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1. INLEIDING 

 

De Vlaamse tussentaal heeft al veel stof doen opwaaien. Taalkundigen hanteren immers 

diverse opvattingen over deze variëteit van het Nederlands, getuige de talrijke kleurrijke 

benamingen die haar al toegekend werden als „Verkavelingsvlaams‟, „Soapvlaams‟, en 

„Schoon Vlaams‟. Tussentaal is al vaak negatief geëvalueerd, en hoewel er zich bij 

taalkundigen een kentering lijkt voor te doen, wordt er nog vaak een afwijzend discours 

gevoerd betreffende het gebruik van (Brabantse) tussentaal in Vlaanderen en in het bijzonder 

in de media. Maar zouden Frank, „Simonneke‟ en Cois uit de serie „Thuis‟ nog even 

geloofwaardig zijn als ze „Algemeen beschaafd Nederlands‟ zouden spreken? De acteurs, die 

voor het discussieprogramma „Volt‟ de proef op de som namen, vinden alvast van niet.
1
 In 

fictie lijkt tussentaal dus vaak de norm, maar hoe zit het dan met non-fictie? Standaardtaal in 

het journaal vindt waarschijnlijk niemand onnatuurlijk, maar wat met bijvoorbeeld politici als 

Bert Anciaux en Caroline Gennez? Ze spreken tussentaal om niet „gemaakt‟ over te komen en 

zo sympathie op te wekken bij hun doelgroep. Wordt ook non-fictie gekenmerkt door een 

informalisering van het taalgebruik? In dit onderzoek zullen we het taalgebruik in de media 

onderzoeken en op basis van die resultaten een hypothese proberen te vormen over de 

toekomst van tussentaal in Vlaanderen en meer specifiek in de Vlaamse media.  

 

We beginnen met een bespreking van de bestudeerde literatuur om zo ons onderzoek 

theoretisch te kaderen (2.). We leggen enkele belangrijke begrippen uit (2.2.), we bekijken de 

Vlaamse taalsituatie vanuit een diachrone (2.3.) en vanuit een synchrone (2.4.) invalshoek en 

werpen ten slotte ook een blik op de toekomst (2.5.). 

 

Om een hypothese te kunnen vormen over de toekomst van de Vlaamse taalsituatie, om een 

idee te hebben van de eventuele evolutie van de Vlaamse tussentaal, hebben we een corpus 

opgesteld dat het taalgebruik in de media weergeeft. Hoewel bijvoorbeeld de VRT officieel de 

                                                           
 

 

 

1
 http://www.een.be/programmas/volt/volt-tussentaal 
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standaardtaal hanteert in non-fictie, is het taalgebruik in de media immers ook vaak een 

reflectie van het taalgebruik van de „gewone mens‟. Bij de samenstelling van ons corpus 

hebben we vier amusementsprogramma‟s (twee talkshows en twee spelprogramma‟s) 

geselecteerd, namelijk „Blokken‟ en „De laatste show‟ op Eén en „Goedele Nu‟ en „Zot van 

Vlaanderen‟ op vtm.  

 

We hebben al vermeld dat we ons in dit onderzoek richten op de ontwikkeling van het 

taalgebruik in de Vlaamse media en in Vlaanderen in  het algemeen. Deze evolutie maakt dan 

ook de kern uit van onze algemene onderzoeksvraag: welke toekomst is er weggelegd voor 

tussentaal in de media en in Nederlandstalig België? Om hier een (tentatief) antwoord op te 

kunnen geven, moeten we eerst enkele vragen met betrekking tot het corpus beantwoorden. 

Van elk programma hebben we immers één aflevering getranscribeerd en aan de hand van die 

transcripties zoeken we het antwoord op vier onderzoeksvragen. Die onderzoeksvragen 

helpen ons te bepalen welke variëteit van het Nederlands de presentatoren spreken. Hoofdstuk 

3, dat handelt over ons eigen onderzoek, vat aan met de explicatie van de onderzoekvragen 

(3.1.). Vervolgens worden de hypotheses op deze vragen geformuleerd (3.2.). In de paragraaf 

die erop volgt leggen we de methodologie van ons onderzoek uit (3.3.). Nadat we kort de 

programma‟s en hun presenatoren voorgesteld hebben (3.4.), presenteren we de resultaten 

(3.5.).  

 

Per paragraaf zoeken we het antwoord op één van de vier onderzoeksvragen over het corpus. 

We geven namelijk een overzicht van de tussentaalkenmerken teruggevonden in het corpus 

(3.5.2.), bepalen aan de hand van een tussentaalindex het tussentaligheidsgehalte van de 

presentatoren (3.5.3.), onderzoeken of de presentator zijn taalgebruik aanpast aan dat van zijn 

gesprekspartner (3.5.4.) en gaan na wat de katalysatoren zijn van codewisseling, het proces 

waarbij een taalgebruiker overschakelt van de ene taalvariëteit op de andere (3.5.5.). Nadat we 

al onze bevindingen overzichtelijk hebben geordend en becommentarieerd (3.5.6.), kunnen 

we dan ook het taalcharter evalueren (3.6.). Met onze resultaten in het achterhoofd gaan we na 

of dit taalcharter (geschreven door Ruud Hendrickx in 1998), dat standaardtaal oplegt in de 

meeste non-fictieprogramma‟s van de VRT, nog up to date is. We zinspelen in dat hoofdstuk 

ook kort op de toekomst van tussentaal op televisie (en in de media in het algemeen). We 

sluiten hoofdstuk 3 af met onze eigen bevindingen over de toekomst van de Vlaamse 

taalsituatie (3.7.) 
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We kunnen ook een kritiek formuleren op het taalkundig onderzoek verricht met betrekking 

tot tussentaal en de Vlaamse taalsituatie in het algemeen. Dat zullen we toelichten in 

hoofdstuk 4.  
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2. THEORETISCH KADER: DE TAALSITUATIE IN       

VLAANDEREN 

 

2.1. Inleiding  

 

In dit eerste hoofdstuk onderzoeken we de taalsituatie in Vlaanderen. Hoe wordt ze 

beschreven in de literatuur? Eerst leggen we kort enkele termen uit waarvan een goed begrip 

cruciaal is (2.2.). Dan geven we een diachrone analyse (2.3.). Hoe verliep het 

standaardiseringsproces in Vlaanderen en hoe is tussentaal ontstaan? Vervolgens hanteren we 

een synchrone invalshoek en lichten we met andere woorden het huidige taallandschap toe 

(2.4.). In die paragraaf behandelen we niet alleen de polemiek rond de Vlaamse taalsituatie, 

maar geven we ook een mogelijke nieuwe definiëring van tussentaal. Bovendien 

verduidelijken we de houding van de VRT ten opzichte van het taalgebruik op televisie. We 

sluiten af met enkele scenario‟s omtrent de toekomst van de positie van standaardtaal en 

tussentaal in Vlaanderen, aan de hand van de bestudeerde literatuur (2.5.). 

 

2.2. Enkele begrippen 

 

Voordat we dieper ingaan op de Vlaamse taalsituatie, lichten we eerst enkele begrippen toe 

die we vaak zullen gebruiken en die een korte situering vragen om de hiernavolgende uitleg 

correct te kunnen plaatsen. Het gaat meer bepaald om de verschillende taalvariëteiten die 

onder andere in België voorkomen en die goed van elkaar onderscheiden dienen te worden, 

namelijk de standaardtaal, de informele spreektaal en het dialect. De notie „tussentaal‟ zullen 

we verder in dit hoofdstuk natuurlijk uitvoerig bespreken. 

 

In de Grote Van Dale (2005) wordt standaardtaal gedefinieerd als “taalvorm die als norm of 

model geldt”. Dat woordenboek omschrijft ook het Standaardnederlands, dat de volgende 

definitie krijgt: “Het Nederlands dat als standaard, als norm voor correct taalgebruik wordt 

aanvaard, zowel wat de uitspraak en de syntaxis, als wat de woorden betreft.” De 

standaardtaal geldt dus als norm in een bepaald gebied en wordt met andere woorden 

„opgelegd‟ door het taalbeleid. Het is de taal waarmee mensen uit een bepaalde regio met 

elkaar kunnen communiceren. Eigenlijk wordt een standaardtaal gekenmerkt door haar 
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algemene toepasbaarheid in drie domeinen, namelijk op situationeel, geografisch en sociaal 

vlak. Ze kan met andere woorden in alle situaties (situationeel toepasbaar) gebruikt worden en 

verraadt je dialectische achtergrond (geografisch toepasbaar) of sociale klasse (sociaal 

toepasbaar) niet. (Impe & Speelman, 2008: 111) 

In Vlaanderen is de standaardtaal het Belgisch-Nederlands, de strikte Hollandse norm 

wordt niet meer gehanteerd. Ze verschilt licht van het Nederlandse Nederlands qua fonologie, 

morfologie, lexicon en syntaxis.  

 

Volgens de Grote Van Dale is een dialect (volgens de eerste betekenis) “de taal van een streek 

of plaats (of van een sociale groep) voor zover ze verschilt van de algemene of landstaal” 

(Van Dale, 2005).  

Volgens Willemyns & Daniëls (2003: 302) is “het dialect van een plaats […] de 

regionale variëteit zoals die vandaag in die plaats gesproken wordt”. Het gebruik ervan is niet 

enkel geografisch beperkt, maar ook situationeel en sociaal. Het dialect geniet immers niet 

zoveel prestige als de standaardtaal. Deze variëteit is echter niet linguïstisch minderwaardig. 

Meestal is een standaardtaal een dialect dat omwille van doorgaans economische en 

politieke factoren algemener gebruikt werd, geografisch en sociaal. Ze wordt dan de taal van 

o.a. het onderwijs, de media en het bestuur. (Willemyns & Daniëls, 2003: 19) Dialecten 

hebben vaak een slechte reputatie omdat veel mensen denken dat ze een slechte realisatie van 

de standaardtaal zijn. Niets is minder waar, dialecten bestonden al voor er een standaardtaal 

ontstond. (Willemyns & Daniëls, 2003: 301) 

 

De informele standaardtaal is een term die we gebruiken voor de spreektaal die goed lijkt op 

de standaardtaal, maar bepaalde „normen‟ laat vallen. Toch blijft het aantal dialectische 

elementen beperkt, die in tussentaal traditioneel in grotere mate aanwezig zijn. Volgens De 

Caluwe “[heeft] tussentaal […] een plaats in de informele mondelinge communicatie, en [is] 

standaardtaal […] onmisbaar voor de formelere gesproken en geschreven communicatie.” (De 

Caluwe, 2002: 64) Tussentaal heeft dus net als informele standaardtaal zijn plaats in 

informelere situaties, maar wanneer we de notie „informele standaardtaal‟ zullen gebruiken, 

bedoelen we een informele variant van de standaardtaal. Ze sluit dus meer bij de standaardtaal 

aan dan tussentaal.  



13 

 

2.3. Diachroon 

 

In dit hoofdstuk maken we een diachrone analyse van de taalsituatie in Vlaanderen. We 

onderzoeken het standaardiseringsproces (2.3.1.) en gaan na hoe tussentaal ontstaan is 

(2.3.2.).  

 

2.3.1. De standaardtaal in Vlaanderen: van Hollandse norm tot Belgisch 

Nederlands 

 

Het Vlaamse taallandschap is getekend door jaren van Franstalige overheersing. In de periode 

van 1793 tot 1815 behoorden we tot de Franse staat en was Frans dus de officiële taal. 

Bovendien was Vlaanderen van 1830 tot 1930, het jaar waarin de universiteit van Gent 

vernederlandst werd, sterk verfranst. (Debrandere, 2005: 31)  

Over de eerste periode, die loopt van 1793 tot 1815, merken Willemyns & Daniëls 

(2003: 26) op dat vanaf het einde van de 18
e
 eeuw de verfransing van de burgerij heel 

duidelijk was. Drukwerken zoals tijdschriften en boeken werden alleen nog in het Frans 

verkocht.  De expansie van die taal was in de 18
e
 eeuw een algemene tendens in Europa. Na 

de Brabantse omwenteling in 1793, die de annexatie van de Zuidelijke Nederlanden door 

Frankrijk als gevolg had, werd de verfransing in het huidige Vlaanderen echter nog saillanter. 

Bovendien stond het nationalisme minder sterk in Vlaanderen dan in de andere Europese 

landen die te maken kregen met Franse (taal)overheersing. Maar zelfs als er enig 

nationalistisch gevoel mee gemoeid zou zijn geweest, was er niet echt een alternatief als 

cultuurtaal. De Nederlandse dialecten genoten al niet veel prestige en de Franse annexatie 

heeft het Nederlands dan uiteindelijk helemaal buiten spel gezet. (Willemyns & Daniëls, 

2003: 169-171) Deze factoren hadden tot gevolg dat grote delen van het publieke leven 

verfranst werden, zoals de hogere sociale omgang, de wetenschap, het onderwijs en het 

bestuurlijke en gerechtelijke apparaat. 

Van 1815 tot 1830 vormden de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden, samen met 

het prinsdom Luik, één koninkrijk: Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Die korte 

hereniging met het Noorden, met het Nederlands als officiële taal, heeft er echter niet voor 

gezorgd dat de Vlamingen vanaf 1830 automatisch ook weer het Nederlands als cultuurtaal 

gingen opnemen. De actieve generatie rond 1830 was immers geboren ten tijde van het Franse 

regime en voor hen was het Frans als nieuwe cultuurtaal helemaal niet onnatuurlijk: 
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“Diegenen onder hen die tot de leidende klassen behoorden, stonden klaar om het land 

op lokaal of nationaal niveau te leiden. Diegenen die er niet toe behoorden, waren 

bereid het nieuwe leiderschap te ondergaan. Allemaal waren ze nog door het Franse 

regime beïnvloed en wisten ze nog hoe toentertijd alles in het Frans was verlopen. Het 

werd dus door de eersten als normaal, door de anderen op zijn minst als onvermijdelijk 

beschouwd dat na het korte herenigingsintermezzo die draad weer werd opgepakt.” 

(Willemyns & Daniëls, 2003: 205) 

 

Een constante in de tweede helft van de 19
e
 eeuw zijn de pogingen tot ontfransing. Vooral de 

Vlaamse beweging heeft in dat proces een grote rol gespeeld. Ze vochten voor het behoud en 

later de consolidatie en de expansie van het Nederlands. (Willemyns & Daniëls, 2003: 211) 

Het Nederlands was echter geen algemeen gesproken taal. Integendeel, iedere Vlaming sprak 

zijn eigen dialect. (Willemyns & Daniëls, 2003: 249) Er was dus geen overkoepelende 

prestigevariant. (Devos, 2006: 44) Het Frans moest natuurlijk wel vervangen worden door een 

nieuwe cultuurtaal die geschikt was voor bovenregionale communicatie, maar welke taal zou 

die nieuwe standaardtaal worden?  

Integrationisten en particularisten streden elk voor hun eigen belangen. Terwijl de 

eerste groep aansluiting zocht bij het Noorden – zij hadden immers al enkele eeuwen een 

Nederlandse standaardtaal – lobbyde de tweede groep voor een eigen, Vlaamse standaardtaal. 

Uiteindelijk werd de Hollandse norm opgelegd in Vlaanderen. (Taeldeman, 2008: 29) Het 

taalbeleid hoopte dat die cultuurtaal op twee manieren zou doorsijpelen. Ten eerste sociaal, 

m.a.w. van de hoge naar de lage klassen, en ten tweede registermatig. Standaardtaal zou dan 

niet meer alleen gebruikt worden als schrijftaal, maar later ook in formele spreektaal en nog 

later in een iets informelere variëteit in de juiste context. (De Caluwe, 2006: 25) Dit gebeurde 

echter niet en Geeraerts (2001: 343) vergelijkt daarom de standaardtaal in Vlaanderen met een 

zondagspak. Het Standaardnederlands volgens de Hollandse norm is als het ware een vreemde 

taal voor de Vlaming en zou eigenlijk, volgens Debrabandere, ook op die manier aangeleerd 

moeten worden. (Debrabandere, 2005: 31) De onderwijstechnieken werden hier echter niet op 

afgestemd waardoor de Vlaming onvoldoende kennis heeft van de standaardtaal en ze dus 

oncomfortabel aanvoelt, net als een zondagspak. Vlamingen hebben nooit echt goed 

standaardtaal geleerd omdat ze dachten dat ze alleen enkele dialectklanken moesten zuiveren 

en Franse woorden moesten weglaten om correct Standaardnederlands te spreken.  

De onderwijstechnieken waren misschien niet efficiënt genoeg, maar vanaf de jaren 50 deed 

de Vlaamse taalgebruiker wel een inspanning om de Nederlandse standaardtaal te leren. Vóór 

1950 werd er niet echt veel moeite gedaan om die standaardtaal te spreken. De gemiddelde 
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Vlaming had dan ook niet echt taalonderricht gekregen. Vanaf de jaren 50 kwamen de 

standaardiseringsacties echter goed op gang en wilde men Standaardnederlands leren spreken. 

De welvaart steeg opnieuw na de tweede wereldoorlog, de massamedia vonden zijn ingang en 

iedereen genoot onderwijs. (Plevoets, 2008: 100) Alle elementen waren dus aanwezig om de 

Vlamingen standaardtaal te leren, maar ondanks de goede bedoelingen slaagde het taalbeleid 

volgens Debrabandere niet in deze opzet door een verkeerde inschatting van wat de 

Vlamingen als hun taalidentiteit beschouwden. Plevoets is het daar echter niet mee eens. 

Volgens hem was er na de tweede wereldoorlog duidelijk een stijgende lijn in de 

standaardtaalbeheersing, juist door het betere taalonderwijs. Als er afgeweken werd van de 

taalnorm, was dat omdat men die norm juist zo goed kende:  

 

“Hoe beter een spreker met andere woorden zijn normen kent, hoe sneller hij er ook 

afwijkingen van zal introduceren, en wel precies omdat hij die normen beter kent: 

daarmee is hij namelijk meer in staat om te taxeren waar en wanneer zulks geoorloofd 

is.” (Plevoets, 2008: 135)  

  

Dit houdt rechtstreeks verband met de registergevoeligheid van de taalspreker. Als hij weet 

wat de officiële norm is en die ook beheerst, kan hij zijn variëteit aanpassen naargelang van 

de context, weet hij dus welk taalregister gepast is. (Plevoets, 2008: 179) 

De generatie van de jaren 70 heeft kunnen profiteren van de toenemende sociale 

mobiliteit waardoor veel Vlamingen die uit de „lagere‟ sociale klassen kwamen toch een hoge 

positie verwierven. Die klasse spreekt echter niet altijd standaardtaal en taalvariëteiten van de 

mensen uit hogere klassen waarmee ze communiceren zullen grote verschillen vertonen. “Een 

toename in gebruik […] van endogeen Belgisch-Nederlandse elementen” (Plevoets, 2008: 

101) is het gevolg. De maatschappelijke emancipering zorgt er dus voor dat de gevestigde 

orde zich moet aanpassen aan een „pragmatische generatie‟, zoals Plevoets die noemt. 

(Plevoets, 2008: 101) Hij refereert aan de “ „dialectische omslag‟ naar het Soapvlaams” 

(Plevoets, 2008: 177), en dat is volgens hem een gevolg van de algemene informalisering in 

de maatschappij. 

Hoewel er steeds meer endogeen Belgisch-Nederlandse kenmerken hun ingang 

vinden, blijft de integratie-ideologie voet aan de grond houden tot aan het begin van de jaren 

80. Taalkundigen geloven dat de standaardtaal van Nederland en die van Vlaanderen meer en 

meer een eenheid zullen vormen. (Cajot, 2000: 4) Ook Goossens had in 1975 die voorspelling 

gedaan. Hij ging er vanuit dat de factoren die de integratie tussen de Vlaamse en Nederlandse 
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standaardtaal bevorderden, zouden toenemen. In 2000 evalueert hij deze voorspelling en 

constateert dat, vooral in het informele taalgebruik, de verschillen tussen Nederland en 

Vlaanderen eerder groter dan kleiner zijn geworden. (Goossens, 2000: 3) Een grotere 

integratie lijkt dus niet haalbaar – ook niet op het vlak van de formele standaardtaal – en vanaf 

de jaren 90 werd de Hollandse norm niet meer zo streng toegepast. Het Belgisch Nederlands 

werd algemeen aanvaard. 

 

2.3.2. Genese tussentaal  

 

Het concept „tussentaal‟ is eigenlijk een constructie van taalkundigen en wordt aangewend 

voor de variëteiten die geen dialect zijn en ook geen standaardtaal, maar die zich er „tussenin‟ 

bevinden. Maar wat zijn de drijvende krachten in het ontstaan van tussentaal? 

 

Jaspers & Brisard (2006) hebben de verschillende verklaringen bestudeerd die gegeven 

worden voor het ontstaan van tussentaal en ze onderscheiden ruwweg twee tendensen. Een 

eerste soort verklaring houdt in dat tussentaal in Vlaanderen gezien wordt als een onaf 

product in het standaardiseringsproces. Het vormt slechts een tussenstadium in de af te leggen 

weg naar de standaardtaal. Jaspers & Brisard noemen dit linguïstische of structureel-

systemische verklaringen. Sociologische verklaringen daarentegen richten zich meer op de 

taalgebruiker en de sociale context en onderzoeken de reden waarom Vlamingen geen 

standaardtaal kunnen of willen spreken. Ook De Caluwe haalt deze twee soorten verklaringen 

aan:  

 

“Decennialang hebben Vlaamse taalkundigen en taalzuiveraars immers als doel voor 

ogen gehad: de verheffing van de Vlaming tot volwaardig lid van de Nederlandse 

taalgemeenschap door hem (naast zijn dialect) ook Standaardnederlands te leren 

gebruiken. Vanuit dat perspectief wordt tussentaal in het beste geval getolereerd als 

transitieverschijnsel: een weinig gelukkige, maar misschien wel onvermijdelijke fase 

in de overgang van dialect en regiolect naar standaardtaal. In het slechtste geval wordt 

tussentaal te vuur en te zwaard bestreden; het is een gedrocht, een talig onding dat 

getuigt van de laksheid en luiheid van de sprekers, van hun gebrek aan cultuur, hun 

gebrek aan ambitie om standaardtaal te gebruiken.” (De Caluwe, 2006: 23) 

 

De eerste, teleologische, verklaring heeft lang het taalbeleid van de overheid bepaald: “ […]: 

vanuit het standpunt van het traditionele taalbeleid is die tussentaal zonder meer een indicatie 

van een onvolkomen standaardisering.” (Geeraerts: 2001, 342) Jaspers & Brisard (2006: 65) 
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stellen echter dat zo‟n theorie onhoudbaar is. Terwijl die er vanuit gaat dat er nog geen 

standaardtaal is, wijzen Jaspers & Brisard erop dat één van de noodzakelijke voorwaarden 

voor de genese van een substandaard zoals tussentaal juist een standaardiseringscontext is. 

Tussentaal kan m.a.w. alleen ontstaan als er al een standaard gevestigd is en kan dus geen 

tussenstap zijn op weg naar die standaard. 

 

Plevoets (2008: 10) somt vijf sociologische factoren op die in de literatuur vaak worden 

aangehaald als katalysatoren in het ontstaan van tussentaal.  

Een eerste factor is de negatieve attitude die taalgebruikers vaak hebben ten opzichte 

van het dialect. Het werd daardoor minder gesproken en in Vlaanderen heeft het proces van 

dialectverlies de evolutie van een regionale en informele omgangstaal met zich meegebracht. 

(Willemyns & Daniëls, 2003: 303) 

Een tweede belangrijk element is de negatieve attitude tegenover het 

Standaardnederlands, meestal ontstaan omdat de Vlamingen die variëteit niet genoeg 

beheersen. Ze is voor hen als het ware een zondagspak. Dit is een gevolg van de taalpolitiek 

die jaren gevoerd werd in Vlaanderen. (Taeldeman, 2008: 29) 

Ten derde heeft de modernisering van de maatschappij ook een rol gespeeld. Zo 

ontstond er meer interactie tussen de  verschillende dialectgebieden en de verschillende 

sociale lagen van de maatschappij. Deze toenemende symbiose vereiste een bovenregionaal 

communicatiemiddel. (Cajot, 2000: 5) De toenemende mobiliteit veroorzaakt vaak een 

negatieve attitude ten opzichte van het dialect, de eerste factor die we behandeld hebben. 

(Taeldeman, 2008: 29) De verschillende factoren staan dus geenszins los van elkaar. 

Een vierde verklaring schuilt volgens verschillende taalkundigen in het toegenomen 

zelfbewustzijn van de Vlaming, een gevolg van veranderingen op economisch en politiek 

vlak. Over dit veranderde klimaat zullen we uitweiden in de paragraaf over de polemiek 

aangaande de Vlaamse taalsituatie.  

Als laatste factor haalt Plevoets het veranderde medialandschap aan. Het ontstaan van 

commerciële zenders als vtm kan immers ook een invloed hebben op bepaalde 

taalontwikkelingen.  
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2.4. Synchroon 

 

Jarenlang is er door taalkundigen een openbare discussie gevoerd over de status en de functie 

van tussentaal in de maatschappij, die tot vandaag de dag aanhoudt. We proberen een licht te 

werpen op deze polemiek en te verduidelijken waarom tussentaal zo‟n onderwerp van debat 

werd (2.4.1.). Daarna verduidelijken we de opvatting over tussentaal die wij zullen hanteren 

in deze scriptie (2.4.2.). We verduidelijken ook de houding van de VRT ten aanzien van 

tussentaalgebruik op televisie en werpen een blik op de toekomst van het Vlaamse 

taallandschap (2.4.3.).  

 

2.4.1. De polemiek rond de Vlaamse taalsituatie 

 

In dit subhoofdstuk vragen we ons af hoe er in Vlaanderen over taalvariatie wordt gedacht. De 

opvattingen van verschillende taalkundigen kunnen we ruwweg in twee generaties opdelen. 

Terwijl de nieuwe generatie een meer open en tolerantere houding aanneemt tegenover 

tussentaal, evalueert de oude generatie die variëteit vaak negatief. De laatste groep heeft dan 

ook meestal een bipolaire opvatting over taal. Dit wil zeggen dat ze maar twee variëteiten 

aanvaarden, in casu standaardtaal en dialect.  

 

Goossens is een vertegenwoordiger van de oude generatie. In zijn artikel De toekomst van het 

Nederlands in Vlaanderen (2000) geeft hij een accurate beschrijving van de Vlaamse 

taalsituatie en tussentaal. Een veranderd klimaat eind jaren 60, dat gekenmerkt werd door o.a. 

toenemende permissiviteit – normen opleggen vond men niet meer nodig – en de Vlaamse 

verzelfstandiging, zorgde ervoor dat Vlamingen zich gingen afkeren van de – Hollandse – 

standaardtaal. Het Schoon Vlaams, de term die Goossens gebruikt voor tussentaal, de 

omgangstaal in Vlaanderen, bood een alternatief. De Vlaming voelde zich comfortabeler in 

die variëteit. Goossens vindt dit echter geen positieve ontwikkeling. Een tweeledig argument 

moet zijn analyse ondersteunen. Volgens Goossens evolueert Vlaanderen naar een 

tweetaligheid – standaardtaal in officiële situaties en tussentaal in informele – die het niet 

nodig heeft. Bovendien is het Schoon Vlaams volgens hem geen cultuurtaal. Ze is dan ook 

niet geschikt als omgangstaal in Vlaanderen. 
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 Taeldeman neemt in zijn latere artikels een gematigdere houding aan, maar in het 

begin van de jaren 90 is zijn voorkeur voor de opvattingen van de oude generatie duidelijk. 

  

“[…], maar onze taalbezorgdheid dient zich m.i. prioritair toe te spitsen op de twee 

dieperliggende en structurele ziektefenomenen, nl. de dramatische taalonzekerheid van 

de gemiddelde Vlaming en de daar gedeeltelijk mee samenhangende massale vlucht 

naar tussentaal.”(Taeldeman, 1992: 34) 

 

Die twee ziektefenomenen noemt hij de twee pijlers van “Vlaanderens ware taalverdriet” 

(Taeldeman, 1992: 36). Hij stelt twee soorten strategieën voor die deze betreurenswaardige 

situatie kunnen oplossen. Ten eerste moet ervoor worden gezorgd dat de Vlaming niet meer 

zo onzeker is als het op taal aankomt en ten tweede propagandeert hij een politiek die meer 

gericht is op Nederland.  

 Een laatste belangrijke taalkundige die behoort tot de oude generatie is De 

Brabandere. Tussentaal evalueert hij negatief. Hij stelt ze gelijk aan Belgisch Nederlands en 

beschrijft het als “een amalgaam van dialect, gewestelijke taal, purismen, archaïsmen en 

vertaald Frans.” (De Brabandere, 2005: 30) Vlamingen spreken tussentaal omdat ze de moed 

niet kunnen opbrengen standaardtaal te leren, zoals hijzelf wel heeft gedaan. Hij slaat echter 

ook een mea culpa. Op het cruciale moment, het moment dat de Hollandse standaardtaal 

diende aangeleerd te worden aan de Vlamingen, werd de situatie niet correct geanalyseerd 

waardoor veel tijd verloren is gegaan. Zoals we hierboven al vermeld hebben (2.3.1.), hield 

het beleid er geen rekening mee dat die standaardtaal voor de Vlaamse bevolking eigenlijk 

een vreemde taal was en dus ook met dezelfde onderwijsmethoden als een vreemde taal 

diende aangeleerd te worden.  

 

De oude generatie ervaart de verandering in het Vlaamse taallandschap dus als ongunstig. 

Willemyns & Vandenbussche (2007) doen een poging om die houding te verklaren in een 

artikel waarin ze de taalkundigen die de sociolinguïstiek verketteren van antwoord dienen. Zij 

verwijzen daarvoor naar de gevoerde taalpolitiek in Vlaanderen die zich altijd heeft gericht 

naar de Hollandse norm. Eigen eisen werden van tafel geveegd: “dat is zeker een van de 

belangrijkste redenen waarom velen zulke grote problemen met de interpretatie en de 

evaluatie van de vandaag optredende de-standaardiseringsverschijnselen blijken te hebben.” 

(Willemyns & Vandenbussche, 2007: 26) De auteurs van het artikel wijzen er echter op dat 

variatie en verandering eigen zijn aan elke taal. Hieruit volgt dan ook vaak een aanpassing 
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van de norm. (Willemyns & Vandenbussche, 2007: 25) Sociolinguïsten zijn dus niet 

verantwoordelijk voor de consolidatie van die „verwerpelijke‟ tussentaal; dit 

taalveranderingsproces is niet meer dan natuurlijk. 

 

Ook Jaspers heeft kritiek op de manier waarop over tussentaal geschreven is. De titel van zijn 

artikel van 2001, waarin hij het proces maakt van de taalkundige werken over tussentaal tot 

dan toe gepubliceerd, verduidelijkt al een belangrijk punt van zijn ergernis: Het Vlaamse 

stigma. Over tussentaal en normativiteit. Volgens hem is er over tussentaal altijd op een 

stigmatiserende manier gepraat. Achter deze stigmatisatie gaat een diepgewortelde paniek 

schuil. (Jaspers, 2001: 131) 

 Jaspers onderscheidt verschillende manieren waarop tussentaal gestigmatiseerd wordt. 

In deze alinea zullen we er een paar uitwerken. Ten eerste refereert hij aan het veranderde 

klimaat waarnaar vaak verwezen wordt als een oorzaak van de opkomst en de consolidatie 

van tussentaal. Zoals hierboven beschreven haalt onder andere Goossens de permissiviteit die 

wortelt in de jaren 60-ideologie aan als boosdoener. Eigenlijk is de angst met betrekking tot 

het taalgebruik dus een uiting van morele paniek. (Jaspers, 2001: 132) Een andere manier 

waarop tussentaal gestigmatiseerd wordt, zijn denigrerende benamingen als 

„Verkavelingsvlaams‟, „Soapvlaams‟ of „Koetervlaams‟. (Jaspers, 2001: 133) Ten derde 

wordt tussentaal maar al te vaak beschouwd als een arme en onzuivere variëteit, wat ook 

eigenlijk door de naam zelf wordt aangegeven. Ze zit tussen dialect en standaardtaal, maar is 

geen van beide en met andere woorden niet volwaardig. (Jaspers, 2001: 135) Bovendien is ze 

ook niet volwaardig in het teleologische perspectief waar veel taalkundigen vanuit gaan. Zij 

beschouwen tussentaal slechts als een overgangsstadium waarvan de standaardtaal het doel is. 

(Jaspers, 2001: 135) 

 Jaspers werkt deze stigma-theorie dan verder uit. Hij verduidelijkt namelijk de 

verschillende ideologieën die deze stigmatisaties legitimeren. Een eerste verklaring moet 

gezocht worden in de Verlichtingsideologie. Men wilde één nationale taal om het volk te 

emanciperen. Tussentaal kan volgens verschillende taalkundigen die functie niet vervullen. 

Sociale verschillen moesten worden weggewerkt en standaardtaal leek daar een geschikt 

medium voor. Ze is immers geografisch en sociaal ongemarkeerd. (Jaspers, 2001: 138)  

Volgens Jaspers werkt dit echter niet in de praktijk. De standaardtaal als norm nemen 

emancipeert het volk dat geen standaardtaal spreekt immers niet. (Jaspers, 2001: 141) Ten 

tweede gaat men er vaak vanuit dat het standaardiseringsproces in Vlaanderen vertraagd is, 
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terwijl andere landen al veel verder gevorderd zijn in dat proces. Uit die opvatting volgt dat 

het taalbeleid zich richt naar de Hollandse norm – Nederland wordt namelijk beschouwd als 

volledig gestandaardiseerd – waardoor tussentaal vaak gestigmatiseerd wordt. Jaspers 

stipuleert echter dat de situatie in Vlaanderen niet zo uitzonderlijk is. (Jaspers, 2001: 141) De 

laatste ideologie is die van de standaardisatie. Die ideologie maakt standaardisatie eigenlijk 

natuurlijk. Alles wat niet past binnen dat ideaal, zoals tussentaal, wordt dan ook gedeleerd. Zo 

wordt er bijvoorbeeld bijna nooit verteld dat er veel overeenkomsten zijn tussen standaardtaal 

en tussentaal en dat er vaak aan code-wisseling wordt gedaan. (Jaspers, 2001: 155) 

Ten slotte stelt Jaspers de normativiteit van het discours in vraag. Hiermee doelt hij op 

de prescriptieve houding, die de stigmatiserende praktijk ondersteunt. Jaspers vraagt zich af of 

een taalkundige wel evaluerende uitspraken mag doen: “Een bepaalde bezwaarlijke norm 

wordt nu door een minderheid bepaald die haar eigen autoriteit vanzelfsprekend maakt, en een 

sanctioneringsapparaat reproduceert in functie daarvan.” (Jaspers, 2001: 157) 

 We kunnen dit artikel eigenlijk beschouwen als een soort van „keerpunt‟ in het 

discours over tussentaal. Tot dan toe werd tussentaal soms wel (relatief) correct beschreven, 

maar ook vaak negatief geëvalueerd, als een minderwaardige variëteit. Jaspers bekritiseert 

deze denkwijze echter en luidt daarmee een moderne visie op tussentaal in.  

 

In een artikel geschreven in 2002 ontkracht De Caluwe verschillende clichés over tussentaal 

aan de hand van tien stellingen over haar functie en haar status in Vlaanderen. Hieronder 

vatten we er enkele samen. 

 Ten eerste wijst hij erop, net als Willemyns en Vandenbussche (2007), dat tussentaal, 

hoewel vaak verketterd, natuurlijk gegroeid is als een variëteit van het Nederlands.  

 

“Toch lijkt niets natuurlijker dan de ontwikkeling van een tussentaal in Vlaanderen. 

Als mensen niet langer dia-/regiolect kunnen of willen spreken, en tegelijk geen 

standaardtaal kunnen of willen spreken, ontstaat een tussenvorm, een mengtaal tussen 

het endogene dia-/regiolect, en de exogene standaardtaal.” (De Caluwe, 2002: 59) 

 

Tussentaal heeft zich ontwikkeld omdat er behoefte was aan een bovenregionaal informeel 

communicatiemiddel. Dialect en standaardtaal werden hier beide niet geschikt voor geacht 

zodat er een variëteit „tussen‟ de twee is ontstaan. (De Caluwe, 2002: 61) 

In tegenstelling tot de oude generatie die het algemeen gebruik van de standaardtaal 

ziet als de ultieme emancipatie van de Vlamingen, gaat volgens De Caluwe juist achter het 
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ontstaan van tussentaal een emanciperende werking schuil. Vlamingen gebruiken de variëteit 

die ze het beste kennen wanneer ze het willen en gaan niet meer gebukt onder de druk van een 

standaardisatie-ideologie. (De Caluwe, 2002: 62) Dat impliceert echter niet dat Vlamingen 

standaardtaal compleet verwerpen. Standaardnederlands is nog altijd de norm voor 

bijvoorbeeld journaals op radio en televisie, kranten en weekbladen,… (De Caluwe, 2002: 62) 

In de media wordt echter niet (meer) in alle situaties standaardtaal gesproken, ook 

tussentaal (en soms dialect) wordt meer en meer gebruikt. Dit hoeft geen slechte zaak te zijn: 

“Ik ben ervan overtuigd dat het doordachte gebruik van standaardtaal en tussentaal in de 

media bijdraagt tot de registergevoeligheid van de Vlaming” (De Caluwe, 2002: 63) Op die 

manier leert de Vlaming met andere woorden in welke situaties het gepast is standaardtaal te 

gebruiken en in welke ze kunnen overschakelen op een informelere variëteit. (De Caluwe, 

2002: 63) Ook Plevoets (2008) wees hier al op. Het onderwijs moet zich dan ook richten op 

het verhogen van die registergevoeligheid. Op die manier leren Vlamingen wanneer 

standaardtaal de gewenste variëteit is. Dat is echter niet voldoende. Veel jonge Vlamingen 

zijn opgevoed in tussentaal waardoor ze geen goede standaardtaalbeheersing hebben. Ook in 

het bijbrengen van een correcte standaardtaal is een taak voor het onderwijs weggelegd. (De 

Caluwe, 2002: 64) Toe-eigening van de standaardtaal is dus belangrijk, maar niet alleen het 

onderwijs speelt daar een rol in. Ook het hogere taalbeleid heeft een verantwoordelijkheid. 

Belgisch-Nederlandse taalverschijnselen “die vrij algemeen gebruikt worden in Vlaanderen en 

die stilistisch verantwoord zijn” (De Caluwe, 2002: 64) zouden moeten worden aanvaard 

opdat Vlamingen zich comfortabeler voelen in het Standaardnederlands. (De Caluwe, 2002: 

64) 

 De beheersing van die standaardtaal zal ook helpen de taalkloof te dichten die in de 

literatuur vaak wordt aangehaald. Er is in Vlaanderen immers een grote linguïstische afstand 

tussen de taal die wordt gesproken in formele situaties en de omgangstaal die dan gebruikt 

wordt in informele contexten. De Caluwe gaat niet mee in de negatieve invalshoek van 

verschillende taalkundigen (Goossens, Debrabandere). 

 

“De kloof tussen standaardtaal en tussentaal zal met andere woorden verkleinen, en er 

zal een continuüm groeien waarbij de informelere variëteiten van het 

Standaardnederlands in Vlaanderen naadloos zullen overgaan in wat nu nog tussentaal 

wordt genoemd. Wie standaardtaal en tussentaal beheerst, zal ingrediënten van de twee 

zo doseren dat de taal aangepast is aan de (in)formaliteit van de situatie”  (De Caluwe, 

2002: 66) 
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Hier wordt er dus niet meer gesproken over diglossie, iets waar in de literatuur vaak wordt 

vanuit gegaan. Velen beschouwen immers de tussentaal als een aparte taal, los van het 

Standaardnederlands. (Plevoets, 2008: 13) De Caluwe wordt hierin  bijgetreden door Plevoets. 

In een artikel dat dateert uit 2008 constateert hij dat het continuüm dat De Caluwe 

aankondigde er al is:  

 

“Journaalnederlands en Soapvlaams vormen geen twee aparte clusters, maar „raken‟ 

elkaar daarentegen. […] Het beeld van de Vlaamse taalsituatie dat uit deze distributie 

van Soapvlaams en Journaalnederlands dan ook oprijst is er kortom inderdaad één van 

een stilistisch continuüm binnen één en dezelfde taal – die we dus het (Algemeen) 

Belgisch-Nederlands noemen – dat daarmee de facto als geheel in Vlaanderen de 

omgangstalige standaard uitmaakt.” (Plevoets, 2008: 81) 

  

2.4.2. Naar een nieuwe definiëring van tussentaal 

 

Het is duidelijk dat de notie „tussentaal‟ niet altijd eenduidig is. Vandekerckhove maakt 

dezelfde observatie: “ „Tussentaal‟ is in principe een moeilijk af te bakenen entiteit: alle 

taalvariëteiten die zich op het continuüm tussen de polen dialect en standaardtaal bevinden, 

vallen onder die noemer” (Vandekerckhove, 2006: 141) Ook De Caluwe haalt het probleem 

van een correcte definiëring aan: “Definiërende kenmerken zijn niet in de vorm van 

noodzakelijke en voldoende voorwaarden op te sommen; er moeten wel voldoende 

afwijkingen van de standaardtaal in zitten én voldoende afwijkingen t.o.v. dia/regiolect.” (De 

Caluwe, 2006: 19) We zullen de tussentaal in Vlaanderen definiëren aan de hand van het 

schuifknoppenmodel van De Caluwe (2009). Dat model corrigeert het klassieke model, 

voorgesteld door Geeraerts (2001).  
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   Nederlands    Belgisch 

     Standaardnederlands  Standaardnederlands 

 

 

 Nederlandse informele 

  Spreektaal 

 

 

            

          Vlaamse tussentaal 

 

 

 

Dialecten          Dialecten 

 

Schema 1: Linguïstische afstand tussen variëteiten, volgens Geeraerts (2001: 339) 

         

Geeraerts onderscheidt in zowel Vlaanderen als Nederland drie taallagen: een 

standaardtaal, de verschillende dialecten en een variëteit er tussenin. Het richtsnoer voor de 

standaardtaal is in beide taalgebieden het journaal. De horizontale as op de figuur duidt het 

continuüm aan tussen het Nederlands Standaardnederlands en het Belgisch 

Standaardnederlands. Verticaal onderscheiden we dan de drie verschillende lagen. Uit de 

figuur kunnen we eveneens afleiden dat de informele spreektaal in Nederland, de tussenlaag, 

minder ver afstaat van de standaardtaal dan de tussentaal in Vlaanderen. Geeraerts spreekt dan 

ook over een taalkloof in Vlaanderen. Plevoets spreekt deze observatie echter tegen. Hij 

constateert immers dat er evenveel variatie is binnen het „Journaalnederlands‟ (= Belgisch 

Standaardnederlands) als tussen die variëteit en het „Soapvlaams‟(= Vlaamse tussentaal). 

(Plevoets, 2006: 80) 

Zo‟n schema heeft echter een ander, en groter, nadeel: “Een dergelijk schema is een 

handig middel om inschattingen van linguïstische afstanden te visualiseren, maar is uiteraard 

misleidend of ronduit fout als er een visualisering van dé verhouding tussen variëteiten tout 

court in zou worden gezien.” (De Caluwe, 2009: 15) Het houdt immers geen rekening met de 
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overlappingen tussen standaardtaal en tussentaal. Bovendien wordt door deze voorstelling, 

met de tussentaal als afgescheiden variëteit, gesuggereerd dat de Vlamingen ook zo‟n variëteit 

herkennen in hun dagelijkse talige omgang. De notie „tussentaal‟ is echter geconstrueerd door 

taalkundigen en een groot deel van de Vlaamse bevolking is zich waarschijnlijk niet bewust 

van een scherp omlijnde tussentaal. 

