knack maar euhm ja  Netflix is dan 

hekomen en euhm zeer euhm breed scala aan series XXX en mijn hobby’s zeker lez’n en ook de 

actualiteit euhm volgen XXX bezig met de krant te lez’n tijdschrift’n lezen beetje te veel soms ja 

soms wat op achterstand. Verder ebben wij in ’t verled’n eigenlijk ook nog aan ontwikkelingshulp 

hedaan ook wel ‘t is ook wel euhm das eigenlijk geen hobby dat is ook zo meer een een oe moe ’k 

zeggen een overtuiging of e passie he ja. Euhm ja zo alles euhm wat daje van mij en als gezin kan zo 

verrijken euhm qua ervaringen. Ge kunt veel lezen maar euhm euhm ervaringen zijn toch altijd wel 

iets anders of euhm iets leest over e bepaald onderwerp he. Zo zijn we ook nog e keer e maand 



 
 

60 

 

hewerkt in Ghana ook euhm rond psychiatrie die zekerlijk geen evidente zaak is daar. Euhm want ik 

geloof dat er drie psychiaters zijn in Ghana dus heel weinig. Ja je treedt je wordt je wa verplicht van 

uit u rol als verpleegkundige te treden al gewoon ja door et feit dat er nie*a niemand is euhm voor 

die mensen te helpen. het was advies euhm heven en bijstand XXX en initiatief die daar door een 

islamitische hroepering gestart was om de zorg op te nemen van eigenlijk ja psychiatrische 

patiënten. Patiënten kun je et nie noemen omdat er heen dokters zijn ma mensen met zeer zware 

psychiatrische aandoeningen da ha voornamelijk over psychosen. Eén van de mogelijke oorzaken 

kan zijn dat et het was dus in Wa das helemaal boven tegen Ivoorkust dat dat een doorvoerroute is 

van euhm hashes dus wiet euhm cannabis en dergelijke meer dat dat daar zeer hoedkoop is en dat 

euhm ja dan is blijkbaar toch wel een ernstige trigger om euhm een psychose te beleven hier ook in 

België maar daar was dat toch zeer opvallend. ’t Probleem is daar in euhm in Afrika Afrika is zijn 

geheel denk ik toch hrotendeels dat mensen met een euhm psychiatrische aandoening niet als ziek 

word’n beschouwd maar als euhm hestraft door u hod of bezeten door een heks. heel 

verschrikkelijke verhalen euhm hehoord en hezien eigenlijk en meehemaakt ook dat kan gaan tot 

doodknuppelen eigenlijk in ernstige hevallen. Zo eb ik euhm dergelijke ervaringen alle zijn zeer 

choquerend en moeilijk te verwerken vind ik persoonlijk dat duurt toch een hele tijd voorda je dat 

eigenlijk de abstractie daarvan euhm kunt volgen. Als je dat ooit ten volle kunt euhm tot u nemen 

maar langs door ‘t feit dat ik op de crisis werk euhm eeft dat ook wel een verrijking aan min werk 

omdaje dus euhm nu meer en meer euhm mensen van Fedasil van Poelkapelle euhm die voor 

opname komen bij ons.  

Transcriptie informant 21  

Interviewer: Euhm dus u woont niet heel uw leven in Ieper? hoe lang dan wel? 

Informant 21: Euhm ik eb eigenlijk eerst tien jaar in Westrozebeke hewoond en dan eigenlijk zijn we 

verhuisd naar euhm Ieper als ik tien euhm jaar oud was. En dan heb ik daar gewoond tot euhm na 

men studies totda we hetrouwd zijn en dan eb ik een jaar eigenlijk in heverlee hewoond en dan e 

jaar in Moorslede en dan teruhhekeerd naar Ieper en ondertussen wonen wij euhm keer nadenken 

twintig jaar in Ieper. 

Interviewer: En hebt u dan steeds in Ieper gewerkt of hebt u ook nog andere dingen gedaan? 

Informant 21: Euhm de periode dak in heverlee euhm woonde werktege kik in Brussel eigenlijk een 

deeltje in Leuven en een deeltje in Brussel en dan ben ik verhuisd naar naar Moorslede en dan 

werktege kik al Ieper. 

Interviewer: Ja . 

Informant 21: Dan heb ik eigenlijk heel de tijd in Ieper gewerkt eigenlijk hetzelfde werk als wat dak 

nu doe. Euhm middenkader administratie eigenlijk in ‘t psychiatrisch ziekenhuis heilig hart. 

Interviewer: En wat houdt dat dan allemaal in? 
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Informant 21: En wat houdt dat allemaal in? Jah euhm ja als ik kijk oe dat mijn taakomschrijving was 

toen dak daar begon ten opz*a ten opzichte van nu is dat eigenlijk al helemaal anders geworden. 

Eigenlijk was et vooral euhm in ‘t begin euhm maar ‘t is wel administratief altijd van aard geweest 

ma der is heel veel bijhekomen die te maken eeft met euhm informatica. Dus euhm omdat we paar 

keers veranderd zijn van informaticasysteem meer euhm toege*a toegespitst op euhm analyseren 

van euhm ja analyser’n van problemen eigenlijk die te maken ebben met informatica euhm 

processen ook e beetje uitschrijven en euhm toelichten aan programmeurs testen van 

programmatuur euhm van de administratieve pakket die te maken ebben me 

patiëntenadministratie te maken ebben me facturatie en met de boekhouding vooral. 

Interviewer: hebt u dan ook een ja een informaticarichting gevolgd of? 

Informant 21: Euhm neen ik heb eigenlijk toegepaste economie hestudeerd. 

Interviewer: Ja. 

Informant 21: Dus euhm ja en ik ben ook wel veel bezig met de boekhouding dus vo ‘t moment is ‘t 

jaareinde en zijn we volop bezig met de begroting van tweeduizendenzestien bijvoorbeeld te maken. 

En daarachter haat dus de afsluiting van vijftien komen.  

Interviewer: Ja en u doet het nog altijd graag? 

Informant 21: Euhm ja.  

Interviewer: En euhm naast het werk hebt u hobby’s? 

Informant 21: Euhm ja euhm vooral hericht op sport moe ‘k zeggen. Dus ik eb wel heel mijn leven 

eigenlijk ook actief sporter heweest. Dus in me jeugd eigenlijk veel gelopen dus veldlopen hedaan en 

toen dak student was paar keers e zotte bui hehad en euhm twee keer e marathon gelopen. Maar 

ondertussen blijf ik wel altijd ‘k en heel me leven blijven lopen maar ‘t is wel op een lager pitje 

gekomen dus in principe ga ik nog één à twee keer per week gaan lopen maar ondertussen 

badminton ik ook eigenlijk ééne keer per week ja. Das al ja een jaar of tien zeker ondertussen dak 

ook badminton. 

Interviewer: En in verenigingen of? 

Informant 21: Ja euhm de badmintonclub van Ieper die ongeveer een honderdvijfenzeventig leden 

eeft vooral jeugd eigenlijk maar ook een deel recreanten ouderen. Ja das eigenlijk een euhm leuke 

sport om te doen een sport daje op uw eigen niveau kunt doen en ook e sport daje kunt doen alle 

totdaje ouder bent ’t zitt’n oudere mensen die hepensioneerd zijn die nog altijd actief sporten 

eigenlijk dus in die zin ja is dat eigenlijk e sport daje op alle niveaus kunt doen en eigenlijk heel lang. 

Euhm lopen kun je ook op verschillende niveaus doen dus vo mijn tempo is ook wel wat trager hoe 

dat vroeger geweest is maja. Meer om in conditie te blijven. En af en toe haan we ook nog e keer 

gaan fitnessen maar das nie zo vaak . 

Interviewer: Sportief ja. Euhm u bent dus opgegroeid in het Roeselaarse. Komt u  uit een een grote 

familie of? 
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Informant 21: Euhm ja, redelijk grote familie. Dus ja. ‘k heb eigenlijk euhm vier broers en één zus. 

Dus wij waren me zes vroeger euhm maar er is ondertussen één iemand overleden. Euhm ja en de 

jongste zus en de jongste is eigenlijk van een tweeling en de jongste van die twee is is eigenlijk mi 

zus. Euhm ja en is eigenlijk hehandicapt. Ja maar ze is eigenlijk alle kom ik ben eigenlijk de tweede 

uit uit et gezin. Dus euhm mijn oudste broer is twee jaar ouder en dan ek een broer die dag op dag 

één jaar jonger is dan mij. We verjaren dus op dus op dezelfde datum en dan euhm euhm Geert das 

drie jonger dan mij en dan eb je Kris en Kristine die eigenlijk vijf jaar jonger zijn dan ik. 

Interviewer: hebt u leuke anekdotes van vroeger met uw broers en zussen? 

Informant 21: Goh euhm leuke anekdotes euhm van de tijd da we in Westrozebeke weun*a woonden 

heb ik ja heb ik euhm kan ik wel iets vertellen. We adden daar eigenlijk een grote garage waar dat er 

euhm er was eigenlijk kon daar hemakkelijk vier vier of misschien zelfs vier vijf of zes auto’s in ‘k 

weet et eigenlijk nie hoed. Maar als die leeg was die garage alle wij add’n maar eenen auto en de rest 

van de n’ elft garage werd eigenlijk verhuurd door euhm en ’t stonden daar twee andere auto’s. Ik 

erinner dat wij veel eigenlijk speelden in die harage wij adden daar een oude matras en da was onze 

boksmatras onze boksring zohezegd euhm en met euhm ja paar vrienden eigenlijk vanuit de buurt 

van de boerderij vlaks achter ons eigenlijk ebben wij daar hele matchen ja boksen en vechten en ‘k 

weet nie wat gedaan op die matras. Wij tegen mijn broer men oudste broer maar ij won toch altijd 

ook al waren wij in de meerderheid. Dat of anders w’ adden daar ook eigenlijk veel euhm e grote 

tuin euhm en ‘k erinner mij ook da we ooit e keer euhm w’ adden e hele grote put omdasse daar een 

tank in de grond gingen steken dus da was een heel groot grote hoop aarde die daar lag. En ebben 

we daar ook op een bepaald moment allemaal gangen in hemaakt en we hadden eigenlijk een 

onderwaartse gang dwars door de aarde. Ja euhm ja euhm met die vriend van euhm de boerderij 

ebben wij ook veel samen gespeeld ij was ezo zeer creatief ook in ‘t maken van euhm quizzen en 

dergelijke. En euhm ij typte dat dan uit en speelden dan we quizten dan bijvoorbeeld of hij hij typte 

ook sprookjes uit da was nog een tijd waar nog geen pc was nog en ja alle en typmachine was ‘t er 

wel al euhm maja ij ij deed da dan graag en hij typte dan allerlei dingen eigenlijk uit ja. Beetje paar 

dingen dak mij herinner. 

Interviewer: En euhm dan bent u in Ieper komen wonen? Door uw werk of was er een ander reden? 

Informant 21: Neen niet door mijn werk want ik was tien jaar oud. Dus op da moment werkte ik nog 

nie. 

Interviewer: Ah jaja ja. 

Informant 21: Maar door euhm doorda mijn vader ewel nee eigenlijk mijn vader was euhm eigenlijk 

korts ewelja hij was eigenlijk veranderd van werk euhm werkte wel in Ieper maar omdat euhm alle 

we waren ja dus met me me zes kinderen eigenlijk thuis en men broer was toen twaalf en moest 

eigenlijk naar e middelbare school. Dus en vanuit Westrozebeke was da dan ofwel naar Ieper ofwel 

naar euhm Roeselare. Eigenlijk was Roeselare wel et dichtst maar doorda mijn vader in Ieper werkte 

op da moment euhm ja ebb’n we dan eigenlijk een huis hebouwd in Ieper. En euhm zo ben ekik naar 
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Ieper verhuisd. En da was één van de laatste dagen van de vakantie in augustus euhm der was nog 

geen plafond in ons huis en der waren nog geen deuren in ons huis op da moment. Ma we zijn toch 

verhuisd omda wij naar ‘t school gingen kunnen gaan in dezelfde school alle damme nie halverwege 

‘t jaar gingen moet’n verhuizen van school. Dus en ik herinner mij ook nog de eerste dagen op 

school was da nie zo evident je komt toe in ‘t vijfde leerjaar in een vreemde school waar daje 

niemand kent. Euhm en ik mocht vooraan haan staan en mij haan voorstellen en euhm ’t eerste was 

dus verkeerd dialect he de skoole ’t was met een sk dak sprak en ja dat eeft mij toch wel enige jaren 

achtervolgd.  

Interviewer: En u bent dan toch in Ieper blijven wonen?  

Informant 21: Ja. 

Interviewer: Dus dat dat beviel u wel zo’n zo’n stad ? 

Informant 21: Ja. 

Interviewer: Zou u in een grotere stad kunnen leven Gent Antwerpen? 

Informant 21: Goh ik eb gestudeerd in Antwerpen euhm moe zeggen om daar echt te wonen in ‘t 

centrum ‘k denk da da toch moeilijk zou zijn. Ik heb toch wel graag wat euhm groene of euhm of 

ruimte meer ruimte rondom mij. Dus alle ier ook in Ieper men ouders woonden in de 

Capucienenstraat dus toen da wij daar bouwden was da eigenlijk de rand van ’t stad want de koeien 

liepen nog in den in den hof daar ondertussen zijn er daar al twee wijken achter gebouwd maar toen 

op ‘t moment da we verhuisden was dat eigenlijk euhm toch een euhm ja ja eigenlijk buiten de stad 

bijna. Euhm en zij ebb’n ook e heel groot stuk grond dus ja me vader is ook van een boer afkomstig 

veel euhm alle heel zin leven eigenlijk euhm ook groenten gekweekt euhm ja. Tot nu eigenlijk nog ja 

nu wonen ze daar ook nog ma volgend jaar gaan ze verhuiz’n naar een appartement. En ze zijn 

eigenlijk heel vlot euhm inheburgerd ier in euhm in Ieper moe ‘k zegg’n dus euhm mijn ouders 

waren zeer actief ier op de parochie en nog actief. En ja we kennen dus eigenlijk zeer veel mensen 

ier en zij zouden alle zij wilden in ieder geval nie meer teruggaan naar Westrozebeke hoewel dat in 

‘t begin vooral mijn moeder ad er problemen mee om te verhuizen naar Ieper maar keer dasse ier 

was en een beetje geïntegreerd was zou ze eigenlijk niet meer will’n terugkeren. Dus ja wij wonen 

ier nu eigenlijk nog allemaal in Ieper dus zowel mijn broers en mijn zus won’n eigenlijk allemaal in 

Ieper. En mijn vrouw is ook van Ieper dus onze familie is meer van ier dan ja… 

Transcriptie informant 22  

Interviewer: hoe lang woont u al in Ieper? 

Informant 22: Euhm sinds mijn geboorte negentienzeventig. 

Interviewer: Ja. En dus u ouders zijn ook van hier of? 

Informant 22: Mijn vader is van Zwevegem en mijn mama is Française dus van Frans-Vlaander’n. 

Interviewer: En hoe zijn zij hier dan terechtgekomen? 
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Informant 22: Wel euhm dat zou u hen moeten vragen ma ‘t is zo op een huwelijksfeest elkaar 

ontmoet en euhm van et één kwam et ander dus euhm. 

Interviewer: Ja en u bent hier dan in Ieper blijven wonen waarom? 

Informant 22: Omdat et hier hoed toeven is dus euhm ja mijn ding men beroep is ook euhm 

beroepsmatig euhm ben ik hier verzeild heraakt en euhm zo zo ben ik hier ja ja. 

Interviewer: Kunt u wat meer vertellen over uw beroep over uw studies vroeger ja? 

Informant 22: Dus mijn studies eb ik euhm hier in ‘t college doorgenomen dus euhm lager en hoger 

onderwijs dan universitair onderwijs in Brussel euhm ik heb farmacie hestudeerd eerst aan de kulak 

euhm dus was ‘t eigenlijk ook in West-Vlaanderen dan naar Brussel en dan ben ik teruggekeerd dus 

euhm naar Ieper dus ben ik nie naar het buitenland hegaan of euhm euhm dat is zowat euhm mijn 

levensloop wat mijn studies betreft. 

Interviewer: En waarom die studies? 

Informant 22: Waarom euhm vader was apotheker ‘k was eigenlijk begonnen als bio-ingenieur euhm 

‘k was er nie door en dan stond ik vo de keuze wa nu. Dan euhm kreeg ik nog een tweede kans om 

euhm toch universitaire opleiding te volgen vandaar de keuze dus farmacie dus apotheker. Euhm 

vader was ook apotheker en zo heb ik de ouderlijke zaak overgenomen. 

Interviewer: Ja en nog niet beklaagd? 

Informant 22: Euhm ja voor e stuk wel in die zin dak me beklaag nie dak eigenlijk nie echt geboren 

was voor da beroep. Euhm dus beetje meer dynamiek in mij en ‘t is e vrij statisch beroep waarbij dat 

er weinig uitdagingen zijn en euhm vandaar dat ik eigenlijk ook nu op een euhm op een tweesprong 

sta alle tweesprong de beslissing is genomen ik ga een andere carrière tegemoet nu euhm 

binnenkort. Dus euhm vanaf januari tweeduizendzeventien start ik met heel iets anders en zeg ik 

min hoger beroep vaarwel. 

Interviewer: En wat is dat dan als ik het mag vragen? 

Informant 22: Euhm wel et is cosmetica euhm dus eigenlijk verzorgingsproducten voor de huid op 

basis van olijfolie van Toscane uit Toscane. Euhm met de bedoeling van die te verkopen via et kanaal 

van apotheken dus euhm in België en in Frankrijk. 

Interviewer: Dus u blijft dan eigenlijk binnen dezelfde sector of? 

Informant 22: Ik blijf binnen dezelfde sector ma ’t is op een andere schwung euhm en euhm dus 

euhm ik blijf alle apotheken met de markt ook ken dus daarmee dak eigenlijk nie et kind me et 

badwater wou weggooien en euhm de kennis die ik verworven ad in de apotheken dat ook ten bate 

te nemen in men euhm in men nieuwe activiteiten. 

Interviewer: En ja wat zijn dan de voordelen zo van de nieuwe weg die u inslaat ten opzichte van 

nu? 

Informant 22: Ah de pure uitdagingen dus euhm talen komen opnieuw komen opnieuw aan te pas 

euhm ‘t internationaal karakter het wordt geproduceerd dus in Italië Toscane alle dus er zijn veel 

facetten die maken dat et vree interessant is door een businessplan of ne financieel plan al die die 
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verschillende euhm facetten boeien mij allemaal vo dat allemaal samen te brengen en daar tot een 

euhm een project te komen dus euhm ja.  

Interviewer: Dus de uitdaging eigenlijk? 

Informant 22: Ja de uitdaging ja ja ja. 

Interviewer: En die had u hier niet meer? 

Informant 22: Niet meer nee inderdaad. We worden stilaan ambtenaren va sociale zaken die onze 

prijzen bepalen dus prijs XXX wa da we mogen verkopen wa dawe nie mogen verkopen euhm dus et 

et et wordt we zitt’n eigenlijk in een keurslijf van van euhm uit de overheid en euhm da zint me nie 

zo. 

Interviewer: En dat was vroeger toen u begon anders? Is er een ontwikkeling? 

Informant 22: Ja der is een ontwikkeling ja. Sinds dus ik ben afgestudeerd in zesennegentig dus die 

ontwikkeling is zich altijd ma meer en meer beginnen doorzetten tot op vandaag en euhm ja ik 

herken mij daar niet meer in.  

Interviewer: En wat zijn zo de grote verschillen tussen vroeger en nu? 

Informant 22: Euhm et bijvoorbeeld et euhm ontwikkelen en zelfverkopen van een eihenhemaakte 

hoestsiroop bijvoorbeeld kan nu kan nu wel maar onder heel strikte voorwaarden. Euhm 

bereidingen maken wordt et haast onmogelijk ge zit nu met al die administratie dan uren technisch 

werk te leveren. Euhm dat is niet waar ik voor gekozen eb nee nee. 

Interviewer: Ja euhm misschien over iets anders. Bent u deze zomer op vakantie geweest? 

Informant 22: heel kortjes ja. 

Interviewer: Kunt u daar iets meer over vertellen? 

Informant 22: Ja dus euhm met de kinderen ben ik naar euhm euhm naar ons vakantiehuis heweest 

in in Bourgogne de Bourgongnestreek voor een dag of vijf en dan nog een paar dagen Le Touquet 

hier in euhm aan et de Franse kust. Dus euh meer was da nie. 

Interviewer: Bewust euhm een korte vakantie? 

Informant 22: Bewust een korte vakantie aangezien dat ik wel genomen ben door mijn job nu 

tegenwoordig als apotheker maar ondertussen ook mijn start-up euhm dat in goeie leiden dus da 

maakt dak euhm dak werk genoeg eb vo ’t moment. 

Interviewer: En wat doet u dan zoal op vakantie? 

Informant 22: Euhm vooral sporten dat is euhm fietsen euhm zwemmen euhm ja sporten 

voornamelijk ja ja. 

Interviewer: Geen culturele activiteit? 

Informant 22: Dat zat er nu nie in ma ik sta daar wel open voor maar nu alle ‘t is een vertrouwde 

plaats waar ik naartoe geweest ben cultureel is er wel maar is al bezocht geweest. 

Interviewer: Dus u hebt daar een huis u bent dan al vaker naar euhm naar diezelfde getrokken of 

bent u ook nog ergens op vakantie geweest vroeger? 

Informant 22: Ja ja ja . 
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Interviewer: Kunt u daar wat meer over vertellen over vroegere vakanties? 

Informant 22: Ja euhm reizen wordt natuurlijk graag gedaan. Vorig jaar zin me naar Californië 

getrokken euhm dat is dan natuurlijk cultureel absoluut niks maar euhm alle qua de de het euhm 

wondere van de natuur dat is euhm dat komt daar wel natuurlijk aan bod. Euhm da was vorig jaar 

dus Californië anders Italië is een stek waar ik euhm graag naartoe ga. Euhm dus euhm ben ik vaak 

geweest Rome verschillende delen van Italië ‘k ha nie zeggen dak alles gedaan heb van Italië ma toch 

al vrij veel euhm delen. Euhm omdak ook een broer heb die daar tien jaar gewoond eeft dus ken ik 

Italië wel een beetje. Euhm reiz’n Frankrijk ‘k weet et nie ja. 

Interviewer: En hebt u een droombestemming? 

Informant 22: Droombestemming ja die zin der een paar. Dus euhm ier niet zo ver af Ierland 

Schotland dat sta wel vanboven op euhm de agenda en dan ver weg zou dan Nieuw-Zeeland zijn ja. 

Interviewer: heeft u vooral de sportievere vakanties om te gaan wandelen ja. 

Informant 22: De natuur ontdekken is wel hoewel ik opensta vo cultuur ook he daar gaat et niet over 

ik ben geen grote kenner maar euhm ik sta er wel open voor. 

Interviewer: En dichter bij huis? Maakt u hier uitstappen? 

Informant 22: Euhm nee behalve de klassieke weekendjes de Ardennen ofzo de kust trekt me 

absoluut nie aan euhm dan hebt ge ja Frankrijk eeft hier Côte d’Aupale euhm Cape Blogne Cape 

Gregnez zo’n dingen das nie zo veraf en wel mooi en authentiek dus euhm en dat euhm dat ben ik 

daar wel naar op zoek authenticiteit ja. 

Interviewer: Zou u vast in het buitenland kunnen gaan wonen? 

Informant 22: Ja uhu da zou kunnen ja. Ik sluit dat ook niet uit. 

Interviewer: Er zijn nog geen plannen? 

Informant 22: Nee helemaal nie nee ma ‘k zit XXX. 

Interviewer: En waarom? 

Informant 22: Euhm de toekomst hier vind ik euhm ‘k maak XXX serieus vragen over wat dat de 

toekomst zal bieden ier in België. Euhm er zijn veel XXX voor pensioen euhm beheer van de 

begroting euhm de schulden die we gemaakt ebben enzomeer enzomeer. Dus ik denk nie dawe daar 

makkelijk uit da slop geraken euhm niet dat elders beter is daarom maar euhm ja kwaliteit va leven 

ook ja euhm ja.  

Interviewer: In Frankrijk dan of? 

