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Voorwoord 

__________________________________________________________________________ 

 

Het schrijven van deze scriptie bracht – in alle eerlijkheid – de nodige portie stress en 

onzekerheid met zich mee. De omvang van het onderzoek en de bijhorende tijdsdruk 

bezorgden mij, zeker naar het einde toe, meerdere moeilijke momenten. Van de resultaten 

van dat onderzoek, die ik uiteindelijk heb kunnen neerschrijven in dit werk, ben ik wel zeer 

tevreden. Het heeft veel tijd en inspanning gevergd om de tv-programma’s te transcriberen, 

de uitkomsten te berekenen en de eindresultaten in een mooi verslag te gieten, maar het is 

mij toch gelukt. Ik mag echter niet vergeten dat ik daarbij veel te danken heb aan enkele 

mensen die mij hebben geholpen om dit onderzoek tot een goed einde te brengen. Aan de 

hand van deze woorden dank ik in eerste instantie mijn promotor, Prof. Dr. Johan De 

Caluwe, voor de persoonlijke begeleiding tijdens het hele academiejaar. Dankzij zijn snelle 

antwoorden op mijn talrijke vragen kon ik aan een vlot tempo mijn onderzoek uitvoeren en 

neerschrijven. Maar ik wil ook mijn moeder bedanken voor de talloze controles op domme 

schrijffouten en mijn vriend Jordy voor de morele steun. Natuurlijk mag ik ook mijn 

vriendinnen Barbara, Celine en Lynn niet vergeten. Zij stonden dit academiejaar voor 

dezelfde zware opdracht, waardoor we steeds bij elkaar terecht konden voor de nodige 

peptalk. Zonder al die personen had ik deze opdracht nooit tot een goed einde kunnen 

brengen! 

 

           Lynn Prieels 

                 Gent, mei 2012
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Inleiding 
__________________________________________________________________________ 

 

Goede avond beste kijkers en welkom terug voor een nieuwe aflevering. Het is een cliché 

waarmee de tv-presentator aan het begin van zijn programma de kijkers verwelkomt. Dat hij 

daarbij een verzorgde, accentloze uitspraak hanteert, hoeft niet te verbazen. Van de 

openbare omroep wordt immers verwacht dat hij standaardtaal hanteert om zo kijkers en 

luisteraars uit het hele Nederlandse taalgebied te bereiken. VRT-taaladviseur Ruud 

Hendrickx (1998) vermeldt hierover het volgende in zijn Taalcharter: 

 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.            

             (VRT-Taalcharter, Hendrickx 1998) 

Ondanks dat duidelijke standpunt van de taaladviseur komen er op de Vlaamse televisie toch 

allerlei andere taalvariëteiten aan bod. In talkshows en amusementsprogramma’s 

bijvoorbeeld worden we tegenwoordig steeds vaker geconfronteerd met tussentaal dan met 

het vooropgestelde Standaardnederlands. 

De voorbije jaren is er al veel onderzoek verricht naar de opkomst van tussentaal in de 

Vlaamse media. Het gaat hierbij voornamelijk om het gebruik en de functie van die 

taalvariëteit in fictieprogramma’s.  Zo werd onder andere het taalgebruik van de personages 

in de soaps ‘Thuis’ en ‘Familie’ onder de loep genomen (Geeraerts, Penne & 

Vanswegenoven 2000) en maakte De Ridder (2007) een analyse van het fictieve 

reportageprogramma In de gloria. Ook Imschoot (2005) onderzocht het gebruik van dialect 

en tussentaal in Vlaamse televisiefictie en ten slotte gaf Saman (2003) een overzicht van het 

taalgebruik in reclamespots op de radio in Vlaanderen van 1991 tot 2001. Het frequente 

gebruik van andere taalvariëteiten dan het Standaardnederlands in fictieprogramma’s stuit 

VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx (1998) dan weer niet tegen de borst: 