 

De Caluwe stelt dan ook een nieuw model voor waarin met die kritiek rekening wordt 

gehouden.  

 

     0       100 

    gebruik je/jij ipv ge/gij 

    blaas de h aan 

    spreek de eind-t uit 

    vorm verkleinwoord met -je 

    zeg ochtend ipv morgend 

    zeg eens ipv ne keer 

    zeg 2 maanden ipv 2 maand 

    zeg Jan ipv de Jan 

    zeg heb ipv em 

    zeg haar jas ipv hare jas 

    zeg ik heb ipv ik ebekik 

    zeg werk nog goed ipv werkt nog goed 

    … 

    … 

    … 

 

   Omgangstaal 

 

(formele) standaardtaal 

 

Schema 2: Geïntegreerd model omgangstaal/standaardtaal, volgens De Caluwe (2009: 17) 

 

Ten eerste moeten we opmerken dat De Caluwe de term „tussentaal‟ vervangt door 

„omgangstaal‟. De traditionele notie zet immers te veel in de verf dat de omgangstaal in 

Vlaanderen zich situeert tussen de dialecten en het Standaardnederlands. Zo wordt de situatie 

echter niet per definitie gepercipieerd door de taalgebruiker. De variëteit die taalkundigen 

tussentaal noemen is eigenlijk de moedertaal van de jongeren in Vlaanderen, de taal die ze 

dagelijks gebruiken en horen. Deze omgangstaal wordt dan ook als basis genomen voor het 
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schuifknoppenmodel. Elke knop in dit model stelt een kenmerk – fonologisch, morfologisch 

of morfo-syntactisch – voor dat we door een dialectische of standaardtalige variant kunnen 

inruilen. In formele situaties zullen we dan zoveel mogelijk knoppen verschuiven in de 

richting van standaardtaal terwijl de knoppen in informele situaties meer aan de kant van het 

dialect zullen staan. In de taalrealiteit komt het zelden voor dat alle knoppen op nul staan (= 

pure omgangstaal), zoals in schema 2, of alle knoppen op 100 (= standaardtaal). Aan de hand 

van de tweeledige kritiek op het vorige model, die we in de voorgaande paragraaf beschreven 

hebben, kwam De Caluwe met andere woorden tot een nieuwe voorstelling. Ten eerste maakt 

dit schema duidelijk dat “omgangstaal en standaardtaal voor de overgrote meerderheid aan 

fonologische, lexicale, morfo-syntactische kenmerken overlappen” (De Caluwe, 2009: 18). 

Ten tweede kan op die manier duidelijk gemaakt worden dat de taalgebruiker in één gesprek 

kan wisselen tussen de omgangstalige vorm en de standaardtalige vorm van een kenmerk. Er 

wordt dus bijvoorbeeld niet per definitie consequent de omgangstalige vorm ge gebruikt in 

een informeel gesprek, maar die vorm kan covariëren met het standaardtalige je.  

 

Bij die nieuwe formulering omtrent tussentaal sluit ook een recente hypothese van Plevoets 

(2009) aan over een mogelijke nieuwe functionaliteit. Volgens zijn analyse zou tussentaal wel 

eens de nieuwe hypocorrectie van de economische elite in Vlaanderen kunnen zijn. Status 

wordt immers niet meer ontleend aan standaardtaalgebruik. Mensen die het „gemaakt‟ hebben 

kunnen het zich permitteren geen standaardtaal te spreken aangezien andere symbolen hun 

status duidelijk maken. We dienen een onderscheid te maken tussen culturele en economische 

elite. Tot de eerste groep behoren onder andere journalisten en academici. Zij spreken over 

het algemeen Standaardnederlands. De economische elite echter is ook hoog opgeleid – en 

heeft dus ook toegang tot de standaardtaal – maar ze vertikken het correct, en volgens hen 

geforceerd, Algemeen Nederlands te spreken. Ze doen met andere woorden aan talige 

hypocorrectie. Op die manier willen ze zich onderscheiden. Als die observatie klopt, is het 

model van standaardisering natuurlijk compleet anders. Je hoeft geen standaardtaal meer te 

spreken om een hoge plaats op de sociale ladder te bekleden. 

 

Hoewel we in deze scriptie dit model voor ogen zullen houden, zullen we toch meestal de 

term „tussentaal‟ hanteren, en niet „omgangstaal‟, om de eenvoudige reden dat de 

eerstgenoemde notie algemener aanvaard wordt en bekend is. 
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2.4.3. Houding VRT  

 

Aangezien het corpus samengesteld voor dit onderzoek bestaat uit een selectie van enkele tv-

programma‟s, is het interessant de houding van de zenders tegenover taalgebruik toe te 

lichten. In het taalcharter van de VRT, geschreven door Ruud Hendrickx, staat uitgelegd wat 

volgens de omroep kan en niet kan. De auteur vat het zelf als volgt samen: 

 

“De VRT wil de norm voor de Belgische variant van de Nederlandse standaardtaal zijn 

en blijven. Hij hanteert daarom een aantrekkelijke, duidelijke en correcte standaardtaal 

die rekening houdt met en afgestemd is op de kijkers en de luisteraars.” (Hendrickx, 

1998) 

 

De Hollandse norm is dus achterhaald, maar er moet wel nog altijd standaardtaal gesproken 

worden. Tussentaal wordt met andere woorden niet geapprecieerd. Ruud Hendrickx 

beschouwt deze omgangstaal niet als een volwaardig register van het Nederlands. Hij verwijst 

ook naar de polemiek tussen de verschillende taalkundigen en besluit hieruit dat er blijkbaar 

geen consensus is over de status en de inhoud van tussentaal in de samenleving. Daardoor 

dient ze afgewezen te worden. Hij is van mening dat de tussentaal zal verdwijnen en zal 

evolueren tot een informele variant van de standaardtaal. 

 De vooropgestelde richtlijnen zijn natuurlijk theoretisch. In deze scriptie zullen we 

hier dieper op ingaan en onderzoeken of en zo ja, hoeveel het taalgebruik van de 

vooropgestelde norm afwijkt. Bovendien moeten we vermelden dat dit taalcharter dateert uit 

1998. Het taallandschap en de opvattingen over tussentaal zijn ondertussen al veel veranderd, 

maar toch blijft de omroep officieel nog dezelfde norm hanteren als 13 jaar geleden. 

Ook enkele taalkundigen nemen een positie in met betrekking tot het taalgebruik in 

televisieprogramma‟s. Zo is Taeldeman (1992: 42) van mening dat “een quizmaster […] zijn 

publiek even taalvaardig tegemoet [moet] treden als een nieuwslezer”. Hij of zij moet met 

andere woorden ook de standaardtaal hanteren. Ook Geert van Istendael is categoriek in zijn 

opvattingen en spreekt in het tijdschrift Knack over de “nefaste invloed van de commerciële 

omroep VTM”. (Willemyns & Vandenbussche 2007: 24 ) Ook in de ervaring van Mark 

Uytterhoeven, die zichzelf omschrijft als een “niet wetenschappelijk praktiserend germanist”, 

“[heeft] de commerciële omroep […] de openbare omroep zwaar besmet, ook op taalgebied”. 

(Uytterhoeven, 1995: 124) Cajot wijst eveneens, zonder een positie in te nemen, op de rol van 



28 

 

o.a. vtm: “Toch kan men niet blind blijven voor het feit dat zich vooral sinds de komst van de 

reclamezenders de omgangstaal in Vlaanderen volop aan het vormen is”. (Cajot, 2000: 5) 

 

Een duidelijke kritiek op de taalpolitiek van de VRT is te vinden bij Jaspers: “Zoals ik 

hieronder zal aangeven is deze instemming (met de campagne van de VRT, EL) enigszins 

vergelijkbaar met de politieke wens dat onze samenleving van zoveel mogelijk vreemde 

elementen gevrijwaard dient te blijven” (Jaspers: 2002, 51) Veel van zijn argumenten had hij 

al aangehaald in het artikel dat we reeds hebben besproken (2.4.1), maar enkele punten zijn 

toch vermeldenswaardig. Zo stuit het Jaspers tegen de borst dat tussentaal niet alleen 

onderbestudeerd is, maar dat er bovendien op een te subjectieve, en niet echt taalkundige, 

manier over tussentaal is geschreven in het taalcharter. Bovendien hanteert de VRT een 

verkeerd uitgangspunt. De standaardtaal vormt immers het vertrekpunt, maar eigenlijk moet 

er vertrokken worden van de talige diversiteit. We kunnen dat in verband brengen met de 

opinie van De Caluwe die de omgangstaal, de moedertaal van jongeren, als uitgangspunt 

neemt. Ook de VRT gaat dus uit van de al eerder beschreven (2.4.1.) standaardisatie-

ideologie. Jaspers benadrukt dat hij geen algemeen gebruik van de tussentaal propagandeert – 

de standaardtaal heeft ook voordelen – maar hij wil een verandering teweeg brengen in het 

discours over standaardtaal en tussentaal: “Welke lingua franca we kiezen, is van onderschikt 

belang aan hoe we ermee omgaan, en aan hoe we omgaan met talige diversiteit” (Jaspers, 

2002: 56) 
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2.5. En de toekomst? 

 

Over de evolutie van de Vlaamse taal zijn al verschillende hypotheses geponeerd. In dit 

hoofdstuk bespreken we er enkele van. 

 

In 2001 presenteert Geeraerts drie scenario‟s van de evolutie van het taallandschap in 

Vlaanderen. 

In het eerste scenario zou de tussentaal meer en meer evolueren in de richting van de 

standaardtaal en zou de omgangstaal in Vlaanderen een informele variant van de Nederlandse 

standaardtaal worden, zoals Ruud Hendrickx voorspelde in het taalcharter. Tussentaal wordt 

hier gezien als een tussenstadium, als een onvoltooide variëteit op weg naar de te bekomen 

standaardtaal. Volgens Jaspers is die denkwijze een typisch voorbeeld van stigmatisatie zo 

kenmerkend voor het tussentaaldiscours. Net als De Caluwe vindt hij de notie „tussentaal‟ 

geen gepaste term voor de omgangstaal in Vlaanderen. Het impliceert immers dat de 

tussentaal een overgangsvorm is en geen volwaardige variëteit. 

Het tweede scenario stelt een model voor waarin de standaardtaal en tussentaal naar 

elkaar zouden toegroeien, maar dan in de richting van de tussentaal. Op die manier zou er 

volgens Geeraerts een grote linguïstische afstand ontstaan tussen de Nederlandse en Vlaamse 

standaardtalige norm. De knoppen van het schuifknoppenmodel van De Caluwe gaan dus 

meer in de richting van de tussentalige kant.  

In het derde scenario verandert er niets aan de huidige situatie en blijft de kloof tussen 

tussentaal en standaardtaal dus even groot. In die context spreekt Geeraerts van een 

zondagspakmentaliteit: “[…] 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.” (Geeraerts, 2001: 343) 

De opgelegde norm voor formele situaties wordt aanvaard, maar in informele situaties 

spreken de Vlamingen de variëteit die ze het beste kennen en „vervallen‟ ze in tussentaal. 

Cajot heeft de drie besproken scenario‟s bestudeerd en beschouwt het tweede scenario, 

waarin het „Journaalnederlands‟ geïnformaliseerd wordt, als het meest plausibele. Hij wijst er 

immers op dat de dertig- en veertigjarigen van rond de millenniumwisseling niet alleen geen 

dialect meer spreken, maar ze spreken evenmin „Journaalnederlands‟, ook niet in formele 

situaties. Cajot verwijst hierbij naar politici die zeker niet meer de voorgeschreven norm 

hanteren. Hij benadrukt echter wel dat de het Algemeen Nederlands een grote invloed heeft 

uitgeoefend en dat het eerste scenario dus ook een belangrijke rol heeft gespeeld. In onder 
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andere de schrijftaal, het onderwijs en de media is jarenlang het Standaardnederlands actief 

gepropageerd. 

 

Eén van de stellingen van De Caluwe (2.4.1) , bevestigd door Plevoets (2008), kunnen we 

hier ook nog herhalen. Zij gaan niet uit van een diglossisch scenario zoals veel taalkundigen, 

maar volgens hen zijn standaardtaal en tussentaal twee uitersten van een continuüm. In 2002 

is De Caluwe van mening dat er zo‟n continuüm zal ontstaan en in 2008 is dat continuüm er 

volgens Plevoets al.  We kunnen die opvatting relateren aan het schuifknoppenmodel (2.4.2.), 

waarin elke knop een talig kenmerk voorstelt. Naargelang van de situatie, zal de taalgebruiker 

meer knoppen in de richting van de standaardtaal of in de richting van tussentaal verschuiven. 

 

We sluiten af met een laatste bedenking van Plevoets over de toekomst van de taalsituatie in 

Vlaanderen: “Met de conventionalisering van het Soapvlaams dunkt er ons namelijk een 

nieuwe vorm van sociale ongelijkheid in de maak: één die draait rond het beheersen van een 

zo rijkelijk mogelijk geschakeerde taalvariëteit.” (Plevoets, 2008: 180) 
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3. EMPIRISCH ONDERZOEK 

 

In deze paragraaf richten we ons op ons eigen onderzoek, gevoerd aan de hand van vier tv-

programma‟s, waarvan we telkens één aflevering getranscribeerd hebben. We stellen eerst 

onze onderzoeksvragen (3.1.) voor en formuleren enkele hypotheses (3.2.). Ook leggen we de 

gebruikte methodologie uit (3.3). Voordat we onze resultaten presenteren en interpreteren 

(3.5), geven we een korte voorstelling van de programma‟s en van de presentatoren (3.4). Aan 

de hand daarvan evalueren we het taalcharter (3.6) en werpen we een blik op de toekomstige 

taalsituatie in Vlaanderen (3.7). 

 

3.1. Onderzoeksvragen 

 

De grote algemene vraag van deze scriptie is eigenlijk één die we waarschijnlijk alleen puur 

hypothetisch kunnen beantwoorden: welke toekomst is er weggelegd voor de tussentaal in de 

media in Vlaanderen? Onze conclusies uit de resultaten van de vier tv-programma‟s mogen 

we niet veralgemenen tot het taalgebruik op televisie in het algemeen, maar ze kunnen wel 

een indicatie geven. Daarom zal ons antwoord dus puur hypothetisch zijn.  

Breder genomen zoeken we een – weer hypothetisch – antwoord op de volgende 

vraag: hoe zal de taalsituatie in Vlaanderen evolueren? Het taalgebruik in de media staat 

immers in nauw verband met de Vlaamse taalsituatie. Ruud Hendrickx schrijft in het 

taalcharter van de VRT dat er in fictie tussentaal mag worden gesproken – net als 

standaardtaal en dialect – omdat het programma zo beter een “spiegel van de maatschappij” 

is. Er doet zich dus een wisselwerking voor tussen de media en de maatschappij, en de media 

gaan dan ook mee in de taalveranderingen die zich voordoen in die maatschappij. In 1998 is 

tussentaal volgens de VRT alleen maar toegestaan in fictie en programma‟s over 

streekcultuur. In 2003 kwam Saman tot het besluit dat het gebruik van tussentaal in 

reclamespotjes – uitgezonden op de radiozenders van de VRT – toeneemt en De Caluwe 

(2006: 27) is ervan overtuigd dat die evolutie zich zal doorzetten. Of dit ook geldt voor 

amusementsprogramma‟s als talkshows en spelprogramma‟s zullen we dus onderzoeken in 

deze scriptie.  

Uit onze analyse zullen we proberen te concluderen of tussentaal inderdaad geen 

concurrentie vormt voor de standaardtaal, zoals Impe & Speelman (2008: 124) menen. 
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Volgens hen is er nog altijd een duidelijke functionele distributie tussen beide variëteiten en 

vormen die m.a.w. geen bedreiging voor elkaar. 

 

Om een antwoord op deze twee grote onderzoeksvragen te kunnen formuleren, proberen we 

enkele vragen over ons corpus te beantwoorden, dat transcripties bevat van een aflevering van 

„Blokken‟, van „De laatste show‟, van „Goedele Nu‟ en van „Zot van Vlaanderen‟. Het gaat 

hier meer bepaald om vier onderzoeksvragen, die ons zullen helpen te bepalen welke variëteit 

van het Nederlands de presentatoren spreken in de door ons geselecteerde populaire talkshows 

en spelprogramma‟s. 

Ten eerste bestuderen we welke tussentalige kenmerken voorkomen in ons corpus. We 

zullen ook nagaan welke kenmerken het talrijkst aanwezig zijn, maar die vraag zullen we pas 

kunnen beantwoorden bij de analyse van de volgende vraag. 

 We vragen ons dan immers af wat de tussentaalindexen zijn van de vier presentatoren. 

Op die manier krijgen we een beeld van het tussentalige karakter van het Nederlands 

gesproken op die twee omroepen en kunnen we dat in verband brengen met het taalbeleid. 

 Vervolgens bekijken we het tussentalige profiel van enkele gasten en kandidaten. Zo 

kunnen we de volgende vraag beantwoorden: passen de presentatoren hun variëteit aan aan 

het taalgebruik van hun gesprekspartner? Dit proces zullen we codeselectie of code-switching 

op „macroniveau‟ noemen. Als je vroeger geacht werd standaardtaal te spreken, sprak je die 

ook of probeerde je op z‟n minst zo dicht mogelijk in de buurt te komen. Als nu zou blijken 

dat presentatoren wel standaardtaal spreken, maar een tussentaligere variëteit selecteren als 

hun gesprekspartner tussentaal spreekt, zou dit kunnen betekenen dat standaardtaal niet meer 

dezelfde status heeft als vroeger.  

Ten slotte vragen we ons af of en waarom de presentatoren aan code-switching op 

„microniveau‟ doen. Dit soort codewisseling zullen we definiëren als het switchen tussen 

verschillende taalvariëteiten in een relatief korte uiting, onafhankelijk van de gesprekspartner. 

Als dat gebeurt benadrukt dat niet alleen de verschillende functionele toepasbaarheid van 

standaardtaal en tussentaal,  maar ook dat er met tussentaal „gespeeld‟ mag worden in 

programma‟s waar vroeger standaardtaal de norm was, waar niet van afgeweken mocht 

worden. 
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3.2. Hypotheses 

 

Nu we onze onderzoeksvragen gepresenteerd hebben, proberen we ook enkele hypotheses te 

formuleren. Wat betreft de evolutie van het Nederlands in de Vlaamse media en in 

Vlaanderen in het algemeen zullen we pas op het einde  van deze paragraaf een hypothese 

geven, nadat we hypotheses hebben geformuleerd met betrekking tot de vier 

onderzoeksvragen over ons corpus.  

 

Eerst zullen we dus onze hypotheses betreffende de onderzoeksvragen over het corpus 

presenteren. 

Op de eerste vraag – welke tussentalige kenmerken komen er voor in het corpus? – 

kunnen we nog geen volledig antwoord geven. We kunnen immers niet precies voorspellen 

welke kenmerken zullen voorkomen. We kunnen echter wel een hypothese vormen over het 

soort kenmerken dat het talrijkst aanwezig zal zijn. Aangezien de presentatoren geacht 

worden standaardtaal te spreken – zeker op Eén – gaan we er vanuit dat vooral tertiaire 

kenmerken – dus minder saillante – kenmerken de overhand zullen hebben. Deze 

dialectkenmerken komen voor in grote gebieden en zitten diep in het talige systeem van de 

sprekers verankerd waardoor ze zich er nauwelijks van bewust zijn. Dit in tegenstelling tot 

primaire dialectkenmerken die zich maar manifesteren op kleine schaal en sterk opvallen. 

Daartussen bevinden zich de secundaire dialectkenmerken. Vaak zijn tertiaire kenmerken 

fonologisch van aard. (Taeldeman, 2007: 3) 

Over de tweede onderzoeksvraag – de vraag naar het precieze percentage 

tussentaalattestaties – kunnen we natuurlijk nog geen oordeel vellen, maar we kunnen wel een 

hypothese vormen over hoe de tussentaalindexen van de verschillende programma‟s zich tot 

elkaar zullen verhouden. Aangezien Eén een streng taalbeleid heeft, gaan we ervan uit dat de 

presentatoren die programma‟s op Eén presenteren, in casu Ben Crabbé en Michiel Devlieger, 

een lagere tussentaalindex zullen hebben dan Rani De Coninck en Goedele Liekens, de 

presentatrices die op vtm presenteren. Mogelijks is deze redenering een beetje kort door de 

bocht, maar we moeten een bepaald criterium vastleggen en tijdens ons onderzoek zal blijken 

of dat criterium, namelijk de televisiezender, inderdaad een bepalende factor is.  

Vervolgens vragen we ons af of de presentator zich accommodeert aan de gasten. Dit 

verschilt waarschijnlijk van presentator tot presentator, maar wij achten het geloofwaardig dat 

de presentator van een talkshow sneller geneigd zal zijn zijn taalgebruik aan te passen aan het 
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taalgebruik van zijn gast. De quizmaster staat immers duidelijk „boven‟ de kandidaten. Hij 

wordt geacht een zekere autoriteit te hebben. Een interviewer heeft ook wel een zekere 

autoriteit, maar hij heeft er ook baat bij op goede voet te staan bij zijn gasten, een goede sfeer 

te creëren om zo antwoorden uit te lokken. Dit kan door zijn taalgebruik aan te passen aan dat 

van zijn gast. Concreet verwachten we dus dat de presentatoren van „De laatste show‟ en 

„Goedele Nu‟ zich meer zullen accommoderen aan hun gasten dan de presentatoren van 

„Blokken‟ en „Zot van Vlaanderen‟. 

Onze hypothese met betrekking tot de laatste onderzoeksvraag is dat de presentatoren 

inderdaad aan codewisseling op „microniveau‟ doen. Zoals de studie van Saman (2003) 

aantoont werd er in 2003 al geëxperimenteerd met de verschillende variëteiten van het 

Nederlands in reclamespotjes op de radio. Codewisseling is eigenlijk iets dat heel natuurlijk is 

voor de Vlaamse taalgebruiker, iets waar we niet bij stilstaan. Daarom vermoeden we dat ook 

de presentatoren – misschien slechts sporadisch – tussen verschillende talige variëteiten zullen 

switchen. 

Ten slotte kunnen we dan ook een hypothese formuleren die verband houdt met de 

vraag welke variëteit van het Nederlands de presentatoren spreken. Onderzoeken van enkele 

jaren geleden, zoals dat van Strobbe (2001), hebben al gewezen op het (lichte) tussentalige 

karakter van presentatietaal. Wij verwachten dat deze tendens zich doorzet en dat 

presentatoren tussentaliger spreken dan eigenlijk officieel van hen verwacht wordt. Die 

hypothese dient wetenschappelijk gestaafd te worden en daarom zoeken we een antwoord op 

die vier subvragen. 

  

Nu moeten we nog een hypothese formuleren met betrekking tot de hoofdonderzoeksvraag: 

„Hoe zal de taalsituatie evolueren in Vlaanderen?‟. We kunnen een scenario uitdenken als we 

kunnen beantwoorden welke toekomst er weggelegd is voor de tussentaal in de media in 

Vlaanderen. We verwachten dat de presentatoren tussentaliger spreken dan in het taalcharter 

is vastgelegd voor de Eén-presentatoren. Bovendien zullen ze volgens ons af en toe aan code-

wisseling doen waardoor er dus soms in een tussentalig register zal worden gesproken. 

Aangezien het taalcharter, dat dateert uit 1998, stipuleert dat presentatoren van 

amusementsprogramma‟s perfecte standaardtaal moeten spreken en dat volgens ons niet het 

geval zal zijn in de onderzochte programma‟s, hebben we hier te maken met een tendens 

waarbij het taalcharter niet (meer?) strikt wordt nagevolgd. Onze hypothese is dan ook dat 

deze tendens zich zal voortzetten. Aangezien er tussentaal op televisie wordt gesproken, zal 
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die variëteit – of variëteiten – waarschijnlijk ook niet snel verdwijnen. Of standaardtaal dan 

wel aan het verdwijnen is, zal dit onderzoek moeten uitwijzen. 
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3.3. Methodologie 

 

Om het taalgebruik op televisie te onderzoeken, is een corpus samenstellen van representatief 

materiaal een eerste logische stap. Na verschillende programma‟s gescreend te hebben, 

hebben we ervoor gekozen twee spelprogramma‟s en twee talkshows te analyseren. We willen 

immers de gesproken taal in non-fictie bestuderen en het is plausibel dat het taalgebruik in die 

twee soorten programma‟s van elkaar verschilt gezien het – algemeen genomen – hogere 

informele karakter van spelprogramma‟s. We achten het opportuun om te onderzoeken of die 

verschillen inderdaad bestaan en wat de drijvende factoren zijn. Bovendien hebben we beslist 

programma‟s te selecteren uit een openbare en uit een commerciële omroep, namelijk 

respectievelijk Eén en vtm. Van Eén kennen we het taalbeleid, besproken in de paragraaf over 

het taalcharter (2.4.3.), al. Het beleid van vtm inzake taalgebruik is nog niet zo duidelijk, maar 

– zoals we in het theoretisch stuk besproken hebben (2.4.3.) – beschouwen verschillende 

taalkundigen (waaronder Geert van Istendael) die omroep als één van de oorzaken van de 

informalisering van het taalgebruik in Eén-programma‟s. Aan de hand van deze 

selectiecriteria en rekening houdend met de programma‟s die in het begin van ons onderzoek 

uitgezonden werden en actueel waren, hebben we de volgende vier programma‟s 

geselecteerd: „Blokken‟ en „De laatste show‟ op Eén en „Zot van Vlaanderen‟ en „Goedele 

Nu‟ op vtm. 

 

Van elk programma hebben we één aflevering getranscribeerd. Onze transcripties vormen een 

corpus van 51 pagina‟s lang dat ongeveer 16000 woorden telt. De woorden van de presentator 

hebben we, in tegenstelling tot die van de gasten, volledig uitgeschreven. Van elke gast 

hebben we wel een fragment getranscribeerd om zo een globaal beeld te krijgen van het 

taalgebruik in het programma en op televisie in het algemeen. Dit roept enkele vragen op: 

Spreken de gasten tussentaliger dan de presentator? En past de presentator zich hieraan 

aan?,… Op deze vragen en op vele andere zullen we proberen een antwoord te vinden in deze 

scriptie. 

 We dienen nog enkele opmerkingen te maken bij de transcripties. Ten eerste 

hebben we de tussentalige uitingen in het vet gezet om het visueel interpreteerbaar te maken. 

Bij het bepalen van de tussentalige kenmerken, baseren we ons louter op fonologische, 

morfologische, syntactische en lexicale kenmerken en laten we de eventuele regionale of 

dialectische uitspraak buiten beschouwing. Uitspraakafwijkingen hebben we soms wel in het 
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vet gezet wanneer de uitspraak sterk afwijkt. Zo valt codewisseling meteen op. Ten tweede is 

het soms moeilijk te verstaan wat de spreker zegt. Op de plaats van die onverstaanbare uiting 

hebben we „///‟ gezet. Ten derde hebben we een woord tussen aanhalingstekens („‟) geplaatst 

als het om een taalfout gaat die niets met tussentaligheid te maken heeft. 

 

Ons uitgangspunt is het tussentaligheidsgehalte van de programma‟s, en dan vooral van de 

presentator, en om daar een beeld van te krijgen, moeten we de tussentaalindex van de 

woorden van de presentator bepalen. Eerst hebben we elke transcriptie minutieus 

geanalyseerd en alle tussentaalkenmerken eruit gehaald en gegroepeerd. Zo zijn we tot een 

lijst gekomen van 27 fonologische, morfologische, lexicale en grammaticale 

tussentaalkenmerken (zie bijlage 2.1. voor een volledig overzicht). Enkele kenmerken hebben 

verschillende onderverdelingen, zoals de afwijkingen met betrekking tot de persoonlijke 

voornaamwoorden. Zo komen we aan een totaal van 33 kenmerken die moeten worden 

onderzocht.  

 In deze scriptie voeren we vooral een kwalitatief onderzoek. Uit de transcripties 

halen we de tussentaalkenmerken en we bespreken ze. We analyseren ook enkele passages en 

leggen uit hoe ze in elkaar zitten. We bekijken bijvoorbeeld of een bepaalde presentator zijn 

taalgebruik accommodeert aan dat van een gast en of er zich in een fragment code-switching 

op microniveau voordoet en wat dan daar de katalysator van kan zijn. Maar zoals we 

hierboven al uitlegden moeten we evenzeer een beeld hebben van het tussentaligheidsgehalte 

van de programma‟s en beschikken we dus beter ook over cijfergegevens. Daarom berekenen 

we de tussentaalindex. De berekeningen voeren we  uit in Excel. 

 Van elk kenmerk hebben we de relatieve frequentie berekend. Het persoonlijk 

voornaamwoord voor de tweede persoon enkelvoud wordt door Ben Crabbé bijvoorbeeld 84 

keer gebruikt in die aflevering, waarvan zes keer gij of ge. Zes op de 84 keer opteert hij 

m.a.w., bewust of onbewust, voor de tussentalige variant en niet voor de standaardtalige vorm 

(jij of  je). Het tussentaligheidsgehalte van dit kenmerk is in dit onderzoek voor Blokken dan 

ook 7,1% (=6/84*100). Die berekening hebben we uitgevoerd voor elk kenmerk en van alle 

kenmerken hebben we dan het gemiddelde genomen om de totale tussentaalindex te bepalen. 

Niet alleen het gemiddelde van alle kenmerken, maar ook het gemiddelde per taalkundig 

onderdeel (fonologie, morfologie en grammatica). We vermelden hierbij dat het gaat om het 

gewogen gemiddelde en dus niet simpel om het gemiddelde van de verschillende percentages. 

Alle tussentalige gevallen hebben we opgeteld en dat gedeeld door de som van het aantal keer 
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dat het kenmerk voorkomt, in tussentalige of standaardtalige vorm. Als je dat resultaat 

vermenigvuldigt met 100, krijg je het percentage dat de fonologische, morfologische, 

grammaticale of totale tussentaalindex representeert. Op die manier houden we er rekening 

mee dat het ene kenmerk meer voorkomt dan het andere en dus meer moet doorwegen in de 

tussentaalindex.  

 Van de lexicale kenmerken hebben we geen tussentaalindex bepaald, omdat het niet 

echt mogelijk is de relatieve frequentie van tussenwerpsels of tussentalige woorden te 

berekenen. Van tussenwerpsels kan je niet bepalen hoeveel een tussenwerpsel niet voorkomt 

en bij onomasiologische alternatieven gaat het om zulke specifieke woorden dat de relatieve 

frequentie niet veel zou zeggen over het tussentaligheidsgehalte van de hele uiting. Niet alle 

presentatoren zouden trouwens eenzelfde onomasiologisch alternatief gebruiken, wat 

vergelijking onmogelijk maakt. Evenmin is het mogelijk – om dezelfde redenen – een 

accurate relatieve frequentie te bepalen van fonologische kenmerken als „syncope van 

inhoudswoorden‟ en „invoegen van klanken en lettergrepen‟ en die hebben we dan ook niet 

opgenomen in de tussentaalindex. Daar komt nog bij dat als een kenmerk niet voorkomt in 

een bepaald programma, noch in standaardtalige, noch in tussentalige vorm, we het bij de 

andere programma‟s ook niet hebben opgenomen in de tussentaalindex. Dat zou immers de 

resultaten kunnen vertekenen. Rekening houdend met al deze restricties houden we 22 van de 

33 kenmerken over om de tussentaalindex te berekenen.   
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3.4. Voorstelling programma’s en presentatoren 

 

Zoals we al eerder vermeldden, hebben we twee spelprogramma‟s en twee talkshows 

geselecteerd voor ons onderzoek. We geven in deze paragraaf een korte situering van de 

programma‟s en lichten het profiel toe van hun presentatoren.  

 

„Blokken‟ is een spelprogramma van ongeveer 25 minuten dat elke weekdag op Eén wordt 

uitgezonden. Twee kandidaten nemen het in verschillende rondes tegen elkaar op en de 

winnaar mag zich in de volgende aflevering opnieuw bewijzen. „Blokken‟ wordt al sinds het 

begin, meer bepaald sinds september 1994, gepresenteerd door Ben Crabbé. Crabbé, die 

afkomstig is uit het Brabantse Tienen, studeerde criminologie. Hij vatte zijn carrière echter 

aan bij de radiozender Studio Brussel en in 1987 is hij beginnen te werken bij de BRT (nu 

VRT). Hij presenteerde verschillende programma‟s, van de talentenjacht „De Fanclub‟ tot het 

politieke programma „Bracke en Crabbé‟. 

 

„De laatste show‟ is een ongeveer 50 minuten durende talkshow die tijdens bepaalde periodes 

van het jaar van maandag tot en met donderdag op Eén wordt uitgezonden. Elke keer nodigt 

de gastheer of gastvrouw enkele gasten uit, die meestal recent in de actualiteit zijn 

verschenen, om over een bepaald onderwerp te praten. Het programma heeft al verschillende 

presentatoren gehad waarvan Michiel Devlieger sinds 2009 de huidige gastheer is. Devlieger 

is afkomstig uit het West-Vlaamse Moen en heeft regentaat geschiedenis-Nederlands 

gestudeerd. Hij verwierf naambekendheid door zijn sporadische deelname aan het 

televisieprogramma „Schalkse ruiters‟, dat van 1996 tot 1997 werd uitgezonden. Erna werd hij 

lid van „Woestijnvis‟ en was hij betrokken bij het scenario van programma‟s als „De 

Parelvissers‟ en „Van vlees en bloed‟. Als presentator trad hij nog op in onder andere „De 

Mol‟. 

 

„Goedele Nu‟ is een talkshow die vanaf 31 augustus 2010 voor de eerste keer op televisie, met 

name op de zender vtm, werd uitgezonden. Het praatprogramma duurt ongeveer 50 minuten 

en Goedele Liekens nodigt elke dinsdag een paar gasten uit om over – vaak gevoelige – 

onderwerpen te praten. Deze presentatrice, die geboren is in het Brabantse Aarschot, is van 

opleiding seksuologe. Ze werd bekend door haar deelname aan Miss België en kreeg in de 

nasleep daarvan een aanbieding om een talkshow in Nederland te presenteren. Sindsdien heeft 
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ze verschillende talkshows op haar palmares staan, maar ze presenteerde ook al 

spelprogramma‟s als „De zwakste schakel‟. 

 

„Zot van Vlaanderen‟ is een redelijk recent spelprogramma, dat in september 2010 voor het 

eerst, op zaterdagavond, werd uitgezonden. In dit programma, dat iets meer dan een uur duurt, 

nemen twee teams, met als teamkapiteins Mathias en Staf Coppens, het tegen elkaar op om de 

titel „het zotst van Vlaanderen‟ te veroveren. De teams – de kapiteins worden elk bijgestaan 

door drie bekende Vlamingen – moeten vragen beantwoorden die te maken hebben met 

Vlaanderen. Quizmaster van dienst is Rani De Coninck. De Coninck is van opleiding vertaler-

tolk en werd geboren in het Oost-Vlaamse Lochristi. Haar eerste stappen als presentatrice 

zette ze begin jaren 90 in „De droomfabriek‟. Ze presenteerde verschillende programma‟s op 

de radio en op de televisie, bij verschillende zenders – ze is ook nieuwsanker geweest bij 

WTV en AVS – maar in 2005 tekende ze een exclusiviteitscontract met vtm, waarvoor ze nu 

dus „Zot van Vlaanderen‟ presenteert. 
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3.5. Resultaten 

 

3.5.1. Inleiding 

 

In dit onderdeel lichten we de resultaten van ons onderzoek toe en interpreteren we ze. In de 

vier verschillende grote paragrafen behandelen we respectievelijk de vier onderzoeksvragen 

met betrekking tot het corpus (bijlage 1), om zo te onderzoeken welke variëteiten de 

presentatoren aanwenden in hun programma‟s. Eerst geven we een overzicht van de 

tussentalige kenmerken die voorkomen in ons corpus, geïllustreerd met voorbeelden (2.5.2.). 

Aan de hand van de geanalyseerde kenmerken bepalen we vervolgens de tussentaalindex van 

elke presentator. Met andere woorden, hoe tussentalig spreken ze? (2.5.3.) We bepalen ook 

het tussentalige profiel van enkele gasten en gaan aan de hand daarvan na of de presentatoren 

zich soms accommoderen aan hun gesprekspartner (2.5.4.). Dit zullen we codeselectie of 

code-switching op „macroniveau‟ noemen. Op „microniveau‟ kan er zich ook code-switching 

voordoen en welke factoren daartoe aanleiding kunnen geven bespreken we in de laatste 

paragraaf (2.5.5.).  

 

3.5.2. Presentatie kenmerken 

 

3.5.2.1. Inleiding 

 

In deze paragraaf behandelen we de eerste onderzoeksvraag en bespreken we dus de 

tussentalige attestaties die we hebben teruggevonden in ons corpus. We onderscheiden vier 

soorten kenmerken: fonologische (3.5.2.2..), morfologische (3.5.2.3.), lexicale (3.5.2.4) en 

grammaticale (3.5.2.5). Een overzichtelijke en meer schematische lijst is ook toegevoegd als 

bijlage (bijlage 2.1.), maar hieronder geven we een gedetailleerdere uitleg per kenmerk. We 

vergelijken ook onze lijst met andere lijsten met tussentaalkenmerken (3.5.2.6.). Zijn er 

karakteristieken die niet in ons corpus voorkomen, maar wel consequent in de andere lijsten 

staan? En vice verca?  
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3.5.2.2. Fonologische kenmerken 

 

Ten eerste spreken de presentatoren af en toe bepaalde klanken niet uit. Zo wordt de h- in de 

anlaut van een woord niet altijd uitgesproken. Dit fenomeen noemt men h-procope (bv. oe 

i.p.v. hoe). Bovendien wordt de eind-schwa soms weggelaten als het volgende woord met een 

vocaal begint (bv. j‟ebt i.p.v. je hebt). Bij korte functiewoorden – zoals lidwoorden, 

voegwoorden, voorzetsels en voornaamwoorden – doen er zich soms andere syncopes of 

apocope‟s voor (bv. me i.p.v. met en as i.p.v. als). Ook bij inhoudswoorden spreken de 

presentatoren soms klanken of lettergrepen niet uit (bv. astublieft i.p.v. alstublieft). Bij dit 

fenomeen dienen we wel een opmerking te maken. In spreektaal worden wel vaker klanken 

weggelaten, maar sommige van die uitspraakverschijnselen behoren echter tot de 

standaardtaal. In onze transcriptie van „Goedele Nu‟ staat bijvoorbeeld de woordgroep e 

feesjen. Deze uiting is natuurlijk niet standaardtalig door het tussentalige lidwoord en door de 

eind-n, maar het feit dat de -t niet wordt uitgesproken impliceert niet dat we dat geval ook 

mogen meetellen bij de syncopes van inhoudswoorden. De Algemene Nederlandse 

Spraakkunst (1997: 657) vermeldt immers dat bij verkleinwoorden op -tje de -t niet wordt 

uitgesproken als die wordt voorafgegaan door een -f, -p, -s of -ch. Er zijn nog enkele gevallen 

waarbij een bepaalde klank soms niet wordt uitgesproken. Zo reduceren de presentatoren af 

en toe de werkwoordstam eindigend op -nd in de auslaut tot -n (bv. ik vin i.p.v. ik vind). Ten 

slotte is er nog het specifieke geval da‟s, een reductie van dat is. Hier doet er zich t-deletie 

voor, waardoor we dit geval hebben ondergebracht in de categorie van apocope bij korte 

functiewoorden. De i van is  is echter ook gedeleerd en daarvoor hebben we een aparte 

categorie voorzien.  

 

Klanken of lettergrepen kunnen ook worden ingevoegd. Soms voegt de spreker een -n – af en 

toe vergezeld van een verbindings-e – toe op het einde van een substantief, persoonlijk 

voornaamwoord of werkwoord (bv. Op et einde zetten em een spurt in). Dit hebben we als 

een aparte categorie beschouwd. We hebben ten slotte een algemene categorie voorzien voor 

de andere gevallen waarvoor varianten worden gebruikt die (een) extra klank(en) bevatten. 

(bv. oftwel i.p.v. ofwel). 

 

Ook op het vlak van assimilatie onderscheiden we typisch tussentalige kenmerken. Een eerste 

kenmerk is progressieve i.p.v. regressieve assimilatie. De beginmedeklinker van het tweede 
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woord past zich aan aan de uitspraakplaats van de eindmedeklinker van het eerste woord, 

terwijl de assimilatie normaal in de omgekeerde richting gebeurt (bv. wat tan i.p.v. wad dan). 

Ook worden de -t en -s in een auslaut van een woord voor een vocaal soms stemhebbend en 

ze worden dan respectievelijk dus uitgesproken als -d of –z (bv. wad is i.p.v. wat is en da‟z al 

i.p.v. da‟s al). 

 

3.5.2.3. Morfologische kenmerken 

 

Volgens de standaardtalige regels worden lidwoorden niet (meer) verbogen in het Nederlands. 

De is het correcte lidwoord voor mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden in het 

enkelvoud en voor zelfstandige naamwoorden in het meervoud; het is het juiste bepaald 

lidwoord voor onzijdige woorden. Als onbepaald lidwoord in het enkelvoud is alleen een van 

toepassing. In tussentaal kennen de lidwoorden echter wel verbogen vormen.  

 Een wordt, volgens Goossens (2001), voor een mannelijk zelfstandig naamwoord 

ne of nen, als het woord dat erop volgt met een klinker, h, d of t begint (bv. ne stoel en nen 

aap). Onze bron heeft echter één geval over het hoofd gezien. In dialecten waarin de 

taalgebruiker nen gebruikt, hanteert hij die vorm ook als het volgende woord met een b 

begint, bijvoorbeeld in nen bakker. Het liedje „Neeje, dè kan nie bestaon‟
2
 is daar een goede 

illustratie van. Het is geschreven in een Kempens dialect en bevat onder andere de volgende 

regels: „'nen dennenboom mee rozen‟, „'ne radio mee ‟n neus‟, „'nen appelsien mee graote‟, 

„'nen hille klèène reus‟ én „nen bakker zonder mik‟. Nen kan dus ook voor een mannelijk 

naamwoord dat begint met een b. Voor een onzijdig naamwoord is e de tussentalige variant 

(bv. e kind), tenzij het woord dat erop volgt begint met een klinker of een h. Dan blijft een 

onveranderd, net als voor een vrouwelijk zelfstandig naamwoord.  

 Het bepaald lidwoord voor een mannelijk zelfstandig naamwoord in het 

enkelvoud wordt de of den (naar analogie van ne en nen) in tussentaal (bv. de stoel en den 

aap). Voor een vrouwelijk of onzijdig zelfstandig naamwoord in het enkelvoud en voor een 

                                                           
 

 

 

2
 http://www.volksliedarchief.nl/liederen/neeje%20de%20kan%20nie%20bestaon-jan%20baptist.htm 
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zelfstandig naamwoord in het meervoud blijft de standaardtalige vorm onveranderd. 

(Goossens, 2001: 8-9)  

 

Niet alleen lidwoorden maar ook adjectieven kennen een afwijkende verbuiging in tussentaal. 

In standaardtaal krijgt het adjectief een -e als uitgang, behalve bij onzijdige naamwoorden in 

het enkelvoud met een onbepaald lidwoord. In dat geval is er geen uitgang (bv. een groot 

glas). In tussentaal hangt de uitgang opnieuw af van het geslacht en getal van het zelfstandig 

naamwoord waarbij het hoort.  