Informant 22: Euhm Frankrijk Italië zoiets ja ja men is daar nog bewust van wat eten is hier 

bijvoorbeeld nie men eet troep dat euhm ja. 

Interviewer: Dus ook eigenlijk voor de de cultuur er dan achter eigenlijk die in het buitenland beter 

is? 

Informant 22: Cultuur in de brede zin van ‘t woord he eetcultuur alle cultuur in et algemeen men is 

beschaafder in euhm andere landen vind ik dan euhm dan hier XXX paardenbril kijken kijken naar 

ons klein Vlaanderenland die eigenlijk maar een e stompje is van et et breder kader XXX. 
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Interviewer: Dus u zou hier eigenlijk alles hier kunnen achterlaten? 

Informant 22: Da zou ik kunnen ja. 

Interviewer: Euhm ja eigenlijk hebt u al een beetje geantwoord of hebt u een mooie reisherinnering? 

Misschien nog die vraag of een of een ja een moment waarvan u zegt ja dat gaat me wel of dat 

moment zal me wel altijd bijblijven? 

Informant 22: Zo zijn er zo vele natuurlijk alle op op reis he bedoelt ge dan. Euhm een reis die me 

nog altijd bijblijft was ik toen ik student was zijn we met euhm alle met zin met zin zessen samen 

zijn we naar euhm Alaska getrokken en daar ebben we op een manier gereisd die euhm die ‘k 

vandaag misschien nie meer zou aandurven maar euhm ‘t was werkelijk avontuur euhm tijdperk 

van gps gsm bestond ton bestond toen nog nie en we zin echt wild*a de de wildernis in getrokken en 

euhm op ’t goei geluk af laat ons zeggen dus euhm ‘k zou da nie meer herhalen maar euhm et was 

wel een belevenis ja en da blijft bij.  

Transcriptie informant 23  

Interviewer: hoe lang woont u al in Ieper? 

Informant 23: Euhm ik ben heboren euhm  in Ieper ik ben euhm ondertussen vierenveertig jaar en ik 

eb een x aantal jaar in euhm hent hewoond tijdens mijn studies en dan nog ne tweetal jaar in euhm 

Vleteren. 

Interviewer: En wat hebt u gestudeerd? 

Informant 23: Euhm handelswetenschappen ik euhm ben daar wel op latere leeftijd mee behonnen. 

Ik eb euhm eerst Latijn wetenschappen gedaan euhm dan euhm een opleiding logistiek vroeger 

heette da euhm kan mij nie herinneren. Euhm dan na een tijdje merkte kik in ‘t beroepsleven euhm 

dat ik euhm net dat diploma terug ja een euhm universitaire gelijkgesteld aan universitair diploma 

nog tekort ad om waardoor ik hekozen eb euhm nog euhm drie jaar terwijl dak werkte euhm een 

euhm master in handelswetenschappen euhm te doen XXX in Brussel. 

Interviewer: En hoe hebt u dat ervaren zo nog op latere leeftijd studeren? 

Informant 23: Euhm da viel best mee in in die zin dat euhm mijn partner euhm door euhm op 

jongere leeftijd problemen met aar hart hehad te hebb’n euhm afgestudeerd was als 

kinderopvoedster euhm na e succesvolle operatie op de leeftijd van tweeëntwintig jaar is zij dan 

euhm opnieuw beginnen studeren wat dat et euhm wel vo mij ook iets makkelijker maakte als we 

alle twee aan ‘t studeren waren om eum die stap te nemen euhm alleen euhm zij eeft ervoor 

hekozen niet meer te werken terwijl da kik ben blijven verder werken dus ’t was toch wel redelijk 

hard ‘t voordeel was dan dawe op da moment geen kinderen hadd’n.  

Interviewer: En hoe hebt u dat dan weten te combineren? 

Informant 23: Ik moe zeggen het waren euhm ’t was ja heel veel zelfstudie ik ad uiteindelijk maar 

euhm twee euhm dagen les een donderdagavond en de zaterdag moesten we na Brussel en euhm 

dus mijn weekends die ja bestonden nie meer of waren enkel en alleen euhm ofwel studer’n ofwel 
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euhm werkjes maken uiteindelijk ook de thesis. Euhm en ja op ’t werk moet ik zeggen ‘t is wel alleja 

nie tehenstaande dat je aan ’t werk bent maak je heel veel de link me u studies op da moment. Dus ik 

denk dat ook e voordeel is al in et beroepsleven staan zelfs ja als ge dan human ressources XXX dan 

zie je toch wel daje alleja ier en daar een link kan maken en je haat ook op een andere manier euhm 

gaan werken en op e andere manier alleja en dat dan terug nemen in u studies. ’t Was best wel 

combineerbaar. 

Interviewer: En hoe lang duurde dat dan? 

Informant 23: Euhm drie jaar dus euhm omwille van mijn euhm diploma als euhm logistieker euhm 

mocht ik een euhm mijn eerste twee jaar in één jaar afwerken en dan uiteindelijk mijn ja dus euhm 

bachelor in één jaar en master in twee jaar dus in totaal drie jaar. Een ander voordeel was ook dat 

euhm er iemand van mij werk tegelijkertijd euhm dat hedaan eeft euhm zijn partner euhm die in 

Marke woonde deed dat ook dus we konden me drie na Brussel rijd’n wat dat toch een heel stuk 

makkelijker maakte en plezanter maakte. 

Interviewer: Dus interesseerde het u dan eigenlijk wat u euhm volgde? 

Informant 23: Interesseerde mij laat ‘k et zo zeggen ik eb et misschien euhm in euhm mij jonge jaren 

wa te bont gemaakt in die zin euhm ‘k eb euhm Latijn wetenschappen hedaan altijd redelijke hoeie 

punten ad. Wat interesse verloren euhm heeft uiteindelijk geëindigd in et feit dat ik mijn euhm 

zesde jaar in een andere school euhm heb euhm afgelegd. Ik ad eerst euhm zes jaar in Ieper en ook 

nog e jaar in Poperinge euhm gedaan. Wat dat ook gemaakt eeft dat ik er uiteindelijk op da moment 

nie meer voor durfde kiezen om een euhm universitaire studie aan te vatt’n en dan die logistieke 

opleiding euhm da was eigenlijk vooral een een plezier ik ging daar nie zo superveel euhm voor 

moeten euhm doen en nadat ik euhm dat diploma ad merktege ik wel in ’t bedrijfsleven eigenlijk 

ben ‘k heel veel opeens wel weer interesse ad vo te studeren in die zin ja allerlei computercursussen 

euhm euhm nog e keer talen heropfrissen en zo verder. Euhm en dat hielp mij wel euhm tijdens 

mijn euhm professioneel leven ma uiteindelijk alleja op ’t moment dat er een interessante job 

vrijkwam waar dak redelijk van overtuigd ben was op da moment sorry dat ik euhm euhm die zeker 

kon euhm merkte ge dat de concurrentie die was net euhm beter hediplomeerd. 

Interviewer: En da was dan binnen hetzelfde bedrijf? 

Informant 23: Da was binnen hetzelfde bedrijf. Wa dak alleja mede euhm alleja da was in euhm dit 

heeft mij ook euhm die keuze doen maken uiteindelijk. ‘k Zeg niet dat uiteindelijk ‘k had daarnet 

verteld van mijn partner da was één iets ma tweede reden was waarschijnlijk euhm ‘t feit dak 

merkte dak niet iedere keer euhm dat diploma te kort ad. 

Interviewer: En wat is dan het onderscheid tussen het werk dat u nu deed nu doet en voordien deed? 

Informant 23: Uiteindelijk nie zo veel uiteindelijk was ik euhm op ’t moment dak mijn studies  

aangevat ad al euhm de supervisor van et euhm team euhm en wat dat er nu veranderd is is dat ik 

euhm de titel manager eb en dat euhm ik twee andere afdelingen euhm bijhekregen eb. Ook euhm 
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ma dat eeft denk ik heel weinig te maken met de studies eerder met euhm de verandering’n in ’t 

bedrijf dat ik ook extra teams in in Denemarken en in Nederland kan aansturen. 

Interviewer: En wat houdt dan u job concreet in? 

Informant 23: Concreet ik ben X manager van e firma in euhm Ieper. Euhm das e multinational 

euhm in euhm in die multinational alleja hier in Ieper en ook in euhm onze bedrijven in de States 

Brazilië en China gaan wij eiwitten haan produceren uit euhm soja en ik ben verantwoordelijk euhm 

voor enerzijds de aanvoer van onze grondstoffen rond material planning euhm dan euhm eb je et 

aspect XXX scheduling wat dat inhoudt dat ik euhm verantwoordelijk ben om euhm de juiste euhm 

hoeveelheden van et juiste product op ’t juiste moment te te produceren en dan et laatste is et euhm 

’t logistieke aspect waar dak ik altijd wel hedaan eb en das er dan uiteindelijk voor zorgen dat euhm 

ons product bij euhm de klant terechtkomt. 

Interviewer: Iets anders bent u deze zomer op vakantie geweest? 

Informant 23: Nee wij zijn deze zomer niet op vakantie heweest euhm wij euhm waren al een tijdje 

euhm op zoek naar een nieuw huis en euhm voor mij nog altijd onbekende reden is mijn vriendin dit 

keer niet euhm op zoek gehaan euhm naar e reisbestemming euhm in de maand januari februari ma 

was zij meestal is ze daar redelijk nerveus rond en wil ze per se euhm op da moment euhm haar reis 

heboekt ebb’n. Das niet et geval dan hadden we ons euhm voorgenomen om euhm met de kindjes 

euhm ier in België een euhm paar dagen euhm te vert*a rond te toer’n wa da we ook uiteindelijk 

gedaan hebben e dagje zee e dagje en dag of drie Ardennen enzo we zijn ma sinds lang dawe nie 

meer na ’t buitenland heweest zijn waar. 

Interviewer: Waar ging u dan vroeger heen op vroegere vakanties? 

Informant 23: Vroegere vakanties euhm ‘k moe zeggen dat ik een heel hrote fan ben van Italië 

waarschijnlijk door me studies. In mijn zesde jaar Latijn euhm et genoegen ad van euhm met een 

heel gedreven leraar Latijn euhm Italië euhm te doorkruisen da land eeft mij altijd euhm weten te 

boeien. En euhm dus euhm Italië en dan euhm zijn we ook een x aantal ker’n naar Kroatië heweest 

meer naar et euhm euhm aanpalende gedeelte euhm van Italië bij Italië euhm waar dat uiteindelijk 

een beetje dezelfde sfeer heeft en dan ja de typische zaken he Zwitserland Oostenrijk Frankrijk 

euhm beetje alle omringende landen ma vooral de zuiderse landen.  

Interviewer: hebt u een droombestemming en waarom? 

Informant 23: Een droombestemming euhm ik euhm zou wel graag es euhm ne keer na Portugal 

haan moet zeker binnen de mogelijkheden liggen en dan euhm spreekt euhm Afrika mij ook aan. 

Alle gewoon et continent ‘k heb nie onmiddellijk van ik zou da of da willen doen. Amerika spreekt 

mij helemaal niet aan Brazilië ben ik al naartoe heweest en dan euhm Rusland en dergelijke ben ik 

ook al via ’t werk naartoe geweest dus ma ’t continent Afrika om voor mij onbekende reden’n ‘k heb 

nie onmiddellijk zo van waarom of ik zou per se da willen gaan doen ’t is nie dak nu in mijn hoofd 

heb van ik wil zo’n safari ofzo. Ma da lijkt mij wel alleja als ik euhm een euhm continent zou gaan 

bezoeken dan zou et een ander continent dan zou et de volgende keer Afrika worden. 
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Transcriptie informant 24  

Interviewer: hoe lang woont u al in Ieper? 

Informant 24: In Ieper zelf euhm dus ik ben heboren in Oostende en verhuisd in ’t jaar 

eenenzeventig dus euhm eventjes rekenen dat is euhm vierenveertig jaar he. En ik ben in 

tweeduizendentien dan verhuisd naar Zillebeke die ook in feite onderdeel is van Groot-Ieper he dus 

laat ons zeggen dat ik euhm ja vierenveertig jaar in Ieper woon. 

Interviewer: Waarom bent u destijds naar Ieper gekomen? 

Informant 24: Ah dat euhm ja mijn mijn vader euhm heeft omwille van zin werk is ij verhuisd van 

Oostende dus naar Ieper ja en als euhm kleuter ben ik mijn ouders gevolgd he. 

Interviewer: Ja en u bent hier dan altijd blijven wonen?  

Informant 24: Euhm in Ieper ja ja. Behalve tijdens min universitaire studies die eb ik in Leuven 

hedaan. Ik eb dus euhm ja e jaar of zes gependeld tussen tussen Ieper en euhm en Leuven he. En 

daar kwam ik in contact met euhm met andere talen andere dialecten van euhm van België he. 

Interviewer: En wat hebt u gestudeerd? Kunt u daar wat meer over vertellen? 

Informant 24: Euhm ik heb euhm economie hestudeerd dus toegepaste economie en aanhevuld later 

met nog een euhm een een bijkomend diploma van fiscaliteit. 

Interviewer: En waarom die richting opgegaan? 

Informant 24: Ja is een euhm e moeilijke vraag euhm ik ad de studies gedaan in et secundair 

middelbaar euhm va Latijn wiskunde dus euhm dan ben ik bestempeld om ingenieur te haan worden 

dus euhm alles wordt euhm wordt echt op voorbereid maar ik was op bepaalde vakk’n van wiskunde 

niet zo sterk waardoor dat mij dat waardoor et mij niet aangeraden werd om verder te haan in die 

studies en dan was et ja wat euhm voor de moeilijke keuze wat euhm wat nu en eb ik ook gaan 

informeren bij mensen die beroepshalve euhm mensen aanwerven euhm waar ’t meeste kansen 

waren op een een job en ze hadden mij ’t advies om ofwel richting rechten te haan volgen ofwel de 

richting euhm economische toehepaste economische wetenschapp’n. ‘k Eb toen de beide studies 

verheleken en ik eb toen beslist voor economie te haan alhoewel ik toen nog geen enkele cursus 

economie ad gezien in et secundair want dat is ondertussen alle ik spreek van begin jaren jaren 

tachtig ondertussen ook al heel wat euhm ge*a aangepast en heëvolueerd dus euhm waardoor dat 

de mensen toch al wat economie krijgen maar in mijnen tijd ja was dat een een gok die die in min 

heval hoed euhm hoed afgelop’n is dus euhm. Ik ben blij dat ik die keuze heb hemaak euhm ’t is 

inderdaad een euhm een alle me een diploma waar da ge dus heel wat euhm wegen kunt inslaan he 

en ik eb toen ook enfin ‘k was vooral geïnteresseerd in et financiële hedeelte dus euhm en ik eb in 

feite dan afhestudeerd met een diploma van euhm financiën en dus aangevuld dus met fiscaliteit he. 

Interviewer: En wat doet u dan nu van werk? 

Informant 24: Nu werk ik euhm als financieel bediende bij de firma Clarebout potatoes. Euhm dus ik 

hou me daar in feite vooral bezig met euhm de leveranciersadministratie dus euhm de 
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factuurcontrole dus van de hele de hele zware factur’n want er worden toch altijd heel wat fouten 

hemaakt op factur’n. Dan ook et opzetten van euhm een een euhm een een scanningssysteem dus 

euhm de facturen worden euhm wel nog altijd manueel verwerkt maar et hebeurt veel automatische 

scanning. Dus et het op punt zetten van dat automatisch scanningsyteem euhm is ook daar ben ik 

ook mee bezig hehouden. Euhm verder ja ook enkele euhm heel specifieke afspraken die hemaakt 

word’n met onze met onze hele hrote klanten die ook moeten ingeput word’n in onze euhm euhm 

informaticasysteem dus euhm daar ben ik ook mee verantwoordelijk dat alles hoed ingeput wordt 

dat er daar geen fouten hemaakt wordt zodanig dat als er facturen komen dat alles euhm zeer 

correct euhm correct verloopt he. 

Interviewer: En hebt u steeds hetzelfde van werk gedaan? 

Informant 24: Nee ik en heb ook e lange tijd in et de bank gewerkt dus euhm als zelfstandige in een 

bank in Ieper ma euhm dat was een commerciële functie da was vooral commercieel euhm hericht. 

Maar ik euhm ben dan gestopt met euhm met die met de bank omdat de druk vanuit ‘t hoofdkantoor 

te sterk kwam om bepaalde product’n te moeten haan verkopen aan de aan de klanten en daar 

voelde ik mij nie goed bij dus euhm ik euhm ik heb ‘k heb geen probleem om iets te verkopen maar 

ik moe moet ik moet mij er wel hoed euhm hoed bij voelen dus euhm. Iets tegen mijn gedacht gaan 

verkop’n daar eb ik probleem of mensen iets gaan opzadelen want ’t gaat toch over held over 

beleggingen bijvoorbeeld of over leningen dus euhm achter de mensen iets moet moet aanprijz’n en 

je staat er zelf nie achter dan is dat niet evident. 

Interviewer: Dus wat u nu doet ligt u eigenlijk beter? 

Informant 24: Dat ligt mij beter ’t is ook euhm ‘k eb enerzijds et statuut van zelfstandige geproefd. 

Eeft zin voordelen maar eeft zeker ook zin nadel’n. Maar euhm naar pensioensopbouw toe denk ik 

dan vooral nu ben ik bediende dus ben ik op da vlak wat meer op me gemak dus euhm ’t einde van 

de maand ligt iedere keer et*a etzelfde loon daar op men loonbriefje als zelfstandige is dat niet altijd 

een evidentie. En als ge dan vooral in in et bankwezen was ik vooral heïnteresseerd in in 

beleggingen in de beurs dat euhm was iedere maand kon da wel heel wat schillen van de andere 

maand. ’t Was wel een grillig euhm patroon naar inkomst’n toe dus euhm. 

Interviewer: Euhm naast uw werk hebt u hobby’s of interesses? 

Informant 24: Euhm jah euhm ik ben altijd heel actief geweest in euhm in organisaties. 

Interviewer: En in welke dan? Kunt u daar wat meer over vertellen? 

Informant 24: Nu ben ik euhm actief al enkele jaren in et oudercomité dus van de school waar mijn 

mijn dochter dus in de lagere school euhm euhm waar ze school loopt daar ben ik euhm voorzitter 

van en dat is nu ondertussen al het zesde jaar haat dat zijn. Ze zit nu in ’t derde studiejaar dus vanaf 

‘t peuter ja ’t zesde. En ja dus dat is een euhm heel drukke bezigheid he. 

Interviewer: Wat moet u dan zoal doen? 

Informant 24: Euhm wel als voorzitter ja j’ ebt natuurlijk een team he maar dus euhm ge kunt wel op 

elkaar rekenen maar ge moet toch zeker beleid uitstippelen waar dage dus een aantal keren per jaar 



 
 

72 

 

een vergadering hebt dus die moet voorgezeten word’n dus door mezelf der wordt een agenda 

ophesteld. Der wordt dan euhm geluisterd na de suggesties euhm van de leden euhm der wordt dat 

wat wat samengevat. Wordt er gekeken wa kunnen we doen wa kunnen we niet doen. Als we dan 

een activiteit organiseren zorg dan dat alle praktische zaken euhm op punt stell’n taken toewijzen 

aan aan leden eventueel beroep doen op op ouders die geen lid zijn van et comité of dat ze niet 

willen meehelpen euhm. Dus ook daarvoor worden bijvoorbeeld brieven digitaal verstuurd met met 

vraag om te komen helpen. Euhm als voorzitter zetel ik ook in de cultuurraad dus in de werkgroep 

opvoeding en gezin waar dus heel wat Ieperse euhm comités euhm in vertehenwoordigd zijn euhm 

en vandaar uit moet er ook jaarlijks iets heorganiseerd word’n dus dit jaar ebben wij de 

halloweentocht georganiseerd dus voor de jeugd van Ieper. Euhm dit oudt terug te ker’n naar ons 

eigen oudercomité is mijn functie dus behalve et et et et et et vergaderen et euhm inrichten van 

activiteit ervoor zorgen dat euhm ouders ook samenkomen ook ouders informer’n over wat wij 

allemaal doen euhm luister’n naar de ouders dat dan gaan vertalen naar de na de school toe na de 

directie toe. Kijken of er aanpassingen eventueel kan gebeuren zonder da zonder euhm daarvoor et 

beleid van de school te beo*a of te evalueren of te beoordel’n dat is niet mijn taak niet de taak van 

de ouders. Dat is de taak van et ministerie van onderwijs of dat de school et leerplan volgt of niet en 

pedahogische projecten al of niet euhm hoed zijn. Wij luisteren wat er leeft binn’n de ouders wij 

brengen dat over naar den directeur directeur is ook altijd aanwezig op euhm op de vergadering dus 

dat loopt allemaal zeer zeer vlot. Euhm en ook helpen wij de school om met euhm financieel dan 

met euhm een aantal projecten omdat omwille van de besparingen in et onderwijs. Euhm zijn de 

middelen van de scholen heel sterk hedaald dat geldt ook voor euhm voor onze alle voor de school 

de de lagere school. En proberen wij de activiteiten op op euhm punt te zetten waaronder onze 

jaarlijkse kaasavond en ook sinds een aantal jaren de zwarte pietenshow en me dat geld kunnen wij 

dan op et einde van ’t jaar een hele mooie cheque overhandigen aan de school die dan ja hebruikt 

wordt voor zaken die euhm die de kinderen ja aanbelangen he. 

Interviewer: Bent u deze zomer op vakantie geweest? 

Informant 24: Ja ben deze zomer en ge wilt waarschijnlijk ook weten naar waar zeker he. 

Interviewer: Ja kunt u daar wat meer over vertellen. 

Informant 24: Ja ja das geen probleem ze. Dit jaar was et een combinatie van euhm van van van van 

rust en en actie. Culturele actie dus euhm ben met mijn dochter naar Center Parks geweest dus in de 

Loirestreek. Dus euhm omdat ze ook e op leeftijd gekomen is ‘t derde studiejaar ondertuss’n dat ze 

ook wel wat mag leren van euhm van de geschiedenis van de cultuur en de Loirestreek ja zijn er heel 

wat mooie kastel’n dus eb ik euhm et et traditionele zwembad van Center Parks he afgewisseld met 

af en toe e keer een uitstapje naar een kasteel waaronder et grootste kasteel van euhm van de 

Loirestreek de XXX das een een een een majestueus euhm kasteel en euhm een tweede kasteel dak 

bezocht eb was et kasteel van XXX dat door de Kuifjeliefhebbers zeer hoed gekend is want hergé 

heeft zich daarop gebaseerd om Molensloot euhm te te gebruiken als euhm de verblijfplaats van 
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Captain haddock en men dochtertje die die fan is van Kuifje vond da natuurlijk heel leuk want in da 

mus*a in dat kasteel is er ook een museum euhm in*a ingepland en dat was voor haar de 

topattractie van haar vakantie dat ze Kuifje mocht haan haan bezoeken of de wereld van Kuifje 

mocht haan euhm mocht haan bezoeken. En ja dus de Loirestreek ligt ook dus we zijn in de zomer 

geweest ligt onder Parijs dus alles onder Parijs vanaf dan moogt ge rekenen op mooi weer en dat 

ebben we ook gehad dus prachtig weer hehad prachtige omgeving hehad mooi kasteel gezien en w’ 

ebb’n ook nog wat in ’t zwembad ontspannen met de centerparkformules. 

Transcriptie informant 25  

Interviewer: U woont al heel leven in Ieper? 

Informant 25: Ja. 

Interviewer: En hoe lang is dat dan al? 

Informant 25: Tachtig jaar. 

Interviewer: Ja en u bent hier dan blijven wonen waarom? 

Informant 25: In in ‘t ouderlijk uis. 

Interviewer: Ah en waarom. 

Informant 25: Waarom? Euhm men vader en moeder waren doofstom. Z’ add’n hulp nodig. Ik 

trouwde en ik bleef inwon’n me men ouders. Das eigenlijk de oofdreden.  

Interviewer: Ja. En u bent hier blijven wonen omdat u hier graag woont? 

Informant 25: Ja. E beetje ‘t uis aangepast ja van de koer he aanpassingen hedaan he. En ook euhm 

uit financiële reden’n he dus ‘k moest nie bouw’n he dus ja. 

Interviewer: Ja. En wat vindt u van de stad? 