 Dialect en tussentaal zijn geenszins uitgesloten, maar ze kunnen alleen worden 

 gebruikt in programma’s waarin ze functioneel zijn, met name in fictie en in uitzendingen over 

 streekcultuur. In soaps, feuilletons en comedyseries van eigen bodem mag dialect en  

 tussentaal te horen zijn.                      (VRT-Taalcharter, Hendrickx 1998) 
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Als presentatietaal of in ‘programma’s waarin de taal alleen maar een neutraal medium is om 

de boodschap over te brengen’ (VRT-Taalcharter, Hendrickx 1998) wijst hij elke andere 

variëteit dan standaardtaal regelrecht van de hand. Uit bovenvermelde studies is echter 

gebleken dat de omroep in de praktijk niet altijd aan die regel voldoet. 

Naar aanleiding van het onderzoek van Saey (2010) naar de taal van radiopresentatoren kan 

het interessant zijn om ook na te gaan welke variëteit(en) presentatoren op televisie 

hanteren. In deze scriptie zal een analyse worden gemaakt van het taalgebruik in zes tv-

programma’s. Hierbij concentreren we ons voornamelijk op de verschillende taalvariëteiten 

die de presentator gebruikt. Om na te gaan of er verschillen zijn wat betreft de taalnormen 

tussen de commerciële televisiezender VTM (Vlaamse Televisie Maatschappij) en de 

openbare omroep VRT (Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie) werden voor elke 

zender drie programma’s gekozen: Groene Vingers, Royalty en Stadion op VTM en 

Groenland, 10 jaar Dieren in nesten en Vlaanderen Vakantieland op Eén. Ze vallen onder de 

noemer ‘tv-magazines’ en volgens het Taalcharter (1998) zouden die van de VRT moeten 

worden gepresenteerd in Standaardnederlands. Het voornaamste doel van deze analyse is 

na te gaan of de presentatoren zich tijdens de presentatie daadwerkelijk aan die regel 

houden. 

Tijdens het programma komen er ook andere, onbekende personages aan het woord die in 

meer of mindere mate tussentaal en/of dialect praten. Met dit onderzoek zal eveneens 

worden nagegaan of de presentatoren in bepaalde omstandigheden – wanneer ze 

bijvoorbeeld in gesprek treden met de overige personages – hun taalgebruik aanpassen. Zo 

is het mogelijk dat de presentator in de ene situatie standaardtaal hanteert en daarna 

overschakelt naar een andere taalvariëteit. Ook de factoren die bij dat code-switchen een 

invloed hebben, zullen in dit werk worden beschreven. 

Samengevat zal in deze scriptie dus de aandacht worden gevestigd op het gebruik van 

tussentaal op televisie en meer bepaald op het taalgebruik van de presentatoren in tv-

magazines. In een eerste hoofdstuk wordt kort een beeld geschetst van de geschiedenis van 

het Nederlands in Vlaanderen vanaf de 19e eeuw. Bij de beschrijving van de evolutie van het 

Vlaamse taallandschap wordt voornamelijk de nadruk gelegd op de opmars van tussentaal 

en de polemiek daarrond. Vervolgens wordt het taalbeleid van de media belicht. Voor de 

openbare omroep gebeurt dat aan de hand van het Taalcharter (1998), opgesteld door VRT-

taaladviseur Ruud Hendrickx. Voor het taalbeleid van de commerciële zender baseren we 

ons op een interview met VTM-taalraadsman Jan Schoukens, afgenomen door Van 

Beversluys (2004). In dat hoofdstuk gaan we na wat de visie is van beide zenders ten 

aanzien van standaardtaal en tussentaal op televisie. In het derde hoofdstuk wordt de 
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methodologie van dit onderzoek belicht. Hierin worden uitvoerig de opzet en werkwijze 

besproken. Eerst worden de geobserveerde programma’s uitgebreid toegelicht; daarna volgt 

een lijst van de tussentalige kenmerken die bij de analyse in acht worden genomen. Het 

vierde hoofdstuk houdt de eigenlijke analyse van het taalgebruik van de presentatoren in. 