 Voor een mannelijk zelfstandig naamwoord verandert de uitgang niet, behalve als 

het woord dat volgt op het adjectief eindigt op een klinker, een d, een t, een h, of een b (zie 

opmerking bij Goossens in de vorige paragraaf). Dan krijgt het adjectief -en als uitgang (bv. 

die groten aap). Voor een vrouwelijk zelfstandig naamwoord krijgt het adjectief geen uitgang 

(bv. die schoon tafel), behalve als het adjectief eindigt op een -d – de d wordt dan i (bv. die 

goei vrouw) – of op een p, t of k – dan wordt de standaardtalige vorm gebruikt. Voor een 

onzijdig zelfstandig naamwoord krijgt het adjectief nooit een uitgang en in „goed‟ wordt de -d 

zelfs vaak weggelaten. In het meervoud kent het adjectief dezelfde verdeling als voor een 

vrouwelijk zelfstandig naamwoord in het enkelvoud. (Goossens, 2000: 9) 

 

Ook bezittelijke, aanwijzende, onbepaalde en vragende voornaamwoorden worden in 

tussentaal anders verbogen dan in standaardtaal. In het Standaardnederlands wordt alleen ons 

verbogen: ons voor onzijdige zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud, onze in de andere 

gevallen. Goossens (2001) gaat niet dieper in op deze materie, maar naar analogie van de 

vorige twee paragrafen, kunnen we toch bepalen hoe de tussentaalvormen eruit zien.  

 In tussentaal krijgen die eerder genoemde voornaamwoorden voor mannelijke 

zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud ook een uitgang: -e of -en (voor een klinker, h, d, 

t of b (bv. mijne man, dienen hond). Als het voornaamwoord sowieso eindigt op een -e – 

bijvoorbeeld in onze man  – spreken we natuurlijk niet van afwijkend gebruik. Die gevallen  

hebben we dan ook niet meegeteld om de tussentaalindex te berekenen. Als het 

voornaamwoord hoort bij een zelfstandig naamwoord dat niet mannelijk en/of niet 

enkelvoudig is, is er geen sprake van een afwijkende verbuiging. De standaardtalige vorm 

wordt in dan gehanteerd. Hier vormt het voornaamwoord ons echter ook een uitzondering. 

Voor een vrouwelijk zelfstandig naamwoord kan de sjwa immers wegvallen (bv. ons ma).  
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Met betrekking tot de persoonlijke voornaamwoorden hebben we in ons corpus drie soorten 

afwijkend gebruik vastgesteld. Ten eerste gebruiken de presentatoren in de tweede persoon 

enkelvoud soms gij of ge in plaats van jij of je. Ten tweede wordt af en toe em gebruikt i.p.v. 

hij, de standaardtalige variant voor de derde persoon enkelvoud in onderwerpsfunctie. Ten 

slotte vindt er soms subjectsreduplicatie plaats: het persoonlijk voornaamwoord in de eerste of 

tweede persoon enkelvoud wordt herhaald (bv. „k heb ekik). 

 

Ook op het vlak van werkwoordsvormen hebben we afwijkend gebruik geconstateerd. Zo 

gebruiken sommige presentatoren in de eerste persoon enkelvoud soms een vorm eindigend 

op –n in plaats van die eindigend op een vocaal (bv. ik gaan i.p.v. ik ga). In de gebiedende 

wijs wordt er dan soms weer een -t aan „toegevoegd‟ (bv. kalmeerd u i.p.v. kalmeer (hier 

wordt de -t bovendien als een -d uitgesproken)). Ten slotte wordt de eind-t in de tweede en 

derde persoon enkelvoud af en toe niet uitgesproken (bv. ze ga i.p.v. ze gaat). 

 

In het Standaardnederlands wordt een verkleinwoord morfologisch gemarkeerd met de 

uitgang -je. In tussentaal kan de diminuering van een substantief of bijwoord ook aangeduid 

worden door -ke of de varianten -eke en -ske (bv. een stukske). Er zijn echter enkele 

uitzonderingen. Woorden met -n als eindconsonant die voorafgegaan wordt door een lange 

klinker, een tweeklank of een sjwa kunnen enkel -je nemen als markering van de 

verkleiningsvorm (bv. teentje), evenals woorden met een -t als eindconsonant die 

voorafgegaan wordt door een lange klinker of consonant (bv. straatje). (Vandekerckhove, 

2006: 145) Als er zulke verkleinwoorden voorkwamen, hebben we die dan ook niet 

meegerekend bij het bepalen van de relatieve frequentie. We kunnen immers niet weten of die 

vorm dan standaardtalig of tussentalig is, aangezien hij in beide variëteiten op -je eindigt. 

 

Na woorden als iets, veel en niets neemt het bijgevoeglijk naamwoord verplicht een buigings-

s. Soms wordt deze -s echter weggelaten (bv. iets dom i.p.v. iets doms). Ook dit is een 

kenmerk van tussentaal. 

 

Af en toe reduceren de presentatoren het persoonlijk voornaamwoord ge tot een clitische 

vorm als die volgt op de werkwoordsvorm. Ook dit is kenmerkend voor tussentaal (bv. weette 

i.p.v. weet ge en zijde i.p.v. zijt ge). 
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Ten slotte wordt in tussentaal ja en nee soms verbogen (bv. jak en neeje). 

 

3.5.2.4. Lexicale kenmerken 

 

Op lexicaal vlak onderscheiden we drie soorten tussentalige kenmerken. Ten eerste groeperen 

we de onomasiologische alternatieven (bv. schoon i.p.v. mooi). Ten tweede analyseren we de 

tussenwerpsels en onderzoeken we welke we tot tussentaal kunnen rekenen en welke gewoon 

een kenmerk zijn van standaardtalige spreektaal. Ten slotte rekenen we ook de archaïsmen tot 

tussentaal (bv. moogt in ge moogt i.p.v. je mag). 

 

3.5.2.5. Grammaticale kenmerken 

 

Ook op het vlak van de grammatica is het aantal tussentalige varianten kleiner. Soms wordt 

het voegwoord om in een bijzin verkeerdelijk vervangen door voor (of van) (bv. voor te 

lachen i.p.v. om te lachen). Een tweede tussentalig kenmerk is het lidwoord dat soms wordt 

toegevoegd aan een persoonsnaam (bv. De Roger). We moeten hierbij opmerken dat namen 

van vrouwen (bijna) nooit vergezeld worden door een lidwoord en dat deze namen dan ook 

niet meegeteld zijn bij het berekenen van de relatieve frequentie. Ten derde behoort ook de 

dubbele negatie tot tussentaal (bv. nooit nie meer i.p.v. nooit meer). Ten slotte is het 

redundant en versterkend gebruik van dat bij voegwoorden tussentalig (bv. toen dat ik  i.p.v. 

toen ik). In de standaardtaal is deze dat verboden.  

 

3.5.2.6. Vergelijking andere lijsten 

 

Uit een vergelijking met andere lijsten die tussentaalkenmerken oplijsten, blijkt dat niet alle 

kenmerken in ons corpus voorkomen of dat wij kenmerken hebben opgenomen die in andere 

lijsten niet vermeld zijn. We gaan op zoek naar een eventuele verklaring. Daarvoor moeten 

we de kenmerken bestuderen die niet in ons corpus voorkomen. Om vergelijking mogelijk te 
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maken, bekijken we de kenmerken die voorkomen in een lijst opgesteld door De Caluwe
3
 en 

in de lijst van De Ridder (2007), een thesisstudent die onderzoek heeft gedaan naar het 

taalgebruik in de Vlaamse fictiereeks „In de Gloria‟. Hij baseert zich op de lijst van De 

Caluwe, maar voert enkele aanpassingen door. We behandelen hieronder enkel de frappante 

gevallen. Een volledig overzicht van de lijsten hebben we toegevoegd als bijlage 

(respectievelijk bijlage 2.2. en bijlage 2.3.). 

 

Het is opvallend dat er qua fonologie bijna geen kenmerken zijn die in de lijsten voorkomen 

en niet in ons corpus. In de lijst van De Ridder is ook der (en varianten) opgenomen, maar wij 

hebben dat geval beschouwd als een onomasiologisch alternatief voor er en het staat in onze 

lijst dus bij de lexicale afwijkingen. Wij hebben er wel enkele fonologische afwijkingen aan 

toegevoegd. Zo staat er in de lijst van De Caluwe en in die van de Ridder wel dat een -t soms 

een -d wordt voor vocalen, maar ons is het opgevallen dat een eind -s ook vaak stemhebbend 

wordt, en dus wordt uitgesproken als een -z, voor klinkers. Aangezien er een analogie is met 

de -t die een -d wordt en aangezien dat laatste kenmerk als tussentalig beschouwd wordt 

hebben we de -s die een -z wordt ook opgenomen in onze lijst met tussentalige kenmerken. De 

apocope van is in da‟s wordt in beide lijsten evenmin vermeld. Het is wel mogelijk dat dit 

specifieke geval bij een andere categorie is ondergebracht. Hoewel de lijst van De Caluwe 

heel uitgebreid is, valt het op dat enkele kenmerken, die wij wel hebben teruggevonden niet 

vermeld worden. Zo is bijvoorbeeld de apocope en syncope wel opgenomen, maar niet die 

van korte inhoudswoorden. Evenmin wordt het invoegen van klinkers vermeld. Die 

kenmerken vinden we wel terug bij De Ridder. Beide lijsten benadrukken echter dat de 

opsomming tentatief en niet exhaustief is. 

 

Met betrekking tot het lexicon hebben wij slechts drie soorten afwijkingen ten opzichte van de 

standaardtaal gekwantificeerd: onomasiologische alternatieven, tussenwerpsels en 

archaïsmen. Opvallend is dat we geen hypercorrecties hebben teruggevonden. Ook het 

gebruik van het aanwijzend voornaamwoord zo‟n in plaats van zulke kwam nergens in ons 
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corpus voor. Ten slotte hebben wij tijdens ons onderzoek geen persoonsnamen op -er (bv. 

politieker) aangetroffen. Al deze tussentalige afwijkingen worden wel vermeld bij De Caluwe 

en bij De Ridder. Een opvallend verschil tussen beide lijsten is dat De Ridder archaïsmen 

opneemt en De Caluwe niet. Omdat volgens ons in tussentaal af en toe archaïsmen gebruikt 

worden (bv. ge moogt), hebben we die ook opgenomen in onze lijst. 

 

Op het vlak van morfologie zijn er ook enkele verschillen. Zo hebben wij in ons corpus geen 

afwijkende meervoudsvormen teruggevonden, terwijl zulke „foute‟ meervouden toch vaak 

genoeg voorkomen in tussentaal om als een tussentalig kenmerk beschouwd te worden door 

De Caluwe en De Ridder. Ook afwijkende vormen van bezittelijke voornaamwoorden staan 

niet in ons corpus (bv. under kleren).  

 

Qua grammaticale kenmerken zijn er veel kenmerken die niet in ons corpus voorkomen, maar 

wel opgenomen zijn in de andere lijsten. We bespreken de opvallendste. Zo rekenen De 

Caluwe en De Ridder het afwijkende gebruik van de lidwoorden – het bij een de-woord en 

vice verca – ook tot de tussentalige kenmerken. Hetzelfde voor het afwijkend gebruik van de 

betrekkelijke voornaamwoorden die en dat. Andere – in tussentaal normaal frequente – 

kenmerken die wij niet hebben teruggevonden zijn het afwijkende gebruik van hebben en zijn 

als hulpwerkwoord, het redundant gebruik van geworden en geweest in passieve zinnen, de 

doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep en het afwijkende gebruik van gaan. 

 

Hoe komt het dat we deze kenmerken niet ons corpus aantreffen? Het is niet gemakkelijk een 

gemeenschappelijke noemer te vinden, maar we reiken als tentatieve verklaring aan dat 

verschillende kenmerken, zoals het afwijkende gebruik van lidwoorden en afwijkende 

meervoudsvormen, eigenlijk meer behoren tot de fouten tegen de Nederlandse standaardtaal 

waarop vaak gehamerd wordt. Vooral in talenopleidingen, waaronder de opleidingen die 

Michiel Devlieger en Rani De Coninck genoten hebben, maar ook al in het middelbaar 

onderwijs. De andere tussentalige kenmerken zijn natuurlijk ook „foute‟ varianten volgens het 

taalbeleid, maar de afwijkingen die niet in ons corpus voorkomen worden misschien eerder 

gebruikt door sprekers die de standaardtaal niet beheersen. Hoogstwaarschijnlijk kunnen onze 

„onderzoeksobjecten‟ wel standaardtaal spreken – anders zouden ze het niet tot presentator 

geschopt hebben – maar ze vallen misschien soms uit hun rol of schakelen bewust over op een 
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tussentalige variant. Deze redenering geldt weliswaar niet voor alle kenmerken en is dus puur 

hypothetisch. 

 

3.5.2.7. Besluit 

 

In deze paragraaf hebben we een antwoord gegeven op de eerste subvraag met betrekking tot 

het corpus: welke tussentalige kenmerken komen voor in ons corpus? Deze lijst is zeker niet 

exhaustief. We hebben onze lijst vergeleken met andere lijsten en zijn tot de conclusie 

gekomen dat wij wat betreft fonologie vooral kenmerken hebben toegevoegd, maar dat er qua 

lexicon, morfologie en grammatica kenmerken bestaan die wij niet hebben teruggevonden in 

ons corpus. Bij de onderzoeksvragen hebben we ons ook afgevraagd welk soort kenmerken 

het talrijkst aanwezig is, maar daar kunnen we pas in de volgende paragraaf op antwoorden. 
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3.5.3. Tussentaalindex presentatoren 

 

3.5.3.1. Inleiding 

 

In deze paragraaf beantwoorden we de tweede onderzoeksvraag en gaan we dus na hoe 

tussentalig de taal van de presentatoren precies is. Hiervoor berekenen we de relatieve 

frequentie van het totale aantal tussentalige attestaties. We nemen m.a.w. het gewogen 

gemiddelde van alle kenmerken. Dan komen we tot de algemene tussentaalindex (3.5.3.2.). 

We bespreken echter ook de verschillende taalkundige componenten en geven m.a.w. de 

fonologische (3.5.3.3.), morfologische (3.5.3.4.) en grammaticale tussentaalindexen (3.5.3.5.). 

Bovendien bekijken we hoe die verschillende componenten zich tot elkaar verhouden 

(3.5.3.6.). Vervolgens behandelen we de kenmerken die we om methodologische redenen niet 

konden opnemen in de tussentaalindexen (3.5.3.7.). Van de lexicale afwijkingen kunnen we 

geen tussentaalindex geven (cf. methodologie), maar we bespreken wel enkele specifieke 

gevallen (3.5.3.8.). Ten slotte stellen we in ons besluit (3.5.3.9) nog ook enkele 

methodologische kwesties ter discussie.  

 

We benadrukken dat wanneer we het percentage van bijvoorbeeld „Blokken‟ bespreken, we 

het over de spreektaal van de presentator hebben. De tussentaalkenmerken die gasten en 

kandidaten uiten, hebben we logischerwijs niet opgenomen. Ten slotte dienen we te 

vermelden dat we per subhoofdstuk een tabel hebben ingevoegd met de uitkomst van de 

berekeningen, maar dat we als bijlage ook telkens de tabel met de volledige cijfergegevens 

hebben toegevoegd. Zo wordt het ook duidelijk hoe we tot een bepaald resultaat komen. In 

bijlage 4.1. geven we een overzichtstabel met de relatieve frequentie van (bijna) elke 

kenmerk. 

 

3.5.3.2. Algemene tussentaalindex  

 

  Blokken 
De laatste 

show Goedele Nu 
Zot van 

Vlaanderen 

Tussentaalindex  13,8% 7,3% 16,2% 12,5% 

 

Tabel 1: Algemene tussentaalindex (zie bijlage 4.2.) 
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Als we alle kenmerken in beschouwing nemen, spreekt Goedele Liekens in „Goedele Nu‟ het 

tussentaligst. In 16,2% van de onderzochte gevallen waarvoor er een tussentalige variant 

bestaat, kiest ze voor die variant. De tussentaalindexen van „Blokken‟ en „Zot van 

Vlaanderen‟ liggen relatief dicht bij elkaar. Met een index van 13,8% spreekt Ben Crabbé iets 

tussentaliger dan Rani De Coninck, die in 12,5% van de gevallen voor de tussentalige variant 

kiest. Michiel Devlieger spreekt het minst tussentalig, maar met een tussentaalindex van 7,3% 

ligt het tussentaligheidsgehalte toch hoger dan het taalcharter, dat een nultolerantiebeleid voor 

presentatoren van de openbare omroep hanteert, officieel voorschrijft. 

 

3.5.3.3. Fonologische tussentaalindex 

 

  

R(elatieve) 
F(requentie) 

Blokken 

RF De 
laatste 
show 

RF 
Goedele 

Nu 
RF Zot van 

Vlaanderen 

h-procope 30,5% 16,2% 20,5% 10,8% 

deletie eind-schwa 23,4% 20,6% 22,4% 9,1% 

apocope en syncope bij korte 
functiewoorden 24,5% 15,4% 36,1% 34,6% 

apocope is ('s) 60,0% 46,2% 80,0% 33,3% 

insertie verbindings-n 11,5% 0,0% 11,8% 5,0% 

Progressieve i.p.v. regressieve assimilatie 12,8% 0,0% 20,4% 0,0% 

auslaut -t wordt -d voor vocalen 5,7% 2,5% 27,2% 12,5% 

auslaut -s wordt -z voor vocalen 6,5% 8,6% 9,8% 7,1% 

Index fonologisch (gewogen gemiddelde) 20,5% 12,3% 26,6% 17,0% 

 

Tabel 2: Fonologische tussentaalindex (zie bijlage 4.3.) 

 

Op fonologisch vlak kiest Goedele Liekens in 26,6% van de onderzochte gevallen voor de 

tussentalige variant. Dat percentage ligt ongeveer 6% hoger dan dat van Ben Crabbé, die qua 

tussentaligheidsgehalte de tweede in de rij is (20,5%). Daarna volgt Rani De Coninck met een 

tussentaalindex van 17,0%. Het minst tussentalig – toch zeker met betrekking tot de 

kenmerken die we onderzocht hebben – is Michiel Devlieger, waarvoor we een 

tussentaalindex van „slechts‟ 12,3% gekwantificeerd hebben. De tussentaalindexen, die zich 

situeren tussen 12,3% en 26,6%, liggen m.a.w. aan de hoge kant. 
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Het bestuderen waard zijn ook de aparte fonologische kenmerken. Waarom maken de 

presentatoren bij bepaalde kenmerken vaker een op tussentaal gerichte keuze, terwijl van 

andere van de 8 fonologische kenmerken de tussentaalindex heel laag is?  

 Opvallend is bijvoorbeeld dat de percentages van de h-procope en de deletie van 

de eind-schwa aan de hoge kant liggen. Dit zijn kleine aanpassingen aan bepaalde woorden en 

taalgebruikers doen ze vaak onbewust. Het is dan ook niet verrassend dat we hier een hoge 

tussentaalindex hebben. Bij beide kenmerken haalt „Blokken‟ de hoogste index en vooral bij 

het eerste kenmerk is de kloof tussen het hoogste percentage en het tweede hoogste groot. In 

maar liefst 30,5% van de gevallen waarin een woord met een -h begint, spreekt Ben Crabbé 

die -h niet uit. Dat is 10% hoger dan de tussentaalindex van Goedele Liekens, die een tweede 

plaats inneemt. Rani De Coninck van „Zot van Vlaanderen‟ neemt voor beide kenmerken de 

laatste plaats in.  

 De apocope van is in dat is en de apocope en de syncope van korte 

functiewoorden kunnen we ook zo‟n minder saillante kenmerken noemen en het verbaast dan 

ook niet dat de tussenindexen hoog zijn. We merken hierbij op dat we bij het kwantificeren 

van de relatieve frequentie enkel die functiewoorden in de berekening meegenomen hebben 

die bij minstens één van de presentatoren ook afgekort werden. Het was immers niet mogelijk 

op zoek te gaan naar alle functiewoorden die eventueel ook zouden kunnen worden afgekort. 

Niet alleen omdat het soms moeilijk is de grens te trekken tussen woorden die af te korten zijn 

en woorden waarbij het niet lukt, maar ook omdat we niet met zekerheid kunnen zeggen dat 

de presentatoren ooit syncope op die woorden zullen toepassen. Dan zou er dus eigenlijk geen 

sprake zijn van een tussentalige variant. Als we die gevallen dan meetellen, kan de relatieve 

frequentie een verkeerd beeld geven. De tussentaalindex zou immers lager liggen dan ze 

werkelijk is aangezien voor bepaalde woorden dan aangenomen wordt dat de presentator de 

standaardtalige variëteit gebruikt waar hij de „keuze‟ heeft. Maar als hij de tussentalige 

variëteit niet gebruikt, ook niet als hij tussentaal spreekt, klopt die denkwijze echter niet. We 

vertrouwen er wel op dat de omvang van ons corpus voldoende is zodat het alleszins de meest 

voorkomende syncopes bevat. 

 Bij het volgende kenmerk, namelijk de insertie van een verbindings-n, geldt de 

omgekeerde redenering dan die die we hierboven hebben gehanteerd. Dat kenmerk wordt 

immers gekenmerkt door een hoge bewustzijnsgraad bij de spreker, wat waarschijnlijk de 

relatief lage percentages – bij Michiel Devlieger zijn er zelfs helemaal geen tussentalige 

attestaties van dat kenmerk – verklaart. Zo‟n kenmerk zal de spreker die standaardtaal wil 
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spreken zich minder snel laten ontglippen dan een kenmerk waarvan hij zich niet of minder 

van bewust is. Een uitzondering hierop is bewuste codewisseling, waar we op terugkomen in 

paragraaf 3.5.5. 

 Eerder verrassend zijn de lage percentages van de kenmerken „progressieve i.p.v. 

regressieve assimilatie‟, „auslaut -t wordt -d voor vocalen‟ en „auslaut -s wordt -z voor 

vocalen‟. We gaan ervan uit dat deze kleine fonologische mutaties betrekkelijk onbewust 

gebeuren en zelfs in informele standaardtaal vaak voorkomen. De graad van bewustzijn is 

waarschijnlijk niet groter dan wanneer de taalgebruiker h-procope toepast of de eind-schwa 

weglaat. Toch bevinden de meeste percentages van de laatste twee kenmerken zich onder de 

10%. Alleen die van „Goedele Nu‟ en van „Zot van Vlaanderen‟ met betrekking tot de -t die   

-d wordt voor vocalen springen eruit. Van het eerste kenmerk bevinden de tussentaalindexen 

van „Blokken‟ en „Goedele Nu‟ zich ook boven de 10%  – die van Goedele Liekens is zelfs 

20,4% – maar de presentatoren van „De laatste show‟ en van „Zot van Vlaanderen‟ passen die 

progressieve assimilatie nooit toe. 

  

3.5.3.4. Morfologische tussentaalindex 

 

  
RF 

Blokken 

RF De 
laatste 
show 

RF 
Goedele 

Nu 
RF Zot van 

Vlaanderen 

verbuiging van lidwoorden 15,8% 5,0% 19,2% 6,5% 

afwijkend gebruik van adjectieven 8,7% 6,7% 8,3% 12,5% 

afwijkend gebruik van bezittelijke, 
aanwijzende, vragende en onbepaalde 

voornaamwoorden 16,7% 7,1% 7,7% 44,4% 

gij-systeem voor de 2e persoon 7,1% 2,7% 1,1% 16,0% 

em' voor 3e pers enk 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

herhaling persoonlijk vnw 1e/2e pers enk 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 

deletie van eind -t in 2e/3e pers enk 0,0% 0,0% 0,0% 17,6% 

afwijkend gebruik van 'zijn' 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

diminuering substantieven -ke, etc 8,3% 50,0% 10,0% 14,3% 

Verbuiging ja/nee 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Index morfologisch (gewogen gemiddelde) 6,2% 2,0% 3,4% 6,8% 

 

Tabel 3: Morfologische tussentaalindex (zie bijlage 4.4.) 

 

Op morfologisch vlak liggen de tussentaligheidsgehaltes van de presentatoren van „Blokken‟ 

en „Zot van Vlaanderen‟ het dichtst bij elkaar. Met 6,8% heeft Rani De Coninck de hoogste 
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tussentaalindex. Goedele Liekens neemt de derde plaats in en Michiel Devlieger sluit het rijtje 

af met 2,0%. Terwijl we bij de fonologische kenmerken spraken van een relatief „lage‟ 

tussentaalindex als die onder de 10% dook, haalt geen enkel gemiddelde hier die grens. De 

morfologische tussentaalindexen liggen volgens ons dan ook eerder aan de lage kant. 

 

We bekijken nu van naderbij welke kenmerken eruit springen. Vooral op het vlak van flexie 

wordt relatief vaak voor een tussentalige vorm geopteerd. De percentages van de verbuiging 

van lidwoorden en van het afwijkende gebruik van voornaamwoorden zijn dan ook – vooral 

van „Blokken‟ en „Goedele Nu‟ voor het eerste kenmerk en van „Blokken‟ en „Zot van 

Vlaanderen‟ voor het tweede kenmerk – aan de hoge kant. Een uitzondering vormt „De laatste 

show‟, die voor beide kenmerken laag scoort op tussentalig vlak. 

 Het andere kenmerk aangaande flexie, het afwijkende gebruik van adjectieven, 

heeft een groter percentage standaardvormen in ons corpus, maar de tussentalige variëteiten 

zijn toch niet te verwaarlozen met een tussentaalindex tussen 6,7% en 12,5%. 

 Om de tussentaalindex van deze drie afwijkingen met betrekking tot flexie te 

kunnen berekenen, moeten we rekening houden met de grammaticale context waarin het 

lidwoord, het voornaamwoord of het  adjectief verschijnt. In paragraaf 3.5.2.3. hebben we 

uitgelegd wat de verschillende tussentalige mogelijkheden zijn. De relatieve frequentie mogen 

we niet berekenen aan de hand van het aantal keer dat een lidwoord, voornaamwoord of 

adjectief voorkomt. In niet elke grammaticale context wijkt de „tussentalige‟ vorm immers af 

van de standaardtalige. Zo is het onbepaald lidwoord voor een vrouwelijk zelfstandig 

naamwoord in tussentaal ook een, m.a.w. hetzelfde als de standaardtalige vorm. Om de 

relatieve frequentie te bepalen hebben we de tussentalige gevallen opgeteld met de attestaties 

waarbij een duidelijk afwijkende tussentalige vorm mogelijk is. We moeten hierbij wel 

vermelden dat de tussentalige realiteit niet altijd de theorie, beschreven in de literatuur, volgt. 

Soms doen taalgebruikers aan wat we „tussentalige hypercorrectie‟ zouden kunnen noemen, 

een fenomeen dat we ook vaak tegenkomen op sociale fora als bijvoorbeeld Facebook. Om 

een bepaalde uiting kracht bij te zetten – dat gebeurt niet noodzakelijk bewust – schakelen 

taalgebruikers dan expliciet over naar een tussentaligere variëteit. Daaruit volgt dat ze de 

tussentalige afwijkingen soms te breed toepassen. Zo kan een taalgebruiker soms den slager 

zeggen, naar analogie van den bakker, terwijl den als lidwoord in het dialect alleen voorkomt 

voor mannelijke woorden die beginnen met een vocaal, h, d, t of b. In „correcte‟ tussentaal, 

waarbij de taalgebruiker meestal dialectvormen meeneemt naar een variëteit die meer bij de 
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standaardtaal aanleunt, vindt je in principe niet een vorm als den slager terug. Hoewel in 

tussentaal dus ook in andere gevallen de vorm op -n gebruikt kan worden, hebben we toch 

enkel die (standaardtalige) attestaties in de berekeningen opgenomen waarvan de tussentalige 

vorm tot „correcte‟ tussentaal zou behoren. De „foute‟ tussentalige uitingen zijn immers 

marginaal en als we geen rekening zouden houden met de verschillende grammaticale 

contexten, zouden de resultaten wel eens een vertekend beeld kunnen geven. De percentages 

zouden dan immers veel lager liggen. 

 Ook diminuering van substantieven met als uitgang het tussentalige -ke vinden we 

bij alle presentatoren terug. Van „De laatste show‟ is de tussentaalindex zelfs 50%, maar we 

moeten hierbij wel vermelden Michiel Devlieger maar twee keer een verkleinwoord gebruikt 

dat als uitgang het standaardtalige -je of het tussentalige -ke kan hebben, terwijl dat aantal bij 

de andere programma‟s toch iets hoger ligt. 

 Van de kenmerken met betrekking tot het afwijkende gebruik van persoonlijke 

voornaamwoorden, hanteren alle presentatoren wel eens de tussentalige variëteit van het 

eerste kenmerk, namelijk gij i.p.v. ge voor de tweede persoon enkelvoud. Em voor de derde 

persoon enkelvoud wordt alleen een drietal keer (op zeven) gebruikt door Ben Crabbé en de 

reduplicatie van het subject vinden we enkel terug bij Rani De Coninck.  

 Ook mutaties betreffende werkwoorden komen maar in enkele programma‟s voor, 

maar als ze voorkomen zijn de percentages relatief hoog. Zo laat Rani De Coninck in 17,6% 

van de gevallen de eind-t weg terwijl we in de andere programma‟s geen enkele attestatie 

gekwantificeerd hebben. Bovendien hanteert Ben Crabbé in 12,5% van de gevallen – slechts 

één van de acht weliswaar – een afwijkend gebruik van zijn. Dat is een tussentalige afwijking 

die in de andere programma‟s niet voorkomt – bij de presentatoren niet althans. 

 De gevallen waarin het affirmatieve ja of het ontkennende nee wordt verbogen 

zijn te verwaarlozen. Alleen Ben Crabbé verbuigt – eenmaal – nee. 
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3.5.3.5. Grammaticale tussentaalindex 

 

  
RF 

Blokken 

RF De 
laatste 
show 

RF 
Goedele 

Nu 
RF Zot van 

Vlaanderen 

voor/van i.p.v. om 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

lidwoorden bij persoonsnamen 10,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

dubbele negatie 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% 

redundant gebruik dat bij voegwoorden 7,7% 0,0% 0,0% 9,1% 

index grammaticaal (gewogen gemiddelde) 7,4% 0,0% 1,7% 2,2% 

 

Tabel 4: Grammaticale tussentaalindex (zie bijlage 4.5) 

 

7,4% van de grammaticale attestaties van de kenmerken die we bestudeerd hebben, is in 

„Blokken‟ geen standaardtaal. De relatieve frequenties van „Goedele Nu‟ en „Zot van 

Vlaanderen‟ zijn eigenlijk te verwaarlozen en Michiel Devlieger van „De laatste show‟ 

hanteert zelfs geen enkele grammaticale tussentalige variant. Opvallend is ook dat elk 

kenmerk maar door 1 of 2 presentatoren gebruikt wordt. Zo zetten Ben Crabbé en Rani De 

Coninck soms een lidwoord bij persoonsnamen en voegen diezelfde presentatoren af en toe 

een redundant dat toe bij voegwoorden. In 1 van de 3 voorkomens van een finale bijzin die 

normaal gezien om als voegwoord vraagt, gebruikt Ben Crabbé het tussentalige voor.  

 

3.5.3.6. Verhouding fonologische, morfologische en grammaticale tussentaalindex 

 

Uit de tussentaalindexen kunnen we afleiden dat de presentatoren het meest tussentalig 

spreken op het vlak van fonologie en het minst tussentalig op het vlak van grammatica. Dit 

kunnen we in verband brengen met wat in de literatuur beschreven wordt. Fonologische 

kenmerken zijn immers het minst saillant, want tertiair (zie 3.2.), en de taalgebruiker is er zich 

dan ook het minst van bewust. Als hij dan overschakelt – of probeert over te schakelen – op 

een standaardtalige variëteit zullen de tussentalige fonologische afwijkingen het 

gemakkelijkst meegenomen worden. Ze klimmen dus op naar standaardtaal. Van 

grammaticale, en in mindere mate morfologische, afwijkingen is de spreker zich integendeel 

wel vaker bewust en op dat vlak kan hij zich dan ook gemakkelijker corrigeren. Onze 

hypothese met betrekking tot het tweede deel van de eerste subvraag – welke tussentalige 

kenmerken zijn het talrijkst aanwezig in het corpus? – is dus bevestigd. De tertiaire, 
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fonologische, kenmerken zijn in de meerderheid. Ook op de tweede subvraag – wat is de 

tussentaalindex van de presentatoren? – kunnen we nu een antwoord geven. Wij verwachtten 

dat de indexen van Ben Crabbé en van Michiel Devlieger lager zouden liggen dan die van 

Goedele Liekens en van Rani De Coninck, redenerend dat de eerste twee voor Eén 

presenteren, een zender met een strenger taalbeleid dan vtm. Deze hypothese blijkt niet te 

kloppen. Michiel Devlieger heeft weliswaar de laagste tussentaalindex op alle gebieden, 

algemeen, fonologisch, morfologisch en grammaticaal, maar Ben Crabbé is één van de meest 

„tussentalige‟ presentatoren. Althans volgens onze transcriptie van „Blokken‟. Hij heeft de 

tweede hoogste algemene tussentaalindex. Hij neemt dezelfde plaats in op fonologisch en 

morfologisch vlak en daarbovenop heeft hij de hoogste grammaticale index. 

 

3.5.3.7. Kenmerken die niet in de tussentaalindex zijn opgenomen 

 

Kenmerken die volgens onze transcripties in één of meerdere programma‟s niet voorkomen, 

noch in standaardtalige, noch in tussentalige vorm, of kenmerken waarvan de relatieve 

frequentie om methodologische redenen geen juist beeld weergeeft, hebben we niet 

opgenomen bij het berekenen van de tussentaalindex. Hieronder bespreken we ze kort. De 

tabel met een volledig overzicht van de kenmerken hebben we toegevoegd als bijlage (bijlage 

4.1.), maar hieronder geven we al een tabel met die overblijvende tussentaalkenmerken. In 

deze tabel hebben we enkel het aantal tussentalige attestaties weergegeven. Het aantal keer 

dat het kenmerk kan voorkomen – in tussentalige of standaardtalige vorm – en de relatieve 

frequenties staan wel in de tabel toegevoegd als bijlage (bijlage 4.6.). 
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  Blokken 
De laatste 

show 
Goedele 

Nu 
Zot van 

Vlaanderen 

FONOLOGISCH 
    syncope bij inhoudswoorden 1 0 2 1 

apocope auslaut -d in 
werkwoordstammen eindigend op -nd 0 0 1 0 

invoegen van klanken/lettergrepen 
(ofwel) 0 0 0 1 

MORFOLOGISCH 
    vormen op -n bij 1e pers enk 1 0 0 0 

gebiedende wijs met -t 0 0 1 0 

diminuering bijwoorden met -ke, etc 1 0 0 0 

iets, veel,… + bijv naamw zonder -s 0 0 2 0 

clitsiche vormen van persoonlijke vnw 4 0 1 0 

 

Tabel 5: kenmerken die niet in de tussentaalindex zijn opgenomen (zie bijlage 4.6.) 

 

Bij de fonologische kenmerken hebben we er drie niet in de berekeningen meegenomen, 

namelijk de syncope bij inhoudswoorden, de apocope van de auslaut-d in werkwoordstammen 

eindigend op -nd en het invoegen van klanken of lettergrepen.  

Van het eerste kenmerk kunnen we geen relatieve frequentie berekenen aangezien het 

moeilijk te bepalen is tegenover welke woorden we de tussentalige attestaties moeten afzetten. 

We kunnen niet alle (inhouds)woorden uit het corpus nemen – niet alle woorden zijn af te 

korten – maar als we alleen de inhoudswoorden nemen die afgekort worden is dat ook niet 

voldoende. Ben Crabbé zegt bijvoorbeeld astublieft. De –l is m.a.w. weggelaten. Als we 

echter gaan opzoeken hoeveel keer het woord alstublieft voorkomt – in Blokken en in het 

gehele corpus – komen we uit op nul attestaties. Dat is voor verschillende woorden zo. We 

mogen hieruit echter niet besluiten dat de relatieve frequentie, en dus de tussentaalindex, bij 

de 100% aanleunt. Om die reden kunnen we geen syncopes van inhoudswoorden opnemen in 

de tussentaalindex. 

Het tweede kenmerk kunnen we niet opnemen in de tussentaalindex aangezien er in de 

transcriptie van Rani De Coninck geen enkele werkwoordstam eindigend op -nd voorkomt, 

dus ook niet de standaardtalige vorm. Dat kenmerk kunnen we bijgevolg niet gebruiken bij 

het bepalen van de tussentaalindex van Rani De Coninck – een relatieve frequentie van 0% 

voor dat kenmerk zou niet correct zijn – en dus hanteren we het bij geen enkele presentator. 

Bij de transcripties van de andere presentatoren vinden we het kenmerk sporadisch wel terug, 

maar in slechts één geval is er gekozen voor de tussentalige variant. 
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Met het derde kenmerk hebben we geen rekening gehouden bij het berekenen van de 

tussentaalindex omdat het ook niet mogelijk is de relatieve frequentie te bepalen, om dezelfde 

reden als bij het eerste kenmerk. 

 

Op morfologisch gebied zijn er vijf kenmerken die niet aan de voorwaarden voldeden om 

opgenomen te worden in de tussentaalindex, altijd omdat in één of meer programma‟s het 

kenmerk totaal niet voorkwam. Het betreft de vormen op -n in de eerste persoon enkelvoud, 

de gebiedende wijs eindigend op -t, de diminuering van bijwoorden met -ke en varianten, 

woorden als iets en veel gevolgd door een adjectief zonder -s in de auslaut en clitische vormen 

van persoonlijke voornaamwoorden. 

 Vormen in de eerste persoon enkelvoud waar een -n aan kan worden toegevoegd – 

en die dus eindigen op een klinker – vinden we niet terug bij Michiel Devlieger. Bij de andere 

presentatoren wel, maar alleen Ben Crabbé kiest ook – eenmaal – voor de tussentalige variant 

op -n. 

 Werkwoordsvormen die in de gebiedende wijs staan en waar in tussentaal een -t 

kan aan worden toegevoegd, staan eveneens niet in de transcriptie van „De laatste show‟. Bij 

de andere programma‟s komen ze telkens één keer voor, waarvan eenmaal, bij „Goedele Nu‟, 

in de tussentalige verschijning. 

 Het volgende kenmerk is helemaal een geval apart. In het hele corpus is er slechts 

eenmaal een bijwoord terug te vinden dat „gediminueerd‟ wordt en dan wordt de tussentalige 

vorm gebruikt. 

 Het vierde kenmerk vinden we noch in zijn standaardtalige vorm, noch in zijn 

tussentalige vorm terug in „Blokken‟ en in „Zot van Vlaanderen‟. De enige twee tussentalige 

attestaties zijn te vinden bij Goedele Liekens. 

 De laatste categorie is nog op een ander vlak afwijkend. Het aantal gevallen 

waarin de tussentalige vorm kan optreden is immers klein. Er is maar één clitische vorm 

mogelijk, namelijk van ge die volgt op het werkwoord (bv. ebde), en aangezien het 

tussentalige ge al niet zo vaak voorkomt in het corpus wekt de lage frequentie van dit 

persoonlijk voornaamwoord volgend op een werkwoord dan ook geen verbazing. Opvallend 

is dat als een ge volgt op een werkwoord, het een clitische vorm is. Als we de relatieve 

frequentie kunnen berekenen van dat kenmerk, dan is die 100%. 

 

Alle grammaticale kenmerken hebben we kunnen opnemen in de tussentaalindex. 
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Het gaat hier dus om tussentaalkenmerken die niet veel voorkomen in ons corpus, aangezien 

de standaardtalige variant al slechts zelden gebruikt wordt. We kunnen er dan ook niet veel 

anders mee doen dan ze te beschrijven en we kunnen niet weten welke invloed die kenmerken 

op de tussentaalindex zouden hebben gehad, als ze wel meer zouden zijn voorgekomen, in 

hun standaardtalige of tussentalige vorm. 

  

3.5.3.8. Kanttekening: lexicale afwijkingen 

 

Aangezien de lexicale afwijkingen evenmin zijn opgenomen bij het berekenen van de 

tussentaalindex, bespreken we ze in deze paragraaf apart. Zoals vermeld in paragraaf 3.5.2.4., 

onderscheiden we drie soorten lexicale afwijkingen: onomasiologische alternatieven, 

tussenwerpsels en archaïsmen. Als bijlage hebben we een tabel met een volledig overzicht 

van de cijfergegevens (bijlage 4.7.) toegevoegd. 

 

 Onomasiologische alternatieven 

 

In deze tabel zijn de verschillende tussentalige alternatieven weergegeven en ook het aantal 

keer dat ze voorkomen. Als bijlage (bijlage 3) hebben we een lijst toegevoegd met deze 

alternatieven en hun correcte variant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6: Onomasiologische afwijkingen 

  Blokken 
De laatste 

show Goedele Nu 
Zot van 

Vlaanderen 

Onomasiologische 
alternatieven 6 5 10 19 

der 4 4 7 7 

program 1 0 0 0 

godverdekke 1 0 0 0 

Een specialleke 0 1 0 0 

schoon 0 0 2 0 

ne keer 0 0 1 1 

vernoemen 0 0 0 1 

om beurt 0 0 0 4 

Mekaar 0 0 0 3 

terug 0 0 0 2 

precies 0 0 0 1 
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Het aantal onomasiologische alternatieven in „Blokken‟ en „De laatste show‟ is het laagst. De 

presentatoren van beide programma‟s hanteren elk vier keer de vorm voor er die 

waarschijnlijk wordt meegenomen uit het dialect, namelijk der. Ben Crabbé gebruikt één keer 

program in plaats van programma en laat zich eenmaal een godverdekke ontvallen. Michiel 

Devlieger gebruikt één keer een specialleke terwijl hij eigenlijk een specialiteit bedoelt.  

 

Goedele Liekens zegt twee keer schoon i.pv. mooi en laat zich eenmaal ne keer ontvallen, een 

onomasiologisch alternatief voor het standaardtalige eens. Zeven maal gebruikt ze der i.p.v. 

het standaardtalige er. 

 

Rani De Coninck gebruikt meer tussentalige varianten. Buiten het feit dat ze ook zeven keer 

het tussentalige der zegt, hanteert ze consequent om beurt i.p.v. om beurten of om de beurt bij 

de uitleg van een spelletje. Drie van de zeven keer gebruikt ze de tussentalige variant van 

elkaar, mekaar. Net als Goedele Liekens zegt ze één keer ne keer. Verder laat ze zich nog 

eenmaal vernoemen i.p.v. noemen ontvallen, tweemaal terug i.p.v. bijvoorbeeld opnieuw en 

eenmaal precies i.p.v. blijkbaar of kennelijk. 

 

Onomasiologische alternatieven komen dus eerder sporadisch voor. Opvallend is wel het 

relatief hoge voorkomen van het tussentalige der. Het is het enige alternatief dat we bij elke 

presentator aantreffen. De standaardtalige vorm er is natuurlijk een frequent woord, zeker 

frequenter dan de andere besproken gevallen, maar de relatieve frequentie is ook betrekkelijk 

hoog. De tabel met alle cijfergegevens hebben we toegevoegd als bijlage (bijlage 4.7.) en uit 

die tabel blijkt dat de relatieve percentages tussen 16,7% en 36,8% liggen. Een verklaring 

voor de relatief hoge percentages kan misschien gezocht worden in de onwetendheid van de 

presentatoren over het tussentalige karakter van die variant? Het feit dat ze bijvoorbeeld „der‟ 

of „dervan‟ gebruiken zal wel redelijk bewust gebeuren, maar misschien zijn ze er zich niet 

van bewust dat deze varianten niet tot de standaardtaal behoren? Zo kan het hoge percentage 

(28,6%) van Michiel Devlieger, die in principe het meest standaardtalig spreekt, ook 

verklaard worden.  
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 Tussenwerpsels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7: Tussenwerpsels 

 

Op het vlak van tussenwerpsels is vooral Ben Crabbé opvallend. Met 61 attestaties hanteert 

hij er veel meer – en ook meer verscheidene – dan de andere presentatoren. Een belangrijke 

opmerking hierbij is dat we niet alle tussenwerpsels tot tussentaal rekenen. Veel voorkomende 

tussenwerpsels als éh, hé en é zijn meer een product van de spreektaal in het algemeen. Ze 

komen ook voor in standaardtaal. Tussenwerpsels als soit en zunne beschouwen we dan wel 

weer als puur tussentalig. Tussen deze twee uitersten situeert zich een uitgebreid continuüm 

waarvan de attestaties hierboven waarschijnlijk slechts een klein deel uitmaken. 