Informant 25: Aangenaam om te won’n he. Ik woon ier hraag in Ieper.  

Interviewer: Waarom? 

Informant 25: Waarom? Wel rustig rustige stad euhm beetje toeristisch mooie omgeving. 

Interviewer: En zou u in een grootstad kunnen wonen? 

Informant 25: Nee nee. 

Interviewer: Omwille van… 

Informant 25: Euhm de grootstad euhm de de vervreemding van al die nationaliteiten en al die 

soort’n mens’n ik ou daar nie van he. 

Interviewer: Ja.  

Informant 25: Ier ebb’n we da nie he. Ier is dat rustiger.  

Interviewer: Ja. En euhm zijn er grote verschillen op te merken tussen Ieper vroeger en nu? Is Ieper 

er op vooruitgegaan? 

Informant 25: Ja Ieper is zeker vooruithegaan he. Industriezone hadd’n we niet toen ik pas trouwde 

werk er was maar één grote onderneming da was Picanol. Anders niks. En dan zelfstandige kleine 

ondernemingen. Ieper is enorm vooruithegaan he. De structuur van weg’n bebouwing XXX. 
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Interviewer: En de maatschappij in het algemeen? Was het vroeger beter of? 

Informant25: Nee neen de vooruitgang eeft verbetering hebracht op alle hebieden he ja.  

Interviewer: Vooral dan de technologische evoluties vindt u? 

Informant 25: Ja ja ja.  

Interviewer: En wat vindt u van die technologische evoluties? 

Informant 25: Ja wa ik daar van vind da da formidabel is he. Dat alles uithekiemd wordt vo de 

snelheid en de kwaliteit ma de volgens mij primeert de snelheid want de de snelheid is de kostprijs 

he he. Kwaliteit speelt ook e rol marja daardoor is er minder werk hekom’n he. Automatisatie euhm. 

Interviewer: Euhm en er is niets veranderd in de negatieve zin ofwel? 

Informant 25: Neen nee nee positief. 

Interviewer: Allemaal positief ja? 

Informant 25: Positief ja ja. 

Interviewer: Dus u zal niet zeggen dat het vroeger beter was ook niet de de samenleving? 

Informant 25: Vroeger ‘t kan nie beter zijn ik eb den oorlog meehemaakt. De Duitsers ier he. Weinig 

et’n allemaal temperkes en bonnekes melk vlees brood. Ja je kost ma zoveel kilo krijgen he per 

oofdgezin he. Nee nee ‘k eb da meehemaakt he. 

Interviewer: Ja. 

Informant 25: Da was e triestige zaak he. 

Interviewer: En hebt u geen leuke herinneringen aan vroeger uit uit de jeugdjaren? Zaken die zijn 

bijgebleven? Leuke anekdotes? 

Informant 25: Ja altijd dien oorlog he dien oorlog he. Euhm dien oorlog he. Euhm we we won’n hier 

in de Slachthuisstraat. En euhm de Slachthuisstraat aje ‘t slachthuis en ‘t slachthuis werd vier jaar 

bezet door de Duitsers. Zij waren de baas me vader was kleermaker en dien officier de commandant 

zag dat ier staan kleermaker. hij kwam ier vragen vo e kostuum te mak’n. Me vader was ook 

kleermaker he. Maar wij hadden weinig et’n he. We ontdekt’n dat ij de baas was van ’t slachthuis en 

we vroegen… 

Interviewer: Eten. 

Informant 25: Vlees en ij bracht drie kilo ’t was kermis. En dan ontdekte kik dasse ieder’n dag van ’t 

slachthuis met een ossenspan ’t vlees vervoerd’n naar ’t naar de gevangenis want de gevangenis was 

de open troepenkeuk’n voor al de Duitse soldaten ier. Iedere dag hing da vlees na daar en ik 

ontdekte dat en ik hing mee met die Feldwebel. Ik sprak toen nog heen woordje Duits he. En ik 

sprong der wel af en steelde vlees he ik steelde vlees dat zijn al anekdot’n van de oorlogsjaren he. 

Jeugd ‘k en ad er was niets. Er reden bijna geen auto’s maar euhm ja wij add’n hennetjes kipp’n maar 

die moest’n et’n ebb’n he en dan hing ik naar de boer gaan gaan za*a zanten ken je da woord? Das 

een dialectwoord. Ik hing haan zant’n en wat is haan zant’n. De de boer deed zen oogst af primitief 

zette dat in schov’n recht om te drog’n maar door dat versleur’n van die ding’n viel’n de har’n of 

aren of he die stengels af op de grond en we vroegen aan de boer mogen we dat oprap’n. Moest eerst 
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toe*a toestemming vragen we mocht’n dat. En dat is zanten. Zanten in een zaksje al die haren en als 

de boer nie keek he dan stond der een te drog’n he af en toe bustel aftrekk’n om meer XXX. Da zijn 

de oorlogsjar’n he. 

Interviewer: Kunt u daar nog iets meer over vertellen over? 

Informant 25: Beja dan add’n we euhm wij moest’n euhm per week per maand eiers drag’n na de 

commandatuur dus eiers. Euhm ze kwam’n ier binnen en ze zagen da wij e traploper adden e 

traploper me koperen baren he. Wij moest’n al die koper’n bar’n afheven he. En ze keken ier in de 

kast’n pann’n en pott’n en wij add’n veel koper en vroeger veel koper’n pott’n om te kok’n he die 

vertind waren. Alle koper ebb’n we moeten afheven he. Dus allemaal das mijn jeugd he. Ik en op de 

straat hespeeld euhm men ouders sprak’n nie oord’n nie ‘k was aan me lot overhelat’n want ik 

speelde iedere dag op straat he na school was ik op straat op straat en dan de Russen of de Engelse 

kwamen binnen  he. En ik erbegon dan ‘tzelfde liedje met de Engelsen he. het kon nie zijn tommy’s 

haan kom’n en dan kreeg ik e kik van de tommy’s choclat sigarett’n euhm choclat for me please 

choclat for me seap for mama euhm sigaret for papa als euhm als kind en al die soldat’n waren ier 

helegerd in de in de joc bened’n en boven da war’n allemaal’ tommy’s en in de de winkel De hoede 

Koop ier da was een dancing bijsten de oorlog da zat vol me Engelse en iedere dag hing ekik na dare 

please please sir choclat for me XXX en heel da liedje dus de oorlogsjaren he.  

Interviewer: En daarna? 

Informant 25: Ja daarna ja. 

Interviewer: het leven erna? 

Informant 25: Ja terug normale school ja de hedurende den oorlog kregen we dan soep van 

winterop. E zatje soep van winterop. Euhm par hazard ne keer e sinappel e keer banan’n ma in de rij 

ha staan he ja. We hebb’n heluk hehad dat hier een Noordzee enorme euhm harink vis haring en ze 

vang’n hier haring haring haring en euhm we add’n veel haring’n. De viswinkels verkocht’n ier 

haring gebakken haring ja. Den oorlog ook me moeder was euhm ook naaister me me vader en da 

was dan de mode dat de herstelling’n moesten hedaan word’n bij de boer’n want iedere broek die 

verslet’n was kreeg e gatstuk kniestuk elleboogstuk en wij vertrokk’n met de bus richting Diksmuide 

en euhm in Zuidschote stapt’n we af ik en me moeder me verlof he hingen we te voet naar euhm 

Noordschote en me moeder stekte hans den dag daar met de naaimachine al die stukken en ik 

speelde ga*a ging mee met de boer me paard en kar na ’t land en we kregen daar goeie kost en ’s 

avonds kwam’n we naar huis me moeder werd nie betaald maar met zakken staandevlees 

zweinevlees gezout’n want een diepvriezer bestond nie he hewoon brood koekebrood tarwe tarwe 

en euhm haver en die haver dan brandd’n wij koffie ier w’ add’n euhm een molentje lat’n mak’n bij 

een smid met euhm met euhm een handvat en dat werkt op de haas gedraait. We deden daar de 

herst de herst in we brandd’n dat  totdat zwart was he en dan in de koffiemo*a koffiemolen en da 

was onze kaffie. ‘t Is dat de jeugd uw ge leeft in euhm meisje toch meisje toch als ekik da da was 

andere koek he vroeger. Bijvoorbeeld bij Blancquarts he ier de tirlemontsuiker da waren hrote  
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blokk’n he. Vo de besparing werden die grote blokk’n in vier hekapt en als er kaffie was je mocht 

maar één blokje pakk’n he. Ja dat is nu toeval da da nu zo’n stukken zijn maar da was vroeger die 

hrote blokk’n he ééntje pakk’n he en als je er twee pakte. Ja euhm et brood ja bij de bakker. Da was 

van dat ja euhm dus ze deden aardappel’n in ook in in in ’t meel he en als je brood sneed he dan zag 

je aan den onderkant van ’t brood dus das de snede brood en ier zag je zo dikke dikke pap ja dat da 

was zwaarder dan dan de meel en da zakte bij et bakk’n na beneden he. Ersatzbrood ja erzatz.  

Transcriptie informant 26  

Interviewer: hoe lang woont u al in Ieper? 

Informant 26: Jah zal ik even over moet’n nadenken he da zal ongeveer zo ne euhm achtendertig 

jaar zijn van ’t moment dak hetrouwd ben. Vroeger woonde ik in Poperinge ben eigenlijk afkomstig 

van Watou. ‘k Eb euhm verhuisd ak achttien jaar was van Watou naar Poperinge ma Poperinge en 

toen in kennisse hekom’n me e meisje van Ieper en dan hetrouwd en naar Ieper kom’n won’n. Dat 

bevalt me ier uitstekend. Dus euhm mooie stad euhm niet ver van me werk ‘k werk in Kemmel. Nu 

ben ik in brugpensioen maar ik werkte in Kemmel in de euhm bouwnijverheid. Dus euhm een 

bouwfirma dat euhm was maar negen kilometer van van Ieper. Mooi meegenom’n. Me vrouw werkt 

ook in Ieper in euhm e fabriek op de Zonnebeekseweg zo was ze ook nie ver van eur werk en euhm 

op da hebied war’n me niet veel geen mobiliteitskosten. 

Interviewer: En u zegt dat graag in Ieper woont waarom? Specifieke reden? 

Informant 26: Mooie stad ‘k heb hezien dat er vele toeristen ier komen eigenlijk vo de stad te 

bewonderen. Langs de vestingmuren kunt ge haan wandelen en euhm eindeloze wandeling’n mak’n 

met e mooie uitzicht euhm veel euhm evenement’n ’s avonds op de last post e keer haan kijk’n vo te 

wandeling doen langs de euhm Zillebekevijver de verdronken weiden voor mij als fervent wandelaar 

is dat eigenlijk euhm euhm de hrootste hobby de hezelligste hobby die der is ook. Nu ik op 

brugpensioen ben eb ik daarvoor veel tijd. 

Interviewer: Voor te wandelen ja. 

Informant 26: Ja zou ik moet’n meer tijd ebb’n om te wandel’n ja das nie altijd zo maar enfin how 

euhm ja. 

Interviewer: U wandelt altijd in Ieper of? 

Informant 26: Neenee nee. In Ieper euhm of aan de de kust haan wandel’n en en met de fiets rijden 

doe ‘k ook veel. Das ook wel euhm één van me hrootste hobby’s en tuinieren tuinieren is ook één 

van men grote hobby’s. Met de fiets rijden is eigenlijk ook euhm ook euhm interessant ier damme in 

e mooie streek wonen ier met de bergen het heuvelland da kun je eindeloze ritten mak’n me de fiets 

alleen of in hezelschap. Das ook euhm e terrasje doen is ook een van me favoriete hobby’s.  

Interviewer: Euhm u vertelde ook over de toeristen hier in Ieper. Vindt u dat er te veel zijn hebt u 

daar een mening over? 
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Informant 26: Ja de laatste jar’n is da wel me de oorlogstoerisme is da wel euhm redelijk wel 

toehenomen. In et bijzonder met de et honderd jaar of bestaan van de de herdenking van de van de 

hrote oorlog zijn er euhm vooral veel Engelse toeristen die komen naar ier vele hepensioneerde 

Engelsen dat is voor hen blijkbaar een een traditie voor dat op te volgen. Je kunt zien aan de vele 

bussen die ier staan iedere avond langs bij de Menenpoort om te heniet’n van et van de last post.  

Interviewer: Zijn er vooral voor- of nadelen mee verbonden? 

Informant 26: Jah voordelen voor de horeca bijzonder maar nadelen voor de Ieperling zelf. ‘t Wordt 

wel degelijk overspoeld met de toeristen. Om de dat is ook wel me et oorlogstoerisme te mak’n he. 

Maar voor de horeca is ‘t wel doen ze wel houden zaken.  

Interviewer: Euhm u vertelde daarjuist een beetje over uw werk. Kunt u daar wat meer over 

vertellen wat u deed precies? hoe dat u daarbij bent gekomen? Bent u veranderd van werk? 

Informant 26: Toen ik afhestudeerd was van van ‘t school op mijn zestiende zeventiende euhm ben 

ik begonn’n begonnen met de metserschool. Ik had eigenlijk houtbewerking hevolgd maar euhm 

daar was er dat moment niet zo veel werk voorhanden. Dat was een verzadiging van de fabrieken 

XXX en ik eb dan daar mijn vader werkte in de bouw ben ik daar behonnen met de metseropleiding 

wat me zeer bevallen is. Achteraf ben ik beginnen werken bij een firma in Kemmel ik eb daar 

eenenveertig jaar hewerkt. En euhm ’t is nog bijzondere dat was metsen en vloeren en allerhande 

volledige restauratie. En in et bijzonder van kerkhebouwen en scholen en vele staatswerk’n dat 

euhm het was een zeer vlotte firma me een hechte hroep echte vrienden.  

Interviewer: hebt u dan leuke herinneringen van toen? 

Informant 26: Jah in het bijzonder wel. Veel leuke herinneringen. 

Interviewer: En anekdotes ofzo? 

Informant 26: Anekdotes ja das iedere dag was een euhm was een vakantiedag he. Dat was voor ons 

was dat heen werk maar een echte vriendengroep die eigenlijk die die zogezegd op vakantie was. 

Interviewer: Kan je zo iets komt er zo iets bij je op nu waarvan u denkt ja dat was wel een leuk 

moment of? 

Informant 26: Ik eb bijzonder allemaal leuke momente’n. 

Interviewer: Allemaal. 

Informant 26: Ja in et bijzonder ja leuke momenten dingen die altijd bijblijven zin euhm plaatsen 

waar je gaan werken ebt en achteraf bekijkt en zegt ben ik daar nog binnen heweest. Zoals euhm de 

hevangenis in Ieper waar ik ook drie maanden et onderhoud hedaan eb. Dat was wel een zeer zeer 

rare belevenis. Dat was euhm van alsof je der zelf inzit.  

Interviewer: En doet u nu nog iets daarmee? Nu u u op brugpensioen bent? 

Informant 26: Jah das wel e hoeie vraag. Als ge volledig in in de bouw hewerkt ebt en hevloerd et 

hemetst et ebt gij altijd kandidat’n voor eventuele werkjes daar is er absoluut heen hebrek aan. 

Interviewer: Maar u doet het graag. 
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Informant 26: Ja ja ja ik heb van men werk men hobby hemaakt.  ‘t Is me nooit heen dag verveeld en 

ben nooit heen dag zonder euhm hoesting na me werk in de veertig dak in de bouw hewerkt eb. 

Ondertuss’n is er wel veel veranderd volg ik dikwijls nog e keer op ier en daar als ik langs een 

bouwwerf passeer dat interesseert me wel nog altijd. Stenen en euhm ‘t is wel veel veel veel 

veranderd bij vroeger. Wij hebben nog de tijd gekend van me de ladder naar boven in de kerk aan de 

kerk werken nu is dat allemaal me de lift. Das wel veel veel verbeterd ook. Jah.  

Interviewer: Euhm misschien iets anders. Bent u op vakantie geweest of weggeweest deze zomer? 

Nee. 

Informant 26: Nee dat doen wij eigenlijk nooit op vakantie haan. 

Interviewer: En waarom niet? 

Informant 26: Omdat het ons niet interesseert wij zijn heen reizigers.  

Interviewer: En u maakt dan uitstapjes hier. 

Informant 26: Ja we hebben onze voldoening met euhm uitstapjes mak’n naar de zee eens lekker 

haan tafelen een toertje met de fiets haan wandelen en tuinieren hobby’s en zo’n ding’n tuinieren 

en bloemen bloemen kwek’n dat is ja.  

Interviewer: En waarom spreekt u reiz*a reizen en dan niet aan? Kun je dat preciezer uitleggen of. 

Informant 26: Omdat we ’s avonds liever alle twee in ons eigen bed slapen dat is we hebben het 

heprobeerd over e jaar of twee. Een klein reisje hemaakt efin een reisje een weekendje weg heweest 

en euhm het was. 

Interviewer: En naar waar dan? 

Informant 26: Naar Reims naar Reims met me vrouw haar werk maar euhm achteraf hezien was et 

euhm niet voor herhaling vatbaar nee. 

Interviewer: Dus u gaat dan liever hier eens naar de zee. 

Informant 26: Na de zee of keer na Brugge of Blankenberge of Knokke.  

Interviewer: En als u toch zou mogen kiezen zou er geen land of stad zijn waarvan je zegt ja daar zou 

ik toch wel graag e keer naartoe gaan of ook helemaal geen interesse daarin? 

Informant 26: Ja één ding zou ik wel eens will’n naartoe haan. Dat is naar Schotland ja. 

Interviewer: Ook weer om te wandelen dan? 

Informant 26: Om te wandelen en om euhm de plaatselijke pubs eens te bezoeken. 

Interviewer: Dus natuur is interesseert u meer dan cultuur? 

Informant 26: Ja ja.  

Interviewer: Ja euhm u vertelde al over hobby’s euhm bepaalde interesses die u hebt? 

Informant 26: hobby’s is meestal tuinieren. Tuinieren en euhm en allerlei klusjes op* opknappen 

XXX. Lik mijn dochter die hier niet ver woont daar heb ik ook zeer veel werk. 

Interviewer: Ja en welk werk? 

Informant 26: Euhm beetje op et huis e beetje onderhouden. En in den hof werken. 

Interviewer: En hier thuis dan ook? 
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Informant 26: Ja hier thuis is et ook volledig ja XXX brugpensioen ben ekik ook et volledige werk 

overhenomen van me vrouw die nog werkt.  

Interviewer: En het laatste grote dat u hier dan hebt ondernomen wat was dat dan? 

Informant 26: Verleden jaar de nieuwe badkamer hemaakt.  

Interviewer: Dus u bent eigenlijk graag met uw handen bezig. 

Informant 26: Ja dat is wel euhm et minste daje kunt zeggen. Altijd mijn hobby men werk was me 

leven en nu nog altijd een beetje. 

Transcriptie informant 27  

Interviewer: Woont u al heel uw leven in Ieper? 

Informant 27: Ik woon nog niet heel men leven in Ieper. Sedert euhm vijventwintig jaar woon ik in 

Ieper. Ik ben wel hebor’n in Ieper maar ik woon in Kemmel ik ben ophegroeid in Kemmel. Ik heb de 

kleuterschool hedaan in Kemmel in Kemmel de lagere school hedaan in Kemmel. Ik ben helemaal 

ophegroeid op de Kemmelberg samen haan spel’n met men vrienden en allemaal. Euhm dan heb ik 

Marleen ler’n kennen dan zijn we naar Ieper komen wonen dan zijn de kinderen hebor’n da was 

hemakkelijk vo ‘t school. Dan hingen de kinderen ier na ‘t school en dan ja. Dat is euhm e beetje in ’t 

kort verteld. Maar ik heb altijd euhm in Kemmel hewoond daar ben ik ophegroeid daar was ik 

misdienaar en dan moesten we elk jaar met Pasen rondhaan we moesten rondhaan van deur tot 

deur achter paaseieren held da was e beetje traditie in in Iep*a in euhm Kemmel zodoende da was 

een leuke kindertijd. Verheleken bij nu hadden wij allemaal dat niet al dat speelgoed en wij waren 

met veel minder content. Op vakantie gingen wij nooit met onze ouders. Onze ouders hadden heen 

auto zodoende op school was dat ook knikkeren en allemaal ja ma naar ’t school haan da da deed ik 

nie zo hraag. Ik ben euhm naar ’t school heweest ‘k heb nog in de vakschool hezet’n in Ieper ier. En 

op men veertiende altijd slechte punten. Toen zei moeder ja in de vakantie we haan keer e beetje 

werk zoeken voor u. Da was er daar een bouwbedrijf in Kemmel en ze hing dat vragen aan die 

persoon. Aja laat em maar komen euhm tijdens twee maanden vakantie mag jij beetje komen 

karweitjes doen. Da waren betje al de de vuile karweitjes damme moesten doen dan. Al nie de 

mooiste werkjes auto’s wassen en euhm alle soort’n dingen en na de vakantie ebaja zeit’n de baas. Ie 

doet hoed ze best ij mag ier blijv’n. Dan ben ik daar begonnen met een leercontract me da 

leercontract da was dan tweemaal per euhm per week naar school da was e halve dag in Ieper en e 

halven dag in Kortrijk. Ja die halve dag in Ieper da ging nog maar die halve dag in Kortrijk da was in 

in de namiddag. Da was dan denk ik den donderdagnamiddag dan moest de baas mij kom’n al’n ’t ‘s 

middags omdat ik ’s anderendaags de hans’n namiddag na de na de les kon haan. Dat ging hoed voor 

een tijdje maar na een tijd ja den baas kan mij nie al’n zodus nie naar school en euhm ja ‘t is echt ja 

me haan daarmee stoppen me da me da leercontract. Kik he je mag hier beginnen da was dan in ’t 

begin da was dan tgoh dan was ik veertien jaar nu ben ik er euhm drieënzestig. Da was dan honderd 

frank honderd Belgische frank per week dat ik verdiende. Dus da was nie te hoei betaald he. 
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Zodoende beetje mijn verhaal van van heboorte tot aan min werk. Dan ben ik dan heeft die failliet 

hegaan die baas en toen was ik al pff bijna zestig jaar achtenvijftig das dan moeilijk om nog ander 

werk te vinden. Toen ben ik begonnen in Ieper met de pwa da was dan euhm in tuintjes haan 

werk’n. Ik heb bij oude mens’n haan werk’n in Zillebeke in tuintjes. Da was mijn eerste euhm mijn 

eerste werkjes. Da was dan een oud madamtje  euhm in Zillebeke en da was ah Marc ier ’s middags 

euhm it hie maar e e patatje mee he ‘k ga ik e patatje hereed doen vo jo. En da was dan euhm en da 

was eiglik die tuin daar doen ma da was eigenlijk meer da da madamtje was alleen da was toch meer 

vo compagnie vo e beetje e babbeltje te slaan. Da was ja maar ‘t is XXX kom mo binnen we haan 

drinkt e potje kaffie. Ja ja euhm ‘k hing ik nog e beetje haan werk’n ma nee wachte wachte je moe 

nog nie direct haan werken zit mo XXX mensen bezighoud’n en vor e beetje e babbeltje slagen vor 

compagnie ’t ebb’n en zelfs op zekere dag da was e madamtje die hing haan poetsen nog die die die ’t 

huis ha haan poetsen en euhm da madamtje wos ziek. Marc kun hie nie e beetje dweilen mo boja 

waarom nie een beetje stof afdoen. ‘k Zeg vo min is da hin probleem ‘k zeg ik doe beetje vanalles. Mo 

op een zeker moment die da ommeke e mevrouw werkt in ’t school in euhm in de Lamott’n en op 

zeker moment da dat den directeur zei zou Marc dat nie zien zitt’n voor nen opvang te doen in ’t 

College. Jah ‘k zegg’n waarom nie he ja. In feite bij die oudere mensen da deed kik hraag ma da was 

ook geen zekerheid he. Al die oudere mensen haan na ‘t rusthuis of sterven of jah. Zodoende ben ik e 

beetje de twee beginn’n combiner’n ben ik ’s morgens beginnen euhm in ’t College in Ieper ier da 

was euhm ’s morgens de opvang da was dan ook euhm e leuke bedoening. Da was ton ’s morgens de 

kinderen opvang’n ja da was ‘k kwam toe en da begon te voetball’n op euhm op de koer en Marc was 

ton mee he vo te voetball’n. Marc pakte de kant van de mindere euhm de mindere vo te help’n en 

ezo was ‘t een andere plaats omte keer vrij in de Sint-michielsschool en de ene zei tegen de ander’n 

vo ‘s middags vo t’ elpen in de refter ton begeleiding met de bus na ‘t zwembad. Da heb ik ook pff ja 

x aantal jar’n hedaan e jaar of tiene zeker ja. Totdat op een zeker moment da euhm dak ton e bericht 

kreeg da da zeid’n ja ‘t is ’t moment aje wilt op pensioen gaan anders met al die wetgeving’n die nu 

afkomt. Nu kun je haan j’ ebt je jaren dienst je vijfenveertig jaar dienst. Aje nu wilt kun je nu op 

pensioen haan. Ja da was nog keer denk’n ‘k ha nu al die kindjes moet’n miss’n en da was altijd tegen 

mij ah meester Marc als ‘k ze tegenkwam op op op straat en allemaal en je was zodanig derin 

hegroeid da die da die kindjes ja zelf nu nog op op op straat passeert als gij kindjes zelfs al van die 

grote kindjes die die mij nog kenn’n van vroeger ah meester Marc ah dak zeg ‘k moe beginn’n peiz’n 

wie is dat nu eigenlik. Da was emotioneel voor afscheid te nem’n mo toch daje zegt mo je moet ton 

en zekere stap nem’n mo ‘k en ook nie in een put gevall’n anders me zitt’n ier ook op Sint-Pieters 

met de met de kermis die elk jaar plaatsvind das ook euhm e hroot evenement ier. Dat is ook e zes 

maanden werk vo da allemaal op punt te stell’n we zitt’n me al die sponsors da we moeten aanhal’n. 