Aan de hand van tabellen zal worden aangegeven welke tussentaalkenmerken het 

frequentst voorkomen en welke presentator het vaakst tussentaal spreekt. In het voorlaatste 

hoofdstuk wordt het fenomeen code-switching uitvoerig toegelicht en worden voorbeelden 

gegeven uit het taalgebruik van de presentatoren. Het zesde en laatste hoofdstuk sluit 

uiteindelijk af met de voornaamste bevindingen en conclusies van het onderzoek. 
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Hoofdstuk 1: Het taallandschap in Vlaanderen 

__________________________________________________________________________ 

 

De afgelopen jaren publiceerden taalkundigen verscheidene artikelen waarin ze hun 

ongenoegen uitten over de informele taalvariëteit die zich recent in Vlaanderen ontwikkelde. 

Neerlandici gebruiken hiervoor de term tussentaal, maar er bestaan verschillende 

benamingen voor die informele spreektaal in Vlaanderen: Van Istendael (1989) heeft het 

bijvoorbeeld over Verkavelingsvlaams, terwijl Goossens (2000) Schoon Vlaams verkiest en 

Geeraerts (2001) het over soapvlaams heeft (Geeraerts 2001:339). Zoals de naam laat 

blijken, is tussentaal noch standaardtaal noch dialect, maar een taal die er tussen ligt 

(Goossens 2000:3-4).  Waar die auteurs tijdens hun negatief discours echter geen rekening 

mee houden, is het feit dat tussentaal zich op een volkomen natuurlijke wijze heeft 

ontwikkeld, omdat daar een behoefte aan was. De Caluwe (2002) verwoordt dit als volgt: 

 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 2002:59-60) 

Tussentaal is dus ontstaan omdat enerzijds de Vlaamse dialecten in steeds minder situaties 

worden gesproken en anderzijds omdat er bij Vlamingen een terughoudende reactie 

tegenover het Standaardnederlands bestaat. Die houding is het gevolg van de 

problematische standaardtaalontwikkeling in het zuiden van het Nederlandse taalgebied. 

Alvorens dieper in te gaan op de huidige sterke positie van Vlaamse tussentaal, wordt de 

taalsituatie van Vlaanderen in de 19e en 20e eeuw geschetst. Uiteraard hebben ook vroegere 

gebeurtenissen een rol gespeeld voor de hedendaagse positie van onze standaardtaal, maar 

daar zullen we in dit werk niet verder op ingaan. In deze scriptie staat immers de recente 

tussentaal centraal. Aangezien de opkomst van dat taalverschijnsel gesitueerd moet worden 

in de twintigste eeuw, zullen we onze blik dan ook niet verder in de tijd terugwerpen. Daarna 

volgt een beschrijving van de huidige taaltoestand met speciale aandacht voor de opmars 

van tussentaal. Tot slot worden kort de verwachtingen van enkele taalkundigen over de 

toekomst van Vlaanderen op het vlak van taal belicht. 
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1.1. De taaltoestand in Vlaanderen in de 19e en 20e eeuw 
 

Het Nederlands heeft zich relatief laat ontwikkeld tot standaardtaal in Vlaanderen. Na de 

Belgische onafhankelijkheid in 1830 werd het Frans (opnieuw) uitgeroepen tot officiële taal 

van het gebied, waardoor de eigen Vlaamse taal grotendeels werd verdrongen en enkel nog 

in informele omstandigheden werd gebruikt (De Caluwe 2006a:519-520). Er was echter een 

kleine groep intellectuelen – afkomstig uit de lagere middenklasse en bestaande uit 

schrijvers, filologen, artsen, juristen, priesters, enz. – die een Vlaams nationaal bewustzijn 

koesterden en die zich wilden inzetten voor de ontplooiing van de volkstaal (Janssens en 

Marynissen 2003:142). Die groep vormde de zogenaamde Vlaamse Beweging, door 

Janssens en Marynissen beschreven als: 

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

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

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

 of als gemeenschap binnen of buiten het Belgische staatsverband.    