 

Eh, hé  en é – tussenwerpsels die niet wezenlijk van elkaar verschillen en die we dan ook als 

één categorie analyseren – worden het meest gebruikt. De tussentalige tussenwerpsels en de 

tussenwerpsels die zich tussen beide uitersten situeren zijn heel divers. Zoals we hierboven al 

aangaven kunnen we soit en zunne tot de typische tussentalige tussenwerpsels rekenen, net als 

si, zuh, seg. Voilà, allé, lap, jong, foert, ewel en ela zouden we eerder ergens op het 

continuüm tussen de twee uitersten plaatsen. Deze tussenwerpsels zijn zeker geen pure 

tussentaal, maar ook geen standaardtaal. 

 

  Blokken 
De laatste 

show Goedele Nu 
Zot van 

Vlaanderen 

Tussenwerpsels 61 12 22 15 

Éh/hé/é 36 7 18 12 

Voila 5 4 0 0 

allé 7 0 0 0 

zunne 5 0 0 0 

seg 3 0 1 0 

lap 1 0 0 0 

soit 1 0 0 0 

jong 2 0 1 0 

si 1 0 0 0 

foert 0 0 1 0 

ewel 0 1 0 0 

zuh 0 0 1 0 

Ela 0 0 0 3 
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 Archaïsmen 

 

 

 

 

 

Tabel 8: archaïsmen 

 

We hebben slechts één archaïsme gevonden in ons corpus, namelijk bij Rani De Coninck. Het 

gaat om een verouderde vorm van het werkwoord mogen: ge moogt: „Zeg Mathias, als den 

Erik zaagt, ge moogt da zeggen, oor.‟  

 

3.5.3.9. Besluit  

 

We kunnen hieruit besluiten dat de presentatoren tussentaliger spreken dan van hen verwacht 

wordt. De algemene tussentaalindexen bevinden zich tussen de 7,3% en 16,2%. Dat is dan 

ook meteen een antwoord op onze tweede onderzoeksvraag. Deze percentages worden vooral 

opgetrokken door de fonologische afwijkingen. De fonologische tussentaalindexen situeren 

zich immers tussen de 12,3% en 26,6%, wat zeer hoge percentages zijn. De morfologische en 

grammaticale tussentaalindexen zijn veel lager, doch niet verwaarloosbaar. Het aantal lexicale 

afwijkingen is daarentegen miniem. Bovendien is er geen parallel tussen de televisiezender en 

het tussentaligheidsgehalte van de presentator – Ben Crabbé heeft immers een hogere 

tussentaalindex dan Rani De Coninck – hoewel het onze verwachting was dat presentatoren 

van Eén minder tussentalig zouden spreken. Ook het soort programma blijkt geen rol te 

spelen. De ene talkshow („Goedele Nu‟) heeft immers de hoogste tussentaalindex en de 

andere („De laatste show‟) de laagste. 

 

Uit deze berekeningen blijkt ook dat we niet alle kenmerken in de tussentaalindex konden 

opnemen omdat ze soms niet in alle programma‟s voorkwamen, noch in standaardtalige, noch 

in tussentalige vorm. Het corpus zou dan ook, bij volgend onderzoek, misschien beter kunnen 

uitgebreid worden door bijvoorbeeld twee afleveringen van elk programma te transcriberen. 

Op die manier kunnen we misschien vermijden dat een kenmerk in bepaalde programma‟s 

wel voorkomt, maar in andere helemaal niet. Dan kunnen we wel alle kenmerken opnemen bij 

  Blokken 
De laatste 

show Goedele Nu 
Zot van 

Vlaanderen 

archaïsmen 0 0 0 1 
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het berekenen van de tussentaalindex. Hoewel het natuurlijk nooit uitgesloten is dat een 

bepaald talig kenmerk maar door bijvoorbeeld drie presentatoren wordt uitgesproken en niet 

door de vierde. 

 

Ten slotte moeten we nog een opmerking maken over de berekening van onze cijfergegevens. 

We hebben de resultaten immers niet op een statistische manier verwerkt, omdat onze kennis 

van statistiek ontoereikend is. Statistische berekeningen zouden waarschijnlijk nauwkeurigere 

resultaten tot gevolg hebben, maar we wilden ons vooral concentreren op een kwalitatieve 

analyse. De kwantitatieve gegevens hebben wel als voordeel dat we op een meer 

wetenschappelijk verantwoorde manier (dan onze eigen intuïtie) kunnen bepalen hoe 

tussentalig de presentatoren spreken. We hebben de tussentaalindexen dan bepaald door de 

relatieve frequentie te berekenen in Excel. Als we ons zouden moeten hebben inwerken in 

statistiek, en in een bijhorend computerprogramma als SPSS, zou het tijdsbestek ons niet 

toegelaten hebben de resultaten en transcripties op een zo diepgravende manier te 

interpreteren. 
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3.5.4. Code-switching op ‘macroniveau’: accommodeert de presentator? 

 

3.5.4.1. Inleiding 

 

In deze paragraaf behandelen we de derde onderzoeksvraag en bepalen we kort het 

tussentalige profiel van enkele kandidaten en gasten. Zo kunnen we onderzoeken of de 

presentatoren hun taalgebruik soms aanpassen aan hun gesprekspartner, m.a.w. treedt er soms 

accommodatie op? Ten eerste geven we meer uitleg bij dit proces (3.5.4.2.). Vervolgens 

leggen we onze methode uit (3.5.4.3.) en ten slotte geven we enkele voorbeelden (3.5.4.4.). 

 

3.5.4.2. Wat is code-switching op „macroniveau‟? 

 

De presentator kan zich dus accommoderen aan zijn gesprekspartner. Normaal wordt een 

presentator geacht standaardtaal te spreken, maar als een kandidaat of gast in zijn programma 

tussentaal of zelfs dialect spreekt, kan hij, bewust of onbewust, zijn variëteit aanpassen zodat 

zijn gesprekspartner zich bijvoorbeeld meer op zijn gemak voelt. Dat proces, dat we in deze  

paragraaf zullen beschrijven, duiden we aan met de notie „codeselectie‟. De presentator 

selecteert een bepaalde variëteit en houdt zich hier voor een bepaalde tijd aan, op zijn minst 

zolang hij converseert met die bepaalde gesprekspartner. De keuze van de taalvariëteit kan de 

sociale afstand dus behouden of verkleinen: “Code-switching is used in different ways to 

create and maintain opposition as well as to minimize social distance by accommodating to 

the code choice of either the previous speaker or language of conversation” (Bani-Shoraka, 

2004: 121). Deze codeselectie noemen we code-switching op „macroniveau‟.  

 

Ook op „microniveau‟ kan de presentator echter wisselen tussen variëteiten. In een relatief 

korte uiting kan een taalgebruiker switchen tussen verschillende variëteiten. Deze 

codewisseling hangt niet af van de gesprekspartner, maar haar katalysatoren zullen we 

uitgebreid bespreken in de volgende paragraaf (3.5.5.) 

 

3.5.4.3. Methode 

 

Om het tussentalige profiel van de kandidaten of gasten te bepalen, moeten we hun spreektaal 

in het programma analyseren, onderzoeken of ze van de kenmerken die wij onderzocht 
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hebben tussentalige varianten hanteren en of we eventueel nog andere tussentalige varianten 

kunnen terugvinden. Om een representatief beeld te krijgen, moeten we wel genoeg materiaal 

hebben en dit is voor verschillende personen niet mogelijk. In een programma als „Blokken‟ 

waarin, buiten de kleine, losse gesprekjes met Ben Crabbé tussendoor, de kandidaten alleen 

antwoord op de vragen geven, is een grondige analyse van hun taaluitingen niet echt nuttig. 

Daarom zullen we ook geen tussentaalindex bepalen, zoals we van de presentatoren hebben 

gedaan, maar zullen we relatief intuïtief, aan de hand van welgekozen passages, proberen te 

analyseren welke variëteit ze spreken. We beperken ons m.a.w. tot een kwalitatieve analyse. 

Onze hypothese was dat de presentatoren van talkshows zich sneller accommoderen op het 

vlak van taalgebruik aan de gesprekspartner en we onderzoeken nu of dat klopt. De 

getranscribeerde passages van de gasten hebben we toegevoegd als bijlage (bijlage 1). 

 

3.5.4.4. Voorbeelden  

 

Eerder verrassend is dat Ben Crabbé zich soms accommodeert aan het taalgebruik van een 

kandidate, al is het maar om het grappig te laten overkomen. Wij veronderstelden immers dat 

vooral presentatoren van talkshows hun taalgebruik zouden aanpassen aan dat van hun gasten. 

Kandidate Nele in „Blokken‟ is van oorsprong West-Vlaamse, maar woont nu in Antwerpen 

en Ben Crabbé spreekt op sommige momenten met een West-Vlaams accent. Het gaat hier 

dus wel niet per se om de kenmerken die we hierboven al geanalyseerd hebben. Normaal 

laten we het accent buiten beschouwing, maar omdat de omschakeling hier soms zo frappant 

is, vinden we het toch vermeldenswaardig. Hieronder geven we enkele voorbeelden. 

 

Zo kondigt Ben Crabbé in het begin de gasten aan en over Nele, afkomstig uit Brugge, zegt 

hij het volgende. 

 

(00‟41”) “[…],tegen een dame die tegenwoordig ook in Antwerpen woont, maar die dan weer 

afkomstig is uit Varsenare, en dat is vlak bij Brugge, zo‟n residentiële gemeente zeg maar, 

waar alle vroegere en huidige coryfeeën van Club Brugge bijna wonen é, nie woar? ’T Is 

woar é.” 

 

Opvallend is dat Ben Crabbé standaardtaal spreekt, ook qua accent, maar op het einde richt hij 

zich rechtstreeks tot Nele en dan past hij een t-deletie toe en imiteert hij haar West-Vlaamse 

accent (de „vette‟ a).  



67 

 

(10‟57”) “Ja, is goed. Da ’z allemaal nie zo simpel é. Goe kijken é, goe kijken é, goe kijken 

é. Ma, mo zeg.” 

 

Ook hier richt Ben Crabbé zich tot Nele met een West-Vlaams accent. Illustratie daarvan zijn 

de mo en de g, die wordt uitgesproken met een West-Vlaams accent. 

 

Deze code-switching heeft dus niet als doel de sociale afstand te vergroten of te verkleinen – 

wat vaak het geval is als de taalgebruiker een code selecteert in functie van zijn 

gesprekspartner – maar is louter humoristisch bedoeld. 

 

Michiel Devlieger, toch een presentator van een talkshow, past zijn taalgebruik nauwelijks 

aan aan dat van zijn kandidaten. Er is niet zoveel verschil tussen de taal die hij hanteert 

wanneer hij converseert met Johnny De Mot, die op bijna uitsluitend fonologische 

afwijkingen na standaardtaal spreekt, en wanneer hij drie jongeren interviewt, die veel 

tussentaliger spreken, ook met meer saillante tussentalige kenmerken. 

 

Goedele Liekens accommodeert zich wel meer aan haar gasten, maar ook niet zoveel als we 

verwacht hadden. Accommodatie is duidelijk wanneer ze Marie-Louise interviewt, een 

ervaringsdeskundige armoede. Marie-Louise spreekt heel tussentalig, met dialectische 

kenmerken. Ze heeft het soms moeilijk om over haar verleden gekenmerkt door armoede te 

praten en Goedele Liekens stelt haar dan gerust, in een meer tussentalige code dan ze normaal 

hanteert. 

 

(18‟25”) “Zeg jij nu, wach-ach, rustig é, w’ ebben tijd, kalmeerd u, w’ ebben tijd. Zeg jij nu 

dat kinderen van van mensen die onder de armoedegrens, dat die makkelijker in wat vroeger 

dat buitengewoon onderwijs, dat die daar terechtkomen?” 

 

De enige tussentalige uitingen in dit fragment zijn die wanneer ze Marie-Louise op haar 

gemak wil stellen door te accommoderen. Ze verkleint de sociale afstand en toont begrip. 

 

Ook het volgende voorbeeld is frappant. 

 

(20‟22”) “Da moet daar wel iets geweest zijn, onder dieje kiosk.” 
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Dit is vooral opvallend omdat het aanwijzend voornaamwoord „die‟ wordt verbogen. Het lijkt 

een kleine, banale afwijking die behoort tot de categorie van „afwijkend gebruik van 

bezittelijke, aanwijzende, vragende en onbepaalde voornaamwoorden‟, maar het is frappant 

dat het bij Goedele Liekens de énige afwijking is in die categorie. We kunnen hier ook 

spreken van accommodatie aan de taalvariëteit van de gesprekspartner aangezien het een 

opmerking is die de sfeer luchtiger maakt en zo de gast meer op haar gemak stelt.  

 

Hoewel deze twee voorbeelden wel fragmenten zijn waarin Goedele Liekens haar taalgebruik 

aanpast aan dat van haar gast, is het niet zo dat ze gedurende het hele gesprek met een bepaald 

persoon een welbepaalde code selecteert. 

 

Bij „Zot van Vlaanderen‟ is het heel moeilijk om de bepalen of Rani De Coninck zich 

accommodeert aan het taalgebruik van de kandidaten. Alle kandidaten spreken tussentaal, 

maar aangezien er acht bekende Vlamingen meequizzen en Rani De Coninck geen 

gesprekken heeft met de afzonderlijke kandidaten kunnen we niet onderzoeken of ze haar 

taalvariëteit aanpast aan haar gesprekspartners. Wel is het dus zo dat alle kandidaten 

tussentaal spreken, maar dat volgens ons Rani De Coninck daar geen rekening mee houdt. 

Zoals we hieronder (3.5.5.) zullen zien spreekt ze soms wel tussentaal, maar zijn er andere 

katalysatoren de oorzaak van die codewisseling. 

 

3.5.4.5. Besluit 

 

Kort samengevat klopt onze hypothese bij de derde onderzoeksvraag dus niet helemaal. De 

presentatoren accommoderen zich in het algemeen af en toe aan hun gesprekspartners, maar 

zeker niet opvallend veel. Geen enkele presentator selecteert consequent een andere code 

afhankelijk van het taalgebruik van de gesprekspartner gedurende het hele gesprek. 

Bovendien is het niet zo dat de presentatoren van de twee talkshows zich meer aanpassen dan 

de presentatoren van de twee spelprogramma‟s, wat wel onze verwachting was. 
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3.5.5. Code-switching op ‘microniveau’ 

 

3.5.5.1. Inleiding 

 

In deze paragraaf zoeken we een antwoord op de vierde onderzoeksvraag met betrekking tot 

het corpus en bestuderen we of de presentatoren stelselmatig van een standaardtalige naar een 

tussentalige code overgaan en omgekeerd. Ook bekijken we wat de drijvende factoren 

daarachter kunnen zijn. Eerst leggen we dat proces uit (3.5.5.2.) en vervolgens geven we de 

verschillende katalysatoren van die codewisseling (3.5.5.3.-3.5.5.7). 

 

3.5.5.2. Wat is code-switching op „microniveau‟? 

 

Zoals we hierboven hebben beschreven, kan de presentator zich accommoderen aan het 

taalgebruik van zijn gesprekspartner. Dat proces hebben we codeselectie of code-switching op 

„macroniveau‟ genoemd. Ook op „microniveau‟ kan de presentator echter wisselen tussen 

variëteiten. In een relatief korte uiting hanteert de spreker dan verschillende talige variëteiten.  

Deze code-switching is eigenlijk heel natuurlijk. De taalgebruiker kiest de variëteit die op dat 

moment het meest geschikt is. De meest gebruikte variëteit voor informele gesproken 

communicatie in Vlaanderen is tussentaal en het is dan ook niet verwonderlijk dat er 

tussentaal gesproken wordt als de situatie informeler wordt. (De Caluwe, 2006: 30) De 

verschillende variëteiten hebben immers een verschillende taakverdeling. Ze behoren m.a.w. 

tot een ander register, zoals we hebben gezien in de theorie. 

 

Deze code-switching op „microniveau‟, die visueel zichtbaar is (door de vetgedrukte uitingen) 

in onze transcripties, is niet afhankelijk van de gesprekspartner, wat wel het geval was bij wat 

we code-switching op „macroniveau‟ genoemd hebben. Andere katalysatoren zetten dit proces 

in gang. Aan de hand van welgekozen voorbeelden uit ons corpus zullen we deze drijvende 

krachten illustreren. We baseren ons op het artikel van Bani-Shoraka (2004), die tweetalige 

sprekers van het Azerbeidzjaans en Perzisch in Teheran, de hoofdstad van Iran, analyseert. 

Het artikel bestudeert de code-switching tussen deze twee variëteiten en brengt hiervoor 

verschillende verklaringen aan, die we ook kunnen toepassen op ons onderzoek. Dat vullen 

we dan aan met onze eigen bevindingen. We concentreren ons hier op de code-switching 
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tussen standaardtaal en tussentaal en dan vooral op de overgang van de eerstgenoemde 

variëteit naar de laatstgenoemde. Presentatoren worden immers geacht standaardtaal te 

spreken. We moeten wel opmerken dat de ene presentator, bijvoorbeeld Michiel Devlieger, 

standaardtaliger spreekt dan de andere. Dat kunnen we afleiden uit de tussentaalindexen. 

Code-switching vindt bij Michiel Devlieger al plaats als er enkele tussentalige kenmerken 

terug te vinden zijn, terwijl we bij Ben Crabbé eerder over code-switching spreken als er ook 

saillante kenmerken, zoals morfologische en grammaticale, een rol spelen. De vraag blijft 

echter dezelfde. Wat beweegt de presentatoren om over te schakelen op tussentaal of om de 

tussentaal meer in de verf te zetten? Hieronder geven we vijf mogelijke katalysatoren. 

 

3.5.5.3. Humor 

 

Af en toe doet er zich een humoristische situatie voor of maken de presentatoren een grap. In 

zo‟n situatie schakelen ze gemakkelijk over op tussentaal, soms omdat ze dan minder 

„aandachtig‟ zijn, soms omdat de grap er zich toe leent. 

 

Zo vertelt Ben Crabbé op een bepaald moment een grappige anekdote waarin meer saillante 

tussentalige kenmerken terug te vinden zijn dan in de rest van zijn taalgebruik. 

 

(13‟41”) “Ja da ’s juist. Kond ook  ///  alle twee ebt natuurlijk é. 

 

En j’ ebt er nog vier voor twee tips. Likeuren.  

 

Welke gele, dik vloeibare likeur kan je maken met eieren, alcohol, gecondenseerde melk en 

suiker? 

 

Ma der zijn ook recepten met room en met gewone melk staat hier. Ik drink dad allemaal niet, 

jong. Jij wel, Bert? Drink jij…? 

 

Wij adden ook nog ooit in ‟t college in Tiene zo ne ne leraar en dieje gaf Latijn, Grieks, 

Frans en godsdienst é, in ‟t terde jaar, weette wel. Zizi noemden ze die, weette. En het bestond 

dieje toch ob ‟t einde van ‟t jaar ene keer iets voor te lachen proberen te zegge. Weette é 

want é want de les was ene minuut voor vier uur frijdags é gedaan en we zaten daar van 

“mogen we nu astublieft nog altijd niet naar uis, ouwe zageman” hé en dan ging em e mop 

vertellen é me zijne jas aan dit en dat en zo en zo. Van van “er was ne keer e man en die lag 

in de kliniek” é in ‟t Frans natuurlijk é want w’ adden net Franse les gehad en zo. “En er 

kwam zo ne kameraad binnen en zegt van “‟ k ga sterven, jong”, “Je vais mourir”. Eh, 

“C‟est la coeur?” “Non, likeur”. En daar konden we ‟t dan mee doen. Ik zin echt van ‟t 

school veranderd. Echt van school… ah ik moest wel zunne, maar allé. Nee nee, allé soit. De 
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laatste dan, voor tien punten. Brusselse gemeente. Hoe heet de gemeente Watermal-Boifort in 

het Nederlands? 

 

Is goed. Je haalt weer driehonderd punten seg.” 

 

In de eerste regels zijn er wel enkele tussentalige kenmerken terug te vinden, maar die zijn 

vooral van fonologische aard (da‟s, kond, ebt, dad,…) en worden waarschijnlijk vaak 

onbewust geuit. Wanneer Ben Crabbé zijn anekdote begint te vertellen (“Wij adden ook 

nog…”) schakelt hij echter over op een variëteit waarin saillantere, in casu morfologische, 

kenmerken terug te vinden zijn. Zo verbuigt hij lidwoorden (ne leraar), bezittelijke (zijne jas) 

en aanwijzende voornaamwoorden (dieje) Ook gebruikt hij tussentaligere tussenwerpsels. In 

de passage die eraan vooraf gaat, gebruikt hij enkel jong, een tussenwerpsel dat we op het 

continuüm tussen tussentalig en standaardtalig situeren. In de betreffende passage gebruikt hij 

echter ook o.a. zunne en soit, tussenwerpsels die we bij de pool van tussentalig hebben 

geplaatst. Het is niet echt duidelijk of deze code-switching bewust gebeurt, maar ze zet de 

anekdote alleszins meer in de verf en benadrukt het humoristische karakter ervan. 

 

Bij Rani De Coninck is de code-switching nog duidelijker. Vaak spreekt ze bijna perfecte 

standaardtaal, maar af en toe merken we een heel tussentalige uiting op. Ook humor speelt 

hier een rol in, zoals de volgende passage aantoont. 

 

(20‟07”) “Welkom terug bij „Zot van Vlaanderen‟. Daarnet zag u al hoe het team van 

Mathias het er vanaf bracht tijdens de roddelronde. Maar ik heb ook een fijne roddel voor et 

team van Staf. Mathias, jij mag die vertellen aan Koen en de anderen mogen hun 

hoofdtelefoon opzette. Alsjeblieft. 

 

Ela, éla, ma ge denkt, ge denkt da „k ik da nie zie é. Azo zwart zijde nie zu. Ela, ja. 

 

Oké, er is ier euh ongelofelijk fair gespeeld. We kijken es naar de oorspronkelijke roddel. En 

hoeveel woorden hebben jullie daarvan overgehouden? Valentina, stoeipoes, Bosmans. Wat 

jullie niet hadden is huismoeder, opvoedkundige, zagen en verwekken.” 

 

De uiting – waarbij het wel om een tijdspanne van een paar minuten gaat aangezien er ook 

antwoorden tussendoor worden gegeven – is eigenlijk redelijk standaardtalig, uitgezonderd de 

volgende repliek: “Ela, éla, ma ge denkt, ge denkt da „k ik da nie zie é. Azo zwart zijde nie 

zu. Ela, ja.”. Ze springt dan ook meteen in het oog. We treffen niet alleen fonologische (ma, 

nie,…) en morfologische (ge, zijde) tussentalige kenmerken aan, maar ook een grammaticale 
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afwijking, namelijk subjectsreduplicatie (da‟ k ik). Deze zin markeert dan ook een 

humoristische uiting. De persoon tot wie Rani De Coninck zich richt, Wouter Van Bellingen,  

is zwart van huidskleur en daar alludeert ze op. Het familiaire karakter van de quiz wordt dan 

ook duidelijk. Deze switch heeft als bedoeling het humoristische karakter van de opmerking 

te benadrukken en is dan ook duidelijk intentioneel. 

 

Ook in het volgende fragment, waarin ze „den Eric‟ al lachend op stang jaagt, wordt het 

informele karakter in de verf gezet. 

 

(59‟43”)“Gemiddeld, ja. 

 

Zij durven niks meer zeggen nu, nee. 

 

Zeg Mathias, als den Erik zaagt, ge moogt da zeggen, oor. 

 

Hoeveel uur? Hoeveel uur? Zeg maar. 

 

Jullie denken veertien uur per week, veertien uur tv per week. Da zijn ier grote tv-kijkers.” 

 

 

Ze gebruikt niet alleen het tussentalige ge en een lidwoord bij een persoonsnaam, maar ook 

het enige archaïsme dat we in het corpus hebben teruggevonden, namelijk de 

werkwoordsvorm moogt.  

 

Michiel Devlieger, die over het algemeen het standaardtaligst spreekt van de vier 

presentatoren, laat zich toch af en toe een tussentalige uiting ontvallen en dat ook in grappige 

situaties. Het volgende fragment illustreert dat. Eén van zijn geïnterviewden, Barbara 

Sarafian, maakt een grappige opmerking. Regisseur Jan Verheyen zegt dat hij elke dag met 

plezier vroeg opstond om te filmen, maar de actrice die meespeelt in zijn film lijkt het daar 

toch niet helemaal mee eens te zijn. Het publiek en de presentator moeten lachen en deze 

laatste laat zich het volgende ontvallen:  

 

(06‟23”) “Ja, den enen dag al wat meer as den anderen. Laten we naar nog es naar een  

fragment kijken.” 

 

Enkele fonologische (as) en morfologische (den, enen) tussentalige karakteristieken springen 

in het oog. 
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De volgende passage in „Goedele Nu‟ is ook opvallend. In een gesprek met Marco Borsato 

over zijn faillissement vraagt ze ernstig of hij het financieel nu moeilijk heeft. Ze verlicht dan 

meteen de sfeer door al lachend te zeggen dat iedereen hem wel een euro kan geven:  

 

(45‟43”)  “Moet je een beetje uitkijken? Ik bedoel, is er financieel iets anders dan daarvoor? 

Want anders geven wen allemaal een euro meer voor da kaartjen é.” 

 

In de laatste zin voegt ze tweemaal een eind-n toe, een fonologisch kenmerk dat toch niet veel 

voorkomt in het corpus.  

 

3.5.5.4. Verbazing/verontwaardiging 

 

Ook op momenten van (gespeelde) verbazing of verontwaardiging, schakelen presentatoren 

soms over op een meer tussentalige variant. Het volgende fragment is daar een goede 

illustratie van. 

 

(07‟58”) “Euh, met welke ex-spice girl is David Beckham sinds negenennegentig getrouwd? 

Voor- en familienaam graag. 

 

Ah nee. Of wel? Allé ja, je krijgt em, ja. Victoria Adams heet ze eigenlijk, maar ze heet ook 

officieel Victoria Beckham dus ze keuren et voor één keer goed.  Ik zou da nu voor ene keer 

afgekeurd ebben, ma ja.  

 

Je ziet maar hoeveel ik te zeggen eb é, in mijn eigen program.  

 

Honderveertig voor Nele die nochtans sterk bezig was, maar nu al driehonderdentien met 

Bert die echt zegt “Ik sla efkes terug”. Dus toch wel een nijdige euh eindspurt in die eerste 

ronde. Maar we beginnen dus nog maar de tweede ronde, met Nele zelf.” 

 

Ben Crabbé is het er zogezegd niet mee eens dat het antwoord goedgekeurd wordt en is 

gespeeld verontwaardigd dat er naar hem eigenlijk niet geluisterd wordt. Dat wordt 

gemarkeerd door enkele tussentalige karakteristieken. Opvallend is de verbuiging van het 

onbepaald voornaamwoord in ene keer. In de zin ervoor staat die uiting ook, maar daar wordt 

het onbepaald voornaamwoord niet verbogen (één keer). Dat is een duidelijk geval van code-

switching. Bovendien staat in de zin die erop volgt één van de weinige onomasiologische 

alternatieven (program). Belangrijk hierbij is dat het gaat om gespeelde verontwaardiging. Dit 

impliceert dat het goed mogelijk is dat Ben Crabbé expliciet overschakelde op een meer 



74 

 

tussentalige variëteit om zijn „verontwaardiging‟ nog meer in de verf te zetten. Het kan hier 

dus gaan om bewuste code-switching. Deze analyse is belangrijk om te bepalen of tussentaal 

in deze programma‟s een bepaalde functie heeft of dat het gebruik ervan louter „toevallig‟ is. 

Als presentatoren aan bewuste code-switching doen impliceert dit dat ze zich goed bewust 

zijn van de functionaliteit van tussentaal en dat ze meer durven in te spelen op de spanning 

tussen standaardtaal en tussentaal. 

 

Ook in het volgende fragment, waarin de kandidaat de tetrisblokjes niet zet waar ze horen te 

staan, is de verbazing van Ben Crabbé duidelijk hoorbaar. 

 

(10‟57”) Ja, is goed. Da ’z allemaal nie zo simpel é. Goe kijken é, goe kijken é, goe kijken é. 

Ma, mo zeg (West-Vlaamse uitspraak). As je die nu links ad gezet en dan rechts dan ad je 

toch nog eentje gehad. 

 

Het gaat vooral om fonologische afwijkingen, maar er zijn er wel opvallend meer dan in 

andere passages. Bovendien gebruikt Ben Crabbé ook een West-Vlaams accent, het dialect 

van de kandidate tot wie hij zich richt, wat we al vermeld hebben in de paragraaf over 

accommodatie (3.5.4.4). 

 

In „Zot van Vlaanderen‟ doet er zich ook zo‟n moment voor, maar hier is de verbazing niet 

echt gespeeld. Rani De Coninck vraagt zich oprecht af hoe die vrouw dat wereldrecord zal 

halen. 

 

(08‟20”) “Jaa. En naar verluidt naar verluidt is er op dit moment een Nederlander, een 

nieuwe Nederlandse bezig om dat record te verbreken en die wil er meer dan duizend. Ma oe 

da ze da ga doen, da is mij toch een raadsel. Op één dag.” 

 

De code-switching is duidelijk hoorbaar. Eerst geeft ze gewoon encyclopedische informatie 

over de situatie in standaardtaal, maar dan voegt ze er een uiting aan toe in tussentaal, die haar 

verbazing weergeeft. Het gaat vooral om fonologische afwijkingen, maar bij Rani De Coninck 

markeert dat, in tegenstelling tot bij Ben Crabbé, toch een overgang naar een andere variëteit, 

aangezien er fragmenten zijn waarin er geen enkele afwijking ten opzichte van de 

standaardtaal herkenbaar is. Bovendien is er ook een afwijkende werkwoordsvorm, dus een 

morfologische afwijking, namelijk ga voor een derde persoon enkelvoud. 
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3.5.5.5. Zich inleven in andere persoon/ „citeren‟ 

 

Als de presentator een andere persoon citeert, kan hij zijn taalgebruik aanpassen. Hij speelt 

dan eigenlijk een stukje toneel en leeft zich in in die andere persoon, ook qua taalgebruik. 

 

In het volgende fragment citeert Ben Crabbé bijvoorbeeld Roger de Vlaeminck, die in het 

Oost-Vlaamse Eeklo woont, en hij spreekt dan ook een dialectisch getinte tussentaal.  

 

(13‟10”) “En die zevende keer daten dan net gemist heeft, daar zal et over gegaan zijn 

waarschijnlijk. “Joa, en ik was vertrokkn en Basso, die rijdt en ik rijen in zijn wiel en ik zeg, 

we goan e ki aan de kant goan”. En azo ja ja. Ma ma et is ongelofelijk, die renners é, de 

renners van die tijd die kennen elke koers nog van voor naar achter.” 

 

Ook in „Goedele Nu‟ is er een passage die we kunnen beschouwen als een soort citaat.  

 

(49‟17”) “Dus ze mogen daar niet staan en kwam die keeper persoonlijk aan u vragen van 

“seg, weg ier med al da schoon volk” of waz da zijn vrouw die da kwam vragen of wie kwam 

dad eigenlijk…” 

 

Goedele Liekens citeert de keeper die zou kunnen hebben gevraagd de cheerleaders weg te 

sturen. Ze weet niet van welk dialectgebied de keeper is, maar laat het citaat toch iets 

„natuurlijker‟ lijken door het in tussentaal te zeggen, met – buiten enkele fonologische 

afwijkingen – een onomasiologisch alternatief (schoon) en seg, een tussenwerpsel dat wij 

hebben gekwalificeerd als typisch tussentalig (zie 3.5.3.8).  

 

3.5.5.6. Medeleven met gesprekspartner/gesprekspartner op zijn gemak stellen 

 

Een vierde mogelijke katalysator voor code-switching in de richting van tussentaal is het 

medeleven met de gesprekspartner. 

 

(07‟37”) “Welke van onze tenen heeft de minste kootjes? Nele. 

 

De grote teen. De grote teen heeft twee kootjes, de andere tenen hebben er drie. Ja da staat 

ier Nele. Ik weet daar niks van zunne. W’ ebben zo e team van doktoren die ons van die 

vragen opsturen. En j’ ebt nog vijftig punten laten liggen, Bert.  
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Euh, met welke ex-spice girl is David Beckham sinds negenennegentig getrouwd? Voor- en 

familienaam graag.” 

 

De code-switching in deze passage is duidelijk. De eerste en laatste regels zijn perfect 

standaardtalig, maar in het midden springen een paar vetgedrukte woorden, ter aanduiding 

van tussentaal, in het oog. Dit is niet alleen omdat er gewisseld wordt tussen een formelere 

situatie, waarin Ben Crabbé de vragen voorleest en een korte uitleg geeft, (“De grote teen. De 

grote teen heeft twee kootjes, de andere tenen hebben er drie.”) en een „informele situatie‟, 

waarin hij zich spontaner richt tot de kandidaten, maar ook omdat hij een soort van 

„medeleven‟ uit met Nele, die het foute antwoord heeft gegeven. Hij doet alsof hij het zelf niet 

weet en wil haar het gevoel geven dat het niet zo erg is dat ze het antwoord niet wist. Vooral 

het tussentalige tussenwerpsel zunne markeert dat gevoel accuraat. 

 

In een volgende fragment uit „Goedele Nu‟ wil Goedele Liekens een familiale sfeer creëren, 

en dus haar gast Marco Borsato op zijn gemak stellen, om hem zo een niet te voorbereid 

antwoord te ontlokken.  

 

(35‟14”) “We gaan nog vandaag de laatste keer over hebben en dan daarna nooit nie meer 

over da faillissement. Da vin ‘k ook echt. Ma toch nog één dingetje. Ij zei ter wel bij, je trof 

geen blaam, ma je was wel een beetje dom geweest zei die. Wat voor doms heb je dan 

gedaan? We doen allemaal wel es iets dom é. Vooral ik, ma jij dus blijkbaar ook, dat…” 

 

Meelevend zegt ze dat iedereen wel es iets dom (i.p.v. het standaardtalige „eens‟ en „iets 

doms‟) doet. Ook past ze een dubbele negatie toe, een saillant grammaticaal kenmerk, en laat 

ze de -d van de werkwoordstam vind weg, een fonologisch kenmerk dat niet zo prominent is 

in het corpus. Hoewel ze heel opvallend is kunnen we ons afvragen of achter deze code-

switching een bewuste intentie schuilgaat. Marco Borsato is immers van Nederlandse afkomst 

en het gebruik van Vlaamse tussentaal zal op hem niet het effect hebben dat het op Vlaamse 

gasten kan hebben. Hij zal er zich waarschijnlijk niet meer „thuis‟ door voelen. Het zou dan 

eerder kunnen gaan om een onbewuste strategie die Goedele Liekens toepast als ze een 

informele sfeer wil creëren die spontanere antwoorden kan uitlokken.  
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3.5.5.7. Context schetsen/„verhaal‟ vertellen 

 

Ook wanneer taalgebruikers de context schetsen van een bepaalde situatie of een „verhaal‟ 

vertellen, schakelen ze vaak over van een standaardtalige code op een meer tussentalige code. 

 

De beginpassage van „Blokken‟ is hier een goed voorbeeld van. Ben Crabbé stelt de 

kandidaten voor en hij legt kort uit hoe de vorige aflevering verlopen is en hoe de kandidaat 

Bert Vanderelst uiteindelijk toch gewonnen heeft. 

 

(00‟13”) “Zeer goeienavond allemaal. Gisteren waren we ingetogen aan et jubelen euh 

omdat onze vriend Bert Vanderelst uit Antwerpen al voor de derde keer speelde en won. Hij 

kwam bijna nie aan et woord in die aflevering, waar Tanja Verheye toch echt de hoofdrol 

opeiste, want dat was echt euh een heel goeie speelster ook en zo, maar op een gegeven 

moment, op et einde éh zetten em een spurt in en lap, ij won. En dan „jubelen‟, ook nie zo‟n 

makkelijk woord é, maar hij speelde erg goed en dat doet ie dus misschien vandaag ook, in 

een alweer vierde aflevering van Bert Vanderelst, tegen een dame die tegenwoordig ook in 

Antwerpen woont, maar die dan weer afkomstig is uit Varsenare, en dat is vlak bij Brugge, 

zo‟n residentiële gemeente zeg maar, waar alle vroegere en huidige coryfeeën van Club 

Brugge bijna wonen é, nie woar? ’T Is woar é. Ne-Nele Michielsens heet tie. Welkom in 

„Blokken‟ ///.” 

 

In het hele fragment treffen we sporadisch fonologische tussentalige kenmerken aan (nie, et), 

maar in de zin na op een gegeven moment, een constructie die aangeeft dat er iets volgt dat in 

de verhalende trant ligt, komen er ook andere karakteristieken van tussentaal voor, zoals de 

toevoeging van de eind-n (zetten) en em als derde persoon enkelvoud in subjectsfunctie. 

 

Ook in het volgende fragment vertelt de presentator een kleine anekdote. 

 

(12‟26”) “Ja, is goed. Van de ene kant van Italië naar de anderen é. Hoeveel keer heeft 

Roger de Vla-… Hoeveel keer eeft Roger de Vlaminck die gewonnen? Ik dacht zeven. De jury 

eeft et ondertussen gevonden. Z’ ebben gewoon naar de Roger gebeld. En as je naar de 

Roger de Vlaminck belt en da vraagt dan krijg je ook nog den uitleg over elke rit die ij daar 

/// gewonnen eeft en wie dat er toen gedemarreerd ad en wie toen wie gaan alen is.” 

 

In dit fragment zitten er veel fonologische afwijkingen, maar ook morfologische zoals de 

verbuiging van het lidwoord de en een lidwoord voor de persoonsnaam Roger, wat tot de 

grammaticale afwijkingen behoort. 
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In „De laatste show‟ doet er zich ook een moment voor waarin Michiel Devlieger de context 

van de priesters in Brugge schetst. 

 

“Nu, der zijn in in Brussel priesters die openlijk samenwonen met hun partner, hé. En en 

g‘ebt in Brussel priesters die et opnemen voor prostituees, voor sans-papiers, voor voor 

daklozen. Iz et vergt et een speciaal soort priester om in in Brussel te werken?” 

 

Hij omschrijft de situatie in Brussel en gebruikt daarbij het onomasiologische alternatief voor 

er, namelijk der. Opvallend is dat hij het tussentalige persoonlijk voornaamwoord voor de 

tweede persoon enkelvoud gebruikt, ge. Dat is de enige attestatie van dat tussentalige 

kenmerk in de transcriptie van „De laatste show‟ en we kunnen dan ook spreken van een 

duidelijke code-switching. 

 

3.5.5.8. Besluit 

 

In deze paragraaf hebben we geprobeerd een antwoord te vinden op de vierde 

onderzoeksvraag. Er wordt inderdaad aan code-switching op microniveau gedaan en in ons 

corpus hebben we vijf soorten katalysatoren gevonden, namelijk „humor‟, 

„verbazing/verontwaardiging‟, „citaten‟, „medeleven‟ en „context schetsen‟. Ze hebben één 

ding gemeenschappelijk: de spreker wil, bewust of onbewust, een bepaalde overgang 

markeren. We mogen tussentaal niet de basisvariëteit noemen, maar in bepaalde situaties acht 

de taalgebruiker het gepaster deze variëteit te gebruiken. Er is m.a.w. nog een registerverschil 

tussen tussentaal en informele standaardtaal. De Caluwe (2006) is van mening dat het 

tussentaalgebruik op televisie, bijvoorbeeld in „informele passages‟ in reclamespots en in 

soaps, geen slechte evolutie is omdat dat de registergevoeligheid van de Vlaming verhoogt. 

Hij weet zo wanneer tussentaal mag, maar ook wanneer standaardtaal de gepaste variëteit is. 

Een voorbeeld hiervan is het spel met taal, wat geïllustreerd wordt als een presentator bewuste 

codewisseling toepast. 

 

 



79 

 

3.5.6. Besluit en discussie 

 

In deze paragraaf hebben we onderzocht welke variëteit van het Nederlands de presentatoren 

spreken. Daarvoor dienden we vier vragen met betrekking tot het corpus te beantwoorden: 

„welke kenmerken komen voor in het corpus en zijn het talrijkst aanwezig?‟, „wat is de 

tussentaalindex van de presentatoren?‟, „passen de presentatoren hun taalgebruik aan aan dat 

van hun gesprekspartners?‟ en „doen de presentatoren aan code-switching op „microniveau‟ 

en zo ja, wat zijn de katalysatoren daarvan?‟. 

 

In de eerste paragraaf (3.5.2.) hebben we de verschillende tussentaalkenmerken opgelijst. 

Voor het opstellen van deze lijst hebben we ons gebaseerd op ons corpus. Deze lijst is dus 

zeker niet exhaustief. Uit de (fonologische) tussentaalindex, die we hebben berekend in 

paragraaf 3.5.3., blijkt dat de fonologische – dus minst saillante – kenmerken de overhand 

hebben gehaald, net zoals we verwacht hadden. Dat is dan ook meteen een antwoord op het 

tweede deel van onze eerste subvraag: „welk soort kenmerken komt het vaakst voor?‟. 

 

Uit de analyse van de tussentaalindexen (3.5.3.) kunnen we besluiten dat de presentatoren 

veel tussentaliger spreken, vooral qua fonologie, dan het taalcharter voorschrijft. Het 

taalcharter is opgesteld door de taaladviseur van  de VRT en schrijft standaardtaal voor aan de 

presentatoren, ook aan die van amusementsprogramma‟s zoals „Blokken‟. Aangezien vtm niet 

zo‟n expliciet taalbeleid heeft, verwachtten we dat de presentatoren van programma‟s op vtm 

tussentaliger zouden spreken. Het is dan ook opvallend dat Ben Crabbé de tweede hoogste 

tussentaalindex heeft, na Goedele Liekens van „Goedele Nu‟ op vtm. Dat is ook meteen een 

ontkrachting van onze hypothese op de tweede subvraag. 

 Zoals we al vermeld hebben (2.4.3.) wordt vtm er soms van „beschuldigd‟ de 

oorzaak te zijn van de informalisering van het taalgebruik op televisie. Misschien heeft vtm 

die beweging wel in gang gezet, maar volgens ons is deze omroep geen voortrekker meer. 

Rani De Coninck heeft immers een lagere tussentaalindex dan Ben Crabbé en als we het 

corpus bekijken, zien we ook dat er in de transcriptie van „Zot van Vlaanderen‟ verschillende 

passages zijn waarin er geen enkel tussentalig kenmerk opvalt. Onze resultaten van de analyse 

van enkele programma‟s mogen we misschien niet veralgemenen tot het taalgebruik op de  

omroep in het algemeen, maar ze kunnen toch een indicatie geven. De presentatoren van vtm 
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spreken dus niet opvallend tussentalig en hun collega‟s van de vrt niet opvallend 

standaardtalig. De algemene tendens in de media is er wel één van informalisering. De 

tussentaalindexen zijn te groot om te kunnen spreken over formele standaardtaal.  