We haan ton nog keer rond met pannenkoek’n vo te verkop’n XXX. En al die zangers daje moe 

contacter’n das dan e hele leuke e heel leuke bedoening. Je oudt er niet veel van over va va held 

maja je zit in plezier vo de mensen he dat is daje zegt de mensen en XXX da ‘t is allemaal hratis 
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ingang eweja. Ma we doen der vele voor’n damme zegg’n ezo e beetje euhm heel men 

levensfilosofie. 

Interviewer: Dus u engageert zich vooral hier dan vooral in de buurt of hebt u dan nog andere 

hobby’s nu? 

Informant 27: Andere hobby’s heb ik. 

Interviewer: Of interesses. 

Informant 27: Andere hobby’s euhm heb ik weja andere hobby’s das dan beetje me de dochters 

optredens haan kik’n e keer na de zee dat zin hrote fans van de Romeo’s. Das dan kere overal ja e 

bitje ha kik’n na optredens en allemaal. Maar andere hobby’s nee speciaal nie. Ja ‘k zou wel zo e 

beetje in de buurt XXX da da das me altijd mog’n aansprek’n of doen en allemaal. ‘t Is wel ezo e leuke 

buurt ier iedereen kent iedereen. Ad er etwien in vakantie is ewel ‘k zorg’n ik tien dag’n vo under 

ond. ’t Ligg’n ier versekerst in min schuve ier sleutels van mensen die euhm die hier die hier in de 

buurt won’n ofwel is ‘t er keer een die zin sleutel kwit is. Ah Marc oei ‘k zin min sleutel kwit, kun je 

keer de deur opendoe vo mi. ‘t Is e bitje ol ezo ja ‘k zegg’n ja iedereen is ier welkom en iedereen 

meug hier alles komen vrag’n en doe. Das e bitje min in ’t kort ezeid ja.  

Interviewer: Dus u bent eigenlijk opgegroeid in Kemmel en nu woont u midden in ’t stad. 

Informant 27: Ja. 

Interviewer: Voor- of nadelen ja zou je terugkeren na na na ’t platteland of na de buiten of toch 

liever hier in ’t stad? 

Informant 27: Ewel ‘k ha zegg’n euhm ’t was leuk leuk wonen in in Kemmel ‘k heb daar heel mijn 

mijn jeugd opgebracht en allemole ma als je ton e keer in ’t stad woont en ier woon je toch in ’t stad 

en nie in’t stad he. Da is ier e rustige buurt. J’ et ier e plein je kut ier e keer buit’n zitten je kut 

babbelen met de geburen en allemaal ma toch in tien minuutjes sta je op de markt he dat is toch. Nie 

daje zegt je woont in Ieper ma je woont toch. 

Interviewer: Dus u zou niet kunnen terugkeren? ‘t Is hier te te makkelijk dan alles is XXX. 

Informant 27: ‘T Is ier hemakkelijk. Alles is euhm is eigenlijk dichtbij. 

Interviewer: Ja. 

Informant 27: Alles is dichtbij en vroeger ja in Kemmel woonde da was éénmaal per week daje zegt ja 

we moet’n na de na de winkels haan voor in de vriezer te vull’n en de frigo te vull’n. Nu aja alle je zit 

dag’n daje na de winkel haat of je pakt e keer etwuk mee voor e paar dag’n maar anders nint beja ‘t 

is wel rustiger won’n ‘t is wel ja ‘k en altijd gern in Kemmel heweund enja. K’ en da min jeugdjaren 

opgebracht. Mo nu zou ik nie meer wissel’n zo met die jeugd. how ‘k zin bli dak min jeugdjaren ehad 

en nu is da e bitje met al die al die computers en die gsm’s en allemaal da bestond al nie in unz’n tid 

he. Da was euhm we hing’n na de Kemmelberg de woensdagachternoene me e hele bende moat’n en 

moeder da was die ure tus vo te et’n en ‘t was ton heen gsm vo te zend’n e berichtje. Wo zit je te? Aje 

vuf minut’n weg zit ewel wo zitte hie zo lange? Ja en nu gin ’t eet’n wi jamoja. We war’n dikkers keer 

te late thus moja.  
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Transcriptie interview 28  

Interviewer: Euhm hoe lang woont u al in Ieper? 

Informant 28: Ik woon al twintig jaar in Ieper. 

Interviewer: En hoe komt het dan dat u bent verhuisd? Kunt u daar wat meer over vertellen. 

Informant 28: De reden was zowel voor voor mij en voor euhm mij en voor mijn vrouw dus. De 

werkomstandigheden. Ik werktege in Ardooie altijd hewerkt mijn vrouw in Ieper. We hebben een 

tijdje lang in Roeselare hewoond drie jaar op een appartement een hehuurd appartement. Dan 

hebben wij hier bouwgrond op de kop kunnen tikken en euhm dan ben ik hebben we hier hebouwd 

en sedert twintig jaar de leeftijd dat Lotte is hier euhm zijn we naar ier euhm how verhuisd.  

Interviewer: Ja. En woont u hier graag? 

Informant 28: Ik woon hier hraag ja. ‘k heb me hoed aangepast ja. Zowel euhm ja hoed aangepast ja. 

Interviewer: Dus het was ook beter voor uw werk om naar hier te komen? 

Informant 28: Ewel niet voor mij niet voor mij werk ma voor mijn vrouw. Zo anders moesten we 

allebei de afstand en ik heb hekozen mijn vrouw dichter mijn vrouw werkte in Ieper en zo ja zij was 

op een kilometer of drie van haar werk en ik heb hekozen ja anders moesten we allebei bleven we in 

Roeselare dan moest ik toch nog bijna twintig en men vrouw twintig en als we dan kinderen kom’n 

hebben eigenlijk bewust hekozen om om euhm om Annick om mijn echtgenote het hemakkelijker 

toch. En ik heb gekoz’n ja. 

Interviewer: En waar werkte u dan? 

Informant 28: Ik werktege in Ardooie in mijn geb*a in mijn heboortedorp waar de bakkerij heb ik 

altijd dus euhm. 

Interviewer: En wat deed u daar? 

Informant 28: Ik was daar euhm bakker. 

Interviewer: Ja en kunt u daar iets meer over vertellen over uw werk? 

Informant 28: Ik kan daar iets meer over tuurlijk ik kan daar iets meer over vertell’n. Dat is euhm 

begonnen als een klein kmootje is da begonnen met vijf personen. Altijd maar meer en meer 

hegroeid twintig dertig tot een bedrijf van euhm tachtig man waar et vroeger ambachtelijk was 

ambachtelijke bakkerij moet ik eerlijk zijn de laatste tien jaar van me loopbaan kwam et eigenlijk 

ook enorm industrieel. Was ik van et ambachtelijke bakkerij weinig nog aan te pas was et operator 

eigenlijk werk bedienen van machines productie. Brood pistolet’n nee. Wa dat vroeger nog 

ambachtelijk met de met de XXX met de handen e keer voel’n was nu eigenlijk praktisch verdwenen 

vlug vlug dat is da was euhm de realiteit. Was nie et hrootste plezier was er euhm inderdaad vanaf. 

Groter weinig contact nog met de met de bazen wat eigenlijk vroeger uw patron nog wist bij de 

voornaam was er nu overnames wist je nie me kreeg uw geld op de loonfiche gestort. Je zag je 

overgenomen van van die van die groep maar contact met menselijk contact en contact met de 

bazen was euhm. 
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Interviewer: En da was in het begin wel zo niet? 

Informant 28: In ’t begin was da e klein kmo’tje XXX vijf man waren tien man. harder werken 

langere uren maar meer plezier in et euhm in et werk. En da was de laatste jaren was et allemaal 

euhm klop de ur’n nie meer zo veel ur’n doen maar et plezier ja was er. 

Interviewer: hebt u leuke herinneringen aan die begintijd? Momenten waarvan u denkt ja dat 

vergeet ik nu wel niet meer? 

Informant 28: Ochja ja er zijn dan moet ik wel eventjes nadenken er zijn wel momenten heweest zo 

daje jah ik kan et harde werken moek moet ik er wel bijzeggen. ‘t Plezierige ja me mieken we 

maakten plezier mo vo te zegg’n eigenlijk maar het harde werken is mij eigenlijk want iedereen en 

de warmte he Elyn de et warm zijn in de bakkerij zo is ’t er wel ma de samenhorigheid da was er wel. 

We moest’n veel ur’n doen tien elf twaalf ur’n in de periode van de sint-nicolaaskoeken dan was er 

veel werk was of tijdens de voornamelijk in de periode juli en augustus voor de kust da was et 

seizoen dan aan de kust die nu nog altijd euhm van toepassing is he et seizoen aan de kust. Dan 

moest er harder hewerkt worden we leverden ook oe hroter dat het kwam aan aan meerdere 

winkels en dan had je wel zo et plezier daje goh dawe mekaar iedereen collega’s onder mekaar zo 

euhm aanmoedigden voor euhm meer ur’n te doen en da was wel ma de laatste jar’n de laatste jar’n 

zo was dat euhm nee nee.  

Interviewer: En waarom bakker? 

Informant 28: Jah waarom bakker? Eigenlijk is dat een een verhaal eigenlijk jah e raar verhaal was da 

eigenlijk XXX. Ik ben op men veertienjarige leeftijd in een heel zwaar verkeersongeval hehad. Op de 

boerderij van mijn ouders waren euhm kleine landbouwers en ik ben daar onder de tractor geraakt 

achterwaarts. Nu en dan nog eens hoort een ongeval op de en ik heb dan levensgevaarlijk hewond 

heweest in et ziekenhuis opgenom’n heweest in Roe* Roeselare derdoor hekom’n maar ik heb lange 

tijd moeten re* revalideren en mijn nonkel die was bakker dus omda mijn ouders mij niet alle dagen 

‘k had vier vijf uur revalidatie nodig moesten ben ik bij mijn nonkel bij me moeders zuster de tante 

ben ik daar hele tijd verblev’n en die man was bakker en zo is da eigenlijk hekom’n. 

Interviewer: Ja en begon je dat graag te doen eigenlijk ja. 

Informant 28: Ja ik ben daar euhm verschillende maand’n heblev’n me min ouders zelfstandig 

weinig weinig tijd en ik ben ik daar en die man was bakker en zo heb ik dat euhm en zo is dat 

eigenlijk gekom’n ja. Dat ik eigenlijk voor bakker euhm ja dan dat beroep ja studer’n ‘k moet eerlijk 

zin ‘t is voornamelijk goja nie zo veel doen vo bakker te zijn maar euhm ja dat is eigenlijk de dink 

geweest. 

Interviewer: En doet u daar dan nu nog iets mee? 

Informant 28: Goh ik bak nog e keer een cake maar ‘k moet eerlijk zin thuis nee nee onlangs hebben 

mijn dochters nog hezegd waarom ma ‘k moet eerlijk zin. Nee nee ik doe het nee. Dat is euhm ’t was 

ook zo me kregen dan in de bakkerij mochten we dagelijks ons ons brood meebrengen da was zo als 

een extra euhm in natura een extra geste dat ze deden da we mochten mee*. Dus moest ik et thuis 
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ook al nie bakken. En euhm ‘k heb wel een oven maar euhm nee ja. Eigenlijk doek er niets meer mee. 

‘k Moet eerlijk zijn. 

Interviewer: Misschien over iets anders. Euhm bent u op vakantie geweest? 

Informant 28: We zijn op vakantie heweest dit jaar euhm eigenlijk ieder jaar gaan we naar euhm 

Frankrijk hebben al beetje Frankrijk rondhereisd. Alle streken en zelfs Bourgogne Dordogne de de 

de de Provence eigenlijk zowel maar dees jaar zijn me keer naar Reims heweest met euhm ja niet 

niet ver dus euhm. 

Interviewer: Altijd Frankrijk? 

Informant 28: Italië Turkije al e keer heweest met et vliegtuig dan natuurlijk he maar niet euhm 

altijd maar meestal inderdaad. 

Interviewer: het liefst naar Frankrijk. En waarom? 

Informant 28: Ja het liefst naar Frankrijk omdat het dan ook met de auto kan anders als je met een 

gezin met vier met het vliegtuig kom et al ietske duurder uit en ja. Denk da dat de voornaamste daje 

met de auto en ook voornamelijk Elyn de periode dat ik dan nog werktege dan kon je da 

gemakkelijker mocht ook maar veertien dagen verlof nemen en dan euhm een week was hauw 

heboekt ja of. ’t Was wel praktisch XXX ook da was wel e beetje de reden ja. 

Interviewer: En hebt u een leuke reisherinnering? 

Informant 28: Leuke reisherinneringen jah. Daar moet ik nu wel eventjes over nadenken. Leuke 

reisherinneringen. Ja eigenlijk eigenlijk wel overal waar me heweest zijn hebb’n we toch we 

probeerd’n altijd te combineren ezo beetje cultuur ook mijn vrouw en eigenlijk de kinder’n ook 

zowel Lotte of of Merel twee dochters war’n eigenlijk wel altijd zo heïnteresseerd maar een 

anekdote leuke anekdote kan ik nu nie direct laat me zegg’n zo uit mijn uit min hoed toveren XXX. 

Interviewer: Of leuke uitstappen gemaakt mooie zaken gezien? 

Informant 28: Dat toch wel als ik de laatste dat is drie jaar heleden in Toscane zijn me heweest. Dan 

add’n we veertien dagen rondreis hemaakt ja Toscane die namen kan ik niet of ik zal ze verkeerd 

uitspreken dus XXX dus euhm Lotte weet da ma zijn we dan vier otels geweest en da was eigenlijk 

echt ja heel mooi maar anders ja in in de Provence ook naar et dorpje Saint-Rémis vo maar iets van 

van Gogh enzo dan ebb’n we dat ook da wilden we da toch eigenlijk et geboorteplaats zo oe da die 

daar verbleven is. De laatste euhm Carcasonne nog e keer heweest ook e keer ‘k denk dan nog dat in 

Frankrijk dat euhm dink gebied Rocamadour ja kom er aglik op ja das nog een beetje nie et Lourdes 

die verder helegen is ma toch ook een beetje een bedevaartsoord voor Christenen zo XXX da was 

eigenlijk ook ja ook zo. Maar altijd toch combineren zowel strand me toch veel te haan bezoeken. 

Min vrouw miek dan altijd een plannetje op en dat dat wilde ze zien das misschien nog een anekdote 

dan will’n we dan Merel zocht dan de fotootjes van de gekende of en da wilde dan per se dat zien in 

die stad die foto van allemaal da haan opzoek’n en daar een foto van nem’n da was wel ja. Altijd toch 

veel ja waar we ter plaatse war’n probeerden we toch altijd de streek gezien te hebben. Da was wel 

euhm ja. 
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Transcriptie informant 29 

Interviewer: hoe lang woont u al in Ieper? 

Informant 29: Hans me lev’n. 

Interviewer: Ja. Dus u bent hier geboren? 

Informant 29: Ik ben hier in hebor’n nie hebor’n ik ben hebor’n in in Wijtschate. Maar enkel hebor’n. 

Men ouders woond’n in Iper maar ik ben hebor’n in ‘t ouderlijk huis. Vroeger was dat zo maar ik 

woonde in feite hans me leven in Iper. 

Interviewer: En dan was het evident om hier in Ieper te komen wonen en ook om hier te blijven 

waarom? 

Informant 29: Ja ja jah waarom er is euhm ik ben ier naar school heweest ‘k ben ‘k eb ier me werk 

hevond’n dus waarom zou ik nog verhuiz’n. 

Interviewer: En wat deed u van werk? 

Informant 29: Ik was technisch bediende. 

Interviewer: Ja en kunt u daar wat meer over vertellen? hoe u daar bij bent gekomen? Of dat u het 

graag deed? Wat het inhoudt? 

Informant 29: Ja ja ik ben dus euhm na men opleiding in ’t school behonnen bij de firma Picanol. 

Euhm ik was eerst een universele arbeider dus euhm iemand die polyvalent is dus nadien ben ik dan 

dus een voorman hekom’n dus dat is euhm een een oe zou ik zeggen een voorman iemand die de 

leiding heeft over e kleine hroep. Nadien ben ik dan dus euhm meesterhast meesterhast heword’n 

dat is dan de leiding over e hele hrote hroep. Dus over een hele afdeling ben je baas. Dus waarom zou 

ik dan verander’n van werk ik had het hoed daar. 

Interviewer: En wat moest u dan precies doen? 

Informant 29: Euhm dus ik moest dus instaan dus voor et productie van de montage da was dus et 

samenstell’n van de machines dus instaan dus voor de productie voor et personeel euhm in feite 

alles die te mak’n eeft met et personeel dus euhm verlofdag’n opnem’n euhm euhm ja alles alles met 

personeel in feite dat. 

Interviewer: En deed u het graag? 

Informant 29: Ik deed dat zeer hraag ja. 

Interviewer: En waarom? 

Informant 29: Waarom ik eb ik eb in in feite hestudeerd in die richting dus et kon nie beters dat ik 

me werk kost uitoefen’n da kik heleerd en he. 

Interviewer: Zijn er grote verschillen tussen het moment waarop u bent begonnen en wanneer u 

dan bent geëindigd met werken? 

Informant 29: Jah ’t zijn wel hrote verschill’n dus euhm oe zou ‘k zeggen euhm de verschill’n zijn in 

et begin dus euhm ja ik was geen bediende dus ik was dus de hewone arbeider dus euhm maar de 

situaties waren ook heel anders dan op et einde. Dus qua euhm de hoe zou ‘k zeggen de mensen die 
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die instaan voor de verdediging van me mensen dus oe zou ik zegg’n ar*a en oe noemt da nu de XXX 

van synd* syndicale afgevaardigden dus vroeger was dat euhm praktisch niks maar geleidelijk aan is 

da hegroeid en natuurlijk daarmee moes ‘k kik dan ook rekening ouden je doe niet wa die daje wilt 

dus dat is iets dat zeer veranderd is. Ook qua veiligheid in ’t begin veiligheid ja niemand sprak 

daarover veiligheid er hebeurd’n tamelijk veel euhm arbeidsongevall’n op ’t einde was da nie zo 

meer. Dus euhm da was enorm door ook de de verzekeraars die dat eist’n he want arbeidsongevall’n 

kost’n enorm veel held dus dat wild’n ze nie he als ze moet’n uitbetal’n dus dat is ook enorm 

veranderd. Ook de netheid de netheid in in de firma in ’t begin ollas lag overhoop euhm euhm ‘t was 

vuil in de fabriek euhm ’t was nie proper op et einde dat was da was e salon en euhm dat was et 

hrote verschil. Dus euhm je ziet dat meeëvoluer’n aje daar zit dus je begint daar he en op et einde eje 

dat in feite allemaal zien groei’n en mee*a meehemaakt. Dat is wel interessant. 

Interviewer: En dan groter misschien verschillen tussen nu en vroeger in de gemeenschap als 

geheel? 

Informant 29: hoe oe bedoel je? 

Interviewer: Dus u hebt nu gesproken over verschillen tussen vroeger en nu op uw werk he maar in 

de gemeenschap? 

Informant 29: Jah in de gemeenschap is dat ook wel veranderd.  

Interviewer: Was het vroeger beter? 

Informant 29: Beter neen ‘k denk et nie ‘k denk et nie. 

Interviewer: En waarom? 

Informant 29: ‘k Denk et nie dat beter was men zegt dat altijd he dat vroeger beter was maar in feite 

is da nie waar. Men men eeft een zo e beetje den indruk dat dat beter was en dat men dit en dat 

mocht maar nu meug je dat ook nog maar ‘t is meer onder controle. Dat is ‘t dat is ‘t verschil in feite.  

Interviewer: Ja misschien iets anders. hobby’s of interesses hebt u die? 

Informant 29: hobby’s ja ‘k en dat muziekspel’n. 

Interviewer: En waarom hoe komt u erbij wat van muziek? Kunt u daar wat meer over vertellen? 

Informant 29: Euhm ja ja ja kan daar veel over vertell’n mijn muziek ik en altijd van kleinsaf zeer 

muzikaal hewist. Dus euhm ik en dan in die jah ak e jaar of zestien was ’t moet iets zijn van e jaar of 

zestien vijftien ben ik naar de muziekschool hewist ier in Iper dus ‘k en XXX hevolgd enal en euhm 

ik wilde hitaar spel’n maar toen kon dat niet in de muziekschool dat kon niet toen dus je moest dat 

privé ler’n dus ‘k en dat privé heleerd bij iemand euhm die mens is al dood dus euhm ma ‘k weet ook 

zin naam nie me ‘t is al zodanig lang heled’n en euhm dus je leert dat privé maar ‘k en ook dus veel 

door eigen zelfstudie hedaan op hitaar. Euhm ik ben toen moet’n stopp’n omdak kik naar et leger 

moest dus ik moest stopp’n met de muziekschool kon nie me haan maar me zijn in ’t leger begonnen 

met enkele hast’n dus en daar en eigen groeptje opgericht in et leger. Dus m’ en da veel werk ad en 

als ik dus terugkwam van ’t leger dus ak afhezwaaid werd ben ik dan ier begonn’n met enkele 

vriend’n e groeptje opgericht in Iper ier. Dat is enorm meehevall’n m’ en zeer veel werk had. En m’ 
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en dat ongeveer ‘k en ‘k en nog eerst paar jaar hespeeld met iemand anders voordak me min eigen’n 

begonn’n zin en ik ‘k en ongeveer euhm een jaar of acht dus met da hroeptje hespeeld. Dus en op 

heden doe ‘k dat nog altijd maar op eigen dink he dus nie meer optred’n of nee. Maar in den tijd eb 

‘k veel ophetred ‘n. 

Interviewer: hebt u leuke herinneringen aan die momenten? 

Informant 29: Ja heel vele.  

Interviewer: Kunt u zo’n leuke herinnering vertellen? 

Informant 29: Jah ma dat was nie te vergelijken me nu he. Nu ze gaan naar et optred’n en ze spel’n 

een uur en ‘t is hedaan in mijn tijd was dat euhm vijf uur spel’n soms langer. Dus als euhm in de zaal 

of waar da ge was ze vroeg’n dus kan je nog enkele ur’n bijspel’n mits betaling aja natuurlijk ziet dat 

kon zes zev’n ur’n word’n zelfs w’ add’n e plaats waar dat acht uur was. J’ et daar mooie 

herinneringen aan jaja dus euhm dus je speelt euhm dus in in ergens in een zale of helijk ware en als 

je natuurlijk toen die tijd mee waart met de laatste nummers die toen in de hitparade stond’n da 

moest je kunn’n en dan was dat euhm e feest he als je speelde wij moesten natuurlijk veel vele 

werk’n daarvoor want in die tijd kon je ‘t muziek nie krijg’n op et moment dan de plat’n dus in de 

hitparade stond’n kon je muziek niet kop’n. Sorry da kwam maar zes maand’n nadien op de markt 

dus wa moest’n me doen om mee te zijn de plaat kop’n en afluister’n he. Dus luister’n met de gitaar 

prober’n euhm iemand da was toen nog geen synthesizer da was dan een een orgel een mondorgel 

zegg’n we nog dus je moest dan prober’n te akkoorden zoek’n allerhande muziek uittest’n dus dus 

de zang de zang werd afheluisterd en de de tekst’n dus da was veel werk in die tijd maar me ded’n et 

en dat zijn de leuke herinneringen daaraan.  