                (Janssens & Marynissen 2003:143-144)  

Deze groep “Vlaamse taalminnaars” streefde naar de erkenning van de eigen Vlaamse taal 

en het gebruik van het Nederlands binnen alle sectoren van het openbare leven. Een 

belangrijk discussiepunt hierbij was de keuze tussen enerzijds aansluiting bij de 

standaardtaal van het Noorden – ook wel het integrationistisch standpunt genoemd – of 

anderzijds een particularistische houding door trouw te blijven aan het Vlaamse taalgoed om 

zo een eigen Vlaamse standaardtaal te ontwikkelen. Uiteindelijk behaalden de 

integrationisten de overwinning en zocht Vlaanderen aansluiting bij het noordelijke 

Standaardnederlands (Janssens & Marynissen 2003:144-152).    

 De verspreiding van die nieuwe standaardtaal in Vlaanderen verliep aanvankelijk vrij 

moeizaam en het was pas in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw dat het 

Standaardnederlands steeds meer aan terrein won. Dat was onder andere het gevolg van 

enkele grondige veranderingen in het onderwijs en de toegenomen mobiliteit van de 

samenleving, maar wat we hierbij zeker niet uit het oog mogen verliezen is de opkomst van 

radio en televisie. Via die nieuwe media konden kijkers en luisteraars worden bereikt uit alle 

hoeken van het Nederlandse taalgebied. Opdat de sprekers overal verstaanbaar zouden zijn, 

was het noodzakelijk om de algemene standaardtaal te hanteren ( Van der Horst 1999:367-

368). Bovendien werden er op dat moment veel meer taalpedagogische inspanningen 

geleverd. Niet alleen de zogenaamde ABN-acties op school, maar ook rubrieken met 

taalraadgevingen in kranten, op radio en televisie bevorderden het gebruik van het 

Algemeen Nederlands in Vlaanderen (Goossens 2000:5).  
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 Vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw krompen al die acties ten voordele van 

het noordelijke Standaardnederlands in Vlaanderen echter sterk in als gevolg van een debat 

tussen de integrationisten en de particularisten. De eerste groep pleitte hierbij voor een 

volledige overname van de standaardtaal van onze noorderburen, terwijl de anderen ijverden 

voor een eigen, Belgische variant van het Nederlands (Janssens en Marynissen 2003:199-

200). Die discussie leidde ertoe dat de norm ruimer en soepeler werd, waardoor het 

Nederlands in Vlaanderen verschilde van de Noord-Nederlandse norm op het vlak van 

uitspraak, woordenschat en informeel taalgebruik (van der Horst 1999:383). Verderop in dit 

hoofdstuk zullen we bespreken welke verdere gevolgen die normverruiming had voor de 

hedendaagse taalsituatie in Vlaanderen. 

1.2. De huidige taaltoestand in Vlaanderen 

1.2.1. Inleiding  

 

Hierboven werd al vermeld dat vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw de norm voor 

de standaardtaal in Vlaanderen versoepelde. Dat valt onder andere op door de nieuwe 

varianten van het Nederlands die radio en televisie hanteren. Het gevolg hiervan verwoordt 

Van den Toorn als volgt: 

 Er komt een toenemende tolerantie, misschien ook onverschilligheid, ten aanzien van  

 uitspraak, woordkeus, dialectische varianten en informeel taalgebruik, met als gevolg dat de

 standaardtaal langzaam gaat divergeren.      