 De variëteiten die de presentatoren hanteren kunnen we eigenlijk situeren op het 

continuüm tussen informele standaardtaal en tussentaal. Ben Crabbé spreekt bijvoorbeeld 

relatief tussentalig, behalve in de „formele‟ passages waarin hij een vraag moet voorlezen. De 

vraag is of we nog mogen aannemen dat hij als basis standaardtaal hanteert. Misschien wel, 

maar dan waarschijnlijk niet meer de standaardtaal die wij omschreven hebben in 2.2.. Ook in 

de „standaardtalige‟ passages vinden we soms fonologische afwijkingen. Misschien is er zich 

een nieuwe „impliciete‟ standaard aan het vormen? In de paragraaf over de toekomst van de 

taalsituatie in Vlaanderen (3.7.) komen we terug op die „impliciete‟ standaard. Het taalgebruik 

van Ben Crabbé contrasteert met dat van Michiel Devlieger, die vaak bijna perfecte 

standaardtaal spreekt. Het percentage van zijn tussentaalindex is het resultaat van de 

codewisseling die hij af en toe toepast. Bij Goedele Liekens is de basis op fonologisch vlak 

geen standaardtaal meer. Zeggen dat ze als basis tussentaal neemt is misschien overdreven, 

maar de tussentaalindex qua fonologie is toch erg hoog (26,6%). Ze heeft de hoogste 

fonologische index van de vier presentatoren, maar opvallend is wel dat ze op vlak van de 

morfologische en de grammaticale tussentaalindex op de derde plaats staat. Het lijkt erop dat 

ze er wel op probeert te letten om standaardtaal te spreken, maar zich minder bewust is van de 

fonologische afwijkingen, zoals veel Vlamingen. Bij Rani De Coninck is de basis dan weer 

zeker standaardtaal, gezien de vaak bijna perfect standaardtalige passages. Haar relatief hoge 

tussentaalindex is waarschijnlijk het gevolg van regelmatige code-wisseling. 

  Aangezien verschillende presentatoren toch eerder informele standaardtaal praten 

dan echt tussentaal – of misschien een variëteit er tussenin – kan het hoge percentage van 

bepaalde kenmerken ook wijzen op het feit dat die kenmerken opklimmen naar de (informele) 

standaardtaal. De h-procope is in ons corpus daar een goed voorbeeld daarvan. De Caluwe 

(2006: 21) haalt dit ook aan, maar hij zet kenmerken als de dubbele negatie en het gebruik van 

dat bij voegwoorden in hetzelfde rijtje, terwijl die kenmerken in ons corpus niet zoveel 

voorkomen. Bij sommige presentatoren zelfs helemaal niet. Wij zouden eerder – afgaande op 

onze resultaten – bepaalde andere fonologische kenmerken tot die groep rekenen, zoals de 

deletie van de eind-schwa en de apocope en syncope van korte functiewoorden. Maar dit geldt 

natuurlijk voor tv-programma‟s, waarin presentatoren nog altijd geacht worden toch min of 

meer standaardtaal te spreken. In een informelere situatie zal de Vlaamse taalgebruiker al 
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misschien sneller eens een ge laten vallen of dubbele negatie toepassen. Bovendien moeten 

we rekening houden met de dialectachtergrond van de verschillende sprekers. Kenmerken uit 

het dialect worden meegenomen naar de tussentaal waardoor in de verschillende dialect- of 

regiolectgebieden een licht andere tussentaal gehanteerd wordt. We zullen dieper ingaan op 

die materie in de paragraaf waarin we kritiek leveren op het huidige tussentaalonderzoek (4.). 

 

De subvraag over accommodatie van presentatoren kunnen we negatief beantwoorden. De 

presentatoren van de betreffende programma‟s accommoderen wel heel af en toe aan de 

taalvariëteit van hun gast of kandidaat in het spelprogramma, maar het is zeker geen tendens. 

Echte codeselectie (of code-switching op „macroniveau‟) wordt er niet toegepast. Ze 

selecteren immers geen welbepaalde variëteit gedurende de hele conversatie met een bepaalde 

gesprekspartner. Bovendien klopt onze hypothese niet dat presentatoren van talkshows meer 

accommoderen dan die van spelprogramma‟s. Ben Crabbé past zich af en toe aan, maar meer 

met een humoristische bedoeling dan om de kandidaat op zijn gemak te stellen en dus de 

sociale afstand te verkleinen. Michiel Devlieger blijft in zijn rol van standaardtaal, behalve 

onder invloed van bepaalde katalysatoren. Het gaat hier dan om code-switching op 

„microniveau‟. Goedele Liekens accommodeert dan weer af en toe, maar het is zeker niet 

opvallend. Over Rani De Coninck kunnen we moeilijk een oordeel vellen aangezien ze met 

verschillende gesprekspartners tegelijkertijd communiceert. 

 

Ten slotte hebben we gezien dat de presentatoren doen aan wat we codewisseling op 

„microniveau‟ genoemd hebben en dat er daar vijf verschillende katalysatoren voor zijn: 

„humor‟, „verbazing en verontwaardiging‟, „iemand citeren‟, „medeleven met de 

gesprekspartner‟ en „context schetsen‟. Deze code-switching is iets heel natuurlijks en wijst 

erop dat presentatoren meer de taal spreken die ook in het dagelijkse leven wordt gebruikt dan 

vaak van hen wordt verwacht. Bovendien toont de bewuste codewisseling aan dat er met taal 

gespeeld kan worden en dat de Vlaming aanvoelt welk register wanneer gepast is. 
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3.6. Evaluatie taalcharter en taalgebruik in de media 

 

Voortbouwend op onze analyse, lijkt de inhoud van het taalcharter, geschreven in 1998, dan 

ook achterhaald. Het taalcharter stipuleert dat volgens de VRT tussentaal in sommige situaties 

toegelaten is, maar spelprogramma‟s en talkshows behoren niet tot die uitzonderingen. Daar 

geldt nog altijd de standaardtalige norm. Presentatoren van amusementsprogramma‟s treden 

immers op in naam van de openbare omroep en moeten dan ook de variëteit spreken die die 

omroep hoog in het vaandel draagt: “Al wie namens de omroep spreekt – een journalist, 

reporter, interviewer, commentator, presentator, quizmaster – doet dat in standaardtaal, niet in 

het dialect of in tussentaal.” (Hendrickx, 1998) Uit onze analyse blijkt echter dat de 

presentatoren zich niet (meer?) echt houden aan die voorschriften. Een presentator als Michiel 

Devlieger neemt – net zoals Rani De Coninck op vtm – als vertrekpunt de standaardtaal en 

wijkt er hier en daar vanaf aan de hand van kleine of grotere mutaties richting tussentaal. Bij 

Ben Crabbé – en ook bij Goedele Liekens op vtm – is het echter twijfelachtig of hij als 

uitgangspunt de standaardtaal neemt aangezien zijn spraak over de hele lijn tussentalige 

kenmerken bevat. Code-switching vindt dan pas plaats als er meer saillante 

tussentaalkenmerken in het spel zijn.  

 

Volgens het taalcharter horen tussentaal en dialect dus alleen thuis in bepaalde programma‟s 

waarin ze functioneel zijn, meer bepaald in fictie en in uitzendingen over streekcultuur. 

Tussentaal in andere situaties zou volgens de VRT immers ergernis opwekken bij de kijkers 

en luisteraars. Zo houden ze ook rekening met de taalrealiteit. De kijkers en luisteraars hebben 

een opvatting over wanneer welke variëteit gepast is en die verwachtingen moeten worden 

ingevuld. De vraag is maar of ondertussen de verwachtingen van de Vlaming niet zijn 

bijgesteld. Misschien verwacht de Vlaming niet meer dat in bepaalde – informelere – 

amusementprogramma‟s standaardtaal gesproken wordt? Onze analyse zou hiervan een 

illustratie kunnen zijn. Onze presentatoren spreken soms standaardtaal – de één al wat meer 

dan de ander – maar ze hoeven die standaard niet altijd op te houden. Ben Crabbé en Goedele 

Liekens balanceren op het randje tussen standaardtaal en tussentaal en zij doen bovendien – 

net zoals de andere twee presentatoren – aan code-switching. De tussentalige kenmerken zijn 

waarschijnlijk niet zo frequent als wanneer de Vlaming in informele situaties tussentaal 
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spreekt en zolang ze niet overdrijven schijnt de gemiddelde Vlaamse televisiekijker zich niet 

te storen aan hun taalgebruik. 

 

Bovendien hoort volgens het taalcharter een interviewer, in bijvoorbeeld talkshows, ook 

standaardtaal te spreken in plaats van zich te accommoderen aan zijn gast, aangezien dat 

betuttelend kan overkomen. De gast zou kunnen denken dat de interviewer van mening is dat 

hij geen standaardtaal verstaat. Wij zijn echter tot de conclusie gekomen dat aanpassing aan 

de taalvariëteit van de gast de sociale afstand kan verkleinen en zo de geïnterviewde meer op 

zijn gemak kan stellen. Dat kan ook een techniek zijn om goede antwoorden uit te lokken en 

hoeft daarom niet meteen beledigend te zijn voor de gast. Hoewel niet echt op „macroniveau‟, 

wordt de techniek soms toch – met resultaat – toegepast in ons corpus. 

 

In 1998 gaat de VRT er nog vanuit dat “met de verdere verspreiding van het 

standaardtaalgebruik in Vlaanderen, de tussentaal in haar huidige vorm meer en meer zal 

verdwijnen.” Of het gebruik van standaardtaal toeneemt in Vlaanderen, daar kunnen we niet 

meteen een oordeel over geven. Uit de literatuur blijkt wel dat volgens verschillende 

taalkundigen standaardtaal geenszins aan het uitsterven is, maar nu vooral in welbepaalde 

situaties gebruikt wordt. Volgens De Caluwe wordt de registergevoeligheid van de Vlaming 

groter en weet hij nu beter wanneer standaardtaal en wanneer tussentaal de gepaste variëteit 

is. Maar het tweede deel van de voorspelling – dat tussentaal in haar huidige vorm zal 

verdwijnen – klopt zeker niet. Tussentaal verdwijnt niet, ook niet op televisie.  
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3.7. Toekomst taalsituatie Vlaanderen 

 

In deze paragraaf proberen we een antwoord te geven op de grote algemene vraag van onze 

scriptie. In paragraaf 2.5. hebben we al opgelijst hoe verschillende taalkundigen de toekomst 

zien van het Vlaamse taallandschap en nu geven we onze eigen opinie, ons baserend op de 

literatuur en op onze analyse met betrekking tot het taalgebruik in amusementsprogramma‟s 

als talkshows en spelprogramma‟s. Zo‟n voorspelling is natuurlijk puur hypothetisch, maar 

aan de hand van onze conclusies, en met de gelezen literatuur in het achterhoofd, kunnen we 

toch een niet onwaarschijnlijk scenario voorleggen. 

 

Tussentaalgebruik in amusementsprogramma‟s is toegenomen, net zoals in veel facetten van 

het dagelijkse leven. Dat impliceert echter niet dat de Vlaming het Standaardnederlands niet 

meer (of nog altijd niet) beheerst. Het standaardtaalgebruik op televisie is niet toegenomen – 

eerder de omgekeerde evolutie heeft zich voorgedaan – maar dit hoeft geen negatieve evolutie 

te zijn. In formele settings, zoals bijvoorbeeld de journaals, is standaardtaal nog altijd de norm 

en dat zal waarschijnlijk niet snel veranderen. In amusementsprogramma‟s werd mogelijks 

vroeger ook wel standaardtaal verwacht, maar uit de taalrealiteit kunnen we misschien wel 

afleiden dat tussentaal voor de meeste Vlamingen de gepaste variëteit is. Tussentaal is immers 

geschikt in informele situaties en presentatoren gaan nu waarschijnlijk op een informelere 

manier met hun gasten om zodat standaardtaal niet meer altijd noodzakelijk is.  

 

We moeten er wel op wijzen dat de Vlaming misschien wel nog standaardtaal spreekt, maar 

dat het goed mogelijk is dat standaardtaal „geïnformaliseerd‟ wordt. Hiermee bedoelen we dat 

bepaalde, minder saillante, kenmerken van tussentaal kunnen opklimmen naar de (informele) 

standaardtaal. Ook De Caluwe (2006: 21) stelt dat vast. Die evolutie is zich nu al aan het 

voltrekken. Zelfs de presentatoren die goed standaardtaal spreken, zoals Michiel Devlieger en 

Rani De Coninck, passen wel eens een h-procope of een t-deletie toe. Ook Plevoets treedt ons 

hierin bij. Hij vraagt zich dan ook af wat precies de standaard is in Vlaanderen. Is dat nog 

steeds de standaardtaal zoals we die in paragraaf 2.2. gedefinieerd hebben en die door het 

taalcharter als norm wordt gehanteerd? Of zijn bepaalde tussentaalkenmerken zo 

geaccepteerd, dat ze eigenlijk „impliciet‟ gestandaardiseerd zijn? (Plevoets, 2008: 16) Uit zijn 

onderzoek naar het „Soapvlaams‟, de term die hij hanteert voor tussentaal‟, trekt hij de 
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volgende conclusie: “Het beduidt namelijk dat niet alleen de standaardisering in Vlaanderen 

al behoorlijk ver gevorderd is, maar dat bovendien ook veel Soapvlaamse elementen – 

ondanks hun normatief gestigmatiseerde status – net deel uitmaken van dat proces”. (Plevoets, 

2008: 91)  
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4. KRITIEK OP TAALKUNDIG ONDERZOEK 

 

Na een intensieve lectuur durven we ook een voorzichtige kritiek op het tussentaalonderzoek 

te formuleren. Die kritiek heeft betrekking op de omgang met de Brabantse expansie in de 

literatuur. We betwisten deze evolutie zeker niet. Prestige is een belangrijk gegeven in 

taalverspreiding en al in de Bourgondische tijd werden Brabantse taalkenmerken verspreid 

aangezien het Hertogdom Brabant toen het meeste aanzien had, op economisch en op 

cultureel vlak. (Devos, 2006: 45) Vooral het Oost-Vlaamse Waasland was daarvoor 

ontvankelijk en die Wase dialecten worden nu nog eens verbrabantst door de toegenomen 

mobiliteit. (Devos, 2006: 37) Wel hebben we de indruk dat het onderzoek vaak met een te 

Brabantse „bril‟ is gevoerd.  

 

Ook Plevoets haalt aan dat de Brabantse expansie niet zo wijdverspreid is als sommige 

taalkundigen laten uitschijnen: “Dat Brabant het taalcentrum van de versoapvlaamsing is 

betekent hoegenaamd nog niet dat de overige Vlaamse provincies nu allemaal in gelijke mate 

voor het Soapvlaams overstag gaan.” (Plevoets, 2008: 178) Het overgrote deel van de 

Vlamingen spreekt tussentaal, tenminste als we die notie interpreteren in het licht van het 

schuifknoppenmodel, het theoretische model dat we in dit onderzoek hanteren. Zoals we in 

het theoretisch gedeelte (2.4.2.) al uitlegden, stelt dit model alle kenmerken – fonologisch, 

morfologisch, lexicaal en syntactisch – voor als schuifknoppen die naar rechts kunnen 

verschoven worden, in de richting van de tussentalige vorm, of naar links, in de richting van 

de standaardtalige vorm. Niet veel Vlamingen spreken (voortdurend) een variëteit met 

uitsluitend dialectische kenmerken of perfecte standaardtaal; ze spreken tussentaal. Plevoets 

laat soms uitschijnen dat slechts een beperkt deel van de Vlamingen tussentaal spreekt: 

“Soapvlaams is (ook hier) vooral een Brabants fenomeen, Limburgers spreken meer neutraal 

Belgisch-Nederlands, terwijl de West-Vlamingen zich dan weer sterk door hun dialect laten 

leiden, en Oost-Vlaanderen is andermaal de overgangszone tussen Brabant en West-

Vlaanderen.” (Plevoets, 2008: 156) Toch mogen we niet stellen dat alleen Brabanders 

tussentaal spreken en sprekers uit andere gebieden een variëteit die er soms naar neigt door de 

Brabantse expansie, wel dat het onderzoek vaak te veel vanuit een Brabants perspectief is 

gevoerd. 
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Het klopt dat veel Brabantse dialectkenmerken zich hebben verspreid in andere provincies, 

die dan ook soms worden meegenomen naar tussentaal. Niet alle taalgebruikers die tussentaal 

spreken, hanteren echter de typische, onder Brabantse invloed ontwikkelde, kenmerken. 

Vooral bij West-Vlaamse sprekers is die Brabantse invloed niet altijd zichtbaar. Goede 

illustraties daarvan zijn het tussentalige ge voor de tweede persoon enkelvoud en de 

diminueringsuitgang -ke. (Vandekerckhove, 2006: 144). In het West-Vlaamse dialectsysteem 

zal je die vormen niet terugvinden. Dat wil echter niet zeggen dat West-Vlaanderen meer 

gestandaardiseerd is. (Plevoets, 2008: 90) In het dialect gebruikt taalgebruiker gewoon 

dezelfde vormen als in standaardtaal. In West-Vlaamse tussentaal zal je die Brabantse 

tussentaalkenmerken niet zo vaak terugvinden als in andere vormen van tussentaal. De 

„dialectvormen‟ worden immers meegenomen naar de standaardtaal. Dat impliceert dat de 

Brabantse expansie zich (tot nog toe) nog niet zo ver uitgestrekt. Ook Plevoets haalde dit al 

aan. 

 

“Eén van de implicaties van die theorie (de theorie van de Brabantse expansie, EL) is 

namelijk dat de linguïstische invloed van Brabant het sterkst voelbaar zal zijn in de 

aangrenzende provincies. De opdeling van de plot in een „Vlaamse‟ rechter- en een 

„niet-Vlaamse‟ linkerkant lijkt nu één en ander te bevestigen: Limburg zit met Brabant 

in de linkerhelft van de plot, en Oost-Vlaanderen hadden we al aangeduid als 

overgangszone tussen Brabant en West-Vlaanderen; daarmee ondergaat de enige niet 

aan Brabant grenzende provincie in Vlaanderen inderdaad het minste Brabantse 

invloed.” (Plevoets, 2008: 91) 

 

 In tussentaal gesproken door West-Vlamingen vinden we de hierboven besproken 

„tussentalige‟ kenmerken dan ook niet terug. Als echter sprekers uit verschillende 

dialectgebieden met elkaar vergeleken worden aan de hand van dezelfde parameters, kan de 

tussentaalindex een vertekend beeld weergeven. We moeten rekening houden met de 

dialectische of regiolectische achtergrond van de taalgebruikers, want we kunnen uit deze 

kritiek besluiten, net zoals De Caluwe al concludeerde (2006:21) dat tussentaalsprekers 

kenmerken uit hun eigen dialect of regiolect meenemen naar hun tussentaal.  
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5. CONCLUSIES 

 

In dit onderzoek naar Vlaamse tussentaal hebben we het taalgebruik onderzocht van de 

presentatoren van vier verschillende amusementsprogramma‟s. Van elk programma hebben 

we één aflevering getranscribeerd en zo kwamen we tot een corpus van ongeveer 16000 

woorden.  

 

We hebben deze scriptie aangevat met een korte schets van de taalsituatie in Vlaanderen, 

namelijk de situatie hoe die beschreven wordt in de literatuur (2.). In hoofdstuk 3 hebben we 

dan ons eigen onderzoek beschreven. Na de uiteenzetting van de onderzoeksvragen (3.1.) en 

de hypotheses (3.2.), de explicatie van de methodologie (3.3.) en de voorstelling van de 

programma‟s en de presentatoren (3.4.), hebben we onze resultaten gepresenteerd. (3.5.) 

 

Over ons corpus hebben we vier onderzoeksvragen beantwoord, om zo te weten te komen 

welke variëteit van het Nederlands de presentatoren spreken.  

Ten eerste hebben we onderzocht welke tussentaalkenmerken voorkomen in onze 

transcripties (3.5.2.). Het corpus bevat 33 soorten tussentaalkenmerken, waaronder 11 

fonologische, 15 morfologische, 3 lexicale en 4 grammaticale. We vermelden hier wel bij dat 

deze lijst zeker niet exhaustief is, wat ook blijkt uit de vergelijking met andere lijsten met 

tussentaalkenmerken. 

Vervolgens hebben we de tussentaalindex van de presentatoren bepaald (3.5.3.). Aan 

de hand van deze berekeningen kunnen we bepalen hoe tussentalig de presentatoren spreken. 

Uit de algemene tussentaalindex blijkt dat Goedele Liekens het tussentaligst spreekt, gevolgd 

door Ben Crabbé, Rani De Coninck en Michiel De Vlieger. Onze hypothese dat de 

presentatoren van de programma‟s op Eén het standaardtaligst zouden spreken klopt dus niet. 

Michiel De Vlieger, die op de openbare omroep presenteert, heeft weliswaar de laagste 

tussentaalindex en Goedele Liekens de hoogste, maar Ben Crabbé heeft eveneens een hoge 

tussentaalindex. Hij spreekt immers tussentaliger dan de presentatrice van „Zot van 

Vlaanderen‟ op vtm. De tussentaalindex hangt evenmin af van het soort programma, 

aangezien zowel de hoogste als laagste index toebehoren aan de twee talkshows. De algemene 

tussentaalindexen situeren zich tussen 7,3% en 16,2%, wat opmerkelijk hoog is. Vooral op het 

vlak van fonologie zijn er veel tussentalige afwijkingen. De grammaticale en morfologische 

indexen zijn lager en het aantal lexicale afwijkingen is bijna verwaarloosbaar.  
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Ten derde hebben we onderzocht of de presentatoren hun taalgebruik accommoderen 

aan het taalgebruik van hun gesprekspartners (3.5.4.). Spreken ze tussentaliger als ze 

converseren met iemand die tussentaal spreekt? Deze vorm van codewisseling op 

macroniveau hebben we codeselectie genoemd. De presentatoren accommoderen hun 

taalgebruik in bepaalde gevallen wel aan dat van hun gast, maar het is niet zo dat ze dan die 

code selecteren gedurende de hele conversatie met die bepaalde gesprekspartner. Het gaat dus 

zeker niet om een tendens. We verwachtten we dat de presentatoren aan meer consequente 

codeselectie zouden doen, en dan vooral de presentatoren van talkshows, maar dat bleek niet 

het geval te zijn.  

De presentatoren passen hun taalvariëteit dus niet echt aan aan dat van hun 

gesprekspartners; ze doen dus niet aan code-switching op macroniveau. De vierde en laatste 

onderzoeksvraag aangaande het corpus heeft echter betrekking op codewisseling op 

microniveau (3.5.5.). Meestal gaat het dan om kortere uitingen en snellere codewisselingen. 

Dat fenomeen komt wel vaak voor in het corpus en volgens onze bevindingen zijn er 

(minstens) vijf factoren die dat soort code-switching kunnen bewerkstelligen: humor, 

verbazing/verontwaardiging, iemand citeren, medeleven met een gesprekspartner en ten slotte 

een context schetsen/een verhaal vertellen.  

 

Uit de antwoorden op de vragen die we ons gesteld hebben met betrekking tot het corpus 

blijkt dat geen enkele presentator zich strikt houdt aan de voorschriften van het taalcharter. 

Het stipuleert immers dat tussentaal enkel toegelaten is in fictie en in programma‟s over 

streekcultuur. Dat charter geldt weliswaar enkel voor de presentatoren van de VRT, maar ook 

zij houden zich niet altijd aan de officiële norm. Het taalcharter, opgesteld in 1998, zou 

volgens ons dan ook beter bijgesteld worden in functie van  de hedendaagse taalrealiteit in de 

media en in Vlaanderen in het algemeen. (3.6.) 

 

Als we onze analyse bekijken, kunnen we ons ook afvragen hoe het komt dat er zoveel 

tussentalige kenmerken voorkomen in deze programma‟s. Bovendien komt het ene kenmerk 

opvallend veel meer voor dan het andere. Onze hypothese is dan ook dat er zich een nieuwe 

informele standaardtalige spreektaalnorm aan het ontwikkelen is (3.7.). Bepaalde (vooral 

fonologische) kenmerken die vroeger als „eenduidig‟ tussentalig werden beschouwd, worden 

nu meer en meer meegenomen in de standaardtaal. Die conclusie trekken we vooral uit de 

vaststelling dat de taal van presentatoren als Michiel De Vlieger en Rani De Coninck, die – 



90 

 

codewisseling (op „microniveau‟) buiten beschouwing gelaten – vaak bijna perfecte 

standaardtaal spreken, soms lichte fonologische afwijkingen vertoont. 

 

Ten slotte hebben we een kritiek geformuleerd op de analyse van tussentaal tot nog toe. Uit 

onze ervaring blijkt dat het onderzoek vaak met een te „Brabantse‟ bril wordt gevoerd. De 

Brabantse expansie is een fenomeen waar we niet omheen kunnen, maar die invloed is (nog) 

niet in elke dialectgebied even groot. West-Vlaamse tussentaal is bijvoorbeeld niet altijd 

beïnvloed door Brabantse kenmerken, of zeker niet zo sterk als bijvoorbeeld Oost-Vlaamse 

tussentaal, en er gelden dan ook andere criteria om te bepalen hoe tussentalig iemand spreekt. 

Deze kritiek opent natuurlijk perspectieven voor later onderzoek. Volgens ons is het aan te 

raden meer aandacht te besteden aan de West-Vlaamse tussentaal. Ze houdt immers meer in 

dan de algemeen bekende fonologische afwijkingen als de g die wordt uitgesproken als een h. 

Uit onze kritiek blijkt dat de woordenschat, grammatica en morfologie ook het bestuderen 

waard zijn, los van de „algemene‟, gebrabantiseerde tussentaal.  
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Bijlage 1: Corpus 

 

Opmerking 1: De afleveringen die we getranscribeerd hebben, hebben we op cd-rom gezet. 

We raden aan om die cd-rom af te spelen met Windows media player. Als ze wordt afgespeeld 

met een ander programma is het immers mogelijk dat de minuten en seconden niet 

overeenkomen met die weergegeven in de transcriptie en dat de titels niet verschijnen op het 

titelmenu. 

 

Opmerking 2: Tussentaalkenmerken hebben we in het vet gezet. Uitspraakverschillen staan 

soms ook in vet (om code-switching duidelijk te maken), maar zijn niet opgenomen in de 

tussentaalindex. 

 

Opmerking 3: Als een bepaalde uiting onverstaanbaar was, hebben op die plaats /// gezet. 

 

Opmerking 4: Als het om een fout gaat die niets heeft te maken met tussentaligheid, staat de 

uiting tussen aanhalingstekens („‟). 

 

 

Bijlage 1.1.: Blokken (12/10/10) 

 

 

Taal kandidaten 

 

 

Kandidaat één: Bert Vanderelst 

 

(01‟02”) Ja. 

 

Euh. Ja.  

 

Euh ik heb euh ik waz een beetje te jong daarvoor maar ik eb wel de laatsten avond in dat 

kasteeltje meegemaakt. 

 

Euh vierendertig. 

 

Dank u. Ik waz een jaar of zestien toen as de Sphinx daar weg moest en euh en ondertussen 

zitte ze aan et goederenstationnetjen hé. 

 

Euh eigenlijk nie zo verschrikkelijk veel. De Buis euh af en toe euh val ik daar wel es binnen. 

Of De Ketel. 

 

Ja dat zijn de lokale cafeetjes uit de wijk. 

 

Ja, klopt. 

 

Eum, Mathias, die is in augustus twee geworden en Floris is in april geboren. 

 

Ja, da ‟s verschrikkelijk hé.  
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Nee nee, toch nie. Een apart bed.  

 

Ja, zeker en vast. Zeker in ‟t begin. 

 

Ja. Ja. Liever wijn.  

 

 Ja. 

 

Hm. Inderdaad 

 

 

(24‟12”) Helaas. Niks aan te doen. Maar toch zeer blij.  

 

 

Kandidaat twee: Nele Michielssens 

 

(02‟30”) Nee, eum der zijn rond et Antwerpse wel meerdere Michielsens, maar dan… mijn 

naam is met dubbele „s‟ geschreven en dan is ‟t meestal met één „s‟. 

 

Ja, en ik ad eigenlijk altijd gezworen nooit iets met een Antwerpenaar te beginnen en er zeker 

niet te gaan wonen, maar ij heeft mij toch kunnen overtuigen. 

 

Joa.  

 

Eum, ik woon daar nu eigenlijk wel graag dus ja. 

 

Euh ‟t is nie in ‟t stad zelf, ‟t is meer Deurne.  

 

Joa. 

 

Nee nee nee, aan den Bosuil. 

 

Ja. Ja. Joa. 

 

Eum, ja, ik eb eigenlijk twee jobs. In de winter geef ik skiles bij de Franse skischool.  

 

In Frankrijk, ja. En dan, in de zomer, euh da ‟s nu „t tweede jaar da ik sportbegeleider ben bij 

de Antwerpse brandweer. 

 

Euh die mannen moeten euh fysiek in orde blijven en die worden ook elk jaar getest op die 

fysieke paraatheid en ik moet dus die testen afnemen en zorgen da ze elke dag, of elke shift 

toch, genoeg me sport bezig zijn. 

 

Euh, dan zijn er anderen die da doen. 

 

Ja. 

 

Dank u wel. 
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(20‟35”) Joa, ‟t zat er in ma me zevenhonderd punten gaan ze mij al zeker nie uitlachen bij 

den brandweer hé? 

 

Joa, ‟t zijn ‟t zijn kastars.  

 

Ja. 

 

Taal Ben Crabbé 

 

(00‟13”) Zeer goeienavond allemaal. Gisteren waren we ingetogen aan et jubelen euh omdat 

onze vriend Bert Vanderelst uit Antwerpen al voor de derde keer speelde en won. Hij kwam 

bijna nie aan et woord in die aflevering, waar Tanja Verheye toch echt de hoofdrol opeiste, 

want dat was echt euh een heel goeie speelster ook en zo, maar op een gegeven moment, op et 

einde éh zetten em een spurt in en lap, ij won. En dan „jubelen‟, ook nie zo‟n makkelijk 

woord é, maar hij speelde erg goed en dat doet ie dus misschien vandaag ook, in een alweer 

vierde aflevering van Bert Vanderelst, tegen een dame die tegenwoordig ook in Antwerpen 

woont, maar die dan weer afkomstig is uit Varsenare, en dat is vlak bij Brugge, zo‟n 

residentiële gemeente zeg maar, waar alle vroegere en huidige coryfeeën van Club Brugge 

bijna wonen é, nie woar? ’T Is woar é. Ne-Nele Michielsens heet tie. Welkom in Blokken 

///. 

 

 

Gesprek Bert Vanderhelst (kandidaat 1) 

 

(01‟00”) Maar dan Bert Vanderelst, die is afkomstig uit Boechout, wat toch ook een een 

bekende gemeente is, nie waar?  

 

Kwam je vroeger veel in de Sphinx, toen et nog in dat kasteeltje was en zo? 

 

Ben jij nog zo jong, Bert? 

 

Oeh, ja, je toont wel vijfendertig, ja. 

 

Ik dacht… jajaja da ’z al een hele tijd, ja. 

 

Aan ‟t station, ja. 

 

En je werkt in de verzekeringssector. Welk soort cafés frequenteer je daar dan?  

 

„De Buis‟? 

 

Oké, want j’ ebt twee kinderen ook, dacht ik é? 

 

En oe oud zijn die? 

 

En je ziet er nog zo uitgeslapen uit? 

 

Fulltime nanny in dienst waarschijnlijk? 
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Nee? 

 

Kan ‟t geloven, ja, want ‟t kan zwaar zijn zeker, zo twee kinderen? 

 

Kan ‟t geloven, en dan ook nog hockey spelen . 

 

En pinten gaan drinken in „De Buis‟. 

 

Liever wijn ook nog? 

 

Ah, oké. 

 

En jij euh hebt dus drieduizend euro. Een superprijs, dus dat is toch al iets waar je kinderen 

trots over kunne vertellen é. Maar daar zijn ze nog een beetje te klein voor. En eerst maar zien 

of je vandaag de aflevering overleeft die je speelt tegen Nele Michielsens. 

 

 

Gesprek Nele Michielssens (kandidaat 2)  

 

(02‟25”) Nele, welkom. Michiels hoor je vaak, Michielssen zelfs, maar Michielssens, dat oor 

ik niet zo vaak é?  

 

Varsenare, daar ben je dus toch weggevlucht? 

 

Et is toch gelukt? 

 

En dan vandaag zit je nog tegen een Antwerpenaar ook nog. Wad is er nu mis me 

Antwerpen? 

 

Ja? 

 

Waar woon je in ‟t stad zo? 

 

Woh, dat is toch nog een stukske van ‟t centrum zeg maar é. 

 

Deurne-zuid, aan de GB? 

 

Ah Deurne-noord? Wow, vlakbij Merksem dus da ze zeggen, aan de „schain pört‟. 

 

En wa doe je daar? 

 

In Frankrijk? Wow. 

 

Wa  doe  je daar concreet dan? 

 

Ja, maar in de winter moeten ze nie fysiek in orde zijn want dan ben jij weg. 

 

Ah ja voilà, en je bent, ben jij dan licentiaat L.O. of zo? 
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Ah okee voilà. Sport, sport, sport dus. 

 

Nele, ik wens je veel succes. Laat je niet intimideren door et feit dat Bert ier al voor de vierde 

keer speelt want misschien ben jij wel fantastisch in de voorronde van Blokken.  

 

„Oproep‟ kijkers 

 

(04‟00”) We zijn weg voor een zesletterwoord voor u thuis. „Verwarming‟ en deze twee 

letters de „L‟ en de „I‟ voor een gps met flitspalenweergave enzovoort. 

 

Eerste ronde 

 

(04‟12”) In welke Amerikaanse grootstad kan je een drie uurdurende Sex and the city-

hotspotstour maken? 

 

In New York uiteraard é. Dus met een busje rijd je dan rond naar alle plaatsen waar de dames 

van Sex and the city euh opnames hebben gedaan enzovoort. Een serie waar jij wel naar 

gekeken ebt, Nele? Nie echt? Wat tan wel? Naar wa kijk je wel zo? 

 

(04‟35”) Wow. Welke van beiden is een tabaksfabrikant? Desmond Morris of Philip Morris? 

 

Ja. Desmond Morris, da ‘s een Britse bioloog die onder andere „De naakte aap‟ schreef é. 

Leeft tie nog? Desmond Morris? Ik dacht et wel. Toch al diep in de zeventig zijn. 

 

(04‟54”) Tien en meteen zestig voor Nele. Welke Britse oliemaatschappij exploiteerde het 

booreiland dat op twintig april ontplofte in de Golf van Mexico?  

 

Ja BP, British Petroleum, BP. De grootste olieramp aller tijden é. Man, man, man, wat was 

me dat? Deep water horizon heette dat booreiland. Ontoud dat goed want ooit kom je nog in 

een quiz dat tegen, wedden? Hoe heetten et booreiland dat… ah nee.  

 

(05‟24”) In welk ministaatje aan de Middellandse zee werd de grote prijs Formule één dit jaar 

gewonnen door Marc Webber? 

 

Ja, en z’ ebben bijgetekend denk ik voor nog tien jaar formule één in die smalle straatjes van 

Monaco.  

  

Ja ja, miskie-misschien komt er straks een langwerpige na de geluidsvraag. 

 

(05‟58”) Welke Amerikaanse popster horen we ier met Alejandro? 

 

Nele? Lady Gaga, die op twee –en drieëntwintig november naar verluidt weer zou komen 

spelen in et Sportpaleis. Is dad iets voor jou, Ne-? 

 

Nja. Terwijl je der nochtans te voet naartoe zou kunne gaan want je woont er vlakbij zeg 

maar, toch hé? En je speelt goed hoor. Honderdveertig – tien. Bert, wat scheelt er, jongen?  

 

“Beert, haal die banaan uit je oor.” Ha kijk euh. ‟T Was een gewo/// euh ja gewoon… De jury 

wil spreken trouwens.  
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Ah kijk voilà, gelukkig. 

 

(06‟43”) Heren, dames ook, welke taal spreken de meesten van de bijna vijfhonderdduizend 

inwoners van de stad Duisburg. 

 

Dusbourg zeggen ze daar natuurlijk é. Denk aan dat vreselijke drama, aan et vreselijke drama 

deze zomer daar, met die Love Parade, want je mag natuurlijk Duisburg niet verwarren met 

Duisburg in Tervuren é. Daar wonen misschien drieduizend mensen of zo.  

 

(07‟09”) Leggen kleiduiven eieren? 

 

Neen, wand een kleiduif is een kleine schotel van geperst zand of klei waar kleiduifschieters 

op schieten. 

 

(07‟23”) Hoe heet de tweelingbroer van de vorig jaar overleden acteur Manu Verreth, de 

voornaam. 

 

René Verreth é. Nele, Nele, wa scheelt er? Je was net zo lekker bezig. 

 

(07‟37”) Welke van onze tenen heeft de minste kootjes? Nele. 

 

De grote teen. De grote teen heeft twee kootjes, de andere tenen hebben er drie. Ja da staat ier 

Nele. Ik weet daar niks van zunne. W’ ebben zo e team van doktoren die ons van die vragen 

opsturen. En j’ ebt nog vijftig punten late liggen, Bert.  

 

(07‟58”) Euh, met welke ex-spice girl is David Beckham sinds negenennegentig getrouwd? 

Voor- en familienaam graag. 

 

Ah nee. Of wel? Allé ja, je krijgt em, ja. Victoria Adams heet ze eigenlijk, maar ze heet ook 

officieel Victoria Beckham dus ze keuren et voor één keer goed.  Ik zou da nu voor ene keer 

afgekeurd ebben, ma ja.  

 

Je ziet maar hoeveel ik te zeggen eb é, in mijn eigen program.  

 

Honderveertig voor Nele die nochtans sterk bezig was, maar nu al driehonderdentien met Bert 

die echt zegt “Ik sla efkes terug”. Dus toch wel een nijdige euh eindspurt in die eerste ronde. 

Maar we beginnen dus nog maar de tweede ronde, met Nele zelf. 

 

 

Tweede ronde met Nele 

 

(08‟45”) Is „t toch een beetje wat je dervan verwacht had, Nele? Ja? Want je weet blijkbaar 

wel best veel. Als je in Frankrijk zit, lees je dan ook Belgische kranten en zo? 

 

Ah ja, oké. En naar BVN kijken af en toe misschien in het hotel?  

 

Wow. Is dat in Chamoney? Of in Grenoble? 

 

Les Arces. Heel bekend é, heeeel bekend (Hollands accent).  
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(09‟06”) Eén-programma‟s: eerste tip. 

 

In welk Eén-zomerprogramma was er dit jaar elke dag de rubriek „De stoel‟? 

 

Ja, Duizend zonnen. Toch een iets euh betere titel „mijn inziens‟ dan Duizend zonnen en 

garnalen. Daar kreeg ik et altijd van é. Allé. 

 

(09‟28”) Dan, wielerrondes, de tweede. 

 

In maart van dit jaar won de Italiaan Stefano Garzelli de wielerronde Tirreno… 

 

Ja. Zeven etappes hé.  

 

Ongeveer gel/// Ongeveer gelijktijdig met Parijs-Nice. Zo in et begin van et seizoen en 

vroeger was dat dé koers van Roger de Vlaminck é. Ik denk dat em die letterlijk… Ik kijk 

even naar de jury. Ik denk dat Roger de Vlaminck letterlijk Tirreno-Adriatico zeven keer 

gewonnen eeft of zo. Echt waar. 

 

(10‟00”) Dan Geena Lisa. 

 

Wat is de familienaam van Geena Lisa? Is dat Janssens of Peeters? 

 

Ja. Geena Lizaaa (neuriet). 

 

(10‟17”) Likeuren. De voorlaatste.  

 

Welke gele, dik vloeibare likeur kan je maken met eieren, alcohol, gecondenseerde melk en 

suiker? 

 

Ja. Ja. Dad is ook nog zo‟n euh een heeeel ouw mopjen é. Nele, ken je die van die twee 

kippen die mekaar tegenkomen. “En oe is ‟t nog met uw zoon?” “Aah, heel goed, hij is 

advocaat geworden”.  

 

(10‟49”) Brusselse gemeente, de laatste dan, voor vier stuks. Hoe heet de gemeente 

Watermal-Boifort in et Nederlands? 

 

Ja, is goed. Da ’z allemaal nie zo simpel é. Goe kijken é, goe kijken é, goe kijken é. Ma, 

mo zeg (West-Vlaamse uitspraak). As je die nu links ad gezet en dan rechts dan ad je toch 

nog eentje gehad. En nu blijft et bij tweehonderd punten, Nele. Maar ik mag nie echt helpen 

natuurlijk é. Nele, alsof ik er zelf al iets van ken. Ik heb et ook nog nooit gedaan é, daar daar 

echt… Ik eb et nog nooit gedaan é. En da moet zo blijven vooral. Hier zijn twee letters voor 

uw zesletterwoord. De „E‟ en de „B‟.  

 

 

Tweede ronde met Bert 

 

(11‟37”) En den Bert is er alweer bijgekomen voor de vierde keer nu al. Goeie muziek? 

 

(11‟44”) Eén-programma‟s: eerste tip. 
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In welk Eén-zomerprogramma was er dit jaar elke dag de rubriek „De stoel‟? 

 

Ja. Stond tie stoel dan niet gewoon ergens in et land en wie die vond, die moest er dan op 

gaan zitten en die won dan iets of zo? Ja oké… 

(12‟18”) Wielerrondes, de tweede. 

 

In maart van dit jaar won de Italiaan Stefano Garzelli de wielerronde Tirreno-… 

 

Ja, is goed. Van de ene kant van Italië naar de anderen é. Hoeveel keer heeft Roger de Vla-… 

Hoeveel keer eeft Roger de Vlaminck die gewonnen? Ik dacht zeven. De jury eeft et 

ondertussen gevonden. Z’ ebben gewoon naar de Roger gebeld. En as je naar de Roger de 

Vlaminck belt en da vraagt dan krijg je ook nog den uitleg over elke rit die ij daar /// 

gewonnen eeft en wie dat er toen gedemarreerd ad en wie toen wie gaan alen is. 

 

Godverdekke toch.  

 

En die zevende keer daten dan net gemist heeft, daar zal et over gegaan zijn waarschijnlijk. 

“Joa, en ik was vertrokkn en Basso, die rijdt en ik rijen in zijn wiel en ik zeg, we goan eki 

aan de kant goan”. En azo ja ja. Ma ma et is ongelofelijk, die renners é, de renners van die 

tijd die kennen elke koers nog van voor naar achter.  

 

(13‟32”) Allé dan Geena Lisa, de de derde. 

 

Wat is de familienaam van presentatrice Geena Lisa? Janssens of Peeters? 

 

Ja da ’s juist. Kond ook /// alle twee ebt natuurlijk é. 

 

(13‟46”) En j’ ebt er nog vier voor twee tips. Likeuren.  

 

Welke gele, dik vloeibare likeur kan je maken met eieren, alcohol, gecondenseerde melk en 

suiker? 

 

Ma der zijn ook recepten met room en met gewone melk staat hier. Ik drink dad allemaal 

niet, jong. Jij wel, Bert? Drink jij…? 

 

Wij adden ook nog ooit in ‟t college in Tiene zo ne ne leraar en dieje gaf Latijn, Grieks, 

Frans en godsdienst é, in ‟t terde jaar, weette wel. Zizi noemden ze die, weette. En het 

bestond dieje toch ob ‟t einde van ‟t jaar ene keer iets voor te lachen proberen te zegge. 

Weette é want é want de les was ene minuut voor vier uur frijdags é gedaan en we zaten daar 

van “mogen we nu astublieft nog altijd niet naar uis, ouwe zageman” hé en dan ging em e 

mop vertellen é me zijne jas aan dit en dat en zo en zo. Van van “er was ne keer e man en die 

lag in de kliniek” é in ‟t Frans natuurlijk é want w’ adden net Franse les gehad en zo. “En er 

kwam zo ne kameraad binnen en zegt van “‟ k ga sterven, jong”, “Je vais mourir”. Eh, “C‟est 

la coeur?” “Non, likeur”. En daar konden we ‟t dan mee doen. Ik zin echt van ‟t school 

veranderd. Echt van school… ah ik moest wel zunne, maar allé. Nee nee, allé soit.  