Transcriptie interview 30 

Interviewer: Dus woont u al heel uw leven in Ieper? Ja u bent hier… 

Informant 30: Nee nee. 

Interviewer: Nee nee. 

Informant 30: Nee zeker nie. 

Interviewer: Nee ah. 

Informant 30: Euhm dus euhm ben ier dus geboren dus ‘k eb m’n jeugdjaren hier doorgebracht maar 

ben ‘k eb dan een examen gedaan voor de posterijen en ik moest naar Brussel. 

Interviewer: Ja.  

Informant 30: Euhm dan heb ik dus ben ik getrouwd dan zijn we dan gaan won’n naar Brussel naar 

hansgrohe. Dan eb ik kunnen dus examens meehedaan kunnen terugkeren een tijdje gewerkt dus in 

et postkantoor hier in Ieper. En dan eb ik weer een examen meehedaan en dan moest ik weg weer 

van Ieper weer naar Brussel. Ik ik was ik was voor een examen van euhm dus postontvanger en ik 

moest dus postontvanger zijn in Koksijde. En euhm we zijn daar gaan kijken dus min vrouw en ik en 

euhm en in die tijd moest dus de postontvanger nog wonen in de ambtswoning. En we gingen daar 
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naar Koksijde en we zagen daar een oud kot en we zegden ja ma moeten wij naar ier komen wonen? 

Maar ondertussen was ‘t er een algemeen order verschenen bij de posterijen waarbij dat men 

lesgevers vroeg voor in de postschool. En euhm ik kwam daarvoor in aanmerking. Ik eb dus naar de 

selectieproeven ben naar de selectieproeven gegaan. Ik was geslaagd en ik mocht dan de lessen 

volgen in pedagogie psychologie u kent dat ook al e beetje he. En euhm dus da was in Antwerpen. En 

dus ben ik dan twee maanden aan een stuk dus elken dag van Ieper vertrokken naar Antwerpen dus 

om die lessen te volgen. En uiteindelijk euhm was ik zeer hoed gekl*a euhm dus gerangschikt  en 

was de tweede van de groep en ik kwam in aanmerking om dus te mogen starten en ik moest starten 

in de postschool in Brussel. Euhm ja natuurlijk ik heb heprobeerd van ja we zijn al we ebb’n al we 

ebb’n al  e keer gewoond in Brussel we zouden hier willen blijven ‘k zal proberen van dus euhm met 

de trein elke dag maar ‘k was ‘s morgens moest ik de trein nemen van twintig voor zeven en ’s 

avonds was ik maar om zeven uur dertig thuis. Ik eb dat twee maanden uitgehouden maar da was 

nie te doen. Dan kenden we iemand in Oudenaarde en die zegde Ivan en Annie waarom komt u nie 

naar Oudenaarde wonen? En dat is zestig kilometer van Brussel zestig kilometer van Ieper. We zijn 

daarop ingehaan. We ebb’n daar een huis gevonden voor dus te euhm te huren en we zijn verhuisd 

naar Oudenaarde. Dan eb ik dus euhm een dus van maar da was in negenenzestig en dan eb ik tot 

euhm drieënzeventig eb ik les gegeven in de postschool en in euhm dus mijn euhm directeur die was 

die die die ja kreeg zijn overplaatsing bevordering naar et hoofdbestuur in Brussel dus in ‘t 

Muntcenter euhm centrum Brussel. En euhm ij vroeg aan mij of ik wilde meegaan.  ‘k Zeg ja maar 

verdorie dat ben ik dat ja maar zegt hij we zijn content van u komt gij maar mee en ik eb dan nog 

euhm dus van drieënzeventig tot vijvenzeventig eb ik nog in ‘t hoofdbestuur gewerkt en dan 

ondertussen dus met de bevorderingen kwam ik in ik was dus postontvanger tweede klas en dan 

kwam ik in aanmerking om postontvanger eerste klas te worden. Euhm maar ik was tamelijk jong en 

ik zegde ja ik zal daar nie voor in aanmerking komen he euhm ja en ik sprak daarover me min 

inspecteur-generaal met meneer Bonte en die zegde Ivan ge moet dermee niet mee inzetten. Ge 

kunt gij allemaal wat da ge kunt. Wij zullen zorgen da ge hier kunt blijven en we zullen een post 

voor u creëren dus omda we content zijn van u. Dus hoed euhm ze ebb’n een post gecreëerd ik kon 

daar blijven maar ik moest punten en ik kreeg de puntingslijst en wat stond der daar op daar stond 

daarop Ieper der stond daarop Poperinge enzovoort. En natuurlijk ‘k zeg ja ‘t is toch ‘t eeft toch geen 

belang ‘k zal kik da nie ebben he maar ‘t is toch van belang dak dak punt in de voorkeur van dus 

euhm dus etgeen dat ik graag zou ebben he en ik zette Ieper derop en Poperinge enzo. Nu et kwam 

erop neer dat de uitslag kwam en ik kende daar al den ene en den anderen daar in da gebouw en de 

de chef van de personeelsdienst ik belde em ‘k zeg oe zit dat zegt ie Ivan zegt hij ge kunt nooit 

denken wa da ge hebt. ‘k Zeg nee ‘k zeg euhm Maaseik zeker of of euhm Leopoldsburg of ‘k weet niet 

wat he. Nee zegt g’ ebt Poperinge. Oh ja potverdikke jah da was een probleem. Ze adden mij daar een 

post hecreëerd en kwam dan thuis euhm met de vrouw en dat bespreken en zij is ook van Ieper ik 

ben van Ieper. Dat was e gelegenheid om terug te keren we hebben hans de nacht nie geslapen maar 
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et besluit was da we toch zouden Poperinge nemen. Dan ben ik ’s anderendaags ben ik dus bij de 

inspecteur-generaal geweest bij meneer Bonte dus heb XXX geduwd op zen knopje dat ik vroeg als 

ik mocht binnengaan. ‘k Zeg meneer Bonte ‘k zeg zou toch graag ‘k zeg der is punting is euhm 

uithekomen ‘k zeg toch graag iets bespreken met u. hij bekijkt me zo. Ja zegt hij ge zult gij hier 

vertrekken he, gij deserteur zeit hij. Nu hij eeft da gesteund en ‘k ben dus terug kunnen komen ier 

naar Poperinge maar ik ad et geluk we moesten nie meer in e ambtswoning wonen dus we konden 

hier in Ieper wonen en ja van Ieper na Poperinge da was geen probleem en zo ben ik dus ik eb dan 

tot in ‘t jaar euhm negentien euhm achtennegentig ben ik dan dus e goeie twintig jaar 

postontvanger heweest in Poperinge. En dan euhm de pensioen op pensioen gegaan he en geen tijd 

meer he.  

Interviewer: En geen tijd meer. Wat doet u dan zoal nu? 

Informant 30: Wat dak nu allemaal doe? Oh ja euhm veel lezen geschiedenis dat is me hobby. Ah ik 

had graag euhm gestudeerd voor licentiaat geschiedenis maar ik kom uit een tijd euhm waar dat ge 

oude humaniora had en g’ ad moderne humaniora. En euhm ik ad natuurlijk gekozen voor moderne 

humaniora en ik kreeg dus een een lesgever euhm e zekere meneer Ghysen. Euhm en euhm en die 

da was nen een oh da was euhm die die kon mij in de wolken brengen dus met met zijn me zijn en ik 

kreeg dus goesting om ook te haan voor dus euhm lesgever in geschiedenis. Maar in die tijd wa 

moest je doen om licentiaat geschiedenis te worden moest men oude humaniora gedaan ebb’n. Dus 

ik was geplosuleerd. Dus ik kon nie ik kon wel nog haan voor et regentaat maar ja dan was ik 

verplicht van geschiedenis regentaat en dan moest ge der nog iets bijnemen en dan zat ge ook in een 

categorie ja ja mensen die jongeren die een beetje in hun pubertijd waren enzo das niet zo 

gemakkelijk gelijk in in hoger middelbaar he. Enja dan is ‘t er niet van hekomen. En dan ben ik dan 

maar maar natuurlijk euhm toen ik dus naar ‘t einde van men carrière kwam euhm zegde ik ja ik zal 

kik euhm als ik op pensioen ben moet ik zorgen dat ik in geen zwart gat terecht kom he en euhm ja 

wat is ‘t er gebeurd. Euhm der kwam dus een melding dat er een examen zou uitkomen van euhm 

stadsgids. En euhm ja ik eb ja ik *u beantwoordde aan de voorwaarden. ‘k Eb me daar voor 

ingeschreven en ‘k eb dus twee jaar aan e stuk elke zaterdag lessen gevolgd dus euhm in verband en 

ik was dus hoed euhm gerangschikt ja gelukkig door me inzet natuurlijk en denk ik he en euhm en ik 

ben dus begonnen in negentienzes*a ik werkte toen al he nog en euhm da was in zesentachtig. Dus 

en nu moe ‘k nu nog regelmatig euhm ’k eb dat euhm ‘k eb regelmatig ook me bustochten rond Ieper 

enzo heuvelland Frans-Vlaanderen enzo euhm maar verleden jaar euhm eb ik besloten van e klein 

beetje af te bouwen omdat ik zegde ja min leeftijd ja ik voel me nog goed ik ben nog vitaal maar ge 

kunt nooit weten dat er toch en dat ik zeg ja dan val ik dan dan valt alles direct weg. Et is beter dat ik 

een beetje afbouw en van sedert verleden jaar doe ‘k die bustochten nie meer en ik euhm ik 

specialiseer me uitsluitend op Ieper. Dus alles wat dat Ieper betreft. Dus euhm de musea euhm Ieper 

middeleeuws euhm Ieper dus vestigingsstad euhm onbekend Ieper Ieper wederopbouw Ieper 

weder*a dus weder*a euhm dus euhm weder*a dus euhm ee*a Eerste Wereldoorlog. Euhm ook 
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euhm ja Ieper euhm ook voor de jeugd dus euhm dus kinderwandelingen sneukelroute ook ook iets 

speciaals en ik doe da nu allemaal en en der zal nu nu zijn ze bezig met een een nieuw euhm 

museum ik weet ik weet nie of u dat weet dus er zijn dus ier in Ieper dus de alle musea zullen 

verdwijnen en zullen opgenomen worden in één groot museum. En dat zal ondergebracht worden in 

de lokalen waar dat nu voor et ogenblik de stadsdiensten zich bevinden en die gaan naar naar euhm 

de aula euhm et gebouw naar waar da Lernout en hauspie was voor begin volgend jaar en daar en nu 

zijn ze volop bezig met dus euhm oe zou ‘k zeggen euhm de uitbouw euhm van dat nieuw museum 

dus euhm te bespreken en ik denk euhm begin volgend jaar dat men de bevolking van Ieper zal 

euhm raadplegen dus met de ideeën met dus voorstellen enzo. Euhm oe da dat er zou moeten 

uitzien en ik denk en ik hoop dat ik daar zal mogen euhm dus gi*a en ik gids ook in et 

Mergelyckmuseum en dat zijn maar een zestal die dat doen ja wegens het feit dat dat zeer waardevol 

is en dat daar dus ook een euhm beveiligingssysteem is enzo meer en en da ge da allemaal dasse zich 

beperk’n tot enkele. Dus dat is een zeer dankbaar dus museum om te gidsen enzo kijk. En euhm w’ 

ebben ook veel gereisd. Euhm maar nu beginnen we klein beetje dus euhm af te bouwen. Ik zou nog 

graag reizen maar men vrouw is der minder. Dus euhm ja kijk verleden jaar ik ad altijd nog e keer 

willen naar Rome gaan maar men vrouw zei ja kijk ja nee en me men oudste kleinzoon Rik die zegde 

opa dat is geen probleem wij kunnen we kunnen wij da samen doen en dan ebb’n we da gedaan. En 

we zijn dus een achttal dagen naar Rome geweest.  

Transcriptie interview 31  

Interviewer: Woont u al uw hele leven in Ieper? 

Informant 31: Ja. 

Interviewer: En hoe lang is dat dan al? 

Informant 31: Van et jaar dak geboren ben eenenveertig. 

Interviewer: En u bent dan hier blijven wonen. Waarom? 

Informant 31: Door me werk. 

Interviewer: Ja en wat doet u van werk? 

Informant 31: Euhm kapsalon gestart en blijven kapsalon voort uitoefen’n. 

Interviewer : En waarom precies kapper? hoe bent u daarbij gekomen? Kunt u daar iets meer over 

vertellen? 

Informant 31: Ja da was in die tijden nog de keuze van de moeder die bepaalde welke richting dan de 

kinder’n ging’n doen.  

Interviewer: Ja.  

Informant 31: En ik heb da gevolgd. 

Interviewer: En deed u dat graag? Doet u dat graag? 

Informant 31: Euhm ik deed dat graag. 

Interviewer: En waarom? 
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Informant 31: Da was e goeie keuze goeie ja. Graag bij de mens’n euhm et werk graag doen. 

Interviewer: Zijn er leuke verhalen die u al gehoord hebt in uw salon? 

Informant 31: Euhm in mijn salon ja anekdot’n of zoiets? 

Interviewer: Ja. 

Informant 31: Jah ’t zijn er natuurlijk veel wuk hebeurt er. De dagelijkse gebeurteniss’n waarover 

gebabbeld wordt ‘t nieuws sport uiteraard veel sport. 

Interviewer: Nog? 

Informant 31: Jah af en toe jah ja zoveel wordt er uiteindelijk nie hebabbeld wi. 

Interviewer: Neen? 

Informant 31: Nee nee. 

Interviewer: En u hebt dan uw kapsalon hier in Ieper opgestart. Euhm wat vindt u van de stad? 

Informant 31: De stad is mooi. 

Interviewer: Is Ieper erop vooruitgegaan? 

Informant 31: Ieper is er zeker erop vooruitgegaan zekerlijk. Op toeristisch hebied werkgelegenheid 

ook he veel kleine fabriekjes bijhekom’n. 

Interviewer: Ja en zijn er nog redenen waarom het nu beter is dan vroeger hier in de stad of in het 

algemeen? 

Informant 31: Ja onder andere et de werkgelegenheid is euhm van groot belang voor iedereen. Dus 

at er werk is zijn de mensen tevreden en euhm leven graag in de stad. 

Interviewer: Zou u zeggen dat het nu beter is dan vroeger? 

Informant 31: Beter? Jah het is soms anders. 

Interviewer: De samenleving? 

Informant 31: De samenleving is ja dat is wel ietsje minder. 

Interviewer: Waarom? 

Informant 31: Vroeger was de samenleving euhm de mensen zijn meer in*a in*a individualistisch 

geword’n elk op zich ja zo dat er minder bij de mensen gehaan is en ja ’t is ’t is anders bi vroeger. 

Interviewer: hebt u leuke anekdotes van vroeger uit uw kindertijd? 

Informant 31: Jah kindertijd was ja nie meer lik lik nu. Computers niks ’t was spel’n ravott’n he e 

beetje zo’n dingen voetball’n en wandel’n lop’n sport doen ja. Al zo’n dingen ja. 

Interviewer: Zijn er geen momenten die u zullen bijblijven van vroeger? Gebeurtenissen? 

Informant 31: Jah op zich nie rechtuit aan te al’n jah nee ‘k zie nie rechtuit heen grote verschill’n in 

de hebeurteniss’n. 

Interviewer: Nee euhm enkele leuke herinneringen die u hebt aan vroeger? 

Informant 31: Jah leuke herinnering’n ’t zijn er zo veel. 

Interviewer: Vertel er een paar ja. 

Informant 31: Altijd soms te veel om om op te noem’n om op te noem’n he dat euhm jah. 

Soldatentijd soldaat haan zin das e hele hebeurtenis. 
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Interviewer: Kunt u daar wat meer over vertellen? 

Informant 31: Ja da was e hoeie tijd één jaar het leger hediend euhm ‘t was plezant. 

Interviewer: En wat deed u daar dan? 

Informant 31: Ik en ook kapper geweest he zes maand’n soldaat heweest en zes maand’n kapper 

heweest. 

Interviewer: Ja en wat moest u dan doen in het leger? 

Informant 31: Ja stormfuselier euhm mortier’n zwa*a zware infanteriewap’n en de laatste maand’n 

ja kapper geweest ja. 

Interviewer: In het leger? 

Informant 31: In het leger ja aan et bataljon. 

Interviewer: Uhu. Euhm ja over het leger gesproken de het oorlogstoerisme hier in Ieper. Wat vindt 

u daar van? Wordt dat toerisme te veel gecommercialiseerd of niet? 

Informant 31: Tgoh ja. Daar is euhm een trend dat iedereen aanhaalt gecommercialiseerd jah maar 

iedereen eeft er baat bij he. Zekerlijk de de horica et daar zeker baat bij ‘t is hoed vo  goed vo ’t 

zak’nleven en de winkels en en noem maar op. Er is zelfs ja prima he prima heleg’n. 

Interviewer: Bent u zelf geïnteresseerd in de oorlog? 

Informant 31: Ja.  

Interviewer: Waarom. 

Informant 31: Jah uit uit nieuwsgierigheid he en uit de beeld’n allemaal ziet wat dat de mensen 

allemaal ebb’n gemaakt en de soldat’n en jah dat da boeit toch fascineert toch. 

Interviewer: hebt u verhalen uit de oorlog? 

Informant 31: Verhalen uit de Eerste Wereldoorlog? Bejah ’t geen damme hezien ebb’n op helezen 

ebb’n en documentaires en ma persoonlijke verhal’n nee nee. 

Interviewer: Van uw ouders? 

Informant 31: Euhm ja ja ja en van van bur’n die nog de oorlog meehemaakt ebb’n he die daar van 

verteld’n enzo ja. 

Interviewer: En hoe gaan die verhalen dan? 

Informant 31: Jah jah nie plezant loopgrav’n da da da jah weinig et’n kou en al van die toestand’n da 

da iedereen weet oe oe dat was dan he. 

Interviewer: Ja persoonlijke verhalen hebt u niet? 

Informant 31: Nee nee. 

Interviewer: Ook nooit gehoord? 

Informant 31: Wel ja gehoord verhal’n jah. Allemaal staan allemaal in de boek’n en zo zo in in 

verhal’n daje verhalen leest uit de boek’n en de documentaires daje ziet. 

Interviewer: Euhm misschien over iets anders dan. Euhm bent u een reiziger? Bent u veel op 

vakantie geweest gaat u veel op vakantie? 
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Informant 31: Euhm grote reiziger niet. Nee mijn vrouw en ik geen hrote reizigers soms e keer naar 

de Ardenn’n weekend’n wel al e keer jah in de de land’n Turkije heweest Spanje keer heweest 

Frankrijk maar zo veel nie. 

Interviewer: En waarom niet? 

Informant 31: Interesse die der nie altijd is. hraag hraag in ei*a in eigen stad. 

Interviewer: Ja en waarom dan precies naar de Ardennen of naar Turkije? Zijn er daar redenen voor? 

Informant 31: Me vrienden. 

Interviewer: Met vrienden. 

Informant 31: Me vrienden ja. 

Interviewer: En wat doet u dan op vakantie? 

Informant 31: Wandel’n eten e pintje drink’n. 

Interviewer: Ja en ook iets van de cultuur? 

Informant 31: En iets gaan bezoek’n ja dat ook wel ma nie zo veel. Nie zo veel. 

Interviewer: Euhm is er nog een land of een stad die u nog graag graag zou zien? 

Informant 31: Graag zou zien? Euhm jah jah beter ler’n kenn’n bijvoorbeeld Parijs nog Lond’n wel al 

heweest ben ma ’t zijn grote sted’n je et ze nie gezien in één maal. 

Interviewer: En waarom spreken die steden u zo aan? 

Informant 31: ’t Zin boeiende steden voor mij zijn da boeiende steden. 

Interviewer: En u bent er al gedaan wat hebt u daar dan gedaan? 

Informant 31: Euhm Parijs veel geweest voor ‘t beroep op stage en dan met een gelegenheid ook iets 

gaan bezoek’n. 

Interviewer: Kunt u daar iets meer over ver*a? 

Informant 31: Londen ook met euhm vriend’n na Lond’n verschillige den Tower euhm wat ebb’n 

wider daar nog gaan bezoeken in Parijs in Londen de Tower National Gallery dus zo’n dingen zo e 

beetje hedaan. 

Interviewer: Bent u dan geïnteresseerd in musea? 

Informant 31: In musea’s ja ma nie te veel nie nie nie voor he*a e ganse dag van ‘t ene museum na ’t 

andere nee nee. 

Interviewer: U hebt verteld dat u stages gedaan hebt in Parijs. hoe verliep dat dan? 

Informant 31: Ja da was heel heel leerzaam he als kapper dus euhm Parijs de mode van Parijs staat 

altijd bov’n en dat kunnen haan volg’n dat is zeer interessant vo later toe te passen en nadien in je in 

je eigen salon. 

Interviewer: Bent u nog in andere landen geweest? 

Informant 31: Euhm ja Nederland uiteraard Luxemburg aanpalende land’n e beetje. 

Interviewer: Nooit verder? 

Informant 31: Turkije Spanje Turkije één maal en Spanje en Frankrijk verschillende keer al 

verschillende mal’n in Frankrijk. 
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Interviewer: En nog ergens anders? 

Informant 31: Nee ah Amerika dat zal nog verget’n. In Amerika ek nog heweest. 

Transcriptie informant 32 

Interviewer: hoe lang woont u al in Ieper? 

Informant 32: Dertig jaar. 

Interviewer: Ja en euhm waar hebt u voordien gewoond en waarom dan naar Ieper gekomen? Kunt u 

daar iets meer over vertellen? 

Informant 32: Ik woonde in West-Vleteren daar stond ook et ouderlijk huis euhm een tussenstapje 

via Gent daar eb ik gestudeerd en dan ben ik na men studies euhm direct in Ieper terecht euhm 

gekomen in et euhm college als leraar aan et werk gegaan en uiteraard op het moment dat je in het 

huwelijksbootje stapt dan kijk je wat de beste locatie is dicht bij et werk en door et feit dat mijn 

partner thuis werkt euhm hebben we gekozen voor Ieper. 

Interviewer: Ja en kunt u iets meer vertellen over uw studies en dan later over uw werk waarom 

hebt u die studies gekozen euhm deed u uw werk graag? 

Informant 32: Euhm zonder enige twijfel was et al heel lang zeker dat ik leraar wou worden daar ben 

ik dan ook euhm resoluut op af gehaan en met succes dus die studies afgerond dan ben ik wel eerst 

vroeger beroep had de naam supergent euhm dan later studiemeester opvoeder nu noemt men dat 

euhm leerlingenbegeleider euhm geworden in combinatie met euhm et vak godsdienst enkele 

uurtjes die ik mocht heven plus eerste jaar euhm euhm vervangen opdrachten als ik dat zo mag 

zeggen collega’s euhm zieke collega’s vervangen en dergelijke om aan een volledige betrekking te 

geraken vanaf et tweede jaar zat ik dan met een volledige betrekking weliswaar als euhm 

studiemeester opvoeder leerlingenbegeleider en toen had je nog de mogelijkheid om om euhm 

overuren te geven nu kan dat allemaal zo goed niet meer dan heb ik inderdaad euhm ook vanaf dat 

tweede jaar wat godsdienst kunnen geven. Na verloop van tijd is dat euhm geschoven of verschoven 

tot deels euhm leerlingenbegeleider en deels euhm leraar en uiteindelijk ben ik dan volledig kunnen 

doorgroeien naar een leraren*a of lerarenloopbaan. Dat euhm heb ik gedaan tot en met euhm vorig 

schooljaar. Dat wil zeggen dat ik nu in ziekteverlof ben omwille van et feit dat er mij nog een 

heelkundige ingreep wacht en afhankelijk euhm daarvan euhm zal ik dan euhm uiteraard verwacht 

ik geen terugkeer meer naar et onderwijs gezien de revalidatie en uiteraard verwacht ik dat ik dan 

een dat ziekteverlof kan laten overgaan overvloeien in euhm pensioen. 