           (Van den Toorn, geciteerd in van der Horst 1999:383-384) 

Op dat moment komt het aansluitingsproces van Vlaanderen bij de Noord-Nederlandse norm 

tot stilstand. Op school worden niet langer ABN-acties gevoerd, rubrieken met taaladvies zijn 

uit de kranten verdwenen en ook op radio en televisie hechten sprekers geen belang meer 

aan de Hollandse norm (Goossens 2000:5). De Vlamingen willen niet langer de taal van hun 

noorderburen slaafs overnemen, maar ze eisen meer eigen (Vlaamse) inbreng in de 

standaardtaal. Die ‘gereserveerde’ houding tegenover het noordelijk Nederlands is 

begrijpelijk aangezien hen bij de ontwikkeling van een officiële taalvariëteit in feite een 

vreemde taal werd opgelegd. Vlamingen werden verplicht om in alle situaties – zelfs bij 

informele gesprekken – een taal te spreken die hen niet eigen was (De Caluwe 2002:61). 

Dat heeft er voor gezorgd dat zij het Standaardnederlands nog steeds aanvoelen als een 

‘zondagspak’, zoals Geeraerts (2001) het noemt, waarin ze zich allesbehalve comfortabel 

voelen (Geeraerts 2001:343). Op die manier ontstond in het zuiden van het Nederlandse  
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taalgebied een eigen variant van het Standaardnederlands: Belgisch Nederlands. Daarnaast 

ontwikkelde zich in Vlaanderen eveneens een informele omgangstaal. Het is een taal waarin 

de sprekers zich op hun gemak voelen en die typisch Belgische taalkenmerken bevat 

(Goossens 2000:4). In een volgende paragraaf zullen we focussen op die nieuwe variëteit 

van het Nederlands. 

1.2.2. Tussentaal 

1.2.2.1. Het Vlaamse taalcontinuüm 

 

Alvorens we onze aandacht toespitsen op tussentaal kan het interessant zijn om een beeld 

te schetsen van het huidige taalcontinuüm in Vlaanderen. Daarvoor baseren we ons op de 

visies van twee auteurs: Geeraerts (2001) en De Ridder (2007). Geeraerts (2001) 

onderscheidt drie taalvariëteiten in Vlaanderen. Aan de ene pool plaatst hij de Vlaamse 

dialecten zoals die vandaag nog worden gesproken door de oudste generatie van de 

bevolking. Dialecten bezitten specifieke kenmerken – zowel op fonologisch, morfologisch, 

lexicaal als syntactisch vlak – die sterk gebonden zijn aan een bepaalde streek. 

Taalkundigen stelden de voorbije decennia vast dat de kennis en het gebruik van dialecten 

bij de jongere generaties verloren gaan en dat ze voornamelijk nog worden gesproken door 

de oudere bevolking (Janssens en Marynissen 2003:182-183). Aan de andere pool plaatst 

Geeraerts het Belgisch Nederlands, ook wel VRT-Nederlands genoemd, ‘omdat de taal van 

de journaals op radio en tv als de norm hiervoor beschouwd wordt’ (Geeraerts 2001:339). 

Het is een variëteit van het noordelijke Nederlands die geldt als standaardtaal in Vlaanderen. 

Daartussen situeert hij nog een tussenlaag waarin zich de Vlaamse informele tussentaal 

bevindt (Geeraerts:338-339). Geeraerts stelt dat schematisch voor als volgt: 

       (Geeraerts 2001:340) 
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De lijnen geven de afstand tussen de verschillende taalvariëteiten weer. Boven aan het 

continuüm bevindt zich de standaardtaal. Voor Nederland is dat het Nederlands 

Standaardnederlands; voor Vlaanderen is dat het Belgisch Standaardnederlands. Geeraerts 

benadrukt dat het niet gaat om twee verschillende talen, maar wel om variëteiten van 

eenzelfde taal: het Nederlands, en dat ze onderling niet zo sterk van elkaar verschillen. Het 

zijn in feite ‘nationale variëteiten van de standaardtaal’ zoals bijvoorbeeld Oostenrijks Duits 

en Duits Duits, Brits Engels en Amerikaans Engels (Geeraerts 2001:341). Weliswaar bestaat 

er tussen beide taalvariëteiten een subtiel onderscheid zowel op fonologisch als op lexicaal 

vlak. Wat de uitspraak betreft, wordt het noordelijke Nederlands gekenmerkt door 

diftongering1 van lange klinkers (ee, oo, uu,…) en stemloos uitspreken van g, v en z als ch, f 

en s, wat in het Belgisch Nederlands niet voorkomt. Typisch Belgische woorden als croque-

monsieur, fruitsap en ajuin worden in het Nederlands Nederlands dan weer vervangen door 

tosti, jus d’orange  en ui (Geeraerts 2001:338-339).     