 

(15‟00”) De laatste dan, voor tien punten. Brusselse gemeente. Hoe heet de gemeente 

Watermal-Boifort in het Nederlands? 
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Is goed. Je haalt weer driehonderd punten seg. 

 

 

 

 

Derde ronde 

 

(15‟12”) Joenges toch, joenges toch. Dan driehonderd – tweehonderd. Nele, j ‘ad iets meer 

kunnen hebben é. Dat heb had je wel gezien. Maar j ‘ebt toch al driehonderveertig. 

Zeshonderdentien voor den Bert. Maar is hij weer snel in de gokronde? Dat zal nu blijken. 

 

(15‟29”) Ja, in die colleges vroeger lachte je toch wat af é, Bert. Ben jij nog in een college 

naar ‟t school geweest?  

 

Sint-Gabriël in Boechout? 

 

Toch stevig katholiek-Vlaams hé? 

 

En jij Nele? In et in et Brugse?  

 

Ja, bij de nonnen? Of bij de paters?  

 

(15‟49”) Eerste tip: merknamen. 

 

Bert. Is Durex een merk van sportschoenen of van condooms?  

 

Oe dat ge ‟t weet. 

 

Jah, j’ ad een verkeerd merk gekocht of wat? Beetje doseren é.  

 

(16‟10”) Dan Pin Up Club. Wel, we blijven in de sfeer, zunne. Nele? Wat is de artiestennaam 

van zangeres en mediafiguur Iris Vandekerckhove?  

 

Bert. 

 

Dieje weet da wel zunne. Allé Nele, da weet je nu toch? Z’ is van Oostende. 

 

Wendytje. Maar in de jaren tachtig, toen zij in de Pin Up Club zat, toen zat jij waarschijnlijk 

nog in de lagere school of zo.  

 

Ah, zie je, voilà. 

 

(16‟37”) Louis van Gael. En weer Bert. Welke Duitse voetbalclub verloor in mei de finale van 

de Champions League tegen Inter Milaan met twee - nul? 

 

Ja, waar Louis van Gael toen trainer was. Ai neeje, dat zijn toch de ja, de spijtige voorvallen 

é. Want et ging net zo lekker (Hollands accent).  
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(16‟55”) Nie opgeven. Verborgen woorden. En weer Bert. Welk dier zit verborgen in et 

woord dezelfde. Nele. 

 

Dank u vriendelijk, godver/// Wa gaan we nu nog krijgen? Allé. 

 

Daarvoor komt die uit Les Arces naar ier seg. Eh, om samen met ons naar een filmpje te 

kijken. 

 

(17‟40”) De tip is topmodel. Bert, welk Brits topmodel vertelde hier over haar euh turbulente 

liefdesleven? 

 

Ja. Toch geen echte lelijke é. Veertig jaar ondertussen. Maar een gelukkige vrouw lijkt me dat 

allerminst. Jaa. 

 

(17‟57”) Nele, komaan, nu iz et aan jou é. Ex-atletiekkampioen. Z ‘eeft em. John Geevaert 

werd dit jaar geselecteerd voor de Koningin Elizabethwedstrijd voor piano. Hoe heet zijn 

oudste zus? De voornaam. 

 

Kim Geevaert, de voormalige atletiekkampioene. En Kim en John hebben nog een zus en een 

broer. Marlon en Siegried. Voilà. Goed gespeeld.  

 

(18‟23”) Speelgoed. En weer Nele. Welke Irving richtte samen met ondermeer Harmon 

Fischer een speelgoedbedrijf op?  

 

Ja, Irving Price. Wow. Is dat niet Fischer price?  

 

(18‟43”) Een goed moment om aan te valle denk ik Nele. Want we hebben der nog drie te 

gaan. Nonkel Petrol. Nele. Welke film van Felix van Groeningen won in april de Golden 

Tulip Award op et filmfestival van Istanbul?  

 

Bert.  

 

Is ‟t juist? Wat zei je? 

 

(19‟07”) Nee, ‟t is De helaasheid der dingen. Da krijg je dan ook nog op je brood. Dat is 

spijtig seg. We hadden natuurlijk de de schrijver van et boek naar waar et euh verfilmd werd 

euh vergeten. Dimitri Verhulst. Enfin, dat stond er niet bij. Dus ik mag dat dan niet zeggen. Ik 

mag dat allemal niet zunne. Dan had j ‘et natuurlijk wel geweten é. Nu is et nog nie 

afgelopen.  

 

(19‟26”) Ik eb nog er twee. China. De hela/// De helaasheid der dingen is het. Nele. In welke 

Chinese miljoenenstad heeft dit jaar een wereldtentoonstelling plaats van één mei tot 

eenendertig oktober?  

 

Ja, is goed. Naar et schijnt… Je had De helaasheid der dingen moeten hebben denk ik. En die 

nonkel Petrol is trouwens één van de personages in de film é, nonkel Petrol.  

 

(19‟49”) Showbizznieuws. Voor Nele nog. De presentator van Q Music die elke 

woensdagochtend rond kwart voor acht glamourous nieuws brengt heet Showbizz… 
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Bart, inderdaad. Bart Verbeek, heet tie. En dan eb ik een beetje met jou te doen. Want j’ ebt 

een paar kansen gehad, Nele, maar j’ ebt ze net niet kunnen grijpen. En Bert naar z‟n vierde 

finale. 

 

(20‟12”) Kijk Bert, want je voorsprong is eigenlijk helemaal niet zo groot é. Hondertwintig 

punten slechts. Zevenhonderd tegen achthondertwintig; Ma ja ‟t is wel genoeg voor een 

finaleplaats, de vierde alweer. Hier zijn uw laatste letters: de „O‟ en de „R‟. Nog een keer de 

tip: „Verwarming‟. U kan tot twaalf uur vanavond een smsje sturen „Blokken spatie 

zesletterwoord‟ en u wint misschien een gps van Mijo aangeboden door Expert. 

 

(20‟33”) Ai Nele. ‟T Zat er wel in é seg.  

 

Neu, neu, da moesten ze een keer durven si. 

 

Is ‟t woar? 

 

Doe ze daar de groeten. Je krijgt van ons een Packard Bel laptop aangeboden door Excellent. 

Veel succes ook bij het skiën in de winter, in Les Arces enzovoort. Bedankt dat je kwam en 

erg goed was, maar je kon deze man net niet uit zijn vierde finale houden, Bert Vanderelst. 

 

 

Finale 

 

(21‟02”) En weer zo é, op je schijnbaar rustige manier, Bert. Ma altijd zo nipt ma allé et lukt 

wel. Je zit in de vierde finale. 

 

Is dat correct Nederlands?  

 

Nee, et is voorbij de meet dat de prijzen uitgedeeld worden. Ah ja, want ik dacht dat ook 

altijd, aan de meet wo///, ah nee, ah nee, ge moet eerst de meet passeren en dan krijg je de 

bloemen. Zijn we takkoord?  

 

(21‟27”) Drie keer winnen, da ’s al gebeurd. Dus vandaag deze tip voor je vierde overwinning 

misschien. Succes met „de rekening‟. Wat krijg je als je in Spanje Dos cervezas bestelt? 

 

Nu is ‟t de liste keer geweest é, echt waar é. Ik kan et nie meer ore.  

 

Neen. Tot welk land behoort het eiland Capri? 

 

Ah ja. Capri, c‟est fini. Je kent dat é. 

 

Hoe heet de vader van de jonge CD&V politicus Peter van Rompuy, zijn volledige naam.  

 

Ja. De president van Europa zeg maar. Bij welke Oost-Vlaamse voetbalclub werd Franky 

Dury trainer in juni dit jaar?  

 

Ja. Van Zulte-Waregem na dertig jaar of zo naar Gent gegaan. Nie gemakkelijk. Welk 

productiehuis maakte de film  Het geheim van Mega Mindy? 
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Ja. De Nandou leeft in Zuid-Amerika in het wild. Is de nandou een loopvogel of een 

roofvogel? 

 

Ja. In welk liedje zong Luc de Vos van Gorki „De laatste dans, die moet je mij nog 

schenken‟?  

 

Nee, Anja. Welk vierletterwoord betekent „Inwoner van Thailand‟?  

 

Ja. Is De Gouden Griffel een onderscheiding voor jeugdschrijvers of voor onderwijzers?  

 

Is goed. Welk synoniem van aanplakbiljet namen we over uit et Frans? 

 

Jaa, goed. Allé jong. 

 

In welke Belgische provincie ligt de stad Bouillon? 

 

Luxemburg. Welk bier eeft in zijn logo een ridder te paard? Primus of Kasteelbier?  

 

Ja. Zeven letters maar é, Bert.  

 

Hoe eet de vader van acteur Jelle Decleir? De voornaam volstaat.  

 

Jan Decleir.  

 

Je zei daarstraks iets.  

 

Nee. 

 

(23‟37”) Nee nee nee, je mag maar één keer. 

 

Ik heb je toch een heel klein beetje proberen te helpen ook al mocht dat niet echt omdat je 

„betaalde‟ zei. Dan zei ik “‟t is maar zeven letters, Bert”.  

 

Betaald gewoon. De rekening betaald. En je betaalt nu de rekening. Aloewel. Dad is 

natuurlijk een beetje hard uitgedrukt want je je krijgt de rekening voorgeschoteld die je 

verdiend hebt. Meer dan drieduizend, nee, drieduizendtweehonderdvijftig euro. En een 

superprijs van gisteren. Maar die vierde aflevering was er net te veel aan. Althans, dat 

zevenletterwoord. Haa, da ’s jammer.  

 

Nee, helemaal niks.  

 

(24‟15”) En wij ook heel blij dat je hier was, dat je euh zo goed speelde en een fijne kerel. 

Veel succes met de hockey en al de rest. Wel bedankt, tot ziens. 

 

(24‟24”) Met pijn, met pijn in het hart nog even voor het slapengaan iz et afscheid nemen van 

Bert Vanderelst want potverdorie, wat hadden we et hem toch gegund. Het woord betaald. 

Niks aan te doen. Dus morgen twee nieuwe mensen. Dan zal et de derde aflevering van deze 

week zijn. En hopelijk de zoveelste aflevering die u samen met ons volgt op Eén, in Blokken 

dus. Tot dan. Goeienavond.  
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Bijlage 1.2.: De Laatste show (11/10/10) 

 

 

Taal gasten 

 

 

Barbara Sarafian en Jan Verheyen 

 

(01‟43”) J: A, ewel kijk, A staat inderdaad voor een aantal personages in de film wiens 

voornaam begint met een A. Der is een Anna, der is een Annette, der is een Arno enzovoort 

enzovoort. En dat zijn allemaal mensen op wie iemand anders weer verliefd is. 

 

Ja, daar staat iedereen… zot van A betekent eigenlijk gewoon „ik zie u graag‟, „ik heb u 

graag‟. 

 

(02‟02”) B: Over liefde. Ja bedoel. Over zot zijn van en niet kunnen loslaten en beslissen om 

toch verder te gaan of euh een oogske op iemand t ‘ebben en daar achterna gaan hé. Dat is, 

ja. 

 

(02‟31”) J: Ja, jaa, daar zit natuurlijk een vleugje romantiek in, maar dat is toch in de eerste 

plaats een een komedie. Eum en dit is zeer erg geënt op de films die jij net opnoemde, waar ik 

echt zot van ben, euh die allemaal geschreven zijn door dezelfde man, Richard Curtis. En ik 

vind dat zeer mooie films. En wat ik daar zo mooi aan vind is dat die vaak humor en emotie in 

één en dezelfde scène hebben. Dat je zit te lachen, maar eigenlijk al ingehaald wordt door 

emotie of omgekeerd. Da von ‘k zeer mooi. 

 

(03‟00”) B: Ja, tuurlijk. Want, ja sorry da ik et zeg, Aanrijding in Moskou is ook een beetje 

een romantische komedie hé. Die zoude bijna vergeten hé. 

 

(03‟06”) J: Da ‟s meer een dramadie.  

 

Ja, hé da ‟s echt subtiel, maar dat is een onderscheid. 

 

(03‟46”) B: Ja, ik heb aar geïnterpreteerd als iemand met toch een lichte vorm van La 

Tourette. Ja, ‘k bedoel, da ’s een brave huissloor die der die effkes vastzit en en ze reageert 

dat af door door aar woordenschat nie meer te kunnen euh beperken. Voilà, voilà, ja. 

 

 

Ivo Belet 

 

(09‟26”) Oe, da ’s absoluut nie waar. 

 

Nee, nee, ik probeer da goed te verbergen, maar euh… 

 

Zo op zo een maandag-maandagochtend om zes uur opstaan en de filen in, da ‟s euh dan ben 

ik nie zo supergoe gezind moet ik zeggen. 

 

Ja. 
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Euh, ik vind dat, as as je nu vraagt, hoe kun je nu het beste ontspannen, dan de-denk ik 

spontaan aan zaalvoetbal omda je dan je gedachten compleet op – „k zal nie zeggen op nul 

kunt zetten – ma je kunt je kop volledig leegmaken, wa je nie hebt met fietsen en zo. Want 

dan blijft dat daar blijft dat daar malen daarboven. Dus zaalvoetbal, je bent je staat met vijf op 

et veld of met tien – me vijf in jouw ploeg, en je bent volledig geconcentreerd op et veld. Da 

’s ook zeer intens, hé. Je bent altijd betrokken in et spel en da ’s perfect om je om je zinnen te 

verzette. 

 

Ik vrees et. 

 

Ja. 

 

Et was een heel ongevaarlijk terugspeelballetje dat ik ik gezet… Ik draai mij om en zet terug 

naar de keeper, maar de keeper stond helaas niet in zijn goal. 

 

Ik kon er nie veel aan doen. 

 

Wij hebben verloren met zes tegen veertien. 

 

Ja. 

 

Ik heb één goal voor en één goal tegen gemaakt. 

 

 

Johnny de Mot 

 

(17‟56”) U zegt Johnny. 

 

Ja uiteraard euh ‟t feit dat et terug werd opgenomen in eum in et nieuws. 

 

Et Journaal en dan de kranten ebben overgenomen is er wat meer reactie op deze preek 

gekomen dan gewoonlijk. 

 

Euh ik  heb gezien dat de de woordvoerder van de bisschopconferentie euh gereageerd heeft 

eum, maar gewoon als woordvoerder en niet naar naar mij toe, nee. 

 

Ja. 

 

Waar men niet echt blij mee was en euh men dat zelfs euh uitermate afkeurde, maar 

tegelijkertijd daardoor de mensen toch wel in de kou liet staan en en zelf heel hard kwetste die 

gekozen hebben voor IVF. 

 

Nee euh da ’s ook wel duidelijk en da ’s een vraag die mij de laatste dagen ook gesteld is van 

ja word je nu gecensureerd door de kerk? Nee, wij hebben een – dat lijkt soms eigenaardig - , 

maar wij hebben een zeer grote vrijheid en dat eeft de woordvoerder van de aartsbisschop ook 

duidelijk gezegd. De pastoor mag in zijn dienst, in zijn kerk euh ja zijn mening daar rond 

verkondigen. En et is wel zo dat euh dat heel belangrijk is. Ik zou et ook belangrijk vinden dat 

wij in de toekomst ook deze ruimte binnen de vieringen blijven krijgen en et zal niet de kerk 

zijn die daarin zal optreden. Maar ik zou et erg vinden moest bijvoorbeeld de vrt nu in zijn 
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eucharistievieringen wat gaan schiften en zeggen van oh De Goede Bijstand euh die leggen 

soms wel wat te hard de vingers op de wonde. 

 

 

Joran, Mona Mina en Alex 

 

(27‟24”) J: Ik ben dus Joran, ik ben zeventien jaar oud, ik woon ik Bijzegem en ik ga naar ‟t 

school in St-Olatus in Merchtem. 

 

(27‟39”) J: Wa, da ’s toch altijd wel me kleine oogskes dat ge daar ‟t eerste lesuur staat. Da ’s 

altijd effkes moeilijk, ma daarna gaat da wel. 

 

(27‟45”) M M: Ja, da ’s nie zo leuk, omdat „t nog zo lang is eer dat „t weekend is. 

 

(28‟00”) J: Eum in ‟t begin hadden ze mij op  ‟t einde van de lagere school aangeraden om 

Latijn te doen en dan uiteindelijk ben ik et ook wel leuk gaan vinden en dan ja, blijven 

voortdoen. 

 

(28‟12”) M M: Bij mij is ‟t meer zo, mijn nonkel vertelde vaak zo euh verhaaltjes over de 

Romeinse Goden en zo en daardoor is die interesse een beetje aangewakkerd en eum ja dan 

was da een beetje verloren, maar dan eum mijn ouders pushen pushen en dan ben ik et 

uiteindelijk toch gaan doen. Maar ik ben eel blij nu, da „k da doe. 

 

(28‟34”) A: Ja… om later regie te proberen, ja. 

 

Ja, ja, ja. 

 

(29‟32”) A: Ja, ja, ik zit op een fijn school. Ik doe ook een richting da ik graag doe wa da ik 

later eel m‟n leven wil doen en ook de mensen daar – ik weet nie – ASO, ik heb daar ook 

gezeten. Ik vond ik vind kunsthumaniora… iedereen is meer open. Ge wordt minder… Allé, 

ze leren u eerst kennen voordat ze een oordeel over u vellen en zo en… 

 

(29‟55”) M M: Ja, da ’s wel verbeterd, ma… 

 

(29‟56”) J: Ja, maar ook gewoon, ge zijt et al veel meer gewoon om naar school te gaan en 

g’ebt er ook al meer vrienden en zo dus da speelt volgens mij ook wel mee. 

 

(30‟04”) M M: Ja, ma om nu te zeggen graag. 

 

(30‟12”) M M: Ah, ma ni-niks specifiek of zo, da ’s gewoon omda da mij interesseert, ma 

nie om te zeggen van goh „k ga ier euh professor worden of zo, nee.  

 

Eum, psychologie of misschien journalistiek. „K weet et echt nog nie. „ K moet echt nog zien. 

 

(30‟31”) J: Ja, ik zou graag in de richting van architectuur ietz doen. Dus ja, veel Latijn komt 

daar nie bij kijken, ma... 

 

(…) 
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(35‟40”) M M: Mijn broers nie, die doen echt bijna niks, ma ze gaan boos zijn, ma nee 

enneum ma mijn vriendje die die doe wel echt veel. Allé, als ik da zie, die doe meer dan ik 

denk ik. 

 

Nee nee, van zijn moeder eum. Nee nee nee. Nee ma ja, ‟t is zo‟n beke van persoon tot 

persoon denk ik. 

 

(36‟00”) A: Eum, ik probeer da zo zo es ene keer in de maand da „k zo ‟s morgens de tafel 

dek en zo. Dan zijn ze daar keicontent van, ja den Alex eeft weer iets gedaan. Moest ekik 

dat elken dag doen, dan was da zo… 

 

 

Taal Michiel Devlieger 

 

 

Inleiding 

 

(00‟30”) Goeienavond, welkom in De Laatste show. De Britse zanger Marc Almond, u wel 

bekend van de hits zoals „tainted love‟ en „something‟s got a hold on my heart‟, die komt 

langs. Onze jongerenenquête, die gaat deze week over school en vrije tijd. Joran, Alex en 

Mona Mina geven tekst en uitleg. Johnny De Mot, dat is de pastoor die gisteren in z‟n preek 

pleitte voor in-vitrofertilisatie en europarlementslid Ivo Belet, die geeft ons zijn aanraders. 

Maar eerst een nieuwe Vlaamse film. 

 

Donderdag ging de film Zot van A in première. Volgens de regisseur iz et de eerste Vlaamse 

romantische komedie die ooit werd gemaakt. Uw applaus voor Jan Verheyen en één van de 

sterren uit de indrukwekkende cast, Barbara Sarafian. 

 

 

Gesprek Jan Verheyen en Barbara Sarafian 

 

(01‟38”) Dag Barbara, Dag Jan. 

 

Jan, wie is A en wie staat er zot van. 

 

Ja. 

 

 En daar staat iedereen dan zot van. 

 

Ja. Ja. 

 

Barbara, waarover gaat de film? 

 

Ja. Et is, et is een romantische komedie, in de traditie van Nothing Hill en Four weddings and 

a funeral é. Volgens jou de de allereerste Vlaamse romantische komedie die der ooit gemaakt 

is. Want ik dacht, en Coco Flanel dan, dat is toch ook… 

 

Ja, ja, ja. 
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Ja, en zag jij et meteen zitten om in zo‟n film mee te spelen? 

Een subtiel onderscheid… 

 

Barbara, jij speelt de rol van Lydia Leekens, een huismoeder met drie kinderen, maar vooral 

met het hart op de tong. 

 

Wat voor iemand is Lydia? 

 

Nie nie echt onder controle t ‘ebben, ja. En oeveel van Barbara Sarafian zit er in de rol? 

 

Ja. 

 

Ja. 

 

In een interview dit weekend zei je het volgende. “Ik ben graag een clown op de set. Als ik 

nervositeit bespeur, dan wil ik dat zo snel mogelijk doorbreken. Door bijvoorbeeld mannen, 

maar evengoed vrouwen, even in hun achterste te knijpen.” 

 

Ah ja ja ja. En heeft Jan een goed achterste om in te knijpen? 

 

Ja. Was het de eerste keer dat jullie samengewerkt hebben?  

 

En valt-ie wat mee op de set? Naar het schijnt is „t een echte cheerleader. „K weet niet wat ik 

mij daarbij moet voorstellen.  

 

Ja. 

 

Ja. 

 

Nee. 

 

Om zich alvast… We mogen ons alvast alvast good feelen terwijl we bezig zijn. 

 

Ja. 

 

Ja, den enen dag al wat meer as den anderen. Laten we naar nog es naar een fragment 

kijken. 

 

Had je direct aan Jan van Looveren gedacht voor deze rol? Kwestie van de macho even iets 

anders te laten spelen. 

 

Ja.  

 

Ja. 

 

Ja. 

 

Ja. 
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Nee. 

 

Die je de eerste keer moet zien. En was hij meteen enthousiast? 

 

Ja. 

 

De ene rol bij de andere. 

 

Ja. Ja. 

 

Waarom moeten we gaan kijken? 

 

Als dat geen verkoopsargument is. Zot van A is vanaf twintig oktober te zien in de bioscoop. 

Bedankt Jan Verheyen, Barbara Sarafian. 

 

 

Gesprek Ivo Belet 

 

(09‟12”) Een grijs bestaan als Europarlementariër, vergeet het maar. Hij heeft een lijst 

uitstekende aanraders. Dames en heren, Ivo Belet. Dag Ivo. Ivo, jij lijkt me iemand die altijd 

goedgezind is. 

 

Nee? 

 

Ah, maar dan… echt een talent dan. 

 

Ah, oké. 

 

Ma het hoogste genot voor jou is een potje zaalvoetballen. 

 

En wat maakt dat zo bijzonder? 

 

Ja. 

 

Ja. 

 

Ja. 

 

W ‘ebben je vorige week euh tijdens een wedstrijd minivoetbal gevolgd. 

 

En meteen, ik moet zeggen, de inzet is euh is zeer groot. Mooi-mooie beweging, hé. Toch een 

doelpoging. Hier, bijna artistiek wordt et wat je met die bal doet. ‟t Heeft niet altijd resultaat, 

maar de inzet is er is er zeker, Ivo. En dit is een raar moment. Iz et wat ik denk „wat‟ et is?  

 

J’ ebt een owngoal gemaakt, ja. 

 

Ja, ‟t hoort er bij zeker, hé. 

 

Et was uw schuld niet. 
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Ja, ebben jullie gewonnen?  

 

Zes tegen veertien? En hoeveel van die goals heb jij gemaakt? 

 

Ah ja da ‘s geneutraliseerd. 

 

Ma, er gaat er niets boven het gevoel van een goal maken. 

 

Ja. 

 

Ah ja, dat dat is het voordeel ten opzichte van veldvoetbal? Je moet je moet je niet vuilmaken. 

 

Ja, zweten doe je wel. 

 

Ja. 

 

Ja. 

 

Ja. 

 

Maar als je valt, doet dat dan niet meer pijn dan als je…? 

 

Ja, ja. 

 

Ivo, j’ ebt ook een boek mee van Robert Harris, hé. Een historische thriller over de redenaar 

Cicero, Cicero, enfin, we weten… 

 

Ja. 

 

En dat is? 

 

Ja, De bello gallico bestond nog niet echt… 

 

Ja. 

 

Ja, het nuttige aan het aangename paren. 

 

De politiek is veel veranderd, zeker? 

 

Ja, zo met de de vrouwen van tegenstanders euh? 

 

Vertel. 

 

Ja, je herkent et allemaal. 

 

Ja. 

 

Dan heb je ook nog The bourne identity, een actiefilm. Dat had ik niet, nee, dat had ik niet 

verwacht, nee. Ben je fan van actiefilms? 
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Ja, een achtervolgingsscène, laten we eens kijken. 

 

En zo gaad et nog een paar minuten door. En uiteindelijk ontsnapt Jason Bourne. Dat is dat iz 

et wel. 

 

Ja, ja, da’s da’s echt die jongensopwinding als je der zit naar te kijken. 

 

Ja.  

 

En ten slotte, Ivo, wil je ons ook iets culinairs aanraden, namelijk een omelet. Maar wel een 

bijzondere omelet van de brasserie Poelman. Vertel. 

 

Bij het Europees parlement. 

 

Ja. 

 

Ah, ‟t is „t is echt iets, je moet het weten. ‟t Is een specialleke eigenlijk. 

 

En wat maakt die dan zo bijzonder? 

 

Ja. 

 

Voilà, een omelet. 

 

Dat is et et toppunt van genot voX in het leven van Ivo Belet. 

 

Ah ja, dat zal et misschien zijn. 

 

Ja, onze redacteur, die is er ook naartoe geweest, die eeft et gegeten, ‟t heeft wel een halve 

dag op z‟n maag gelegen, zegt ie. Maar... Een sterkere maag ebben. De aanraders van Ivo 

Belet, die kan je nalezen op onze site www.één.be/delaatsteshow. Hartelijk dank, Ivo Belet. 

 

(17‟16”) Als ze zich in Rome al niet verslikt hebben in hun aperitief, dan toch in het 

aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen. Tijdens de televisiemis pleitte de pastoor van dienst 

voor in-vitrofertilisatie en dat net nadat de grote baas in Rome IVF had verketterd. Dames en 

heren, de pastoor, van de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandskerk in Brussel, Johnny de 

Mot. 

 

 

Gesprek pastoor Johnny de Mot 

 

(17‟54”) Dag mijnheer pastoor, of mag ik Johnny zegge? 

 

Johnny, Johnny, veel reacties gekregen op de preek van gistere? 

 

Dat „t in ‟t journaal zat, ja. 

 

Ja. En ook van van uw overste? 

 

http://www.één.be/delaatsteshow
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Ja. 

 

Nee, nee. Voor alle duidelijk het was naar aanleiding van de Nobelprijs voor geneeskunde 

vorige week die toegekend is aan de uitvinder van in-vitrofertilisatie en waar euh het Vaticaan 

niet echt blij mee was. „K zal et zo zeggen. 

 

Ja, ja. Voor wie et gisteren gemist heeft, w ‘ebben nog een fragment van uw preek. 

 

Mag u als pastoor eigenlijk volledig zelf beslissen over waar u over preekt of is er toch een 

soort van programma dat vastligt. 

 

Nee. 

 

Ja. 

 

Is is da zo? Hebt u reden om dat te denken? 

 

Maar maar maar de de vrt zou u censureren hiervoor? 

 

Ja. 

 

Nee. 

 

Nu, Johnny, et is wel niet de eerste keer dat u opmerkelijke standpunten inneemt. In de zomer 

zei u dit. 

 

Heeft u daar veel reactie op gekregen? 

 

Nee, da ’s geweldig tussen de mazen van het net geglipt. Et was een warme zomerdag. 

 

Ja, ja, wat mij wel opviel, uw kerk zit goed vol. Iz dad altijd zo? …da nie zo graag, ja. 

 

Ja, ja. 

 

Nu, der zijn in in Brussel priesters die openlijk samenwonen met hun partner, hé. En en g 

‘ebt in Brussel priesters die et opnemen voor prostituees, voor sans-papiers, voor voor 

daklozen. Iz et vergt et een speciaal soort priester om in in Brussel te werken?  

 

Ja, ja. 

 

De de kloof tussen de de kerk en de gewone man is redelijk groot geworden. Hoe staat het 

met de kloof tussen de de priesters en het Vaticaan? 

 

Ja. 

 

Ja. 

 

Ja. 
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Stel dat u de paus een een raad zou kunnen geve. Wat zou dat dan zijn? 

 

Kan nooit slecht zijn, hé. 

Ja. 

 

Voilà. Dat geldt voor politici ook.  

 

Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. Pastoor Johnny de Mot. 

 

 

Gesprek drie jongeren: Joran, Mona Mina en Alex 

 

(26‟44”) De vooroordelen over de jeugd blijven altijd dezelfde. De laatste show wilde weten 

hoe het echt met hen is en organiseerde samen Humo een jongerenenquête. Deze week 

hebben we et over school en vrije tijd. Uw applaus voor Joran, Mona Mina en Alex. 

 

(27‟14”) Dag Joran, Mona Mina en Alex. Mona Mina en Alex, jullie kennen we nog van 

eerdere gelegenheden. Jou kennen we nog niet. Stel jezelf eens voor. 

 

Voilà, dat weten we dan. En we gaan et vandaag hebben over school en vrije tijd. Ja, 

maandag, eerste schooldag, oe erg is zo‟n maandag? 

 

Ja? 

 

Ja, dan duurt et et langst é. 

 

Joran en Mona Mina, jullie volgen Latijnse? Is dat een een bewuste keuze geweest om die 

richting te volgen of… 

 

Ja, en bij jou? 

 

Ja. 

 

Ja. 

 

Alex, jij volgt kunsthumaniora? Met het idee om… regisseur te worden. 

 

Ja. 

 

Maar nog altijd minder dan dat er regisseurs zijn. 

 

Ja. 

 

Ja. 

 

Laten we de de enquête der eens bijhalen. Meer dan de helft van de middelbare scholieren 

gaat graag tot zeer graag naar school. Hoe zit dat bij jullie? 

 

Ja? 
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Ja, jullie zitten nu in in een laatste jaar. Gaan jullie nu liever naar school dan pakweg drie jaar 

gelede. 

 

Ja. 

 

Dat is dan weer overdreven. 

 

Ja, Voilà, pergola. 

 

Nu wat wat zijn de kwaliteiten van een goeie leraar? Vanaf wanneer krijgt ie respect of of? 

 

Ja. 

 

Barbara, herinner jij je nog de goeie leerkrachten? 

 

De goeie leerkrachten. 

 

Jan Becaus? ja? 

 

Ja. 

 

En zou Jan Becaus evenveel aan jou denken als jij aan hem? Zou Jan Becaus evenveel aan jou 

denken als jij aan hem? 

 

Ik denk et ook. 

 

Zo begint dat hé. 

 

Heb jij ooit in ‟t onderwijs gestaan?  

 

En dan toch een andere roeping gevonden? 

 

Ja. Ja. 

 

Da zal wel zijn. 

 

Ja. 

 

Zesentwintig procent van de jongeren vinden dat ze te weinig tijd hebben voor zichzelf. 

Horen jullie daarbij? 

 

En wa-wat doe je allemaal in je vrije tijd? 

 

Monitor, ja. 

 

Ja, da ‘s, da ‘s… 

 

En hoe zit da bij jou, Mona Mina? 
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Ma dus je doet je doet heel veel en daar vind je dan dat je te weinig tijd voor hebt? 

Ma j’ ebt ook veel hobby‟s hé? 

 

Nu wat helpen in het huishouden betreft ware de meningen vroeger al verdeeld. 

Nee is ‟t is „t echt nie nie veranderd? 

 

Dan is ‟t rapper gedaan, ja? 

 

Mona Mina, wat vind jij daarvan? 

 

Omdat-ie moet van jou? 

 

En bij jou, Alex? 

 

En je doet dat dan echt of je neemt het jezelf voor? 

 

Hartelijk dank Joran, Mona Mina en Alex. 

 

(36‟45”) Met Soft Cell scoorde hij begin jaren tachtig een wereldhit met Tainted Love en 

nadien bouwde hij nog een succesvolle solocarrière uit. Na een zwaar motorongeluk zes jaar 

geleden werd het even stil rond hem, maar nu is ie volledig terug met een nieuwe cd. Graag 

uw applaus voor Marc Almond. 

 

 

Gesprek Marc Almond 

 

(conversatie in het Engels: geen transcriptie) 

 

(43‟13”) Wie Marc Almond life aan het werk wil zien, die kan terecht op Sinner‟s Day. Op 

éénendertig oktober in de Ethias Arena in Hasselt. 

 

Wat Koen Filet grappig vindt, dat zien we zo meteen. Morgen komen Bart Peeters, pianiste 

Hélène Grimaud, die ook tussen de wolven leeft en Daniël Lambeau. Hij maakte een film 

over de daklozen in Brussel. Maar nu eerst Marc Almond en De laatste show-band met Bread 

and Circus. 
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Bijlage 1.3.: Goedele Nu (12/10/10) 

 

 

Taal gasten 

 

 

Tom Naegels 

 

(00‟51”) Natuurlijk, ik eb daar e jaar gewerkt zelfs.  

 

Ja, allé, de de, ook, maar da ga ik nu nie vertellen. De krant waar ik werkte die die lag daar 

net achter. Dus als ik van de tram stapte, dan moest ik daar altijd door wandelen om euh naar 

de krant te gaan. 

 

Ja, en da was voordat de hoerenbuurt eigenlijk opgedoe-, allé nu is da nog twee, drie straten, 

heel proper, maar toen was da nog de de uitdijende stad in de stad. Dus ge stapte af, ge keek 

in het gezicht van twee, altijd dezelfde meisjes, waar da je dan vriendelijk goeiedag tegen zei 

en dan wandelde ik langs dezelfde route altijd naar de krant. 

 

 

(13‟31”) Ja, ‟t is euh „t is een zeer dramatisch verhaal. Er zit een een tv-reeks in om u tegen te 

zeggen. ‟t is bijna die soap van Bolieufamilie of of euh… Ja, ‟t is euh ‟t is „t is echt voer voor 

ne film. 

 

 

Maya Detiège 

 

Goh, ze zeiden dat ik iemand heel volks en spontaan was. Dus dat die apotheek voor mij 

perfect was. Maar ik kende de rosse buurt eigenlijk niet. Dus ik was euh de kleindochter van 

oud-burgemeester Frans Detiège, zo me nen oed è. En ik dacht dat ik de stad absoluut kende, 

tot ik begon te werken in de apotheek. 

 

Euh, de eerste keer dat ik absoluut alleen in de apotheek stond was mee een wachtdienst. En 

euh de allereerste klant was een man met tattoo’s en van die oorbellen met euh van die die 

kruisjes aan me e wit hondje en hij had een vrouw bij. Een hele, een bloed bloedmooie vrouw, 

maar ze was verminkt in haar gelaat. Dus ze was gebeten door een andere hoer, dus ze bleek 

een hoertje te zijn. 

 

Ze was nieuw ze was nieuw in de buurt, ze was een concurrente voor de andere vrouwen en 

ze hadden haar bewust verminkt. 

 

Eum, vroeger was de concurrentie enorm hard toch wel. Da wou zegge, als bijvoorbeeld 

zonder condooms kon gevreeën worde werd dat ook gedaan. Euh da je zegt van sorry, maar 

da kan nie. En zeker die periode met aids en zo. Dan, dat gebeurde. Nu gelukkig minder. 

Maar bijvoorbeeld ook zwarte hoertjes kwamen bij mij cortisonezalven halen, da je dacht in „t 

begin, ma waarom hebben die da nodig?  
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Professor Du Mongh 

 

(13‟59”) In de regel iz et zo dat wat in de nalatenschap zit en alles wat door ouders ooit 

geschonken is aan kinderen, maakt nied uit wanneer, vijf, tien, vijftien jaar geleden, alles 

moet verdeeld worden na het overlijden. 

 

Nee, dad is de misvatting in de praktijk, dat wanneer u schenkt, dat et definitief weg is en dat 

de kinderen zich moeten tevreden stellen met wat er overblijft. De kinderen kunnen vragen 

dat alles wat ooit geschonken wordt opnieuw in kaart wordt gebracht, op tafel wordt gelegd 

alz et ware, om hun deel daarvan op te eisen en te vragen. 

 

Dat kan. Het zal niet over et volledige bedrag gaan want die vierhonderd miljoen euro is 

bruto. De belasting moet nog aan beurt komen op dat bedrag. Maar effectief, als wordt 

bewezen door hem dat zijn broers en zussen bedrog hebben gepleegd en hebben geprobeerd 

om de goederen weg te maken of verborgen te houden, dus de gelijkheid bij de verdeling te 

verbreken, dan verliezen zij hun aandeel op de weggemaakte goederen. Dus als u bijvoorbeeld 

vierhonderd miljoen, laat ons aannemen, heeft verborgen gehouden… 

 

Dus een mineur bedrag. Alz u dat heeft weggemaakt en u heeft weet ik veel wat, stukken uit 

een kluis genomen en die weggemoffeld en u beweert dat er niks is.   

 

 

Marie-Louise 

 

(16‟53”) Euh ja, da ge, da da ’s van uit de wieg da ge da meekrijgt. En ik zeg nu, armoede is 

zelfvertrouwen ebben. Da moete van thuis meekrijge, in uzelf geloven, een zelfbeeld ebben.  

 

Ik denk as ge me kind, as kind nie bezig zij as, over geld, maar gewoon de waarde en de 

normen meekrijgen, van ge bend iemand, ge hoort in de maatschappij, ge zijd iemand. Maar 

ik heb da nie meegekregen. Ik eb meegekregen, gij zij lelijk, dik euh euh nul, ge kunt niks en 

as ge da dan meekrijgt van thuis ja, dan, dan zijde niks. Dus, dad is voor mij armoede.  

 

Op ‟t school, ja, mijn moeder, daar begin et voor mij, mijn moeder, allé, ad weinig 

inkomsten. Ik zat in een gewoon school en op e moment wierde kik ineens naar een 

bijzonder onderwijs gestuurd, een bijzonder onderwijs, ja, daar ebt ge geen geld voor nodig, 

ga naar ‟t bijzonder onderwijs en ik ben daar naartoe gegaan. Dus mijn moeder eeft geluist, 

maar als kik dan kijk nu, had ekik in die gewoon school ad voort kunnen gaan, ik wil maar 

zeggen, ad mijn moeder de juiste mensen had, adden ze mij getest, dan ad ekik nooit in een 

bijzonder onderwijs gekomen. 

 

Ik denk et, et da ‘k nooit nie eb willen inzien da mijn moeder eeft meegegeven van gaat 

ervoor ook al is ‟t moeilijk. Ik denk da ‘k et daar toch wel de link moet leggen van euh er 

klaar voor zijn, want g’ ebt zoveel zorgen. Ik zal op dat ogenblik der klaar voor geweest te 

zijn voor durven kunnen die stap te zetten. 
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Diane Moras (Antwerps Platform Generatie Armoede) 

 

(21‟36”) Eum, nu wij zijn collega‟s en ik denk wat et verschil is da ge naast mekaar ga staan. 

Ik denk heel veel hulpverlening kijkt naar wa da mensen nie kunne en ga oplossingen 

aanbieden in plaats van, dus ze focussen zich op op hetgeen da de mensen nie kunnen. Wij in 

de verenigingen staan naast de mensen, we gaan kijken wa zijn hun krachten. 

 

Wa waren aar krachten? Marie-Louise is ne vechter. Marie-Louise kan ‟t uitleggen. 

 

Ze was nie dakloos ak ze leerde kennen, maar soit. We gaan wel elke keer kijken van “wa 

wilde gij in u leven verandere?”. Wan-want generatiearmoede is ook problemen op twintig 

vlakken tegelijk. Da ’s huisvesting, da ’z onderwijs, da’ s da ’s werken, da da zijn centen, da 

zijn schulden. Alles tegelijk. Da ’s een beetje kijken van oké, ge kunt nie alles tegelijk 

oplossen. Van wad is nu voor u belangrijk? En daar gaan we dan samen zoeken totda we da 

vine. En nie, ik ga da in u plaats doen, mar hoe gaan we da doen en welke stappen gade gij 

daarvoor zetten en oe kan kik u daarin helpen. 

 

 

Reihilde Decleir 

 

(27‟34”) Absoluut. Dad is euh euh absoluut nodig gelijk et nu nu gebeur-gebeurt euh. Euh 

Goedele, ja ik ik heb nog nooit in mijn leven zulke mooie, fantastische euh euh euh boeiende 

mensen ontmoet als als deze mensen. Zij dragen natuurlijk een een serieus rugzakske mee en 

zijn eerlijk, constant eerlijk en en en zij denken… 

 

Oh, absoluut, absoluut. Pas op, ‟t is nie da ze nie, nie, geen, geen leugentjes kunnen vertellen 

of dat soort dingen, maar met hun hun hun zijn. Dat is, dat is een onwaarschijnlijke er-euh-

ervaring. Maar zitten natuurlijk met die kant van zich nie nie op hun juiste plaats te voelen in 

de maatschap- dat dat dat ze nie aanvaard worden. En en en iedereen, elke mens, zoals jij en 

ik, heeft het recht om hier te zijn en om om naar te kijken, ja en en z‟n stem te laten gelden, 

natuurlijk. 

 

 

Marco Borsato (Noordelijk Nederlands) 

 

(31‟05”) Nou, hoe dat er uitziet, dat dat weten we nog niet, we weten nog niet wat de 

restschuld is. Maar ik bedoel… 

 

Nee, nou goed, der der zijn wel een paar hoofdelijke aansprakelijkheden dus wat wat de 

restschuld is weten we niet want er zijn natuurlijk ook een aantal dingen uit de boedel 

verkocht en die wat opgeleverd hebben. Dus ja, dat dat zal de komende jaren duidelijk 

worden, denk ik. 

 

In principe zijn er vier borgen.  En euh, maar wat er aan overblijft dat dat da’ s da ‘s nog te 

bepalen. Ik bedoel, dat dat is niet helemaal duidelijk wat de individuele borge kunnen 

inbrengen. En in principe zijn die borge hoofdelijk, dus in principe betekent dat dus dat ze dat 

per hoofd kunnen terughalen. 
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Ik ben niet persoonlijk failliet gegaan. Et bedrijf is failliet gegaan en da- da- dat bete-betekent 

wel dat dat er een aantal aansprakelijkheden op op mij privé te verhalen zijn. Nou ja, en dat en 

dat is zeg maar de financiële zekerheid die die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd, ja, daar 

is wel een een wak in geslagen enneuh, en je je moet moet de discussie niet verengen tot wat 

nou welk bedrag want dat is, dat laat zich niet helemaal goed doorrekenen, maar het is wel 

duidelijk dat et verstrekkende gevolgen heeft. Nou ja, daar heb ik de, daar heb ik het 

afgelopen jaar wel effe voor nodig gehad om dat een beetje te verwerken. E-er is niet alleen 

geld verdwenen, maar er zijn ook, carrières van mensen zijn derbij betrokken. Ik bedoel, we 

hadden een bedrijf waar honderd man werkte zo‟n beetje. Dus dat is, dat is natuurlijk triest 

voor iedereen, er is heel veel knowhow over die industrie weggegaan. Da ‟s toch vijftien jaar 

levenswerk. 