Interviewer: Ja als leerlingenbegeleider wat moest u dan allemaal doen? 

Informant 32: Voor een stuk was dat de leerlingen opvangen ’s morgens opvangen als ze op school 

kwamen dat was voor een aantal leerlingen al meteen problematisch omdat ze opgroeiden in een 

euhm niet zo ideale thuissituatie gevolg was dat een aantal leerlingen met problemen naar school 

kwamen over die problemen niet met hun vrienden konden spreken zit dan ook in een periode waar 

er nog niet met gemengd onderwijs zaten en jongens meten zich sowieso al euhm meteen wat 
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stoerder gedrag aan dus euhm tegen je vrienden euhm vertellen over euhm je probleempjes thuis of 

de spanningen die er zijn loop en dergelijke lukt het ons niet maar die studiemeester dat is dan 

euhm vaak wel de praatboei of praatpaal of euhm de vuurtoren waar ze dan toch naartoe kunnen 

om hun hart te luchten. Voor een stuk ook euhm wil dat zeggen studie geven in die tijd was dat zo 

he euhm normaal gesproken waren de leer* leerlingenbegeleiders van vroeger nie direct heel goed 

voorbereid op euhm op hun taak als euhm euhm opvoeder als ik et zo mag zeggen omdat meestal 

mensen waren die euhm een lesopdracht beoogden veeleer dan een een permanent contact met met 

hun leerlingen. Nu is dat helemaal anders ik heb dat gemerkt euhm in mijn collega’s ook naar een 

nascholing bijscholing en dergelijke euhm gaat dat veel verder veel dieper zijn die mensen ook 

euhm heel hoed voorbereid op euhm op opvang euhm crisisopvang en dergelijke bij ons was et vaak 

ook euhm zwemmen in een vijver zonder zwembandjes euhm maar dat dat lukte toen lukte dat wel 

en ik heb ook voldoende feedback gekregen van die leerlingen ook ja van oud-leerlingen dat zijn 

daar toch heel wat aan gehad heb door het feit dat die eerste lijn er was en dat ze bij mij euhm 

terecht euhm konden en ja met hun kleine of grote probleempjes voor de dag konden komen. 

Daarnaast waren er ook leerlingen die euhm absoluut niet de minste moeite hadden euhm op school 

die euhm zich daar euhm honderd procent amuseerden en dan probeerde ik dus ook wel wat euhm 

aan mee te doen door hen een aanbod te geven op het vlak van sport en aan de andere kant ook het 

toneel betreft collegetoneel maar dat was meestal dan wel wat meer voor de oudere leerlingen als ik 

dat zo mag zeggen dus de de mensen die we nu in de derde graad vinden. Ook al was er toen een 

andere opsplitsing tussen lager en hoger he dus euhm twee cycli van drie jaren nu uiteraard zitten 

we met drie maal twee jaar. 

Interviewer: En kan u kiezen tussen leerkracht of leerlingenbegeleider? Wat deed u het liefst of hebt 

u daar geen uitgesproken mening over? 

Informant 32: Mijn bedoeling was natuurlijk lesgeven en daar euhm was ik euhm voor 

klaargestoomd als ‘k het zo mag zeggen en euhm ‘k heb ‘k heb die job als leerlingenbegeleider heel 

graag gedaan maar uiteraard euhm is et denk ik euhm naar mij euhm toe zou ik toen die overgang 

naar full-time leerkracht euhm daar eb ik toch wel et meeste plezier aan beleefd. Ook al heb je dan 

natuurlijk ook wel de taak als euhm euhm klasseleerkracht vaak euhm om ’t contact met je 

leerlingen warm te houden. Dus daar heb ik ook heel goeie ervaringen euhm gehad als ze titularis of 

klassenleerkracht maar toen ik inderdaad euhm vooral godsdienst gaf heb je dan sowieso ook wel et 

feit dat je af en toe de noodzaak voelt om de les stil te leggen en nie dieper in te haan op euhm et 

onderwerp van de dag maar eigenlijk op het echte onderwerp van de dag in te zoomen. Als er ergens 

iets schort in een klasgroep euhm of als er zich iets euhm voorgedaan heeft euhm ik bedoel dan wat 

grootschaliger Detroux euhm tijdperk enzoveert euhm dat had zo’n impact op euhm de leerlingen 

dat zij absoluut euhm niet in staat waren op dat moment om euhm gewoon gewoon les euhm te 

volgen theorie te verwerken dat dat moest dat gezegd krijgen van hun hart gegooid krijgen enja 

daarvoor is het vak godsdienst dan wel een ideaal vak omdat je ook es naast die theorie kunt gaan 
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staan en eventjes de de evangelische invulling meer naar de praktijk kunt euhm brengen dan euhm 

puur naar et tekstuele dan. 

Interviewer: Ja en hebt u een leuke herinnering aan de tijd voor de klas? 

Informant 32: Zonder enige twijfel zonder enige twijfel de beste herinneringen zijn de uitbouw van 

de klassikale vieringen met de leerlingen. Dat euhm denk ik is toch wel iets euhm dat voor mij is 

bijgebleven maar ik ik krijg ook signalen van euhm oud-leerlingen en leerlingen dat ze daar heel 

veel uit hehaald hebben euhm niet alleen naar nowhow maar uiteraard ook naar euhm krachten 

bundelen samen zwoegen werken euhm om een eindproduct af te leveren en uiteraard ook dan 

euhm wanneer die viering plaatsvond hadden ze dan ook euhm heel veel deugd aan ‘k moet zeggen 

‘k eb ook nog kop getrokken voor de slothappening euhm ook naar de leerlingen toe was dat voor 

hen euhm heel positief omdat ze voelden van ja kijk dit dit wordt ook een afscheid van die 

leerkracht en ook van die koptrekker van de pastoraal en euhm als we samen voor hetzelfde doel 

gaan en dan mooie viering van maken dan is et ook een mooie manier van voor hem om afscheid te 

nemen ook voor ons om hen een afscheid te geven en vice versa uiteraard ook. Dat was dus een heel 

warme euhm sterk emotioneel moment moet ik zeggen heel warm moment zonder enige twijfel. 

Transcriptie informant 33  

Interviewer: Zo hoe lang woont u al in Ieper? 

Informant 33: In feite van bij me geboorte zesenzeventig jaar.  

Interviewer: En dus altijd in Ieper blijven wonen? 

Informant 33: Altijd in Ieper hewoond euhm lager en middelbaar onderwijs hevolgd euhm dan die 

jaren aan de universiteit en dan teruhhekeerd naar Ieper voor de beroepshalve. En er altijd 

hebleven. 

Interviewer: En wat hebt u gestudeerd? 

Informant 33: Germaanse filologie dat heette toen hermaanse filologie en dat waren dus in de 

kandidaturen drie talen das verplicht Nederlands Duits en Engels en in de licenties mochten we dan 

kiezen dus na de tweede kandidatuur mochten we kiezen en euhm en tussen één van de vreemde 

talen dus Nederlands bleef en dan koos je ofwel Duits ofwel Engels en ik heb Engels gekozen als ja. 

Interviewer: En waarom hebt u dat gestudeerd? 

Informant 33: Wel dat is eigenlijk zo e heel verhaal zijn hoor. Euhm ik had ik voelde enorm veel voor 

journalistiek. Maar ik moet u zeggen dat was dus in de jaren euhm negentienhonderd in de vijftig. 

We hadden net een tv hekocht thuis he da was helemaal in ‘t begin en euhm dat sprak me dus 

heweldig aan dat beroep maar dat was absoluut niet de zin van men moeder die die in et beroep van 

de journalist en die die persoon van de journalist dat was e zwever dat was een dwaler he die zat 

overal die was nooit thuis en zo meer en zo meer. En euhm ja dus dan moest ik dan wel een andere 

keuze maken en euhm want normaal had ik wel gedacht aan euhm licentie klassieke filologie maar 

ik dacht als ik dat kies dan ben ik voor eeuwig en altijd hebonden aan het onderwijs. Daarom heb ik 
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gekozen voor germaanse omdat ik dacht ook al ben ik dan in et onderwijs ik kan dat nog altijd even 

eruit wippen om toch aan journalistiek doen maar ‘t is nooit zover gekomen. 

Interviewer: hebt u dan al altijd leerkracht willen worden? 

Informant 33: Ja toch wel. 

Interviewer: En waarom? 

Informant 33: Oh waarom omdat ik dat nog min nog meer een fijn beroep vond omdat ik dat gezien 

had in euhm ik heb et college van Ieper gedaan gevolgd en euhm ik zag dat die mensen daar toch 

iets te vertellen hadden en ik moet wel zeggen dat wij leerlingen in die tijd we moesten wel 

aandachtig zijn en alle ik zag dat ik dat die die interactie tussen leraar en leerling dat dat dat de 

passies voor mij ook ja.  

Interviewer: En hoe lang hebt u lesgegeven? 

Informant 33: Euhm twee*a drieëntwintig jaar en na drieëntwintig jaar ben ik dan directeur 

geworden van een school in Ieper ier e technische school maar euhm eerlijk gezegd het beroep van 

leraar beviel me veel meer dan dat van directeur. Dus om et u met een euhm ja laat mij iets zeggen 

met een met een verkeerde uitdrukking nog e keer uit te drukken als ik et nog opnieuw zou kunnen 

doen zou ik nooit geen directeur meer worden nee. Ik was veel liever leraar. 

Interviewer: Welke leuke herinneringen koestert u dan aan de tijd voor de klas? hebt u leuke 

momenten? 

Informant 33: Euhm ja ewel dat was dat vind ik nu e keer een goeie vraag van iemand die uit et aso 

hekomen is he. Je hebt toch aso gevolgd? Euhm dat is dat de mentaliteit ‘k spreek wel excuseer en ik 

heb daar geen enkele bijbedoeling bij als ik vaak verwijs dus naar euhm et college en de et vrij 

onderwijs want ik zeg opzettelijk niet meer et katholiek ik zeg et vrij onderwijs he. Euhm omdat in 

die tijd euhm als leraar dat de mentaliteit bij de leerlingen in een technische school veel veel 

aangenamer veel veel hoe zou ‘t ge ‘t gaan zeggen veel verstandiger was dan in et college. Ik 

herinner mij best hoe de mentaliteit was in het college hoe de leerlingen daar euhm zich gedroegen 

terwijl in in een in een euhm technische school daar waren ze zichzelf. Bewust van et feit dat ze 

geen euhm aso leerling waren dat dat eventueel wat niet altijd waar was maar wat dat dat dat 

eventueel boven hun intellectueel petje ging en zij konden zich daar zeer goed in vinden mijn 

mogelijkheden rijken zo ver en daarmee ben ik tevreden zodanig zelfs dat ik gaf daar Engels Duits 

euhm er was geen Duits in euhm in technisch onderwijs toen. Euhm Du*a Engels en Nederlands en 

die die leerlingen die kwamen natuurlijk naar een technische school niet voor dat Engels en 

Nederlands ze kwamen vo om een een stiel te leren laat mij zeggen he een ambacht te leren. Maar 

euhm dat was in e goeie verstandhouding met die leraar Nederlands met die leraar Engels met die 

leraar geschiedenis. Ik neem die vakken derbij en ik zal ervoor zorgen dat dat zo goed mogelijk 

verloopt en inderdaad dat was een onuitgesproken afspraak euhm ik zal wel zorgen dat ik daardoor 

ben en dan haalden die mensen daar toch er waren natuurlijk heel knappe bij ook ook want ’t zijn 

daar heel wat mensen uit die tijd zelfs burgerlijk ingenieur geworden licentiaat wiskunde en zo 
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meer maar euhm dus de meeste natuurlijk niet. En euhm der waren die en die mensen die haalden 

daar laat mij zeggen zo tot zestig zeventig procent euhm op et examen voor voor dat vak omdat ze 

natuurlijk meer inspanningen ded’n voor elektronica en en mechanica en noem maar op alle. Maar 

dat was e zeer zeer prettige sfeer inderdaad en euhm ze waren geïnteresseerd als je tenminste euhm 

et interessant kon voorstellen. Als je louter theoretisch bleef dan zouden ze wel afhaken maar euhm 

over et algemeen was dat was dat heel heel goed. Dat is de beste de de de de beste herinnering die ik 

heb aan die leraar die jaren als leraar. Zodanig als ik nog kom nog vaak oud-leerlingen tegen 

allemaal euhm alle ‘k bedoel altijd nog mensen uit euhm me leraarsloopbaan he en euhm ah meneer 

oe is ‘t te ewel we add’n da was toch een schone tijd zeggen ze zelf en dat doet mij ontzettend veel 

plezier. En ik moe zeggen he daarom zeg ik die die periode als directeur die die die ligt mij veel 

minder in de herinnering dan de periode van euhm leraar. 

Interviewer: Ja merkt u dan verschillen tussen de tijd wanneer u bent begonnen en wanneer u bent 

gestopt met leraar? 

Informant 33: Absoluut absoluut absoluut de euhm dus in de mentaliteit euhm jah de mentaliteit is 

natuurlijk et gevolg van de de de wijzingen laat mij zeggen in et algemeen klimaat soci* sociaal 

klimaat cultureel klimaat natuurlijk kan je afvragen wat is er et eerste de kip en et ei. Wat is er et 

eerste is et et sociaal klimaat dat de mentaliteit bepaalt of is et omgekeerd he euhm maar ik bedoel 

alleen maar dat in de jaren zestig toen ik begon als leraar was natuurlijk de mentaliteit helemaal 

anders dan nu. Natuurlijk we zouden daar nog even over doorpraten he maar euhm dat is nu 

beoordeeld door een mens van zesenzeventig jaar. Ik zal dus helemaal nie beweren dat die 

mentaliteit toen veel beter was dan nu. Voor mij wel ma voor jonge leraar nu zou die waarschijnlijk 

zin handen ten hemel heffen en zegg’n jongens wat een tijd maar voor ons was dat was dat 

inderdaad omdat wij ook uit zo’n streng laat mij maar zeggen zoals ‘t is uit een heel streng regime 

kwamen he zowel thuis als op school he. En dat et had zen logisch gevolg in die loopbaan en dat dat 

viel zeer goed mee. Ik zou natuurlijk ‘k zou nie kunnen indenken dat ik nu nog zou voor een klas 

staan maar dat kan natuurlijk niet je kunt die twee tijden met mekaar niet vergelijken he. Maar ik 

weet nog goed dat is nog alle hetgene wat ik vergeleken eb met euhm met vroeger toen ik directeur 

was dat er soms wel klachten waren en je kunt er niks meer mee doen met de leerlingen en dit en 

dat dat zul jij horen als je in ‘t onderwijs komt dat is een eeuwige klacht. En ik had e keer ergens ik 

weet nie meer wanneer ’t was nog voor voor de computer zou ik gaan zeggen voor internet 

gevonden of gelezen dat euhm een traktaat van Socrates over de ellendige de ellendige gesteldheid 

euhm laat me zeggen morele gesteldheid van de jeugd. In zijn dagen en ik las dat ma alle dat was nu 

enorm dat dat in die gelijkenis ma met zoveel eeuwen tussenin tussen de twee tijden. Dus die jeugd 

is altijd een jeugd geweest en we hadden dat dat merk je maar je moet als jong mens bij jonge 

mensen staan. Ik denk dat een dat een leerkracht dat ij de gelukkigste jaren beleeft in zen loopbaan 

in de eerste jaren of de jaar als je e keer goed gevestigd is. ’t Eerste jaar ’t eerste en tweede jaar dat is 

inderdaad zoeken naar je plaats he dat is eerst en vooral vechten om je gezag te vestigen enfin da 
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was toch zo in mijn tijd da je tenminste iets te zeggen hebt in je klas he. Als leerlingen daar gaan een 

revolutie voeren kun je niks vertellen he dus dat dat dat duurt zen tijd daje de leerlingen kent en dat 

zij jou kennen en dan zullen dan is dat een plezier om les te geven he. Tuurlijk je moet je les kennen 

ook he je moet je materie kennen ma daarom moet ge wel zeggen als je als je euhm vier of vijf jaar 

universiteit gedaan hebt is je bagage wel groot en rijk genoeg om zeer gemakkelijk door et leven te 

gaan in ’t onderwijs bedoel ik he. Ja absoluut dus het is e kwestie van er goed op voorbereid te zijn 

dan is dat dan is dat ja als je e beetje leeft voor je vak ook he dat is dat een plezier. 

Transcriptie informant 34  

Interviewer: Dus euhm woont u al heel leven in Ieper? 

Informant 34: Nee dus van sinds euhm negentientweeënzeventig he dus eerst ben ik in nehenzestig 

interims komen doen in Ieper vervanging van e zieke arts dan eb ben ik em komen vervangen als hij 

op verlof ging en dan sinds samen gaan werken. Allo ja ja das heel hoed ja jaja ma das niks euhm na 

vier uur ma ’t mag gerust zes uur zijn of zeven uur ja jaja in orde ’t is heel vriendelijk dank u dag. E 

je ook opgenomen. 

Interviewer: Kan dat er allemaal gemakkelijk uitknippen natuurlijk. 

Informant 34: Ja ma nee dus ’t is de taal dat ik spreek aan de telefoon als ge iemand uit Ieper met e 

Frans accent spreekt. Wel ok dus euhm waar waren we gekomen dus aja euhm in neg’nzestig eerste 

vervanging en dan euhm interims hedaan als zij op verlof was dan is ze nog e keer ziek gevall’n dan 

ben ik ben ik twee keer zes weken zo in Ieper heweest en dan zijn we haan samenwerken en 

sindsdien ben ik in Ieper hebleven.  

Interviewer: Ja. Euhm u studies kunt u daar wat meer over vertellen en waarom u ja die studies 

gevolgd hebt en waar? 

Informant 34: Waarom dak geneeskunde hedaan eb. Dat is ‘k was zeventien achttien jaar das das e 

moeilijke vraag om om daar op te antwoorden he maar dus euhm wel ik eb klassieke humaniora 

hedaan dus Latijn-Griekse tot en met euhm XXX we teld’n toen nog omhekeerd en dan euhm derde 

Latijnse wetenschappelijke gedaan tweede Latijnse wetenschappelijk eerst Latijns wetenschappelijk 

we waren et eerste jaar dat Latijns wetenschappelijke mogelijk was in Kortrijk en euhm ‘k was wel 

heboeid door euhm wetenschappen biologie fysica scheikunde het eerste jaar geneeskunde is niks 

anders als dit. Euhm mijn broers hadd’n alle twee geneeskunde hedaan me vader was veearts. Ik 

ging eerst veearts worden maar ik wegens omstandigheden om*a omdat me vader op de grens dus 

in Wervik ging veel na Frankrijk ma dat ging verbonden worden door de Fransen dus de Belgische 

veeartsen zouden niet meer na Frankrijk mogen gaan zodanig dus u om mijn vader op te volgen zat 

ik dus in in het nauw zou ik zeggen. Dus ik kon nie meer na Frankrijk gaan Wervik is helemaal de 

Leie is de grens dus als ge over de grens zijt kom je nie meer dus de de cirkel waarin dat zijn 

cliënteel was was voor de helft afgesneden en dan ben ik euhm verderhegaan voor geneeskunde dus 

eerste jaar veeartssnijkunde en eerste jaar geneeskunde was in feite etzelfde he. En euhm ook 
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apotheker was ook hetzelfde ‘k had eerste jaar apotheker eerste jaar veeartsenijkunde eerste jaar 

geneeskunde is ongeveer etzelfde. Geneeskunde had wat meer scheikunde maar kom dat is nu nie 

ter zake. Dan ben ik verdergegaan in Namen toen kon je maar één jaar geneeskunde doen dan moest 

je dus naar een andere universiteit haan voor euhm de tweede en de derde kandidatuur te doen dus 

er waren mensen in Namen van hans Vlaanderen en euhm ik ben dan na Leuven gehaan het jaar na 

mij konden ze drie jaar geneeskunde doen in Namen en dat is nu nog altijd zo. En dan geneeskunde 

ja ge zijt als zelfstandige opgebracht ‘t is te zeggen u ouders waren zelfstandigen en ja ge gaat 

dezelfde trend op om geneeskunde te doen. Ik had tamelijk hoeie studies en dan ben ik nog kunnen 

specialiseren men echtgenote is ook artse heeft ook hespecialiseerd en ezo zijn we zo ebb’n we 

elkaar leren kennen dus we zijn van ’t zelfde jaar en w’ ebben dus ik eb vijf jaar hespecialiseerd in 

Leuven voor ik naar Ieper kwam. Ma dus in ’t kort de levensloop. 

Interviewer: En het beroep heeft u dus ja steeds blijven boeien eigenlijk? 

Informant 34: Ja ja ja dat is wel wel ‘t is ‘t is boeiend beroep een reden waarom dak naar Ieper 

hekomen ben omdat ik euhm voelde dus ik ben ophegroeid ier in de streek me vader kende veel 

mensen in de streek tussen Wervik en euhm en Ieper en euhm ik was blij en ge* van ier in de streek 

te kunnen heneeskunde doen. De streek waar daje opgegroeid zijt waar dage ja de kans hekregen ebt 

om hogere studies te doen he ik ging mij inziens waarschijnlijk nie gelukkig zijn als ik op euhm op 

de XXX in Antwerpen euhm geneeskunde had gedaan of in Brussel op de Avenue de Louise daar zijt 

ge dan iedere patiënt is dan een nummer en ge kent die nie terwijl hier we ebben et geluk van van 

den ene te kennen de andere te kennen de families te kennen en en ge ge voelt u ge maakt deel uit 

van de gemeenschap en ge groeit op in die gemeenschap en ge kent de mensen in de hemeenschap 

he de dus dus. Nu zijn er geneesheren die komen hier werken ma ze wonen aan zee of ze wonen in 

Kortrijk ze ze bu*a burgeren niet in in in de hemeenschap van Ieper en dat vind ik spijtig. En dat is 

hetgene dat mij euhm dat is de ontspanning dat ge euhm de mensen kent en ik ik eb dus 

grootouders verzorgd de kinderen en soms al kleinkinderen dus da ge dus ge kent ge kent de 

families he ik heb u u grootouders verzorgd he u groot*a grootvader grootmoeder euhm dus u 

ouders en nu u pa eb ik nog nie verzorgd. Ma kom ik ken hem toch he en en uw oom ja ken ik ook 

want ‘k eb ze zien groeien. Dus euhm van welk jaar is uw pa van tweeënveertig? 

Interviewer: Negentienzeventig negentienzeventig zeventig. 

Informant 34: Va zeventig ah uw pa is van zeventig dus van mijn oudste zoon mijn oudste zoon is 

ook van zeventig. Ma kom dus euhm ik eb ze zien weten groeien ik eb weten na de rijkswacht te 

haan en en dan bij de euhm alle dus de euhm koninklijke escorte he dus euhm waarom haat die daar 

weg waarom haat die daar weg. Ok maja ie had andere roepingen in Ieper waarschijnlijk. Ja. 

Interviewer: Euhm misschien iets anders. Ik zie hier veel reisboeken staan bent u een reiziger? 

Informant 34: Euhm grote reiziger niet. ’t Is te zegg’n ‘k had weinig tijd om reizen voor te bereiden 

maar we zijn wel regelmatig na ‘t buitenland heweest naar congressen waar euhm Canada Montreal 

naar euhm euhm Mexico euhm naar euhm New Orleans Guatemala hong Kong Stockholm maar da 
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was vooral mijn zoon had veel interesse voor reizen en dus als mijn oudste zoon is diplomaat en dus 

hij droomdege dus van ja van na ‘t buitenland te haan en ij zit nu ook in ’t buitenland zit in hij is vijf 

jaar in Zuid-Afrika heweest is dan lang ook acht jaar in Brussel ma dan vier jaar in Parijs en nu zit ij 

sinds één jaar in Londen dus op de ambassade van België. XXX toeval dasse op boek van euhm Time 

Time euhm Timelife da was e reeks over verschillende landen maja ze is twintig jaar oud XXX maar 

das we zijn aan ‘t verhuizen he dus euhm en dus ’t zijn boeken die wegmoeten en boeken dak aan 

collega’s ha heven en zodanig dat hier e beetje over hoop ligt. 