 Helemaal onder aan het continuüm situeren zich de dialecten, die – zoals hierboven 

vermeld – voornamelijk worden gesproken door de oudere generatie van de bevolking. 

Tussen die twee polen bevindt er zich bij beide taalvariëteiten een tussenlaag: in Nederland 

wordt die ingevuld door de Nederlandse informele spreektaal; in Vlaanderen hebben we de 

zogenaamde tussentaal. Aan de hand van de lengte van de lijnen uit de figuur kan worden 

afgeleid dat de informele omgangstaal in Vlaanderen verder af staat van de algemene norm 

dan in Nederland (Geeraerts 2001:338-340).       

 De Ridder (2007) voegt aan die driedeling van Geeraerts nog twee Vlaamse 

taalvariëteiten toe. Een grafische weergave van zijn visie ziet er als volgt uit: 

 

                    (De Ridder 2007:13) 

Net zoals Geeraerts plaatst De Ridder aan de ene pool de dialecten, aan de andere pool de 

Algemeen Nederlandse standaardtaal en daartussenin tussentaal. Daarnaast situeert hij 

tussen het dialect en de tussentaal het regiolect. Regiolecten zijn taalvariëteiten die zich 

beperken tot een bepaalde regio. Ze leunen nog vrij sterk aan bij de dialecten, maar de 

opvallendste dialectkenmerken zijn uitgevlakt (De Caluwe 2002:57). Aan de andere kant van 

het continuüm – tussen de standaardtaal en tussentaal – plaatst hij de informele 

                                                
1
 Diftongering, ook wel klankbreking genoemd,  is een klankverandering waarbij de tong verglijdt 

vanuit een lage positie naar een hogere positie in de mond. Het resultaat bij diftongering zijn de 

zogenaamde diftongen ij, ui en ou.  
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standaardtaal. De Ridder definieert die als een taalvariëteit die zeer dicht aansluit bij het 

Standaardnederlands, maar er toch af en toe fonologische verschillen mee vertoont. Als 

voorbeeld geeft hij het taalgebruik van de presentator van een talkshow op de VRT die aan 

de hand van een regionale uitspraak van bepaalde klanken zijn afkomst verraadt. (De Ridder 

2007:13). Voor dit onderzoek is er vooral belangstelling voor de middelste taalvariëteit op het 

continuüm en daarom zal die uitvoerig worden behandeld in een volgende paragraaf. 

1.2.2.2. Wat is tussentaal? 

 

Na een korte schets van het hedendaagse taalcontinuüm spitsen we ons in dit gedeelte toe 

op de veelbesproken informele spreektaal in Vlaanderen: tussentaal. Eerst en vooral is het 

interessant om te weten wat die taalvariëteit nu precies inhoudt en waar ze precies vandaan 

komt. Bij de opstelling van een definitie baseren we ons op verscheidene auteurs. De 

afgelopen decennia hebben taalkundigen die informele spreektaal immers massaal 

becommentarieerd, maar met een objectieve beschrijving hielden ze zich niet bezig. Velen 

omschrijven haar als ‘een taal die noch het ene, VRT-Nederlands, noch het andere, dialect, 

is, maar er ergens tussen zit’ (Goossens 2000:9). In wat volgt zullen we aan de hand van de 

visies van verschillende linguïsten eerst een definitie opstellen en vervolgens de factoren die 

een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van tussentaal beschrijven.   