 

 

Evelien (cheerleader)  

 

(47‟37”) Ja, eerst wisten we et eigenlijk zelf nog niet, maar achteraf bleek dan dat de 

scheidsrechter vond dat we de keeper aan et afleiden waren. 

 

Nee, wij staan altijd op dezelfde plaats. Al tien jaar gaan wij twintig minuten voor et einde 

van de match achter de goal staan om euh onze ploeg nog extra aan te moedigen. Dus alleen 

alz euh Waasland-Beveren voor staat of gelijk en dan gaan wij samen met de supporters nog 

een beetje extra sfeer brengen, maar ja… 

 

Nee zo iz et niet, wij staan daar altijd. Dus of et nu de keeper van de andere ploeg is of onze 

eigen keeper, wij staan altijd op dezelfde plaats, voor onze supporters. En euh, mij is gezegd 

dat drie meter na et, na de zijlijn eigenlijk, dat tot daar de neutrale zone gaat en wij stonden op 

ongeveer vierenhalf meter, vijf meter. W’ ebben et nog eens nagemeten gisteren. Dus ja, wij 

dachten correct te staan. 

  

 

Grensrechter Walter Vromans 

 

(48‟49”) Ja ik eb euh die inderdaad ik eb de, ik eb de beslissing genome in euh in 

samenwerking met de trainafgevaardigde van Waasland-Bevere omdat de mensen van de 

bezoekende club Heist hadden mij gevraagd dat euh die meisjes de keeper de keeper 

stoorden en euh, het reglement zegt ook in de voetbal dat elke persoon die nie op et 

wedstrijdblad staat niet in de neutrale zone mag komen dus euh eigenlijk, die meisjes mogen 

daar euh niet staan nee. 

 

Nee ‟t is de, de trainer van euh Heist is mij attent gemaakt dat euh die meisjes achter de, 

achter de doelnet, dus achter de goal van euh hunne keeper stond en dat die dat storend vond 

en dat die vroeg euh of ik daar een maatregeling in in nam en dan heb ik daar mijn beslissing 

genomen met de trainafgevaardigde van die laten te verwijderen.  
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Taal Goedele Liekens 

 

 

Aankondiging 

 

(0‟03”) Mevrouw, heeft u een vaginaal sponske? Een miljonairszoon leeft van et OCMW. 

Generatiearmoede en het eigen verhaal van Marco Borsato. Een goeienavond, dit is Goedele 

Nu. 

  

 

(00‟27”) „K denk altijd da „k moet lopen, maar eigenlijk moet ta nie oor. Ja, zoals elke week 

eb ik weer een sparringpartner aan mijn rechterzijde zitten. En u weet, als ik links zeg, dan 

denkt hij rechts. Vandaag is dad opnieuw columnist-schrijver, maar bovenal een heel 

kritische man, Tom Naegels.  

Gesprek Tom Naegels 

 

(00‟47”) Tom, „k ga de vraag gewoon heel brutaal stellen.  Ken jij de rosse buurt in 

Antwerpen? 

 

Gewerkt? 

 

Dus jij werkte daar? In… 

 

Hm 

 

Ik zie et zo voor me. 

 

 

Gesprek Maya Detiège 

 

(01‟ 22”) Denk na over vrouwen, want w’ ebben Maya Detiège bij ons. 

En ook zij eeft jarenlang gewerkt als apothekeres dan in de rosse buurt van Antwerpen, het 

schipperskwartier iz dat. Z’ eeft daar een boek over geschreven.  

 

(01‟34”) Maya, waarom ging jij apotheek spelen in, in de rosse buurt daar? 

 

Ja, en dan komt je eerste klant binnen en dan is dat ne notoiren hoerenloper of zo, nee? 

 

Gebeten? In haar gezicht? Bijtseks, da ken ik nie. 

 

En is dad een typische actie daar? Dat die prostituees onder elkaar eum oorlog maken, zeg 

maar? 

 

Ja want da helpt nie tegen aids eh, volgens mij. 

 

Die smeerden da gewoon op hun vel? 

 

Moh. 
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Dan kon je iets meer vragen? 

 

En wa-wat krijg je dan voor verhalen te horen? Dingen die moeilijk zijn of vrolijk of…? 

 

Die kwamen ze dan bij jou kopen? 

 

Van die korte? Ja. 

 

Moh en [ze] gingen zo aan ‟t venster zitten sterretjes uitsturen?  

 

En hoe heet dat euh wacht e keer. 

 

Ja zo water gewoon. Ma da ziet er nie verliefd uit zuh. 

 

Ah ja, dan krijg je een mooie blinkende… 

 

Doen zij hun job eigenlijk graag? Dat zullen „je ze‟ vast verteld hebbe?  

 

En wat is de meesten: tachtig, vijfentachtig? Heb je zoiets van, daar komt ter weer één. 

 

Hm. 

 

Jajaja. 

 

Nee? Nee. 

 

Bestaat tie apotheek eigenlijk nog?  

 

Ja? En nog altijd een beetje steun en toeverlaat? Want jij zit er niet meer in, jij zit in ‟t 

parlement nu. 

 

Waarschijnlijk. 

 

J’ ebt daar nu een boek over geschreven. Wat, wat hoop je daarmee te bereiken? De rosse 

apotheek. 

 

Da gaan we doen é Tom, toch? 

 

Dankjewel, Maya Detiège. 

 

 

Aankondiging reportage Luc Verbruggen  

 

(7‟23”) Morgen start het grootste erfenisproces ooit in de Belgische geschiedenis. De zaak 

draait om een erfenis van vierhonderd miljoen euro. Luc Verbruggen is de miljonairszoon die 

het proces aanspant tegen zijn broer en zijn zussen. Volgens Luc is hij illegaal uit de 

miljoenenerfenis van zijn ouders geschrapt. Luc zou dus vandaag de dag een rijkeluisleventje 

kunnen leiden, maar hij leeft van et OCMW. Aan de vooravond van zijn proces bezocht ik 

Luc in Opwijk waar hij onderdak krijgt bij vrienden. 
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Gesprek Tom Naegels (over reportage)  

 

(13‟13”) Chique familie, da zie je zo op de foto, Tom. Wad die vertelde is é, wan-want los 

van Knokke, woonde hij dus in Brussel in in een gigantisch kasteeltje eigenlijk, twaalf 

slaapkamers, in den tijd al acht badkamers, vijf man huispersoneel me witte handschoentjes 

en zo, en nu leeft die man van ‟t OCMW. „Kan jij dat voorstellen‟? 

 

Ongelofelijk è. 

 

Ja 

 

 

Gesprek professor Du Mongh over reportage 

 

(13‟ 45”) Professor Du Mongh , ja, voer voor ne film. U bent bezig met erfeniszaken. Toch 

effe  u gevraagd om te plaatsen want de andere kant fan de familie wilde niet reageren. Maar 

kan dat zomaar? Kan je zomaar simpelweg een broer onterven eigenlijk?  

 

Zelfs al is et voordien geschonken? Een ouder kan nie zeggen, ik geef dat aan da kind en jij 

krijgt niks? 

 

En nu beweert hij dat als hij het wint, dat al dat geld, vierhonderd miljoen euro é, dad is 

gigantisch, dat al dat geld naar hem gaat en zijn broer, die eigenlijk mee met hem het proces 

foert. Kan dat, dat hij dat allemaal bij hem dan zou krijgen? 

 

Ja laat ons een klein, een bedragske pakken ja, vierhonderd miljoen ja. 

 

Dat dat daar wel was, hm. 

 

Die krijgt alles? 

 

Weette we gaan dad opvolgen. Misschien, als hij da wint kunnen we hem es uitnodigen voor 

e feesjen ier in de studio é. Luc, je bent altijd welkom bij ons. 

 

 

Overgang 

 

(16‟12”) Zo meteen nog euh de moemoe uit Van vlees en bloed, euh het verhaal van Marco 

Borsato en nen dozijn schoon volk ook. Dad is voor zo dadelijk na de break. 

 

(reclame) 

 

 

Aankondiging 

 

(16‟28”) Hier zijn we weer. Zeventien oktober is werelddag van verzet tegen de armoede en 

as je dan meteen denkt aan de kindjes in Afrika wel dan heb je et „verre mis‟ want ook hier bij 

ons is er heel veel armoede. Vijftien procent van de bevolking in ons land krijgt vroeg of laat 

te maken met armoede. 
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Gesprek Marie-Louise (ervaringsdeskundige armoede) 

 

(16‟45”) Marie-Louise, jij hebt dat van jongs af aan ook meegemaakt é. Je zegt “ja, ik leefde 

in armoede”, maar wat is dat eigenlijk, in armoede leven? 

 

Ma heeft ta-tan ook te maken me weinig geld hebben? 

 

Hm. 

 

Toen je, toen je klein was, hoe ging dad op school? 

 

Ja. 

 

Zeg jij nu, wach-ach, rustig é, w’ ebben tijd, kalmeerd u, w’ ebben tijd. Zeg jij nu dat 

kinderen van van mensen die onder de armoedegrens, dat die makkelijker in wat vroeger dat 

buitengewoon onderwijs, dat die daar terechtkomen? 

 

Hm, hm. 

 

Ma hoe lang heb je die school dan volgehouen? 

 

En waar kwam je toen terecht tan? 

 

Als jong meisje op straat? En waar slaap je dan? 

 

En wie is wij? „K hoor je „wij‟ en „ons‟? 

 

En da waren allemaal jonge mensen? 

 

Ma as, as je daar, je slaapt onder die kiosk. Waar was je je? Wat eet je? Je bent een jong 

meisje, je, je… 

 

Da moet daar wel iets geweest zijn, onder dieje kiosk. 

 

Je omschrijft dat heel mooi, erg moeilijk en je komt uit een heel zware kansarmoede en toch, 

want jij bent uiteindelijk een cursus gaan volgen, euh, euh, je bent bij ‟t OCMW 

terechtgekomen, j’ ebt nu een appartementje, j’ ebt een minimumloon. Wat is die klik é, wat 

maakt da verschil?  

 

Hm 

 

(21‟15”) Ik ga „t vragen aan Diane, want die is met jou meegekomen. Diane, jij bent van et 

Antwerps platform Generatiearmen. Ja, wad iz die klik? Wad iz et verschil tussen Marie-

Louise die zegt, ik ga opstaan, ik ga naar ‟t OCMW en ik ik pak et heft hier è, want ze zegt 

zelf, der zijn organisaties, maar die willen haar niet. Wad is „t verschil? 

 

En wat waren aar krachten? Maakt ta tan eens concreet.  
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Dus jullie gaan zoeken naar wat zijn de krachten. J’ ebt een dakloze, je zegt “wat kan die”? 

Wat is de kracht? 

 

Wat kunnen nog die krachten zijn? Want je zegt, zij is een doorzetter, wat kunnen nog die 

krachten zijn? 

 

Hm. 

 

Ja, waar-, want je zegt generatiearmoede, wa, wad iz dat eigenlijk? Waarom heet ta 

generatiearmoede? Waarom hebben ze da zo genoemd? 

 

En wa, een aantal dingen, maak et concreet. 

 

Ja, maar dat zeg je heel mooi. Ik, Tom, ik ga zo aan jou iets vragen want jij hebt ook een boek 

gemaakt é, met een aantal. 

 

Met Marie-Louise onder andere. 

 

Ma effetjes, heb jij dat zo generatiearmoede é, dat je zegt, ik mis een aantal 

basisvaardigheden. Kan je dat, wat wat zijn dat dan? 

 

Hm. 

 

Dus je zelfwaardegevoel is is, krij- heeft een zware deuk gekregen door je achtergrond. Ook 

wat we daar horen, ook nie me geld kunnen omgaan. Is da ook zoiets typisch? 

 

Troost kopen. 

 

Heb jij ook zoiets ervaren toen je met die mensen, j’ ebt er negen verhalen, heb je verzameld. 

 

Hm. 

 

da je in e cirkel echt komt, ja. 

 

Maar da ’s wel mooi, want je zegt dat dat toch ook over da zelfwaardegevoel, der bij horen 

horen, da brengt mij bij Reinhilde Decleir.  

 

 

Gesprek Reinhilde Decleir 

  

(27‟23”) Reinhilde, jij werkt mee aan een project van Behoud de Begeerte en dat heet Dure 

woorden en dat wil de de armen, of de mensen die in armoede leven, dan een stem geven, iz 

dat nodig, dat die mensen een stem krijgen? 

 

Waarom? 

 

Is dat zo, ja? 

 

Hm. 
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Om z‟n stem te laten gelden, ja. 

 

Jullie ebben ebben daar een een heel mooi spotje van, een heel mooi spotje gemaakt. We 

gaan der es effe naar kijken é, naar dat promotiespotje. 

 

Hm, ja, da maakt heel veel duidelijk é, al die dure, chique woorden. Toch zullen er 

ongetwijfeld veel mensen zijn die zeggen: “ja ma, hebben die da nu nodig, een stuk toneel? 

Geeft tie eten, een huis, een job en weet ik veel wat. Hebbe die da toneel nu nodig?”. Jij zit al 

te pruttelen. „K ga ‟t eerst aan Reinhilde vragen, Reinhilde? 

 

Da’s mooi wat je zegt é, da zelfvertrouwen, en ik sta ier en ik ga et ook ne keer zeggen. Of 

ging jij et nog beter zeggen?  

 

Nee, „t is eel duidelijk. Dank u wel, Marie-Louise. Dank u wel, allemaal. 

 

 

Gesprek Marco Borsato 

 

(30‟ 38”) Een jaar geleden zag hij zijn levenswerk in rook opgaan. Zijn bedrijf, waar hij ook 

persoonlijk borg voor stond werd failliet verklaard. Een put van ongeveer veertien miljoen 

euro bleef er achter. Veertien miljoen euro, jah, over een groot contrast gesproken. Mijnheer 

Borsato, dat moet jij toch zelf allemaal nie ophoesten, die veertien miljoen euro? Ja, we 

komen net uit een gesprek over armoede, dus… 

 

Ma feertien miljoen is de totale put, maar dad iz et bedrijf. Dat is niet jouw verlies toch, of 

wel? 

 

Hm. Hm. 

 

Ma moet jij op je eentje voor die restschuld opdraaien? 

 

Jah. 

 

Hm. 

 

Maar, voor de duidelijkheid. Mensen zeggen, Marco Borsato ging failliet, maar dad is niet 

wat er gebeurd is, toch? 

 

Ja, daar iz een hapje uitgegeten. 

 

Hm. 

 

Ja. 

 

En, en, wat was de oorzaak daar dan van? 

 

Want daar waren grote artiesten, jij werkte daar, Gus Meeuwis, Jantje Smit. 

 

Hm. 
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Ja. 

 

Nee? Hm. 

 

Ja, want er iz een tijd in Nederland in de pers zo gesuggereerd dat jij mee verantwoordelijk 

zou zijn. Nu heeft de curator onlangs gezegd, ja kijk euh, hem treft geen blaam é. 

 

Hm. 

 

“Het bedrijf waar Marco tussen zat…” 

 

Ja. 

 

(35‟14”) We gaan nog vandaag de laatste keer over hebben en dan daarna nooit nie meer over 

da faillissement. Da vin ‘k ook echt. Ma toch nog één dingetje. Ij zei ter wel bij, je trof geen 

blaam, ma je was wel een beetje dom geweest zei die. Wat voor doms heb je dan gedaan? We 

doen allemaal wel es iets dom é. Vooral ik, ma jij dus blijkbaar ook, dat… 

 

Hm. 

 

Ja. 

 

Heeft Leontien „bij je oren‟ getrokken? “Va jong, wat heb jij voor iets getekend?” 

 

Ja? 

 

Jajaja, dan gaan ze je pakken. 

 

Is dat zo, ja? Ging dat zo ver? 

 

Ja ma je zegt net, van ja dat komd ook privé dan, al-alsof ze dan thuis ook gaan denken van ja 

“wacht, ben je toch wel een beetje dom geweest”. 

 

Hm. 

 

Dus jouw kinderen zitten te kijken, zien papa daar staan huilen en dan komt er te staan 

“Marco Borsato failliet” of “et bedrijf failliet” want dat iz al. 

 

Van tevoren, ik wil da zo met je over hebben, we moeten é, we moeten ook onze kost 

verdienen é. Seg. Ja. Dus z-zo na, wat jij aan je kinderen hebt verteld, da wil ik zo weten, na 

de onderbreking. 

 

(reclame) 

 

Welkom terug. Wij praten nog steeds met Marco Borsato. Een jaar geleden ging zijn bedrijf 

De Entertainmentgroep failliet. Ja, en jij zei da de pers je daar ook wel heftig heeft over 

aangepakt. 

 

Hm. 
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Is dat zo? Was je ook daar effe de pedalen kwijt? Dat je denkt van goh waar, waar…? 

 

Maar, vriendschap, welke vriendschappen? Wan-want je vrienden lopen toch nie weg, è? 

 

Waarom? Hadden zij jou bedrogen? Of, of, waarom moesten die vriendschappen ophouen te 

bestaan? 

 

In de steek gelaten werd? 

 

Jaja, en dat ze ook proberen u de schuld een beetje, „k bedoel niet de verantwoordelijkheid, 

maar de financiële schuld, „t is te zeggen, Marco zal da wel euh, of moet wel… 

 

Hm. 

Jaja. 

 

Te veel geld opgedaan zeiden ze overal. 

 

En zie je die mensen nog? Of is dat echt gebroken, over and out? 

 

Hm, en je zei daarnet van kijk, de kinderen, ja, die zitten televisie te kijken, die zien dan goh 

papa die breekt, want dat dat zijn moeilijke dingen.  Hoe kan je kinderen daartegen wapenen? 

Want jouw kinderen zijn je alles é, dat… 

 

Ja. 

 

En heel die klas… 

 

Ja. 

 

Ja ja. 

 

Ja, da ‘s waar ja, maar dat kan in Nederland  moeilijk é, een Franstalige school. Daar verstaat 

niemand ze, als ze da dan doen. 

 

Ja? Dat je je terugplooit op de essentie? 

 

Ja ja. 

 

Echt als een soort uitlaatklep bijna? 

 

Dat zou nu moeten blijken dan, uit je nieuwe cd? 

 

Hmhm. 

 

Oe, wilde je eerst nied of wat? 

 

Ah, hm. 

 

Zelfs et plafon è, want daar vlieg je wel es. 
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Zit je in et Sportpaleis. Ga je nie vliegen, nee?  

 

Ja „t wordt es tijd eigenlijk als we jou zo bezig horen. 

 

Is dat zo? Kreeg je kaartjes en steun en…? 

 

En wat stond daar dan in? 

 

Ja, want in Nederland bijvoorbeeld, daar zeggen ze oh, ‟t is eigenlijk een arme sukkel, maar 

hij zit wel in Marbella las ik dan é op z‟n jetski en dan krijg je in de krant en in de… Mensen 

pikken dat niet.  

 

Ma is dad ook nie belachelijk, asof je niet meer zou mogen genieten van et leven? Voelt dat 

zo, dat mensen je dat kwalijk nemen?  

 

Hm. 

 

Moet je een beetje uitkijken? Ik bedoel, is er financieel iets anders dan daarvoor? Want anders 

geven wen allemaal een euro meer voor da kaartjen é. 

 

Hm. Je moet een soort zekerheid opbouwen. 

 

Da ’s goe voor ons. 

 

Ja. 

 

Ah nee, want da kan nu nie meer, want j’ ebt geen zekerheid.  

 

Ja. 

 

Ma eigenlijk gaat et goed me jou, zowel financieel, als emotioneel, muzikaal. W’ ebben ons 

allemaal voor niks zorgen gemaakt.  

 

Ja en w’ ebben der nu voor de laatste keer over gesproken, over die ellende, dan komen we 

alleen nog naar jouw muziek luisteren, in ‟t Sportpaleis, en kijken en… 

 

Ja. Toch é? We geloven der weer in. Dankjewel, Marco Borsato. 

 

 

Gesprek met de cheerleaders van Waasland-Beveren en scheidsrechter Vromans 

 

(47‟16”) Oh ja, w’ ebben nog e leuke uitsmijter, want afgelopen weekend werden ze zonder 

pardon gewoon weggestuurd van et veld en dat terwijl ze eigenlijk gewoon voor den 

ambiance kwamen zorgen. U heeft ze hier misschien al wel es zien zitten of gehoord of zo, de 

cheerleaders van Waasland-Beveren. Ik ga naar jou eum Evelien is‟t é, Evelien. Jij bent de 

aanvoerster. Waarom we-werden jullie eigenlijk weggestuurd? 
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Ja, da kan. Sta es recht, hoe kort is da rokje? Jaa, da zou wel kunnen. Jullie stonden achter et 

doel van de keeper van de tegenpartij en toen vonden ze inderdaad dat tie jongen afgeleid 

werd door jullie.  

 

Ja ma-maar, en jullie hebben nie zoiets van, wij leiden die man af, wij doen dad altijd. Of of 

was dat een nieuw plaatsje, of een nieuw standje, een nieuw dansje? Weed ik veel wat.  

 

Voor jullie niks speciaal aan de hand, dan moeten we et vragen aan de grensrechter é. 

Mijnheer Vroomans, bent u daar? Mijnheer V-, u bent de grensrechter daar. Ja u kan er nie bij 

zijn vanavond want u heeft voetbaltraining ter plaatse. Maar euh, u heeft die mooie meisjes 

allemaal weggestuurd terwijl ze dat eigenlijk gewoon zijn om daar zo te gaan staan dansen in 

die korte rokjes.  

 

Dus ze mogen daar niet staan en kwam die keeper persoonlijk aan u vragen van “seg, weg ier 

med al da schoon volk” of waz da zijn vrouw die da kwam vragen of wie kwam dad 

eigenlijk… 

 

U heeft zich netjes… Mij is ‟t duidelijk, oor. Evelien, eigenlijk, was ‟t ook nie een heel klein 

beetje om de tegenstrever af te leiden en te pesten? 

 

Ja, mijnheer Vroomans gaat de volgende keer toch met e metertje komen. “Ik denk da jullie 

op een afstand…” Weet je wat? Sluiten jullie dan hier vrolijk af. Mijnheer Vromans, bedankt. 

Jullie ook bedankt en Tom natuurlijk bedankt om hier te zijn. U bedankt voor et kijken, dit 

was Goedele Nu, blijf vooral kijken want meteen is er et late nieuws en Kathleen Peeraert, die 

is ter plaatse als de eerste mijnwerkers worden bovengehaald in Chili, zo meteen. Wad ons 

betreft, tot volgende week. Daag.  
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Bijlage 1.4.: Zot van Vlaanderen (16/10/10) 

 

 

Taal panel  

 

 

Teamkapitein Staf 

 

(02‟55”) Ja, w ‘ebben alleszins al een geweldige tribune, ma ik eb ook een fantastisch team 

naast mij. Een ongelofelijke, mooie dame. Ze presenteerde op vtm et programma Wipe Out en 

elke keer ik ze zie, ben ik ook wiped out, Lien Spergons. Na al die na al die schoonheid moest 

ik ook een beetje water in de wijn doen euh in de wijn doen, we moesten het evenwicht 

beware. Vandaar een man met een gouden hart, Wouter van Bellinge. En dan, hij kan racen, 

hij kan zingen, hij kan zowat alles, maar heeft hij talent in et quizzen? We zullen het vandaag 

te weten komen, Koen Wauters. 

 

(14‟46”) Oké, ben je er klaar voor, Erik? Hoofdtelefoons op, mossels op uwe kop. 

Da ’s toch leuk, é? 

Allé, goe luisteren é, daar gaan we. 

 

(25‟30”) Ik heb een hele sappige roddel over Tanja Dexters en zij zij wilt van haar stoeipoes 

af euh -gehalte af. En euh euh ze heeft ze heeft daarvoor ook speciaal een kookboek gekocht 

van de boerinnenbond die Miguel, aar man, die maakt daar gerechtjes uit. Euh z ‘eeft ook een 

kindje gekregen, Valentina. Wendy Bosmans, die voedt dat op. En ze is ook een beetje beetje 

moe, of heel goed in poetsen é toch? Het huishouden. Spruitjes? En er was ook nog iets me 

schoonmaken , da ze da ook goe kon. En zeker ook spruitjes, da mocht ik nie vergeten. 

Maar zagen en verwekken, dad ebde gij toch, ma enfin soit. 

 

 

Lien 

 

(24‟31”) Oké, ja hé, ik heb ne roddel. ‟t Gaat over aar, ‟t ga over Tanja Dexters. Maar ze wilt 

van aar stoeipoesgehalte vanaf want z ‘eeft een kindje gekrege, Valentina. Eum ze ze wild 

een beetje beter worden in ‟t huishouden en aare man Miguel, of verloofde Miguel euh ga 

gaat aar daarbij helpen. IJ eeft euh de kookboek gekocht de kookboek van den 

boerinnenbond.  

Ik kan da wel alleen.  

Miguel. …gekocht é om euh, ja nu ben ‘k uit concentratie é. En eum ja ja nee nee, en z ‘ 

ebben ook de hulp ingeroepen van Wendy Bosmans, é, de de supernanny en euh ij ga nu ij ga 

nu spruitjes echt leren maken in plaats van verwekken. 

Miguel, de verloofde van Tanja Dexters. Dus geen paaldansen meer. 

Ebd em of wa? 

 

 

Wouter 

 

(23‟19”) Raar ma waar et gaat over Tanja Dexters é, ze gaat aar leven beteren, ze wordt een 

perfecte huisvrouw. Euh ze gaat et stoeipoesgehalte achterwege houwen, dus geen 

paaldansen nie meer. Eum ze gaat dervoor supernanny Wendy Boesmans inhuren, Bosmans 
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Bosmans ja ja ja, Bosmans. Effkes denken eum. Miguel, aare echtgenoot, aar vriend… Ow 

sorry, Valentina is aar dochter, vergeten te zeggen. Miguel aar, aar, aar partner. Zijde 

getrouwd of nie getrouwd? Dus da ‘s ne roddel zeggen ze, ja. Die gaat eigenlijk eum die eeft 

een boerinnenbondkookboek gekocht van de KKKVELV, ge kent dat é, boerinnebondekes. 

Eum, - Bart Kaëll komt er nie in voor, ook nie Luc Appermont - en waarom? Omdat ij dan 

eigenlijk ga leren koken. Hij kan eigenlijk spruitjes leren klaarmaken en die niet meer 

verwekken.  

Hij.  

Ja ja, zodat hij kan helpen in „t gezin en dan kan hij in plaats van spruitjes verwekken spruitjes 

koken. 

 

 

Koen 

 

(21‟12”) Ge hebt meer gehakkeld dan da ge normaal verteld ebt.  

Ik weet nog alles van Hans Otten, ma… Oké, allé, „ k ga een poging doen. ‟t Gaat over Tanja 

Dexters. Tanja Dexters gaat proberen om de perfecte huismoeder te worden. Nu ze bevallen is 

van Valentina gaat ze niet meer – ook niet eum. Ze heeft eum Wendy Bosmans ingehuurd om 

aar goeie tips te geve. Hé? Ja, nee, ja de de supernanny Wendy Bosmans eeft ze ingehuurd en 

eum eum Miguel, aar man, die eeft ne kookboek van de boerenbond euh euh – 

boerinnenbond, van de boerinnenbond, sorry, merci – die eeft ta gekocht en eum ij ga leren 

spruitjes kopen daamee koken daamee moet ij ze nie meer eum verwekken, ma kan em ze 

nu koken. Dus dus eigenlijk kom et er op neer da Tanja Dexters de perfect huismoeder wil 

worden. Ze wilt komaf maken met et stoeipoesgehalte nu da ze bevallen is van Valentina en 

eum z ‘eeft Wendy Bosmans, supernanny, dus euh gevraagd om aar goeie tips te komen 

geven en Miguel, aare vent, dieje zegt, ik gaan elpen, ik zal een kookboek van de 

boerinnenbond kopen en daamee moet em geen spruitjes nie meer verwekken, ma kan em ze 

koke. 

 

 

Teamkapitein Mathias 

 

(02‟08”) Ik denk dat we vandaag gaan winnen want ik heb een topteam meegebracht. Naast 

mij staat iemand die al vier jaar Pierrot speelt in Familie. Hij doet ook mee in euh musicals en 

zorgt vandaag voor de vrolijke noot. Dames en Heren, Guillaume De Vos. En dan een meisje 

dat zich altijd smijt, ook vanavond, zelfs van appartementsgebouwen. Z ‘eeft laatst zelfs 

geworpen. Dames en heren, Tanja Dexters. En niemand minder dan gitaarvirtuoos, de man 

met de snelste vingers van et land, Erik Minnaerts. 

 

(18‟28”) Dus euh, ik denk dat Hans Otten een serieus mobiliteitsprobleem eeft, euh net 

getrouwd is, geflitst is eum op weg naar zijne trouw of zoiets. Aan den drank zat, euh drugs 

gesnoven ad en euh nadien nadien Banana Split gepresenteerd ad. Zoiets moet et geweest 

zijn, in diejen aard. En met groene energie werd da programma gemaakt. Alstublieft. 

Wa? Niks van een trouw of van Banana Split of… 

Ik eb den indruk, ja. 

 

 

 

 



136 

 

Guillaume 

 

(17‟35”) Ja, oké, omdat hij niet zo duidelijk sprak. Dad eb ik afgelezen. 

Ah, oké, oké. Ja, hallo. Hans Otten sprak nie zo duidelijk tijdens Banana Split want hij heeft 

een mobiliteitsprobleem. Ij eeft heel veel problemen me flitsen en drank en drugs en… Nee, 

da ‟s een grapke. Nee, da ’s nie waar. Eum, ij eefd een ij eefd een heel groot probleem met 

mobiliteit en flitspalen en ij… Groene energie. Ij ja ij zoekt et in et groen. Op ne fiets, op ne 

fiets en ij is getrouwd. 

 

 

Tanja 

 

(16‟45”) Ja, oké, „k ga mijn best doen. 

De bekende presentator, Hans Otten, van – da ben jij misschien vergeten - van Banana Split, 

die eeft een probleem met taxi‟s ofzo euh, in ieder geval euh, of of flitseuhtoestanden, 

geldproblemen en die euh die die wilt euh die zoekt een groene oplossing. Dus die gaat nu me 

bakfietsen rijden en eum. Euh ij eeft een mobiliteitsprobleem è. Wil je met mij trouwen 

Guillaume? Nee. Snap je het? Staf eeft et nie zo goe uitgelegd. 

 

(23‟14”) Da ’s echt ne roddel éh, da ’s ne roddel é. 

  

 

Erik 

 

(08‟09”) En haar vader was apetrots? 

„K vin da nie vo te lachen, ma bon. 

 

(09‟55”) Iets met de Azoren. Seg, der was iets met de azoren. 

(10‟14”) Koen, ik ik wil dan zeggen, „der was iets met de azoren, namelijk de straalstroom‟ 

en ge wordt onmiddellijk onderbroken.  

Ah ja, as ge er honderdveertig wilt. 

 

(14‟52”) Man man man, ebde gij da bedacht? 

(15‟33”) Gaat ij da maar ene keer voorlezen? Helaas, en zo in zijn eigen taal? 

Zet et mosseltje maar af, Tanja. 

 

 

Taal Rani de Coninck 

 

(01‟01”) Goeieavond, een heel goeieavond en welkom bij Zot van Vlaanderen. Een bonte 

avond rond fragmenten, liedjes en gebeurtenissen uit ons collectief geheugen. Twee panels 

strijden om de twijfelachtige eer het zotst van Vlaanderen te zijn. En muziek krijgen we van 

de Zot van Vlaanderen-band onder leiding van Hans Franke. 

 

(01‟36”) En dit zijn mijn twee vaste ploegbazen, de gebroeders Coppens, Staf en Mathias. 

Ze zijn allebei geboren en getogen in Vlaanderen, maar mocht hun kennis van hun thuisbasis 

toch iets tekortschieten dan hebben ze toch een heel team om op terug te vallen. Mathias, wie 

heb jij meegebracht? 
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Welkom. 

 

(02‟45”) Schitterend. Welkom allemaal. Staf, wie zit er- Daag. Staf, wie zit er in jouw team 

vandaag?  

  

(03‟33”) Tof dat jullie er zijn allemaal en heel veel succes aan iedereen. Het opzet vanavond 

is euh heel eenvoudig. Jullie twee teams nemen et tegen elkaar op. Ik stel vragen over 

Vlaanderen in de ruimst mogelijke betekenis. Juiste antwoorden leveren punten op en et team 

met de meeste punten wint natuurlijk en et publiek achter et winnende team gaat naar huis 

met een typisch Vlaamse prijs: een strip van Suske en Wiske.  

 

(04‟12”) Jaaa, zo hadden we Wiske nog nooit gezien. We beginne met euh „film en televisie‟. 

In „elke‟ team worde drie generaties vertegenwoordigd. Zo hebben we twintigers Guillaume 

en Lien, dertigers Tanja en Wouter en veertigplussers Erik en Koen. De eerste vraag is voor 

Lien en Guillaume. In Jambers onder zeil ontvingen Paul Jambers en Pascale Naessens 

bekende gaste op hun boot voor een gezellige babbel. Maar voor Vincent van Quickenborne 

was de gezonde zeelucht er echter iets te veel aan. 

 

(05‟35”) Dit is de vraag: „Wat was de naam van de boot?‟ „K wil et nu horen. 

 

(05‟46”) Neen. Het is De waterman. 

 

(05‟52”) Ja. Net iets te laat. Helaas. Geen punten. Nu mag je wel meedoen, Tanja, want de 

vraag is voor jou en voor Wouter. In et begin van de jaren negentig had Luc Appermont een 

eigen talkshow, met de bijzonder originele naam Luc. Daarin „ontvang‟ ie gasten van divers 

pluimage. 

 

(07‟05”) Ja, we hoorden hier Jenny Muis aan et woord. Welk wereldrecord verbrak deze 

Jenny Muis? 

 

(07‟28”) Ja, da moet/// da moeten je nu toch eens uitleggen. Het wereldrecord Bart Kaëll. En 

hoe hoe moet ik mij dat dan voorstellen? 

 

(07‟44”) Neen. Dat was helaas fout, misschien eum Tanja. 

 

(07‟52”) ‟T Was inderdaad iets me seks. Zo veel mogelijk sekspartners na elkaar oftwel 

gangbang.  

 

(08‟00”) Jenny Muis, ja, Jenny M-. Z’ eeft honderdvierenveertig mannen na elkaar euh 

afgewerkt, zeg maar.  

 

Ja ja ja. 

 

(08‟20”) Jaa. En naar verluidt naar verluidt is er op dit moment een Nederlander, een nieuwe 

Nederlandse bezig om dat record te verbreken en die wil er meer dan duizend. Ma oe da ze 

da ga doen, da is mij toch een raadsel. Op één dag. 

 

Jaa. Et wereldrecord gangbang. Ik denk da da nie van de poes is. 
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(08‟49”) Et euh volgende fragment is voor Koen en Erik. Lang geleden, toen de beste 

weervrouw van Europa, ons Jill, nog met de blokjes speelde, hadden we Armand Pien, de 

godfather van alle weermannen. De kijkers stuurden hem geregeld zelfgekweekte groenten 

op, die een speciale vorm hadden en Armand toonde die dan met gepaste trots in z‟n 

weerpraatje. 

 

(09‟42”) Ja, z’ adden em goe bij ze pietje. Maar welk weerkundig fenomeen vernoemde 

Armand Pien haast in elke aflevering in zijn weerpraatje en werd daardoor bekend bij et grote 

publiek? 

 

(09‟57”) Iets met de Azoren? Neen.  

 

Ja. Neen, dat is niet et goede antwoord. Koen? 

 

Cumuluswolken? Neen. ‟t Was de straalstroom. 

 

(10‟22”) Ja ja, da moed ier rap gaan é. To the point é.  

 

(10‟26”) Ah ja, „t is da. De laatste vraag van deze ronde is voor euh Mathias en Staf. Voor 

jullie een fragment uit negentiennegentig. In de speelfilm Coco Flanel speelt Urbanus de 

eenvoudige plattelandsjongen Placide die in de hippe modellenwereld terechtkomt.  

 

(11‟30”) Ja, Urbanus wordt in deze film verliefd op Sarah, een meisje dat bij et 

modellenbureau werkt. Maar wie speelde de… 

 

(11‟42”) Tuurlijk is da Bea van der Maet. Heel goed. De twee punten zijn binnen. Ja, en jullie 

weten natuurlijk ook da Bea van der Maet ook nog zangeres geweest is. Die heeft nog een hit 

gehad è. Weet je nog welk nummer? 

 

Inderdaad. 

 

(12‟17”) Tegenwoordig sta ze voor de klas, maar ze wou voor één keer nog haar nummer es 

brengen. Hier is ze, Bea van der Maet. 

 

(12‟56”) Dankjewel Bea. Wie zou er zo geen juf willen? De eerste ronde iz een feit. 

Misschien eens kijken naar een eerste tussenstand? 

 

(13‟17”) Een muziekvraag. De zot van Vlaanderen-band speelt een hit van bij ons. En ik wil 

zo snel mogelijk titel en uitvoerder horen. Iedereen mag spelen. Hans? 

 

Ja. 

 

Ik wil je van De Kreuners is goed. 

 

(14‟14”) In de volgende ronde gaan we roddelen. Iets waar de meeste bekende Vlamingen een 

hekel aan hebben. Tenminste, als ze zelf onderwerp van de roddel zijn. Elk team krijgt een 

roddel met tien kernwoorden, maar hoeveel blijft daar van over als et verhaal al uit vierde 

hand wordt naverteld? Elk kernwoord dat et roddelen overleeft levert één punt op. Staf, jij 



139 

 

mag deze roddel voorlezen aan Erik en de anderen mogen hun hoofdtelefoon opzetten van et 

team van Mathias. 

 

(15‟31”) Da ‘s e klein roddelke é Erik? Jaa. En jij mag da nu door-. 

 

Ja.  

 

(18‟49”) In diejen aard. Ja, oké. We k- 

 

(18‟56”) Oké, we kijken even naar de oorspronkelijke roddel en hoeveel woorden jullie 

hebben eigenlijk. Da zijn er slechts twee. Presentator… Ja, jaa ‟t is een beetje anders toch 

wel. 

 

(19‟15”) Nee dad is ier, dad is ier z‟n eigen leven gaan leiden é. Zo gaat dat é me roddels. 

 

(19‟29”) Twee punten verdiend. Euh jaa, toch een applausje waard. En straks kan u zien of et 

team van Staf beter is in achterklap, want dan mogen zij roddelen. 

 

(reclame) 

 

(20‟07”) Welkom terug bij Zot van Vlaanderen. Daarnet zag u al hoe het team van Mathias 

het er vanaf bracht tijdens de roddelronde. Maar ik heb ook een fijne roddel voor et team van 

Staf. Mathias, jij mag die vertellen aan Koen en de anderen mogen hun hoofdtelefoon 

opzetten. Alsjeblieft. 

 

(26‟19”) Ela, éla, ma ge denkt, ge denkt da „k ik da nie zie é. Azo zwart zijde nie zu. Ela, 

ja. 

 

(26‟39”) Oké, er is ier euh ongelofelijk fair gespeeld. We kijken es naar de oorspronkelijke 

roddel. En hoeveel woorden hebben jullie daarvan overgehouden? Valentina, stoeipoes, 

Bosmans. Wat jullie niet hadden is huismoeder, opvoedkundige, zagen en verwekken. 

 

Dat ij nie moe zagen.  

 

Ma jullie hadden toch één, twee, drie, vier, vijf, zes woorden. Is zes punten derbij.  

 

(27‟30”) We kijken naar de tussenstand. 

 

Da valt nog mee é. 

 

En der komt…  

 

(28‟03”) Der komt… Ja, ik doe mijn best, ik doe mijn best. Der komt opnieuw een 

muziekvraag, dus jullie mogen weer allemaal meespelen. Titel en uitvoerder van dit nummer. 

 

Ja.  

 

(28‟22”) Dat is helemaal goed. Belgian asociality en Morgen. 

Ja, en zo komen jullie weer aan twee puntjes. Zo gaat dat. Zo gaat da. 
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In de volgende ronde mogen jullie je hoofd…  

 

(29‟16”) In de volgende ronde moge jullie je hoofd es breken over een paar woorden van bij 

ons want we gaan spellen. Het team van Mathias mag beginnen. Erik, voor jou het eerste 

woord het eerste woord. En ik denk, als muzikant, zou je da moeten kennen; „castagnetten‟. 

 

(29‟46”) Woorden op inderdaad woorden op –etten, dat ligt een muzikant meestal en jou ook. 

Castagnetten, perfect, perfect. Eel goed, schitterend.  

 

(30‟02”) Ja ja, „k ben onder „k ben echt onder den indruk. 

 

Ja ja, „k ga nog verschieten. Tanja, voor jou het woord „chihuahua‟. 

 

(30‟20”) Dad is helemaal goed. 

 

Guillaume, hoe spel jij „melodieën‟? 

 

(31‟01”) Ai, je bent je tremaatje vergeten op de laatste e, het was op de laatste e. Tot slot tot 

slot mogen jullie als team nog één lang woord spellen. Jullie doen dat elk om beurt. Dus elk 

om beurt een letter en alz et volledige woord correct gespeld is, dan krijgen jullie er drie 

punten bij. Mathias, jullie woord is „onomatopeeën‟ 

 

„Onomatopeeën‟. 

 

(32‟00”) Het is fout. Het is geen h en ook en ook drie e‟s, drie e‟s 

 

Oké, we gaan naar de overkant. Et team van Staf. Koen. Hoe schrijf je „raceauto‟s‟? 

 

Ja, dad is et misschien niet é. 

 

Ja. 

 

Een koppelteken, ja, hm. 

 

En meervoud, meervoud. 

 

(33‟01”) Ik zou niet te vroeg juichen. Et is zonder koppelteken. 

 

Wouter, hoe schrijf je „portefeuille‟? 

 

(33‟44”) Ja, dad is perfect gespeld. 

 

Lien, hoe spel jij „decolleté‟?  

 

(34‟36”) Dad is helemaal goed. 

 

Staf, ook voor jouw team nog een lang woord. Ook jullie kunnen daarmee drie punte 

verdienen. Het woord is „hiërogliefen‟. 
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Ja.  

 

Ze gaan ier geweldig op in ‟t spel. 

 

Ja.  

 

Ja, tuurlijk, ja. Elk om beurt é. ‟t Is voor een lang woord nu é. 

 

(35‟45”) En dad is goed gespeld. We kijken wat dat gedaan heeft voor de tussenstand. 

Vijftien punten voor Staf en z‟n team en tien punten voor Mathias. Ik heb opnieuw een 

muziekvraag voor jullie. Maar euh deze keer krijgen jullie enkel drie aanwijzingen die jullie 

bij de naam van een artiest en een bijhorend nummer moeten brengen. 

 

Dit zijn de drie aanwijzingen. We zien een kat, een snor en… 

 

Ja. 

 

Tom Waes en dos cervezas is goed. 

 

(reclame) 

 

(38‟06”) Opnieuw welkom bij Zot van Vlaanderen. We hoorden een lied van Will Tura. De 

vraag is simpel. Op welk nummer kan je Will… 

 

(38‟23”) Helemaal goed. 

 

Oeioeioei. 

 

(38‟47”) We spelen de lijsjesronde nu. Dit is de eerste vraag voor Mathias en z‟n team. Welke 

zijn de vijftien meest voorkomende meisjesnamen in Vlaanderen? 

 

Hoeveel denken jullie er te weten? Van de vijftien. 

 

Er wordt druk overlegd. 

 

Oké, wat wordt et? Hoeveel? Hoeveel?  

 

Acht van de vijftien? 

 

(39‟53”) Acht denken jullie er te kennen? Durven jullie meer te zeggen? 

 

Jullie weten, als jullie da nie halen, dan gaan de punten naar de overkant é. 

 

Tien. 