Interviewer: En hebt u zo een mooie herinnering aan buitenlandse reizen?  

Informant 34: Aja ja ja dus euhm wel et grote voordeel was dus je ging dus met e groep naar een 

congres he je moest op niks denken alleen da ge u koffers meehad en dan was er dus euhm lokaal 

was er e reisbureau die dus met ons één en ander liet zien over over Mexico over euhm Canada over 

euhm Guatemala euhm Indonesië na Bali zijn we heweest dus in Stockholm euhm Oslo euhm 

Leningrad dus euhm Sint-Petersburg dus zelf reizen organiser’n ‘k had daar te weinig tijd voor en en 

dus dat was het hrote voordeel dat ge met een groep ergens naar toe kon alles was voorbereid en ge 

moest niks zelf organiseren.  

Interviewer: Wat heeft u het meest verbaasd?  

Informant 34: het meest verbaasd. Euhm tja da we ier uiteindelijk wel verbaasd dat we het hier hoed 

hebben uiteindelijk dat ge in andere landen toch veel minder hoed is he ge gaat naar Zuid-Afrika na 

Zuid-Afrika ma dat was geen congres da was als onze zoon in Zuid-Afrika zat he dan eeft ij de 

vanalles voorbereid van hieruit en euhm daar rondhereden da ge da ge ier uiteindelijk veilig zijt he 

in in Zuid-Afrika was et dus ja ge zit daar in hetto’s he dus iedere villa is iedere woonst is omheven 

door e grote muur met een automatische poort die open en toe haat aan al u vensters zijn er tralies 

he dus ge zijt daar opgesloten in ieder grote villa’s zit je in of in ofwel is ‘t een een compound waarin 

dus meerdere villa’s met een grote muur errond met een poort da ge dus moet euhm openklikken en 

opletten da ge niet euhm overvallen wordt in in euhm in Johannesburg daar durft ge als blanke 

bijna nie rondlopen ge moet dus met de wagen binnenrijden in et hotel of in ’t restaurant e gesloten 

parking dus dat is da ge ier veilig zijt uiteindelijk he en da ge in een in andere landen toch euhm ja 

niet zo veilig zijt.  

Transcriptie informant 35  

Interviewer: Euhm hoe lang woont u al in Ieper? 

Informant 35: Wij zijn in Ieper komen wonen in negentienvijvenzestig. Ik eb euhm euhm ik ben 

afgestudeerd dus in Leuven eenenzestig en daarna eb ik me specialisatie gedaan tot en met 

vierenzestig en dan zijn we in vijvenzestig komen wonen in Ieper ja. Tijdens minen legerdienst 

euhm ik was militair en terzelfdertijd kon ik reeds e klein beetje beginnen te werken in Wervik en 

kon ik ook euhm ben ik dan hestart in juni vijvenzestig denk ik in Ieper ier. En euhm ik ben ier altijd 

blijven wonen wij dat is hier het huis da we toen gekocht hebben euhm en omdat ik ja keer beetje 
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moeten zoeken eigenlijk om een huis te vinden da geschikt was vo de praktijk en ‘k eb ekik dan 

euhm zijn we ier gestart en ben hier altijd blijven wonen he. 

Interviewer: Ja. 

Informant 35: Ja zo zit et. 

Interviewer: Ja. U bent of u was oogarts waarom die keuze destijds. 

Informant 35: Waarom ik oja euhm in Leuven deed ‘k geneeskunde en omda ik nogal hoei resultaten 

had in mijn studies dacht ik dan van te specialiseren en wat moet ge dan doen ewel mijn interesse is 

altijd e klein beetje uitgehaan vanaf het zesde jaar kregen me een cursus van oogziekten en dat 

boeide mij enorm. ‘k Ben ‘k eb dan een boek gezocht over oogziekten en ben ekik in dien boek 

beginnen bladeren en studeren in die boek en tsjeen dat is toch wel iets dat interessant ‘k ha da 

verder doen. En euhm zo was dat dan helopen eigenlijk. ‘k heb efkes nog gedacht van naar Amerika 

te haan euhm maar ik merk*a da dan afgeblazen omdat omwille van sociale omstandigheden en 

euhm ‘k was dan ook euhm verloofd en ja als ge dan naar Amerika haat voor e jaar of twee jaar dan 

zijn ‘t ge helemaal ontheemd. Ik eb altijd graag een een alle ver* verbintenis hehad en euhm voeling 

hehad met met mijn sociaal leven rond mij.  

Interviewer: En waarom zou u dan naar Amerika gegaan zijn? 

Informant 35: Ewel ja om verder te specialiseren eventueel he maar euhm dat is dan alle dat is een 

op* een opvlieging geweest in mijn zesde jaar maar euhm ‘k zeg da nu zo omda me da plots te 

binnen valt nie ma eigenlijk was da nie zo belangrijk lang over gediscuteerd ik heb dan hezegd maja 

we haan da nie doen. 

Interviewer: En het beroep heeft u steeds geboeid? 

Informant 35: Ja zeker. Ja euhm ik ben altijd heel tevreden heweest van euhm oogheelkunde te 

hebben kunnen doen. Ik eb et heluk hehad van mooie opleiding te hebben in Leuven en in hasselt 

omdat ik gevraagd was om in hasselt bij euhm de vader van de huidige professor oftologmie 

Mesoten bij vader Mesoten eb ik kunnen specialiseren da was dus een een privécliënteel in hasselt 

die zeer uitgebreid was waar ik heel veel heb kunnen bijstuderen waar ik heel veel heb kunnen doen 

ook. En euhm vader Mesoten had de truc om ij had een tiental vijftiental assistenten opheleid ij had 

een truc om om om om mensen op te leiden en euhm veel bij te leren. W’ ebb’n ook altijd zeer 

wetenschappelijk aanhelegd geweest en beetje onderzoekingen hedaan en ook samen me Leuven 

enfin zo euhm ik heb altijd enorm heïnteresseerd altijd enorm heïnteresseerd oftolomogie ‘k heb 

ook altijd veel bijgestudeerd en tijdens mijn ganse carrière ben ik heb ik voeling blijven ouden met 

de universiteit. Ik ging dus euhm naar de universiteit in Luik de universiteit in Brussel de 

universiteit in Leuven nog veel meer in hent alle postgraduetencursussen van Gent da was iedere 

keer euhm ’s avonds laat maar dat heeft mij nooit euhm verhinderd om daar naartoe te rijden tenzij 

dat et weer dusdanig slecht was da je der nie heraakt maar in da was dus da was altijd om acht uur 

dat dat begon ’s avonds die cursus en euhm was dan in tide in tide me professor Francois en dan 

euhm euhm nadien wie is er de prof weer nadien enfin kom of zinen naam nu nu maar swat ’t blijft 
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nog hetzelfde. ‘k Ben daar altijd graag naartoe hegaan en dan in Brussel in da was dus XXX 

toenmalig Franstalig société belge d’oftolomgie da was allemaal één*a ééntalig Frans die cursussen 

wierden in ’t Frans hegeven. Da was de zondag da begon de zondag om tien uur en da was ’s avonds 

om vier uur hedaan. Drie keer in e jaar drie vier keer in e jaar telkens de zondag da was wel lastig 

moet ik eerlijk zegg’n da komt ge ’s avonds thuis om zes uur uitgeblust zal ik maar zegg’n van ’t 

luisteren naar al die voordrachten in et Frans en notaatjes te nemen enzovoort enzovoort en euhm 

ja goed ja ik ben altijd ‘k eb altijd enorm veel alwaar ier in Ieper wonende was da nie evident om 

telkens zo ver te rijden nu ‘k had dan gezocht dak telkens ne goeie auto ad zodanig dak met dienen 

auto toch als ge naar Luik moe rijden enzomeer dat is soms in de winter heweest ook en in de 

sneeuw dawe hezeten ebben enzovoort enzovoort da was nie altijd evident ze. M’ ebben toch altijd 

goed afgelopen euhm der waren toen in dien tijd ook dikwijls tweedaagse cursussen zowel in Luik 

als in Leuven en dan ééne keer overnachten en dan naar uis ‘k eb daar altijd graag aan meehedaan. 

Da was dus de zaterdag en de zondag he en wat da mij altijd et meest heeft heboeid da was nie alleen 

de wetenschappelijke kant van die cursus maar ’s middags was ‘t er altijd een middagmaal samen 

met de verschillende specialisten en ik had een goeie groep van mensen euhm waarmee ik samen 

alle samen euhm werkte in nie werkte maar euhm sa*a mensen van Kortrijk mensen van euhm 

euhm de specialisten oogartsen van Kortrijk euhm van de streek van Brugge ook euhm en da was 

dan samen ‘s av*a ’s middags eten samen tijdens die congres en dan vertelt iedereen zijn 

wedervaren wat dat hij tegenhekomen de patiënten ‘k et da tegengekom’n ‘k en zo gehandeld. Da 

was enorm boeiend en leerrijk ‘k heb dat altijd zeer hraag hedaan. ‘k heb ook altijd graag 

medehedeeld wa dat ik tegengekomen had. Ja da was et zo een klein beetje euhm wa betreft mijn 

mijn beroep. Ik eb dan ook et geluk gehad van euhm op een bepaald ogenblik gevraagd heweest te 

zijn of dat ik assistenten wou opleiden van den universiteit en euhm ‘k heb dat ‘k heb da graag 

gedaan euhm da was wel zeer inspannend moet ik eerlijk zeggen omdat die assistenten da zijn jonge 

mensen eerstejaars tweedejaars die staan vol met vragen en die vragen en die vragen en die vragen 

altijd ma voort ik heb dat altijd wel graag gedaan. Dat brengt wel teweeg daje dan ’s avonds dan 

moet wel wa moet studeren en zo meer want ze stellen een vraag ja weet ik da nie meer ze. We gaan 

e keer we gaan e keer moeten kijken had ik de hewoonte van te zeggen kijk zoek da zelf een keer op 

en ‘k ga kik ook opzoeken en dan gaan we daar morgen over babbelen en euhm we hebben altijd 

hier de hewoonte hehad om ’s namiddags een vieruurtje te doen met den assistent dus de 

consultatie stopte dan om vier uur voor ongeveer twintig minuutjes zo en euhm mijn echtgenote 

zette dan wa wa boterhamkes klaar of wa sandwichkes klaar en we hadden dan een klein plaatske 

boven waar wij alleen waren en ronduit kunnen babbelen. Ik heb da ook altijd gehad tijdens men 

opleiding in hasselt ‘k heb da daar geleerd da da wel aangenaam was om ne keer met de patron te 

kunnen babbelen over allerhande onderwerpen en in in die mate was dat eigenlijk zeer constructief. 

En dan kunt ge vrag’n stellen en dan krijgt ge een antwoord dat is bediscuteert ge zelfs dat 

antwoord. Ge moet geen assistenten in opleiding nemen om daaraan te profiteren en te zeggen oh ‘k 
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ga nu wel beetje op me hemak zijn. Ze gaan zij wel e stuk van ’t werk doen en zo meer das ’t 

tegenovergestelde da vraagt veel meer werk dan da ge ‘t allemaal alleen zou doen. Als ge alleen 

consultatie doet de patiënt komt binnen en ge onderzoekt em ge stelt een diagnose en ge schrijft 

een behandeling voor en de kous is af. Terwijl als den assistent een iemand onderzoekt dan doet hij 

gans et onderzoek en dan moet ge alles gaan controleren nadien. ‘t Is wel zeer vruchtbaar omdat ge 

op die manier kunt euhm leren ook aan uwen assistent want ij gaat zeggen jama ik ad da gedacht en 

dan haat hij soms zeggen tjsien ja dat is dan wel hoe gedacht en dan kunt ge wel een rijpingsproces 

in die diagnose euhm vaststellen op die manier en ge leert zelf daaraan en dien assistent leert aan u 

en XXX ‘t is altijd een een wisselwerking tussen de twee ma ‘t vraagt wel enorm veel tijd want de tijd 

dage daaraan bezig zijt euhm ja ondertussen hebt ge al een andere patiënt gezien bij manier van 

spreken da wil dus zeggen als ge als ekik vroeger hedaan ad om zeven uur met de consultaties da dat 

dan wel dikwijls acht uur acht uur dertig was in de plaats. 

Interiewer: En waarom die die interesse dan om die assistenten op te leiden XXX? 

Informant 35: Men eeft me da hevraagd pardon excuseer me men eeft me da gevraagd om dat te 

doen ’t was de prof van Leuven die da evraagd ad omda dat een vriend was van mij. Nie alleen 

daarom he ij ad ij ad verschillende mensen waar hij hevraagd eeft om opleiding te doen en da leek 

mij interessant juist daarom omdat ‘k zeg beja zo hou je ’t gevoel in met de universiteit en dan kunt 

ge zelf ge waart daardoor ook weeral verplicht van e keer na ginder te gaan om euhm 

wetenschappelijke cursussen bij te wonen. Beja ‘t is de wetenschappelijke interesse die da 

meebrengt he. Dat is de reden waarom da we assistenten namen en ‘t is altijd graag en aangenaam 

me jonge mensen te werken euhm ja dat is zeer positief heweest moe ‘k zeggen. 

Transcriptie informant 36  

Interviewer: Hoe lang woont u al in Ieper? 

Informant 36: Ik woon in Ieper vanaf mijn geboorte. Dat wil dus zeggen vanaf veertien februari 

negentientweeënvijftig. 

Interviewer: Ja en u bent hier dan blij*a blijven wonen waarom? 

Informant 36: Ik ben ier blijven wonen om de eenvoudige reden dat mijn ouders hier woonden dat 

zij mij hier naar school hebben hestuurd vanaf et kleuteronderwijs. Daarop aansluitend et et 

basisonderwijs wat euhm vroeger de lagere school noemde. Et middelbaar onderwijs euhm dat was 

eigenlijk ja de spontane weg euhm ik eb ook nooit euhm de wens uithedrukt om euhm Ieper te 

verlaten euhm toen op die leeftijd omdat ik daar wellicht zonder mij daar zeer bewust van te zijn als 

je jonger ge zijt oe minder u ge soms van een aantal zaken bewust zijt. Euhm hoe minder men zich 

van een aantal zaken bewust is ja. Ik realiseer me de context waarin wij spreken. Euhm ik vond dat 

een goede weg ik kreeg hier blijkbaar datgene waaraan ik toen behoefte had en was daar euhm 

helemaal nie ongelukkig bij wel et tegendeel euhm ik ging ier graag naar school euhm ik ben ier ook 

een hele tijd in een jeugdbeweging geweest bij de scouts. Euhm en ik eb eigenlijk altijd graag ook 
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euhm mijn stad gezien. Ik euhm kwam altijd zeer graag ook toen ik later student was aan de 

universiteit kwam ik altijd bijzonder graag naar mijn stad terug. Toen ik euhm les gaf ik heb nooit 

ook maar één uur les gegeven in Ieper of in de onmiddellijke omgeving van Ieper maar altijd was het 

voor mij een plezier bijna dagelijks ik heb een heel korte periode een heel korte periode in ’t begin 

verbleef ik dan ter plekke maar het was altijd een genoegen voor mij om naar mijn geboortestad te 

kunnen terugkomen.  

Interviewer: En kunt u wat meer vertellen over uw studies en waarom u voor die studies gekozen 

hebt? 

Informant 36: Jah ik heb euhm filosofie gekozen. Ik heb dus filosofie gestudeerd euhm wijsbegeerte 

he in et Nederlands aan de universiteit van Leuven euhm ’t zogenaamde hoger instituut voor 

opvoedkunde. Dat was een instituut dat vroeger een deel was van de faculteit wijsbegeerte en 

letteren de opleiding filosofie kadert in vele universiteiten nog altijd binnen de faculteit 

wijsbegeerte en letteren voor zover die faculteit nie gesplitst is in letteren tout court.  

Interviewer: Nee. 

Informant 36:Eh in Gent is dat nog altijd denk ik op de Blandijn wijsbegeerte en letteren. In Leuven 

is dat vrij recentelijk opgesplitst en is dat een soort interfacultair instituut geworden. Euhm omdat 

men ervan uitgaat dat euhm blijkbaar euhm denk terecht dat filosofie niet noodzakelijk zo veel 

nauwer aansluit bij letteren dan ook bij wetenschappen filosofie heeft een functie inter*a 

interfacultair. Waarom eb ik filosofie gekozen dat is natuurlijk een zeer persoonlijke vraag maar ik 

eb der geen probleem mee om daarop te antwoorden. Ik was van jongs af aan mag ik zeggen van 

kinds af aan ja wanneer tot wanneer blijft men kind in elk geval euhm van in men adolescententijd 

was ik altijd sterk geïnteresseerd euhm om niet te zeggen gefascineerd door euhm wat wij 

traditioneel noemen ook een beetje in de wereld van filosofie de grote vragen les grands questions 

waar komen we vandaan waar gaan we naartoe wa lopen we hier te doen de zin van de dingen de zin 

van ons bestaan. Euhm XXX goed en kwaad et lijden euhm die grote vragen dat eeft mij altijd heel 

sterk euhm gefascineerd euhm natuurlijk ik eb een euhm hele tijd wel nodig gehad om die keuze te 

laten uitrijpen. Om de eenvoudige reden dat men zich als adolescent als leerling ook in et 

middelbaar onderwijs et toenmalige middelbaar onderwijs dat ik geenszins wil kritikeren zich niet 

zo’n goed idee kan vormen van een vakgebied waar men niet in ingeleid wordt. In et middelbaar 

onderwijs was er toen geen vak filosofie. Da bestond niet. Nu bestaat dat wel vaak als optie binnen 

bepaalde richtingen en het wordt ook denk ik door sommige leerkrachten die zich nog wat vrijheid 

durven veroorloven want de tijden van grote vrijheid gaan voorbij in et onderwijs wordt ook nog 

wel binnen hun vak aangeboden geschiedenis literatuur euhm levensbeschouwelijke vakken 

godsdienst zedenleer euhm euhm ik denk zelfs ik ik ik ken zelfs et bestaan van leraren 

wetenschappen en wiskunde die als ze de kans zien niet aarzelen om een filosofische exit te maken 

of eigenlijk euhm naar de filosofische vragen door te stoten. Euhm ik eb serieus wat rijpingstijd 

nodig gehad en heb eigenlijk die keuze die sluimerend in mij eigenlijk al aanwezig was vanaf mijn 



 
 

106 

 

zestien jaar euhm ja ik heb eigenlijk pas op echt et laatste de knoop doorgehakt toen ik mij dan echt 

moest inschrijven et et academiejaar begon. Toen was dat nog de tweede maandag van oktober in 

Leuven althans euhm bon omdat ik natuurlijk et en et tegen van een dergelijke studie die niet zo 

utilitair is wat ga je daarmee doen was tuurlijk de klassieke vraag. Dat ik et voor en tegen van die 

studie vooral in welke levenssituatie mij dat zou kunnen brengen toch wel serieus overwogen heb. 

Ik eb wijsbegeerte gestudeerd maar euhm toen was et zo dat er naast de XXX om er es een Latijns 

woord tussen te gooien ja ‘k hebruik dat wel es he. Dat er naast de gemeenschappelijke tronk van 

vakken die door alle studenten moesten worden gevolgd dat er vier keuzerichtingen waren. Euhm ik 

heb gekozen voor die keuzerichting waar ik onder andere heel veel vakken had die samenvielen met 

de opleiding klassieke filologie nu denkt men noemt men dat klassieke talen Latijn en Grieks. 

Eigenlijk met de bedoeling in et achterhoofd want dat had men mij zeer duidelijk gezegd en ik had 

mij ook in de laatste aanloopfase voor de inschrijving zeer gedegen ingelicht daarover men had mij 

dus gezegd dat euhm als je dus ook als je die keuzegroep volgt en daarover ook examens aflegt want 

wij hadden heel veel lessen samen met de studenten klassieke filologie dan verkrijgt ge ook een 

euhm bekwaamheids*a euhm diploma euhm krijgt een soort van ja ’t is meer dan een attest 

uiteraard een bekwaamheidsdiploma voor klassieke talen ook al heb je niet als dusdanig de de 

integrale studie klassieke filologie. Ik eb ben bijvoorbeeld geen klassiek filoloog maar ik eb wel zeker 

twee jaar lang in de kandidaturen vroeger waren er twee kandidaturen en twee licenties nu zijn er 

denk ik twee bachelors en twee masters of drie bachelors. 

Interviewer: Drie en twee. 

Informant 36: En twee masters omdat vaak de lerar*a lerarenopleiding daar inzit zo. Dus er zijn een 

aantal wijzigingen gebeurt die ik nie meer zo die u veel beter euhm mevrouw zou ’t kunnen 

uitleggen dan ikzelf dus ik eb die euhm keuzerichtig gevolgd waarvan ik ook wist dat die mij euhm 

et meest veiligheid bood wat mogelijkheid betreft op kunnen lesgeven. En dat is dan eigenlijk 

effectief ook zo geweest want en nu laat ik even ja misschien een klein opportunistische kant van 

die deelkeuze euhm laat ik daar even in kijken euhm ik wist dat zeker toen Latijn en Grieks met 

grote pakken wordt aangeboden op school dat is geen uur per klas dat is onmiddellijk vier uur da 

was indertijd zelfs vijf uur. Da betekent bij wijze van spreken als ge twee klassen ebt en g’ ebt dan 

alle uren van klassieke talen dan heb je een full-time. Ik was ook nie van plan om euhm laten we 

zeggen euhm een soort handelsreiziger te worden voor filosofie voor zover het werd gegeven want 

et werd niet gegeven ja. Misschien zedenleer dan in een in een koninklijk atheneum niet-

confessionele zedenleer met een diploma vanuit Leuven zou da waarschijnlijk nie zo gemakkelijk 

geweest zijn euhm ja dan riskeer je wel een soort rondreisende te worden vooraleer je aan een full-

time je moet ook een beetje op de praktische dingen kijken. Dus ik eb euhm euhm licentie 

wijsbegeerte gedaan zoals men noemt dat toen zei komt overeen met wat men nu master noemt ‘k 

denk als men mijn diploma omzet in de huidige terminologie dat ik mij dan master mag noemen. 

Euhm en ik heb dan ook nog euhm tijdens die studie dus de lerarenopleiding gevolgd wat toen 
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noemde aggregaat aggregatie hSA hoger secundair onderwijs. Dat was geen volledig bijkomend jaar 

dat waren vakken die dan gevolgd werden tijdens de twee licenties euhm en waarvan men dan ook 

ja examen uiteraard moest dat XXX met de laatste examens daarvan heb ik pas afgelegd toen ik in 

men eerste jaar al les gaf want in een eerste jaar kom je hoe dan ook niet in aanmerking voor vaste 

benoeming uiteraard niet euhm dus ik gaf daar wat de tijd voor. 
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Transcripties standaardtaaltests 

 

Informant  1  

1) Ze hebben met vijf drie liter wijn uithedronken. 

2) Jullie standbeeld staat daar niet meer. 

3) De duivel is niet de in hemel hebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de meester naar de zee heweest. 

5) Hij kan niet haan werken hij heeft pijn aan zijn keel. 

6) Ze is de helft van aar melk kwijt. 

7) ‘k Heb het em afheraden om zo langs het water te haan. 

8) ’t Is een warme dag heweest maar het is een XXX avond. 

9) De zoon van de koning is ook van adel heweest. 

10) Ik heloof er niets van. 

11) Zijn keel is droog van de dorst. 

12) ‘k Weet niet waar ik hem moet haan zoeken 

13) XXX 

14) Hij vroeg of hij daar op kon duwen. 

15) We springen om ter verst voor een weddenschap.  

Informant 2  

1) Ze hebben met vijf drie liter wijn ophedronken. 

2) Jullie standbeeld staat daar niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de meester naar de zee heweest. 

5) Hij kan niet haan werken omdat hij keelpijn heeft. 

6) Ze heeft de helft van haar melk verloren. 

7) Ik heb het hem afgeraden om op deze manier langs het water te passeren. 

8) Het is een warme dag geweest maar het is een zachte avond. 

9) De zoon van jullie koning is ook soldaat heweest. 

10) Ik heloof er niets van. 

11) Jullie keel staat droog van de dorst. 

12) Ik weet niet langs waar ik hem moet haan zoeken. 