  

1.2.2.2.1. Een definitie 

   

In 1989 schrijft Geert van Istendael in zijn Belgisch Labyrint voor het eerst over een nieuwe 

taalvariëteit die in Vlaanderen is opgedoken en die ‘de taal aan het doodknijpen is’ (van 

Istendael 1989:116). Hij noemt ze met een stigmatiserende term Verkavelingsvlaams. Voor 

hem is die informele spreektaal niet meer dan ‘een manke usurpator in kale kleren, maar met 

de verwaandheid en de lompheid van een parvenu’, ‘een wangedrocht dat blaakt van 

intellectuele luiheid’ (van Istendael 1989:116-117), ‘een taal die uit angst voor dialect en uit 

angst voor het Nederlands is geboren’ (van Istendael 1989:108-109).   

 Jürgen Jaspers (2001) betreurt het echter dat tussentaal over het algemeen wordt 

gezien als een hinderpaal die Vlamingen ervan weerhoudt zich ‘talig te emanciperen’ 

(Jaspers 2001:130). Zoals we bijvoorbeeld bij van Istendael kunnen zien, zijn taalkundigen in 

hun artikels niet verlegen om hun afkeer en ongenoegen tegenover die informele taalvariëteit 

te uiten. Jaspers (2001) verklaart die reacties aan de hand van de ‘ideologie van 

standaardisatie’ (naar het idee van Milroy & Milroy 1985). Die houdt in dat 

‘gestandaardiseerde taal beter is dan niet gestandaardiseerde taal’ en dat ‘het bestaan van 

intratalige variatie binnen staatsgrenzen problematisch is’ (Jaspers 2001:144). Al wat niet 
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aan die ideologie beantwoordt, wordt met de vinger gewezen en dat is nu net het geval met 

de Vlaamse tussentaal. Toch laat de meerderheid van jongere generatie taalkundigen die 

waardeoordelen achterwege. Johan De Caluwe (2002) geeft bijvoorbeeld een meer neutrale 

omschrijving:  

Tussentaal is de taal van wie AN [Algemeen Nederlands, LP] probeert te spreken zonder dat 

AN echt te beheersen. Maar het is tegelijk de taal van wie het AN wel beheerst, maar bewust 

kiest voor een tussentaal
2
. (De Caluwe 2002: 57). 

Hij beschouwt tussentaal als een volkomen natuurlijk verschijnsel dat is ontstaan omdat er in 

Vlaanderen behoefte was aan zo’n informele omgangstaal. Bovendien ziet De Caluwe 

(2009) tussentaal niet als een afgebakende taalvariëteit, aangezien er elementen uit zowel 

de dialecten als de standaardtaal aanwezig zijn (De Caluwe 2009:15-17).  

 Jan Goossens (2000) spreekt op zijn beurt op ironische wijze over Schoon Vlaams. 

Hij beschrijft tussentaal als: 

 […] de niet dialectische omgangstaal van Vlaanderen […] die in informele omstandigheden al

 door honderdduizenden gesproken wordt die geen dialect meer hebben geleerd en ook door 

 honderdduizenden die dat wel nog hebben gedaan. Het is een taal waarin zij zich […] op hun

 gemak voelen, een taal die ook nog heel wat regionale verschillen vertoont, maar die toch in

 heel Vlaanderen begrepen wordt […] (Goossens 2000:4).  

Voor die nieuwe taalvariëteit heeft het Brabantse dialectgebied (Vlaams Brabant en 

Antwerpen) de toonaangevende rol op zich genomen. De overige Vlaamse provincies – 

West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg – richten zich bij hun informeel taalgebruik 

dan ook tot die norm (Goossens 2000:8). Het Schoon Vlaams dat in 

ontspanningsprogramma’s wordt gesproken is dus met andere woorden Brabantse 

tussentaal. Om die reden noemt Dirk Geeraerts (2001) tussentaal soapvlaams, want ‘het is 

de taal van de Vlaamse soapseries in contrast met de taal van het journaal’ (Geeraerts 

2001:339).  