 

(40‟13”) In één minuut tijd, ja? Elk om beurt een naam zeggen. Als je niets meer weet dan 

zeg je „pas‟. Jullie tijd gaat nu in. Ja, ja, nee, wow nie zo snel, nee, geen Sofie, neen, ja, 

Monique is er bij, neen, ja, neen, An is er bij. Neen, neen, neen, neen, neen, neen, jullie 

moeten er nog vijf vinden in vijftien seconden, neen, neen.  
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Ik denk dat ik nog euh Linda gehoord eb. Da reken ik nog goed, ma- 

 

W’adden Maria, Rita, Anna, Martine.  

 

Ja, zelfs Christiane en Godelieve, ja.   

 

(41‟43”) Dus euh slecht nieuws voor jullie, maar heel goed nieuws voor jullie, want jullie 

krijgen er tien punten bij. Staf, een vraag voor jouw team. Daarnet vroeg ik de meisjesnamen, 

nu wil ik weten wat de vijftien meest voorkomende jongensnamen zijn in Vlaanderen. 

 

Het zijn de metingen van 2008. 

 

2008, ja. Jongens, jongens, jongens, jongens, ja. Jongens, mannen, da kunnen mannen zijn 

ook é. 

 

Er zijn er weer vijftien. 

 

(42‟35”) Zeven denken jullie er te weten? Zeven. 

 

Mathias, Mathias, Mathias, hallo, aarde aan Mathias. Mathias, zij zeggen zeven. 

 

Nee nee, ik wil nu horen of jullie…  

 

(43‟04”) Acht? Mathias, jullie minuut gaat nu in. Neen, neen, neen, Tom, ja, ja, neen, nee, 

één, één, één, één tegelijk é, neen, ja, neen, neen, Jan is goed, neen, ja sorry, Pieter niet, Jef 

ook niet, neen, neen, neen. 

 

Nog drie hadden jullie er te gaan. We kijken welke namen dat hadden kunnen zijn. Marc, Luc, 

Patrick, Jozef. 

 

De meest voorkomende. 

 

Jaa, oud jong, da ’s alles door mekaar é, alles door mekaar é.  

 

(44‟35”) Ja en trouwens Mathias staat op 144 en Staf op 798. Acht punten derbij voor jullie. 

We kijken naar de tussenstand. Drie punten verschil. En we gaan, we gaan opnieuw een 

muziekvraag doen. Deze keer lees ik de Nederlandse vertaling voor van een anderstalig 

nummer van bij ons. Ik zoek weer titel en uitvoerder. Mag ik absolute stilte in de zaal en een 

beetje sfeer van Hans. “Ik ben een verwend klein kind, alles wat ik ooit vroeg, heb ik 

gekregen. Dus het is geen wonder, dat ik zeg dat ik je wil, en ik ben er”. 

 

(45‟36”) Ja Wouter, nu ben ik toch wel es benieuwd. 

 

En dad is volgens u een nummer van bij ons, ja. 

 

Doen jullie nog een gok? 

 

Ja, ma doe ne keer een gokje, da’ s sympathiek. “Der ga gene volgende keer zijn”. 
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There will be no next time van The Kids, dat zochten we. 

 

(46‟55”) Goed, we gaan weer euh naar enkele beeldfragmenten kijken in de ronde over ons 

roemrijk verleden. En we beginnen met Guillaume en Lien. Hoe klein ons land ook is, toch 

slagen we er af en toe in de wereld stormenderhand te veroveren. Neem nu Benidorm 

bastards, het edgy verborgen camera-programma waarin zeven bejaarde jongeren te grazen 

nemen. Ja, die oude besjes die zijn mee met hun tijd, want soms halen ze zelfs een 

telefoongrap uit. 

 

(49‟15”) Nu, Benidorm Bastards heeft onlangs de prestigieuze tv-award de gouden roos 

gewonnen, maar weten jullie nog hoe het candid camera heette op 2BE dat aan de bastards 

voorafging? 

 

Ja. Guillaume. 

 

(49‟35”) Tragger Hippy,  jaa, wij rekenen eigenlijk alles goed. Euh ‟t is te zeggen, Trigger 

Happy waz et eerste seizoen, daarna werd het Tragger Hippy en et laatste was Hagger Trippy. 

Maar et is helemaal juist. We rekenen et goed. Wouter en Tanja, de volgende vraag is voor 

jullie. Eén van die vaderlandse sporthelden die internationale naam en faam heeft gemaakt is 

natuurlijk motorcrosser Stefan Everts. Nadat ie voor de tiende keer wereldkampioen was 

geworden ging ie z‟n helm aan de haak. Dat leek et hof de perfecte gelegenheid om hem es op 

de koffie te vragen. Alleen, onze koning had blijkbaar niet zo goed opgelet. 

 

(51‟06”) Ja, Wouter en Tanja, hier komt de vraag. Stefan is nog altijd de enige motorcrosser 

die met de vier Japanse motormerken wereldkampioen werd. Welke zijn die vier merken? 

 

Ben je al aan ‟t antwoorden, Wouter? 

 

Ja. 

 

Da zijn der vier é. Da ’s helemaal goed. 

 

(51‟36”) Het volgende fragment is voor euh Koen en Erik. In euh 1989 werd oud-premier 

Paul Vanden Boeynants gekidnapt en een maand lang vastgehouden. Pas na betaling van et 

losgeld  werd ie weer vrijgelaten. Hij was wat kilo‟s kwijt, maar zijn gevoel voor dramatiek 

bleef helemaal intact. 

 

(52‟29”) Koen en Erik, welke topgangster werd beschouwd als het brein achter deze 

ontvoering? 

 

Eb je ook nog een voornaam? 

 

Ge kend em persoonlijk?  

 

Patrick Hamers is goed. 

 

En der zou naar et schijnt anderhalf miljoen euro losgeld betaald zijn. 
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(53‟02”) Oké, dan ga ik snel de volgende vraag lezen. Met et laatste fragment, met et euh 

laatste fragment komen we natuurlijk bij Staf en Mathias. Voor euh al onze voetbalfans blijft 

Mexico ‟86 voorlopig nog steeds het laatste heroïsche toernooi van de Rode Duivels. We 

wonnen et wereldkampioenschap niet, maar bij terugkomst werden onze duivels toch als 

winnaars onthaald. 

 

(54‟08”) Ja, enorm dankbaar, zo dankbaar da ze zelfs hun kleren weggaven. Dat we niet 

wonnen heb ik al meegegeven, maar hoeveelste eindigden we daar in Mexico? 

Inderdaad, vierde, goed antwoord. 

 

(54‟41”) We zullen meteen es kijken naar de tussenstand. Eén punt verschil, jullie houden et 

wel spannend é. En er zijn- ja, en we hebben opnieuw een muziekvraag, Tanja. Ik zoek weer 

titel en uitvoerder. Hans. 

 

Van Stromae, is goed.  

 

(reclame) 

 

(56‟18”) Welkom bij de finale van Zot van Vlaanderen. We bekijken nog snel even de 

tussenstand. Zeventwintig punten voor et team van Staf, maar dertig voor et team van 

Mathias. Nog vier vragen zijn er, maar juiste antwoorden kunnen nu wel punten van één tot 

vijftig opleveren op het rad. Ja, en ik ga de eerste vraag stellen aan et team van Staf. We 

hebben de voorbije maanden weer stevig gespaard waardoor we zelfs terug rijker zijn dan 

voor de crisis, naar verluid. Maar hoeveel geld heeft de gemiddelde landgenoot op z‟n spaar- 

en zichtrekening samen staan?  

 

Hoeveel staat er op spaar- en zichtrekening van-?  

 

Wa zeg je? 

 

(57‟41”) Vijftigduizend euro staat er volgens jullie op de zicht- en spaarrekening van de 

gemiddelde landgenoot.  

 

Zeg, jullie boe- jullie boeren allemaal goed precies é. 

 

‟t Is euro é, euro. 

 

Jullie zeggen hoger.  

 

Hoeveel geld staat er op de spaar- en zichtrekening van de gemiddelde landgenoot? Dat is 

zesentwintigduizendvijfhonderd euro. 

 

Ma kijk, as ze nie winnen, z’ ebben dan toch een goeie rekening é. 

 

(58‟42”) Dus Staf, jij mag als eerste aan et rad draaien. 

 

Net naast de vijftig. Negen punten erbij voor jullie. 

 

(59‟11”) We kijken snel naar de tussenstand. Met negen punten, zesendertig punten nu. 
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(59‟31”) Nee nee nee nee, „k heb nog een paar vragen. De volgende vraag. Hoeveel uur tv 

kijken wij gemiddeld per week? Hoeveel uur tv kijken wij? 

 

Alles door mekaar. 

 

Gemiddeld, ja. 

 

Zij durven niks meer zeggen nu, nee. 

Zeg Mathias, als den Erik zaagt, ge moogt da zeggen, oor. 

 

Hoeveel uur? Hoeveel uur? Zeg maar. 

 

(01u00‟24”) Jullie denken veertien uur per week, veertien uur tv per week. Da zijn ier grote 

tv-kijkers. 

 

Jullie volgen et euh publiek. Hoeveel uur tv kijken wij gemiddeld per week? Dat is 

zestienuureenalf. 

 

(01u00‟59”) Ja en je mag opnieuw aan et rad draaien. 

 

Ai, drie punten, drie punten erbij. Jullie staan nog altijd aan de leiding. We gaan dat toch nog 

even checken. Negenendertig punten voor Staf. Negen punten verschil.  

 

(01u01‟47”) We zijn aan de voorlaatste vraag toe. Driekwart van de Vlaamse vrouwen vindt 

seks belangrijk en de meeste vrouwen zijn tevreden tot redelijk tevreden over hun seksleven. 

Maar hoeveel procent van de vrouwen geeft aan hun seksleven een score van negen of tien. 

 

De vrouwen, ja, da wordt eigenlijk nie ‘gespecifieërd‟. Dus wa denken jullie? Tien procent? 

Tien procent? 

 

Of die mannen daarbij waren als die vraag gesteld is, da weet ik niet. 

 

Jullie hopen meer waarschijnlijk, als man. Hoeveel procent van de vrouwen geeft aan hun 

seksleven een score van negen of tien? Veertien procent. 

 

(01u03‟21”) Mathias, jij mag aan et rad draaien. 

 

Acht punten. We kijken wat dat gedaan heeft met de laatste tussenstand. Wow. Aah. Wad een 

spannende nek-aan-nekrace. En we gaan et nog spannender maken, want ik roep er Joice bij 

en zij zal de twee punten op et rad vervangen door honderd punten. 

 

(01u04‟20”) En de laatste vraag is voor jullie, Mathias. Hoeveel honderplussers zijn er in ons 

land volgens de laatste meting uit tweeduizendenacht. Honderplussers? 

 

Zit er eentjen in de zaal? 

 

In ons land, in ons land. We zijn nog altijd- 

 

-het nu is, ja. 
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Oké, ik zou graag een getal horen, dame en heren.  

 

‟t Lijkt wel alsof jullie ze allemaal persoonlijk geteld hebben. 

 

Zesenveertig? Ja? 

 

Zesenveertig. Jullie zijn et daarmee eens, met die zesenveertig? 

 

Wat denken jullie? 

 

Jullie denken hoger?  

 

Jullie denken dat et er meer zijn dan zesenveertig? 

 

(01u05‟49”) Hoeveel honderdplussers zijn er bij ons? Ze willen allemaal lid worden van de 

Benidorm bastards en ze zijn met duizenddriehonderdéénentachtig. En de winnaars zijn 

gekend van vanavond. ‟t Is nie meer nodig. Et is nie meer nodig.  

 

Staat et op de honderd pu- op honderd punten? Nee, neeee. Ja? 

 

(01u06‟43”) Nee nee nee nee nee. We kijken misschien nog één keer naar de eindstand van 

deze Zot van Vlaanderen. De eindstand. Achtendertig punten voor et team van Mathias, maar 

vijftig punten rond voor et team van Staf. Zij zijn het zotst van Vlaanderen. Ja, en jullie zijn 

terecht heel erg blij vanavond want jullie krijgen allemaal een Suske en Wiske mee naar huis. 

Proficiat allemaal, dit was Zot van Vlaanderen. Dank aan mijn teamkapiteins en hun panel 

voor hun gewaardeerde medewerking. Dank aan de Zot van Vlaanderen-band voor de noten 

en u thuis voor het kijken. En als u deze week nog maar zestien uur tv heeft gekeken dan kunt 

u gerust nog een halfuurtje blijven hangen. Geniet nog van elkaar en van et weekend en tot 

volgende week. 
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Bijlage 2: lijsten tussentaalkenmerken 

 

 

Bijlage 2.1.: onze lijst 

 

 

Fonetisch/Fonologisch 

 

 

1. h-procope 

Vb. Ik eb, oe oud 

 

2. deletie eind-schwa als het volgende woord met een vocaal begint 

Vb. J‟ebt 

 

3. apocope en syncope bij korte functiewoorden (lidwoorden, voegwoorden, voorzetsels, en 

voornaamwoorden) 

Vb. me i.p.v. met, nie i.p.v. niet, wa i.p.v. wat, ma i.p.v. maar, da i.p.v. dat, as i.p.v. als, 

es i.p.v. eens, asof i.p.v. alsof 

Ook bij inhoudswoorden worden sommige klanken of lettergrepen soms niet 

uitgesproken.  

Vb. astublieft i.p.v. alstublieft, aloewel i.p.v. alhoewel 

 

4. Apocope van i van is in da‟s  

 

5. insertie van verbindings-n bij substantieven, persoonlijke voornaamwoorden en 

werkwoorden als het volgende woord met een vocaal begint 

Vb. Op et einde zetten em een spurt in, e feesjen ier in de studio 

 

6. Progressieve i.p.v. regressieve assimilatie  

Vb. Wat tan wel ? 

 

7. Auslaut -t wordt -d voor vocalen  

Vb. Wad is er nu mis me Antwerpen? 

 

8. Auslaut -s wordt -z voor vocalen 

Vb. da‟z al een hele tijd 

 

9. Apocope auslaut -d in werkwoordstammen eindigend op -nd 

Vb. Da vin „k ook echt 

 

10. Invoegen van klanken/lettergrepen  

Vb. oftwel 

 

 

Morfologisch 

 

11. Verbuiging van lidwoorden 

Vb. ne kameraad, den uitleg, wacht e keer  
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Goossens (2001: 8-9): 

 

Onbepaald lidwoord een: 

- voor een mannelijk zelfstandig naamwoord: ne of nen (als het zelfstandig naamwoord 

met een klinker, een h, d, t of b begint) 

Vb. ne stoel, nen aap 

- voor een vrouwelijk zelfstandig naamwoord: „n (= geen afwijkend gebruik) 

Vb. „n tafel 

- voor een onzijdig zelfstandig naamwoord: e of „n (als het volgende woord met een 

klinker of een h begint: geen afwijkend gebruik) 

Vb. e kind, „n aapke 

 

De bepaalde lidwoorden de/het: 

- voor een mannelijk zelfstandig naamwoord enkelvoud: de (= geen afwijkend gebruik) 

of den (als het zelfstandig naamwoord met een klinker, een h, d, t of b begint) 

Vb. de stoel, den aap 

- voor een vrouwelijk zelfstandig naamwoord enkelvoud: de: geen afwijkend gebruik 

Vb. de tafel 

- voor een onzijdig zelfstandig naamwoord enkelvoud: „t: geen afwijkend gebruik 

Vb. „t kind 

- meervoud: de: geen afwijkend gebruik 

Vb. de stoelen  

 

12. Afwijkende gebruik van adjectieven 

Vb. ne notoiren hoerenloper 

 

Goossens: 

 

- Voor een mannelijk zelfstandig naamwoord enkelvoud: -e (geen afwijkend gebruik) of 

-en (voor een klinker, h, d, t of b) 

Vb. den hoge stoel, die groten aap 

- Voor een vrouwelijk zelfstandig naamwoord enkelvoud: -e (als bijvoeglijk 

naamwoord in onverbogen vorm op p, t of k eindigt = geen afwijkend gebruik), eind-

d wordt i, geen uitgang in andere gevallen 

Vb. een rappe mus, een goei vrouw, die schoon tafel 

- Voor een onzijdig zelfstandig naamwoord enkelvoud: geen uitgang (goed: -d word 

vaak weggelaten) 

Vb. e klein tafelke, goe nieuws 

- Meervoud: dezelfde verdeling als vrouwelijk enkelvoud 

Vb. grote deuren, schoon tafels 

 

13. Afwijkende gebruik van de bezittelijke,aanwijzende, onbepaalde en vragende 

voornaamwoorden 

Vb. me zijne jas aan, en het bestond dieje toch, der ga gene volgende keer zijn 

 

- Voor een mannelijk zelfstandig naamwoord: -e (alleen afwijkend gebruik als 

voornaamwoord in onverbogen vorm niet op -e eindigt) of -en (voor een klinker, h, d 

of t) 

Bv. mijne man, dienen hond 
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- Voor een vrouwelijk zelfstandig naamwoord: geen afwijkend gebruik 

Uitzondering: onze: voor een vrouwelijk zelfstandig naamwoord kan de sjwa 

wegvallen bv. ons ma 

- Voor een onzijdig zelfstandig naamwoord: geen afwijkend gebruik 

Bv. ons huis, mijn glas 

- Meervoud: geen verbuiging: geen afwijkend gebruik 

Bv. mijn kinderen 

 

14. Afwijkingen in gebruik van persoonlijke voornaamwoorden 

-  het gij-systeem voor de 2e persoon 

Vb. Oe dat ge „t weet 

- Vormen als em voor de 3
e
 persoon enk. in onderwerpsfunctie 

Vb. en dan ging em 

- Herhaling van persoonlijk voornaamwoord 1
e
/2

e
 persoon enkelvoud 

Vb. ge denkt da „k ik da nie zie é 

 

De volgende kenmerken behoren ook tot de afwijkingen met betrekking tot het gebruik 

van persoonlijke voornaamwoorden, maar ze komen niet voor in het corpus. 

- (Zelle/ welle als meervoudspronomen) 

- (Afwijkend gebruik van reflexieve voornaamwoorden) 

- (Inconsequent gebruik van voornaamwoorden) 

 

15. Afwijkende werkwoordsvormen 

- Vormen op -n bij 1
e
 persoon enkelvoud 

Vb. ik rijen 

- Gebiedende wijs met -t 

Vb. Kalmeerd u 

- Deletie van eind-t in 2
e
/3

e
 pers enk 

Vb. oe da ze da ga doen 

- Afwijkend gebruik van zijn 

Vb. Ik zin echt van ‟t school veranderd 

 

16. Diminuering van substantieven met -ke, -eke, -ske 

Vb. stukske 

 

Vandekerckhove (2006: 145) 

Geen –ke na: 

- Een woord met –n als eindconsonant die voorafgegaan wordt door een lange klinker, 

een tweeklank of een sjwa  

Bv. teentje, tuintje 

- Een woord met –t als eindconsonant die voorafgegaan wordt door een lange klinker of 

consonant  

Bv. straatje, krantje 

 

17. Diminuering van bijwoorden met –(e)ke(s), etc. 

Vb. efkes 

 

Vandekerckhove (2006: 145) 

Geen –ke na: 
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- Een woord met -n als eindconsonant die voorafgegaan wordt door een lange klinker, 

een tweeklank of een sjwa  

Bv. teentje, tuintje 

- Een woord met –t als eindconsonant die voorafgegaan wordt door een lange klinker of 

consonant  

Bv. straatje, krantje 

 

18. Verbuiging ja/nee 

Vb. neeje 

 

19. Iets, veel,… + bijvoegelijk naamwoord zonder –s  

Vb. iets dom, niks speciaal 

 

20. clitische vormen van persoonlijke voornaamwoorden 

Vb. weette, azo zwart zijde nie zu 

 

 

Lexicaal 

 

21. Onomasiologische alternatieven 

Vb. terug (i.p.v. opnieuw), schoon (i.p.v. mooi) 

 

22. Tussenwerpsels 

Vb. zunne, soit,… 

 

23. Archaïsmen 

Vb. Ge moogt 

 

 

Grammaticaal 

 

24. Gebruik van voegwoorden voor/van i.p.v. om 

Vb. iets voor te lachen 

 

25. Gebruikt van lidwoorden bij persoonsnamen 

Vb. Den Bert, de Roger  

 

26. Dubbele negatie 

Vb. en dan daarna nooit nie meer over da faillissement 

 

27. Redundant en versterkend gebruik van dat bij voegwoorden 

Vb. wie dat er toen gedemarreerd ad 
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Bijlage 2.2.: lijst De Caluwe: mogelijke ingrediënten van tussentaal
4
 

 

 

Fonetiek/fonologie 

 

1. h-procope 

2. apocope en syncope bij korte functiewoorden 

3. apocope van eind-schwa als het volgende woord met een vocaal begint 

4. apocope auslaut-d in werkwoordstammen eindigend op /nd/ 

5. insertie van verbindings-n bij substantieven en werkwoorden 

6. progressieve i.p.v. regressieve assimilatie 

7. auslaut -t wordt -d voor vocalen 

 

 

Lexicon/woordvorming 

 

8. onomasiologische alternatieven 

9. hypercorrecties 

10. afwijkende imperatieven van zijn: zij(t) i.p.v. wees 

11. gebruik van het aanwijzend voornaamwoord zo‟n in plaats van zulke 

12. tussenwerpsels 

13. persoonsnamen op -er 

 

 

Morfo-syntaxis 

 

14. verbuiging van de lidwoorden 

15. verbuiging van de bezittelijke en aanwijzende voornaamwoorden 

16. afwijkende verbuiging adjectieven 

17. geen -s bij adjectieven na iets, veel,… 

18. afwijkende bezittelijke voornaamwoorden 

19. afwijkingen in gebruik van persoonlijke voornaamwoorden 

20. afwijkende werkwoordsvormen 

21. enkelvoud/meervoud bij tijdsaanduidingen 

22. diminuering van substantieven met -ke, -eke, -ske 

23. diminuering van bijwoorden met -(e)ke(s) 

24. afwijkende meervouden 

25. hulpwerkwoord moeten in negatieve zinnen in plaats van hoeven 

26. voorzetsels in plaats van achterzetsels 

27. rechtse plaatsing van het negatiepartikel niet 

28. als in afhankelijke vragen 

29. beknopte bijzin + te-infinitief ingeleid door van in plaats van om 

                                                           
 

 

 

4
 Persoonlijke communicatie JDC 
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30. beknopte bijzin + te-infinitief ingeleid door voor in plaats van om 

31. afwijkend gebruik van de lidwoorden 

32. gebruik van lidwoorden bij persoonsnamen 

33. dubbele negatie 

34. afwijkend gebruik van hebben en zijn als hulpwerkwoorden 

35. zijn als passief hulpwerkwoord in plaats van worden 

36. gebruik van het congruerend voegwoord 

37. hulpwerkwoord moeten in hypothetische zinnen 

38. afwijkend gebruik van voornaamwoorden 

39. consecutieve en finale dat-zinnen 

40. redundant/expletief en versterkend gebruik van dat bij voegwoorden en 

voornaamwoorden 

41. als als voegwoord van tijd 

42. gebruik van vanals in plaats van het voegwoord zodra 

43. afwijkend gebruik van de betrekkelijke voornaamwoorden die en dat 

44. afwijkend gebruik van gaan 

45. redundant gebruik van geworden/geweest in passieve zinnen 

46. doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 

47. subjectsreduplicatie 

48. clitische vormen van persoonlijke voornaamwoorden 

49. presentatief ‟t in plaats van er 

50. werkwoorden zonder te 

51. beknopte bijzin met vraagwoord en voltooid deelwoord 

52. afwijkende voegwoordconstructies van vergelijking 
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Bijlage 2.3.: lijst De Ridder 

 

 

Bron: De Ridder (2007): Vlaamse tussentaal op televisie: een analyse van het fictieve 

reportageprogramma „In de Gloria‟ 

 

 

Fonologie 

 

1. h-procope 

2. apocope en syncope bij korte functiewoorden en inhoudswoorden 

3. apocope van eind-schwa als het volgende woord met een vocaal begint 

4. apocope auslaut-d in werkwoordstammen eindigend op /nd/ 

5. invoegen van verbindings-n tussen twee vocalen 

6. progressieve i.p.v. regressieve assimilatie 

7. auslaut -t wordt -d voor vocalen 

8. invoegen van klanken/lettergrepen 

9. der, derover 

 

 

Morfologie 

 

10. Verbuiging van lidwoorden 

11. Verbuiging van de bezittelijke en aanwijzende voornaamwoorden 

12. Afwijkend gebruik van persoonlijke voornaamwoorden 

13. Afwijkende bezittelijke voornaamwoorden 

14. Afwijkende verbuiging adjectieven 

15. Diminuering van substantieven met -ke, -eke, -ske 

16. Diminuering van bijwoorden met -(e)ke(s) 

17. Clitische vormen van persoonlijke voornaamwoorden 

18. Afwijkende meervouden 

19. Afwijkende werkwoordsvormen 

20. Afwijkend formeel paradigma van het werkwoord zijn 

 

 

lexicon 

 

21. onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen 

22. hypercorrecties 

23. persoonsnamen op -er 

24. gebruik van het aanwijzend voornaamwoord zo‟n in plaats van zulke 

25. gebruik van vanals in plaats van het voegwoord zodra (morfo-syntaxis bij De Caluwe) 

26. afwijkend gebruik van lidwoorden (morfo-syntaxis bij De Caluwe) 

27. fout tegen het enkelvoud/meervoud bij tijdsaanduidingen (morfo-syntaxis bij De 

Caluwe) 

28. tussenwerpsels 

29. archaïsmen 
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syntaxis 

 

30. consecutieve en finale dat-zinnen 

31. redundant/expletief en versterkend gebruik van dat bij voegwoorden en 

voornaamwoorden 

32. hulpwerkwoord moeten in negatieve zinnen in plaats van hoeven 

33. hulpwerkwoord moeten in hypothetische zinnen 

34. voorzetsels in plaats van achterzetsels 

35. doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 

36. afwijkend gebruik van hebben en zijn als hulpwerkwoorden 

37. geen –s bij adjectieven na iets, veel,… 

38. beknopte bijzin + te-infinitief ingeleid door voor in plaats van om 

39. beknopte bijzin + te-infinitief ingeleid door van in plaats van om 

40. beknopte bijzin met vraagwoord en voltooid deelwoord 

41. werkwoorden zonder te 

42. afwijkend gebruik van gaan 

43. het gebruik van lidwoorden bij persoonsnamen 

44. subjectsreduplicatie 

45. presentatief ‟t in plaats van er 

46. afwijkend gebruik van betrekkelijke voornaamwoorden die en dat 

47. redundant gebruik van geworden/geweest in passieve zinnen 

48. dubbele negatie 

49. afwijkend gebruik van voornaamwoorden 

50. gebruik van het congruerend voegwoord 

51. als in afhankelijke vragen 

52. rechtse plaatsing van het negatiepartikel niet 

53. afwijkende voegwoordconstructies van vergelijking 

54. als als voegwoord van tijd 

 

 

 



155 

 

Bijlage 3: Lijst onomasiologische alternatieven (uit corpus) 

 

Der (en dervan,…) i.p.v. er (en ervan,…) 

 

Effe, effetjes (spreektaal, niet echt tussentaal) i.p.v. even (schakeringspartikel) 

 

Godverdekke 

 

Mekaar i.p.v. elkaar (het gebruik van mekaar is beperkt tot het informele Nederlands) 

 

Ne keer i.p.v. eens 

 

Om beurt i.p.v. om beurten, om de beurt 

 

Precies i.p.v. blijkbaar, kennelijk 

 

Program i.p.v. programma 

 

Schoon i.p.v. mooi 

 

Terug i.p.v. opnieuw, weer (bij een herhaling) 

 

Een specialleke i.p.v. een specialiteit 

 

Vernoemen i.p.v. noemen, vermelden 

 

 

Bronnen:  

 

http://vrttaal.net/taaldatabanken_master/algemeen/home.shtml 

http://taaladvies.net/ 

Algemene Nederlandse Spraakkunst (1997)

http://vrttaal.net/taaldatabanken_master/algemeen/home.shtml
http://taaladvies.net/
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Bijlage 4: supplementaire tabellen 

 

 

TT = tussentalige attestaties 

    Mog = mogelijkheden (tussentalige en standaardtalige attestaties) 

RF = Relatieve frequentie 

     

Bijlage 4.1.: Overzicht kenmerken 

 

  
 

Blokken 
  

De 
laatste 
show 

  

Goedele 
Nu 

  

Zot van 
Vlaanderen 

   TT Mog RF TT Mog RF TT Mog RF TT Mog RF 

FONOLOGISCH 
            h-procope 39 128 30,5% 12 74 16,2% 24 117 20,5% 17 158 10,8% 

deletie eind-schwa 15 64 23,4% 7 34 20,6% 13 58 22,4% 4 44 9,1% 

apocope en syncope bij korte functiewoorden 40 163 24,5% 19 123 15,4% 82 227 36,1% 55 159 34,6% 

syncope bij inhoudswoorden 1 
  

0 
  

2 
  

1 
  apocope is ('s) 6 10 60,0% 6 13 46,2% 4 5 80,0% 2 6 33,3% 

insertie verbindings -n 3 26 11,5% 0 13 0,0% 4 34 11,8% 1 20 5,0% 

Progressieve i.p.v. regressieve assimilatie 6 47 12,8% 0 26 0,0% 10 49 20,4% 0 29 0,0% 

auslaut -t wordt -d voor vocalen 5 87 5,7% 2 79 2,5% 22 81 27,2% 11 88 12,5% 

auslaut -s wordt -z voor vocalen 3 46 6,5% 3 35 8,6% 4 41 9,8% 3 42 7,1% 

apocope auslaut -d in werkwoordstammen eindigend op -nd 0 1 0,0% 0 2 0,0% 1 1 100% 0 0 
 invoegen van klanken/lettergrepen (ofwel) 0 

  
0 

  
0 

  
1 
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MORFOLOGISCH 
            verbuiging van lidwoorden 9 57 15,8% 2 40 5,0% 10 52 19,2% 4 62 6,5% 

afwijkend gebruik van adjectieven 2 23 8,7% 1 15 6,7% 1 12 8,3% 2 16 12,5% 

afwijkend gebruik van bez, aanw, vrag en onbep vnw 4 24 16,7% 1 14 7,1% 1 13 7,7% 4 9 44,4% 

gij-systeem voor de 2e persoon 6 84 7,1% 1 37 2,7% 1 95 1,1% 4 25 16,0% 

em voor 3e pers enk 3 7 42,9% 0 5 0,0% 0 13 0,0% 0 1 0,0% 

herhaling persoonlijk vnw 1e/2e pers enk 0 115 0,0% 0 48 0,0% 0 124 0,0% 1 57 1,8% 

vormen op -n bij 1e pers enk 1 3 33,3% 0 0 
 

0 8 0,0% 0 6 0,0% 

gebiedende wijs met -t 0 1 0,0% 0 0 
 

1 1 100% 0 1 0,0% 

deletie van eind -t in 2e/3e pers enk 0 43 0,0% 0 29 0,0% 0 36 0,0% 3 17 17,6% 

afwijkend gebruik van zijn 1 8 12,5% 0 1 0,0% 0 6 0,0% 0 3 0,0% 

diminuering substantieven -ke, etc 1 12 8,3% 1 2 50,0% 2 20 10,0% 1 7 14,3% 

diminuering bijwoorden met -ke, etc 1 1 100% 0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 Verbuiging ja/nee 1 64 1,6% 0 105 0,0% 0 65 0,0% 0 81 0,0% 

iets, veel,… + bijv naamw zonder -s 0 0 
 

0 1 0,0% 2 3 66,7% 0 0 
 clitische vormen van persoonlijke vnw 4 4 0,0% 0 0 

 
1 1 100% 0 0 

 LEXICAAL 
            onomasiologische alternatieven 5 

  
5 

  
10 

  
19 

  Tussenwerpsels 61 
  

12 
  

22 
  

15 
  archaïsmen 0 

  
0 

  
0 

  
1 

  GRAMMATICAAL 
            voor/van i.p.v. om 1 3 33,3% 0 7 0,0% 0 5 0,0% 0 3 0,0% 

lidwoorden bij persoonsnamen 4 40 10,0% 0 27 0,0% 0 14 0,0% 1 52 1,9% 

dubbele negatie 0 25 0,0% 0 18 0,0% 1 31 3,2% 0 24 0,0% 

redundant gebruik dat bij voegwoorden 1 13 7,7% 0 10 0,0% 0 9 0,0% 1 11 9,1% 
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Bijlage 4.2.: Algemene tussentaalindex 

 

  
Blokken 

  

De 
laatste 
show 

  

Goedele 
nu 

  

Zot van 
Vlaanderen 

 

 
TT Mog RF TT Mog RF TT Mog RF TT Mog RF 

FONOLOGISCH 
            h-procope 39 128 30,5% 12 74 16% 24 117 20,5% 17 158 10,8% 

deletie eind-schwa 15 64 23,4% 7 34 20,6% 13 58 22,4% 4 44 9,1% 

apocope en syncope bij korte functiewoorden 40 163 24,5% 19 123 15,4% 82 227 36,1% 55 159 34,6% 

apocope is ('s) 6 10 60,0% 6 13 46,2% 4 5 80,0% 2 6 33,3% 

insertie verbindings -n 3 26 11,5% 0 13 0,0% 4 34 11,8% 1 20 5,0% 

Progressieve i.p.v. regressieve assimilatie 6 47 12,8% 0 26 0,0% 10 49 20,4% 0 29 0,0% 

auslaut -t wordt -d voor vocalen 5 87 5,7% 2 79 2,5% 22 81 27,2% 11 88 12,5% 

auslaut -s wordt -z voor vocalen 3 46 6,5% 3 35 8,6% 4 41 9,8% 3 42 7,1% 

MORFOLOGISCH 
            verbuiging van lidwoorden 9 57 15,8% 2 40 5,0% 10 52 19,2% 4 62 6,5% 

afwijkend gebruik van adjectieven 2 23 8,7% 1 15 6,7% 1 12 8,3% 2 16 12,5% 

afwijkend gebruik van bez, aanw, vrag en onbep 
voornaamwoorden 4 24 16,7% 1 14 7,1% 1 13 7,7% 4 9 44,4% 

gij-systeem voor de 2e persoon 6 84 7,1% 1 37 2,7% 1 95 1,1% 4 25 16,0% 

em voor 3e pers enk 3 7 42,9% 0 5 0,0% 0 13 0,0% 0 1 0,0% 

herhaling persoonlijk vnw 1e/2e pers enk 0 115 0,0% 0 48 0,0% 0 124 0,0% 1 57 1,8% 

deletie van eind -t in 2e/3e pers enk 0 43 0,0% 0 29 0,0% 0 36 0,0% 3 17 17,6% 

afwijkend gebruik van zijn 1 8 12,5% 0 1 0,0% 0 6 0,0% 0 3 0,0% 

diminuering substantieven -ke, etc 1 12 8,3% 1 2 50,0% 2 20 10,0% 1 7 14,3% 
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Verbuiging ja/nee 1 64 1,6% 0 105 0,0% 0 65 0,0% 0 81 0,0% 

GRAMMATICAAL 
            voor/van i.p.v. om 1 3 33,3% 0 7 0,0% 0 5 0,0% 0 3 0,0% 

lidwoorden bij persoonsnamen 4 40 10,0% 0 27 0,0% 0 14 0,0% 1 52 1,9% 

dubbele negatie 0 25 0,0% 0 18 0,0% 1 31 3,2% 0 24 0,0% 

redundant gebruik dat bij voegwoorden 1 13 7,7% 0 10 0,0% 0 9 0,0% 1 11 9,1% 

Index algemeen (gewogen gemiddelde) 150 1089 13,8% 55 755 7,3% 179 1107 16,2% 114 914 12,5% 
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Bijlage 4.3.: Fonologische tussentaalindex 

 

  
Blokken 

  

De 
laatste 
show 

  

Goedele 
nu 

  

Zot van 
Vlaanderen 

 

 
TT Mog RF TT Mog RF TT Mog RF TT Mog RF 

h-procope 39 128 30,5% 12 74 16,2% 24 117 20,5% 17 158 10,8% 

deletie eind-schwa 15 64 23,4% 7 34 20,6% 13 58 22,4% 4 44 9,1% 

apocope en syncope bij korte 
functiewoorden 40 163 24,5% 19 123 15,4% 82 227 36,1% 55 159 34,6% 

apocope is ('s) 6 10 60,0% 6 13 46,2% 4 5 80,0% 2 6 33,3% 

insertie verbindings -n 3 26 11,5% 0 13 0,0% 4 34 11,8% 1 20 5,0% 

Progressieve i.p.v. regressieve assimilatie 6 47 12,8% 0 26 0,0% 10 49 20,4% 0 29 0,0% 

auslaut -t wordt -d voor vocalen 5 87 5,7% 2 79 2,5% 22 81 27,2% 11 88 12,5% 

auslaut -s wordt -z voor vocalen 3 46 6,5% 3 35 8,6% 4 41 9,8% 3 42 7,1% 

Index fonologisch (gewogen gemiddelde) 117 571 20,5% 49 397 12,3% 163 612 26,6% 93 546 17,0% 
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Bijlage 4.4.: Morfologische tussentaalindex 

 

  
Blokken 

  

De 
laatste 
show 

  

Goedele 
nu 

  

Zot van 
Vlaanderen 

 

 
TT Mog RF TT Mog RF TT Mog RF TT Mog RF 

verbuiging van lidwoorden 9 57 15,8% 2 40 5,0% 10 52 19,2% 4 62 6,5% 

afwijkend gebruik van adjectieven 2 23 8,7% 1 15 6,7% 1 12 8,3% 2 16 12,5% 

afwijkend gebruik van bez, aanw, vrag en onbep 
voornaamwoorden 4 24 16,7% 1 14 7,1% 1 13 7,7% 4 9 44,4% 

gij-systeem voor de 2e persoon 6 84 7,1% 1 37 2,7% 1 95 1,1% 4 25 16,0% 

em voor 3e pers enk 3 7 42,9% 0 5 0,0% 0 13 0,0% 0 1 0,0% 

herhaling persoonlijk vnw 1e/2e pers enk 0 115 0,0% 0 48 0,0% 0 124 0,0% 1 57 1,8% 

deletie van eind -t in 2e/3e pers enk 0 43 0,0% 0 29 0,0% 0 36 0,0% 3 17 17,6% 

afwijkend gebruik van zijn 1 8 12,5% 0 1 0,0% 0 6 0,0% 0 3 0,0% 

diminuering substantieven -ke, etc 1 12 8,3% 1 2 50,0% 2 20 10,0% 1 7 14,3% 

Verbuiging ja/nee 1 64 1,6% 0 105 0,0% 0 65 0,0% 0 81 0,0% 

Index morfologisch (gewogen gemiddelde) 27 437 6,2% 6 296 2,0% 15 436 3,4% 19 278 6,8% 
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Bijlage 4.5.: Grammaticale tussentaalindex 

 

  
Blokken 

  

De 
laatste 
show 

  

Goedele 
nu 

  

Zot van 
Vlaanderen 

 

 
TT Mog RF TT Mog RF TT Mog RF TT Mog RF 

voor/van i.p.v. om 1 3 33,3% 0 7 0,0% 0 5 0,0% 0 3 0,0% 

lidwoorden bij persoonsnamen 4 40 10,0% 0 27 0,0% 0 14 0,0% 1 52 1,9% 

dubbele negatie 0 25 0,0% 0 18 0,0% 1 31 3,2% 0 24 0,0% 

redundant gebruik dat bij voegwoorden 1 13 7,7% 0 10 0,0% 0 9 0,0% 1 11 9,1% 

index grammaticaal (gewogen gemiddelde) 6 81 7,4% 0 62 0,0% 1 59 1,7% 2 90 2,2% 
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Bijlage 4.6.: Kenmerken die niet in de tussentaalindex zijn opgenomen 

 

Soms hebben we geen relatieve frequentie berekend. Dat is het geval als het kenmerk noch in tussentalige, noch in standaardtalige vorm 

voorkomt in de transcriptie van een bepaald programma of als de relatieve frequentie om methodologische redenen niet betrouwbaar is. (zie 

scriptie) 

 

  
Blokken 

  

De 
laatste 
show 

  

Goedele 
Nu 

  

Zot van 
Vlaanderen 

 

 
TT Mog RF TT Mog RF TT Mog RF TT Mog RF 

syncope bij inhoudswoorden 1 
  

0 
  

2 
  

1 
  apocope auslaut -d in werkwoordstammen eindigend op -nd 0 1 0,0% 0 2 0,00% 1 1 100% 0 0 

 invoegen van klanken/lettergrepen (ofwel) 0 
  

0 
  

0 
  

1 
  vormen op -n bij 1e pers enk 1 3 33,3% 0 0 

 
0 8 0,0% 0 6 0,0% 

gebiedende wijs met -t 0 1 0,0% 0 0 
 

1 1 100% 0 1 0,0% 

diminuering bijwoorden met -ke, etc 1 1 100% 0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 iets, veel,… + bijv naamw zonder -s 0 0 

 
0 1 0,00% 2 3 66,7% 0 0 

 clitsiche vormen van persoonlijke vnw 4 4 0,00% 0 0 
 

1 1 100% 0 0 
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Bijlage 4.7.: Lexicale afwijkingen 

 

Soms hebben we geen relatieve frequentie berekend. Dat is het geval als het kenmerk noch in tussentalige, noch in standaardtalige vorm 

voorkomt in de transcriptie van een bepaald programma of als de relatieve frequentie om methodologische redenen niet betrouwbaar is. (zie 

scriptie) 

 

 

  
Blokken 

  

De 
laatste 
show 

  

Goedele 
Nu 

  

Zot van 
Vlaanderen 

 

 
TT Mog RF TT Mog RF TT Mog RF TT Mog RF 

onomasiologische alternatieven 5 
  

5 
  

10 
  

19 
  der/dervan 4 24 16,7% 4 14 28,6% 7 19 36,8% 7 41 17,1% 

programma (program) 1 3 33,3% 0 1 0,0% 0 0 
 

0 1 0,0% 

vloek (godverdekke) 1 1 100% 0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 "specialiteit" (een specialleke) 0 0 

 
1 1 100% 0 0 

 
0 0 

 mooi (schoon) 0 0 
 

0 1 0,0% 2 8 25,0% 0 0 
 eens (ne keer) 0 0 

 
0 3 0,0% 1 2 50,0% 1 3 33,3% 

noemen (vernoemen) 0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

1 1 100% 

om de beurt/om beurten (om 
beurt) 0 0 

 
0 0 

 
0 0 

 
4 4 100% 

elkaar (mekaar) 0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

3 7 42,9% 

opnieuw/weer (terug) 0 7 0,0% 0 1 0,0% 0 5 0,0% 2 16 12,5% 

blijkbaar/kennelijk (precies) 0 1 0,0% 0 0 
 

0 1 0,0% 1 2 50,0% 

Tussenwerpsels 61 
  

12 
  

22 
  

15 
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Éh/hé/é 36 
  

7 
  

18 
  

12 
  Voila 5 

  
4 

  
0 

  
0 

  allé 7 
  

0 
  

0 
  

0 
  zunne 5 

  
0 

  
0 

  
0 

  seg 3 
  

0 
  

1 
  

0 
  lap 1 

  
0 

  
0 

  
0 

  soit 1 
  

0 
  

0 
  

0 
  jong 2 

  
0 

  
1 

  
0 

  si 1 
  

0 
  

0 
  

0 
  foert 0 

  
0 

  
1 

  
0 

  ewel 0 
  

1 
  

0 
  

0 
  zuh 0 

  
0 

  
1 

  
0 

  Ela 0 
  

0 
  

0 
  

3 
  archaïsmen 0 

  
0 

  
0 

  
1 
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