13) Jij bijt. 

14) Hij vroeg of jij daar op durfde duwen. 

15) We springen om het verst voor een weddenschap. 
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Informant 3  

1) Ze hebben met vijf drie liters wijn uitgedronken. 

2) Jullie standbeeld dat staat daar niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) De kinders zijn met de meester naar et zeetje heweest. 

5) Hij kan niet haan werken want hij heeft zeer aan zijn keel. 

6) Ze is de helft van aar melk kwijt. 

7) Ik heb et afheraden om langs het water te haan. 

8) ’t Is een lange heweest maar ’t is een toffe avond. 

9) De zoon van jullie koning is ook soldaat heweest. 

10) Ik heloof er niets van. 

11) Jullie keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem moet zoeken. 

13) Hij bijt. 

14) Hij vroeg of da jij wilde duw’n. 

15) We springen om et verst voor een weddenschap. 

Informant 4  

1) Ze hebben met zen vijven drie liter uithedronken. 

2) Jullie standbeeld dat staat daar niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de meester naar de zee heweest. 

5) Hij kan niet haan werken hij heeft pijn aan zijn keel. 

6) Ze is de helft van haar melk verloren. 

7) Ik heb het hem afheraden om zo langs het water te gaan. 

8) ’t Is een warme dag heweest maar het is een zachte avond. 

9) De zoon van jullie koning is ook XXX heweest. 

10) ‘k Heloof er niks van. 

11) Hun keel is droog van de dorst 

12) Ik weet niet waar ik hem moet haan zoeken. 

13) Jij bijt. 

14) Hij vroeg of jij daarop durfde duwen. 

15) Om ter verst springen voor een weddenschap. 

Informant 5 

1) Ze hebben met vijf drie liter wijn hedronken. 

2) Jullie standbeeld staat er niet meer. 
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3) De duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de meester naar de zee heweest. 

5) Hij kan niet haan werken omdat hij zeer aan zijn keel heeft. 

6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) Ik heb hem afheraden om zo langs het water te gaan. 

8) Het is een warme dag heweest maar het is een zachte avond. 

9) De zoon van haar koning is ook soldaat heweest. 

10) Ik geloof er niks van. 

11) Hun keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem moet gaan zoeken. 

13) Ne bit. 

14) Hij vroeg of jij erop durfde duwen. 

15) We springen zo ver mogelijk voor een wedstrijd. 

Informant 6  

1) Ze hebben met vijf drie liter wijn uithedronken. 

2) Jullie standbeeld dat staat er niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel heblev’n. 

4) Jullie kinderen zijn met de meester naar de zee heweest. 

5) Hij kan niet haan werken hij heeft pijn aan zijn keel. 

6) Ze is de helft van aar melk kwijt. 

7) ‘k Heb het hem afheraden om zo langs het water te haan. 

8) Et is een warme dag geweest maar het is een zachte avond. 

9) De zoon van de koning is ook soldaat geweest. 

10) Ik geloof er niets van. 

11) Hun keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem moet zoeken. 

13) Jij bijt. 

14) Hij vroeg of jij erop durfde duwen. 

15) Ze springen om ter verst voor een weddenschap. 

 

Informant 7  

1) Ze hebben met vijf drie liter uithedronken. 

2) Jullie standbeeld staat er niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de meester naar de zee heweest. 

5) Hij kan niet gaan werken want hij heeft keelpijn. 
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6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) Ik heb het hem afgeraden om zo langs het water te gaan. 

8) Het is een dag warme dag geweest maar het is een zachte avond. 

9) De zoon van hun koning is ook van adel geweest. 

10) Ik heloof er niks van. 

11) Hun keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem moet zoeken. 

13) Hij biedt. 

14) Hij vroeg of jij daarop durfde duwen. 

15) Springen om ter verst voor een weddenschap. 

Informant 8  

1) Z ‘en met vijf mensen drie liter wijn uithedronk’n. 

2) Jullie standbeeld staat daar nie meer. 

3) De duivel is nie in de hemel heblev’n. 

4) Junder jongens zijn met de mensen na de zee heweest. 

5) Ne kan nie haan werken omdat’n pijn et na zijn keel. 

6) Z’ is de helft van haar melk kwijt. 

7) ‘k Het hem afheraden om zo langs het water te haan. 

8) ’t Is een warme dag heweest maar het is een zachte avond. 

9) De zoon van onze koning is ook soldaat heweest. 

10) Ik heloof er niets van. 

11) Hun keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem moet zoeken. 

13) Jij bijt. 

14) Hij vroeg of da jij daarop durft te duwen. 

15) Ze springen om ter verst om een wedding. 

Informant 9 

1) Ze hebben met vijven drie liters wijn uithedronken. 

2) Jullie standbeeld die staat er niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de meester naar de zee geweest. 

5) Hij kan niet haan werken hij heeft zeer aan zijn keel. 

6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) ‘k Heb het hem afgeraden om zo langs et water te gaan. 

8) Het is een warme dag geweest maar het is een zachte avond. 
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9) De zoon van de XXX. 

10) Ik geloof er niets van. 

11) Hun keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem moet haan zoeken. 

13) Hij bijt. 

14) Hij vroeg hoe jij daarop durfde te duwen. 

15) Je springt om ter verst voor een weddenschap. 

Informant 10  

1) Ze hebben met vijf drie liter wijn uithedronken. 

2) Jullie standbeeld staat daar niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de meester naar de zee heweest. 

5) hij kan niet haan werken omdat hij pijn heeft aan zijn keel. 

6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) Ik heb het hem afheraden om zo langs het water te gaan. 

8) het is een warme dag geweest maar het is een zachte avond. 

9) De zoon van hun koning is ook soldaat heweest. 

10) Ik geloof er niets van. 

11) hun keel is droog door de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem moet gaan zoeken. 

13) hij bijt. 

14) hij vraagde of jij daarop durfde duwen. 

15) We springen om ter verst voor een weddenschap. 

Informant 11  

1) Ze hebben met vijf drie liter wijn hedronken. 

2) Jullie standbeeld staat daar niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de meester naar de zee heweest. 

5) Hij kan niet haan werken hij heeft pijn aan zijn keel. 

6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) Ik eb et hem afgerad’n om zo langs het water te gaan. 

8) Het is een warme dag geweest maar het is een zachte avond. 

9) De zoon van jullie koning is ook soldaat heweest. 

10) Ik geloof daar niets van. 

11) Hun keel is droog van de dorst. 
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12) Ik weet niet waar ik hem moet zoeken. 

13) Hij bijt. 

14) Hij vroeg of jij daarop durfde duwen. 

15) Wij springen om ter verst voor een weddenschap. 

Informant 12  

1) Ze hebben met vijf drie liter wijn uithedronken. 

2) Jullie standbeeld dat staat daar nie meer. 

3) De duvel is niet in de hemel hebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de meester naar zee heweest. 

5) Hij kan niet gaan werken hij heeft pijn aan zijn keel. 

6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) ‘k Heb het hem afheraden om zo langs et water te gaan. 

8) ’t Is een warme dag heweest maar het is een zachte avond. 

9) De zoon van haar koning is ook soldaat geweest. 

10) ‘k Geloof er niets van. 

11) Hun keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem moet zoeken. 

13) XXX 

14) Hij vroeg of jij daarop durfde te duwen. 

15) We springen om ter verst voor een weddenschap. 

Informant 13 

1) Ze hebben met vijf drie liter uithedronken. 

2) Jullie standbeeld staat er niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de leraar naar de zee heweest. 

5) Hij kan nie haan werken hij heeft pijn aan zijn keel. 

6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) Ik heb hem afheraden om zo langs het water te haan. 

8) ’t Is een warme dag heweest maar ’t is een aanhename avond. 

9) De zoon van de koning is ook soldaat heweest. 

10) Ik geloof er niks van. 

11) Onze keel is droog van dorst. 

12) Ik weet niet waar ik em moet haan zoeken. 

13) Je bijt. 

14) Hij vroeg of jij daarop durfde duwen. 
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15) We springen om ter verst voor een weddenschap. 

Informant 14  

1) Ze hebben met vijf drie liter uithedronken. 

2) Jullie standbeeld staat daar niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel heblev’n. 

4) Jullie kinderen zijn met de meester naar de zee heweest. 

5) Hij kan niet haan werken hij heeft pijn aan zen keel. 

6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) Ik gaf em de raad om niet langs het water te haan. 

8) ’t Was een lange dag maar e zachte avond. 

9) De zoon van jullie koning was ook soldaat. 

10) Ik heloof er niks van. 

11) Hun keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem moet zoeken. 

13) Hij bijt. 

14) Hij vroeg durf jij daar op duwen? 

15) Je stinkt om ter verst voor een wedding. 

Informant 15  

1) Ze hebben met vijf drie liters wijn hedronken. 

2) Jullie standbeeld staat daar niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de schoolmeester naar de zee heweest. 

5) Hij kan niet haan werken hij heeft pijn aan zijn keel. 

6) Ze is de helft van aar melk kwijt. 

7) Ik heb et hem afgeraden om zo langs het water te haan. 

8) Et is een warme dag heweest maar een zachte avond. 

9) De zoon van hun koning is ook soldaat heweest. 

10) Ik heloof er niks van. 

11) Hun keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem moet haan zoeken. 

13) Hij bijt. 

14) Hij vroeg of gij daar durfde op duwen. 

15) We springen om ter verst voor een weddenschap. 
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Informant 16  

1) Z’ en met vijf drie liters wijn uithedronk’n. 

2) ‘t Standbeeld staat er nie meer. 

3) Den duivel is nie in den emel heblev’n. 

4) Jullie kinderen zijn met de meester naar de zee heweest. 

5) Ij kan nie haan werk’n want ij heeft pijn aan zen keel. 

6) Z’ is n’ elft van aar melk kwijt. 

7) ‘k Eb ’t em afheraden om langs et water te haan. 

8) ’t Is e warmen dag heweest maar ’t is e zwoel’n avond. 

9) De zoon van de koning is ook soldaat heweest. 

10) ‘k Heloof der niks van. 

11) Z’en e droge kele van dust. 

12) ‘k Weet nie waar dat ik em moet haan zoeken. 

13) XXX 

14) E vroeg als je daarop durfde duw’n. 

15) Om ter verst springen voor e weddenschap. 

Informant 17  

1) Ze hebben met zen vijven drie liter wijn uithedronken. 

2) Jullie standbeeld staat er niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel heblev’n. 

4) Uw kinderen zijn met de meester naar de zee heweest. 

5) Hij kan niet haan werken want hij heeft pijn in de keel. 

6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) Ik heb het hem afheraden om langs et water te haan. 

8) ’t Is een warme dag heweest maar een zachte avond. 

9) De zoon van de konink is ook soldaat heweest. 

10) Ik geloof er niets van. 

11) Hun keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar hij zit. 

13) Hij bijt. 

14) Hij vroeg als jij durfde duwen. 

15) We springen om ter verst voor een wedding. 

Informant 18  

1) Ze hebben met zen vijven drie liter wijn uithedronken. 

2) Jullie standbeeld staat daar niet meer. 
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3) De duivel bleef niet in de hemel. 

4) Jullie kinderen gingen met meester naar de zee. 

5) Ik kan niet haan werken zijn keel doet pijn. 

6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) Ik eb et em afheraden om zo langs het water te gaan. 

8) Et was een warme dag maar et is een zachte avond. 

9) De zoon van hun koning was ook soldaat. 

10) Ik geloof er niks van. 

11) Hun keel is droog door de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem moet haan zoeken. 

13) Hij bijt. 

14) Hij vroeg of jij daarop durfde duwen. 

15) Voor een weddenschap springen we om et verst. 

Informant 19  

1) Ze hebben met vijf drie liter uithedronken. 

2) Jullie standbeeld staat daar niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel gebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de leraar naar de zee heweest. 

5) Ik kan niet haan werken hij heeft keelpijn. 

6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) ‘k Heb hem afgeraden om op die manier langs het water te haan. 

8) ’t Is een warme dag geweest maar het is een zachte avond. 

9) De zoon van hun koning is ook soldaat heweest. 

10) Ik geloof er niks van. 

11) Hun keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem moet gaan zoeken. 

13) Jij bijt. 

14) Hij vroeg of jij daarop durfde te duwen. 

15) Ze springen om et verst voor een weddenschap. 

 

Informant 20  

1) Ze hebben met vijf drie liters wijn uithedronken. 

2) Jullie standbeeld staat daar niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de mensen naar de zee heweest. 

5) Hij kan niet haan werken omwille van keelpijn. 
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6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) Ik eb em afgeraden om op deze wijze langs het water te haan. 

8) ’t Was een warme dag vandaag maar et is een zachte avond. 

9) De zoon van de koning is ook soldaat geweest. 

10) ‘k Heloof er niets van. 

11) Jullie keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem moet haan zoeken. 

13) Hij bijt. 

14) Hij vroeg of jij daar durfde op te duwen. 

15) Voor een weddenschap springen we om et verst. 

Informant 21  

1) Ze hebben met vijf drie liter wijn uithedronken. 

2) Jullie standbeeld staat daar niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de meester naar de zee heweest. 

5) Hij kan niet gaan werken, hij heeft pijn aan zijn keel. 

6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) Ik heb het hem afgeraden om zo langs het water te gaan. 

8) Het is een warme dag geweest maar het is een zachte avond. 

9) De zoon van haar koning is ook soldaat heweest. 

10) Ik geloof er niets van. 

11) Hun keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem moet gaan zoeken. 

13) Hij bijt. 

14) Hij vroeg of jij daarop durfde te duwen. 

15) We springen om et verst om een weddenschap. 

Informant 22  

1) Ze hebben met vijf drie liter wijn hedronken. 

2) XXX 

3) De duivel is niet in de hemel gebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de meester naar de zee geweest. 

5) Jij kan niet gaan werken ij heeft pijn aan zen keel. 

6) XXX 

7) Ik heb hem afgeraden om zo langs het water te lopen. 

8) Et is een warme dag geweest maar het is een zachte avond. 
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9) XXX 

10) Ik geloof er niets van. 

11) Hun keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem moet zoeken. 

13) Hij bijt. 

14) Hij vroeg of ik daarop durfde duwen. 

15) Hij springt om ter verst voor een weddenschap. 

Informant 23  

1) Ze hebben met vijf personen drie liter wijn uithedronken. 

2) Jullie standbeeld staat daar niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de leraar naar de zee geweest. 

5) Hij kan niet haan werken hij heeft pijn aan zijn keel. 

6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) Ik heb het hem afheraden om op die manier naar et water te haan. 

8) ’t Is een warme dag geweest maar het is een zachte avond. 

9) De zoon van de koning is ook soldaat geweest. 

10) Ik heloof er niks van. 

11) Hun keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem moet haan zoeken. 

13) Hij bijt. 

14) Hij vroeg of jij daarop durfde duwen. 

15) Ze springen om et verst voor een weddenschap. 

Informant 24  

1) Ze hebben met vijf mensen drie liter wijn uitgedronken. 

2) Jullie standbeeld staat daar niet meer. 

3) Den duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de meester naar de zee geweest. 

5) Hij kan niet haan werken want hij heeft pijn in zen keel. 

6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) Ik eb het hem afgeraden om zo langs het water te gaan. 

8) Het is een warme dag heweest maar het is een zachte avond. 

9) De zoon van jullie koning is ook soldaat geweest. 

10) Ik geloof er niets van. 

11) Haar keel is droog van de dorst. 
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12) Ik weet niet waar ik hem kan zoeken. 

13) Hij bijt. 

14) Hij vroeg of ge daarop durfde duwen. 

15) We springen om ter verst voor een weddenschap. 

Informant 25 

1) Ze hebb’n me vijven vijf liters uithedronken. 

2) Da standbeeld staat er niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel heblev’n. 

4) Jullie kinder’n zijn met de meester naar de zee heweest. 

5) Ij kan niet haan werken want ij eeft keelpijn. 

6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) Ik heb em afherad’n om zo langs et water XXX. 

8) ’t Is een lange dag heweest XXX. 

9) De zoon van de koning is ook soldaat geweest. 

10) Ik heloof er niks van. 

11) XXX 

12) Ik weet niet waar ik hem moet zoeken. 

13) XXX 

14) Ij vroeg of ik daar op kan drukken. 

15) Hij stinkt om ter verst. 

Informant 26  

1) Ze hebben met vijf personen drie liter win ophedronken. 

2) Jullie standbeeld staat er niet meer. 

3) De duivel is niet meer in de hemel hebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de mensen naar de zee heweest. 

5) Ij kan niet haan werken, ij heeft pijn in zijn keel. 

6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) Ik heb het hem afgeraden om zo langs et water te haan. 

8) Et is een warme dag geweest, maar ’t is een zachte avond. 

9) De zoon van onze koning is ook soldaat heweest. 

10) Ik heloof er niets van. 

11) Jullie keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik moet hem haan zoeken. 

13) Hie bijt. 

14) Ij vroeg of dat jij erop durfde duwen. 
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15) We springen om ter verst om een weddingschap. 

Informant 27 

1) Ze hebben met vijf drie liter uithedronken. 

2) Jullie standbeeld staat er niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de meester naar de zee heweest. 

5) Hij kan niet haan werken hij heeft keelpijn. 

6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) Ik heb hem afgeraden om zo langs et te water te gaan. 

8) Het is een warme dag geweest maar een zachte avond. 

9) De zoon van onze koning is ook soldaat heweest. 

10) Ik geloof er niets van. 

11) Hun keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem moet haan zoeken. 

13) Hij bijt. 

14) Hij vroeg of jij daarop durfde duwen. 

15) We springen zo ver mogelijk voor een weddenschap. 

Informant 28  

1) Ze hebben met vijf man drie liter wijn uithedronken. 

2) Jullie standbeeld staat er niet meer. 

3) De duivel is nie in de hemel hebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de meester naar de zee gehaan. 

5) Ij kan niet haan werken hij heeft pijn in zen keel. 

6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) Ik heb et hem afgeraden om langs het water te haan. 

8) Et is een warme dag heweest maar et is een zachte avond. 

9) De zoon van haar koning is ook soldaat heweest. 

10) Ik heloof er niets van. 

11) Haar keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem moet haan zoeken. 

13) Ie bit. 

14) Ij heeft hevraagd als jij daar wilde op duwen. 

15) We springen om ter verst voor een weddenschap. 
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Informant 29  

1) Ze hebben met vijf drie liters wijn hedronken. 

2) Jullie standbeeld staat daar niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de meester naar de zee heweest. 

5) Ij kan niet haan werken want ij heeft keelpijn. 

6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) Ik heb em niet aanheraden om zo langs et water te haan. 

8) Et was een warme dag maar een zachte avond. 

9) De zoon van hun konink is ook soldaat heweest. 

10) Ik heloof er niks van. 

11) Hun keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem moet haan zoeken. 

13) XXX 

14) Ij vroeg of jij daar durfde op duwen. 

15) Je springt om et verst voor een wedding. 

Informant 30  

1) Ze hebben met vijf drie liters wijn uithedronken. 

2) Uw standbeeld staat daar nie meer. 

3) De duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) Uw kinderen zijn met de meester naar de zee heweest. 

5) Ij kan nie haan werken omdat ij pijn heeft aan zen keel. 

6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) Z’ ebben ’t haar afgeraden om zo langs et water te haan. 

8) ’t Is een warme dag geweest maar ’t is een zachte avond. 

9) De zoon van onze koning is ook soldaat heweest. 

10) Ik geloof er niets van. 

11) Hun keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet nie langs waar ik dat moet zoeken. 

13) Hij bijt. 

14) Ij vroeg of u daarop durfde duwen. 

15) Wij springen om ter verst voor een wedding. 

Informant 31 

1) Ze hebben met vijf drie liter wijn hedronken. 

2) U standbeeld staat daar niet meer. 
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3) Den duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) Jullie jonger’n zijn met jullie naar de zee heweest. 

5) Hij kan niet haan werken hij heeft keelpijn. 

6) Ze is de helft van haar maag kwijt. 

7) ‘k En em verbod’n van zo langs et water te haan. 

8) ’t heeft een warmen dag heweest maar et is een zachte avond. 

9) De zoon van haar koning is ook soldaat geweest. 

10) Ik heloof er niks van. 

11) Jullie keel is droog van den dorst. 

12) Ik weet niet waar ik moet em haan zoeken. 

13) Je bijt. 

14) Ij vroeg of ik daar durfde op duwen. 

15) Je springt om et verst voor een wedding. 

Informant 32  

1) Ze hebben met zen vijven drie liter wijn opgedronken. 

2) Jullie standbeeld staat er niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de XXX naar de zee heweest. 

5) Ij kan niet aan gaan werken want hij heeft keelpijn. 

6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) Ik heb et hem afgeraden om op die manier langs het water te gaan. 

8) ’t Is een warme dag heweest maar ’t is een zachte avond. 

9) De zoon van hun koning is ook soldaat heweest. 

10) ‘k Geloof er niks van. 

11) Jullie keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem zou moeten haan zoeken. 

13) XXX 

14) Ij vroeg of jij daarop durfde duwen. 

15) Je springt om ter verst voor een weddenschap. 

Informant 33  

1) Ze hebben met vijf drie liter uithedronken. 

2) Jullie standbeeld staat daar niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de XXX naar de zee heweest. 

5) Ij kan nie gaan werken hij heeft pijn in de keel. 
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6) Ze is de helft van haar melk kwijt. 

7) Ik heb het hem afgeraden om zo langs et water te gaan. 

8) Et is een warme dag geweest maar et is een zachte avond. 

9) De zoon van hun koning is ook soldaat geweest. 

10) Ik geloof er niks van. 

11) Jullie keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem moet zoeken. 

13) Hij bijt. 

14) Ij vroeg of jij daarop durfde duwen. 

15) Ze springen om et verst voor een weddingschap. 

Informant 34 

1) Ze hebben me vijf vijf liter wijn uitgedronken. 

2) XXX 

3) De duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) Uw kinderen zijn met de mijne na de zee geweest. 

5) Ij kan niet haan werken hij heeft pijn in zen keel. 

6) Z’ heeft de helft van aar melk kwijt. 

7) ‘k Heb hem afgeraden om zo naast et water te haan. 

8) ’t Is een warme dag geweest maar et is een zachte avond. 

9) De zoon van hun koning is ook soldaat heweest. 

10) ‘k Heloof er niks van. 

11) Uw keel is droog van de dorst. 

12) ‘k Weet niet waar ik hem moet haan zoeken. 

13) Niet bijten. 

14) Hij vroeg of ge daarop durft duwen. 

15) Wij springen om ter verst voor een weddenschap. 

Informant 35  

1) Zij hebben met vijf drie liters wijn uithedronken. 

2) Uw standbeeld staat er niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel hebleven. 

4) Uw kinderen zijn met de meester naar de zee heweest. 

5) Ij kan niet haan werken ij heeft pijn in de keel. 

6) Z’  is de helft van haar melk kwijt. 

7) Ik heb het hem afheraden om op die manier langsheen et water te haan. 

8) ’t Is e warme dag geweest maar een zoete avond. 
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9) De zoon van hun koning is eveneens soldaat heweest. 

10) Ik heloof er niks van. 

11) Uw keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet niet waar ik hem kan vinden. 

13) Hij bijt. 

14) Ij vroeg of gij daarop hebt durven duwen. 

15) Ij springt om ter verst voor een wedding. 

Informant 36  

1) Met vijf hebben ze drie liter wijn gedronken. 

2) Jullie standbeeld staat daar niet meer. 

3) De duivel is niet in de hemel gebleven. 

4) Jullie kinderen zijn met de meester naar zee heweest. 

5) Ij kan niet naar et werk gaan want ij heeft keelpijn. 

6) Ze is de helft van aar melk verloren. 

7) Ik heb hem afgeraden om op die manier langs et water te wandelen. 

8) Et was een warme dag maar het is wel een zachte avond. 

9) De zoon van hun koning is ook soldaat geweest. 

10) Maar daar geloof ik nu niets van. 

11) Jullie keel is droog van de dorst. 

12) Ik weet echt niet waar ik hem moet haan zoeken. 

13) Ij bijt. 

14) Ij vroeg of u daarop durfde te duwen. 

15) We spelen om ter verst voor een wedding. 
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