1.2.2.2.2. Ontstaansfactoren  

 

Wat het ontstaan van tussentaal betreft, onderscheiden taalkundigen verschillende factoren 

die daarbij van invloed waren. Goossens (2000) stelt dat de opmars van tussentaal 

enerzijds te wijten is aan de achteruitgang van taalverzorgende activiteiten (cfr. 1.1.). 

                                                
2
 In de meeste van zijn artikels verkiest De Caluwe de term ‘omgangstaal’ in plaats van ‘tussentaal’, 

omdat die taalvariëteit de moedertaal is van de meeste jongeren in Vlaanderen en door hen in het 
dagelijkse leven wordt gebruikt. Het is de variëteit die ze hanteren in hun omgang met andere 
sprekers een daarom vindt De Caluwe ‘omgangstaal’ een betere benaming dan de term die bedacht 
werd door neerlandici (De Caluwe 2009:17). 
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Leerkrachten hechten geen belang meer aan hun taalgebruik en van ABN-acties op school is 

er niet langer sprake. Daarnaast kent hij voor de taalverloedering ook een belangrijke rol toe 

aan de media. In kranten en op de radio zijn taaladviezen verdwenen en ook op televisie 

wordt steeds losser omgesprongen met standaardtaalgebruik. Anderzijds verwijst hij naar de 

Vlaamse verzelfstandiging en de daarmee gepaard gaande anti-Hollandse gevoelens. Dat 

laatste blijkt bijvoorbeeld uit het kijkgedrag van de Vlamingen. Terwijl zij vroeger veel vaker 

naar Nederlandse ontspanningsprogramma’s zapten, hebben de Vlaamse zenders 

tegenwoordig evenveel entertainment te bieden en wel in de eigen taal (Goossens 2000:4-

7).            

 Frans Debrabandere (2005) wijst dan weer met een beschuldigende vinger naar het 

onderwijs. Terwijl de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw gouden jaren waren voor 

de taalzorg in Vlaanderen en leraars hun leerlingen met een grote hoeveelheid motivatie de 

correcte standaardtaal bijbrachten, is het tij in de jaren zeventig definitief gekeerd 

(Debrabandere 2005:28-29). Eerder onderzoek (Prieels 2011) heeft aangetoond dat de 

jongere generatie van leerkrachten niet meer in staat is om Algemeen Nederlands te praten 

voor de klas en dat in sommige gevallen zelfs niet willen. Zij kiezen er voor om tussentaal te 

spreken tijdens de les. Enkel de oudere leraren Nederlands hechten nog belang aan hun 

uitspraak.          

 Johan Taeldeman (1992) meent op zijn beurt dat de ‘massale vlucht naar tussentaal’ 

te wijten is aan ‘taalonzekerheid’ (Taeldeman 1992:34) en dat als gevolg van een gebrekkige 

beheersing van het (Belgisch) Standaardnederlands en de negatieve attitude tegenover 

standaardtaal die daaruit voortvloeit (Taeldeman 2008:29). Zodra ze moeten spreken, 

worden Vlamingen onzeker over hun taal. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de talrijke purismen 

(uitstalraam in plaats van etalage), archaïsmen (reeds in plaats van al) en hypercorrectismen 

(‘Hij noemt Jan’ in plaats van ‘Hij heet Jan’) die terug te vinden zijn in hun taalgebruik 

(Taeldeman 1992:34-36). De decennialange ‘Zeg niet X, maar zeg Y’-politiek die streefde 

naar aansluiting bij het Noordelijke Nederlands heeft bij Vlamingen de angst doen ontstaan 

dat ze hun taal verkeerd gebruiken. Daarom vermijden ze koste wat het kost alle niet-

Nederlands klinkende woorden (etalage) of grijpen ze terug naar de (verouderde) schrijftaal 

(reeds) (Taeldeman 1992:39-40). De tweede factor die volgens Taeldeman die 

taalonzekerheid bewijst, is het feit dat Vlamingen in steeds meer situaties tussentaal praten. 

Bovendien meent hij dat zoiets niet langer een kwestie is van ‘niet beter kunnen’, maar 

eerder van ‘niet beter willen’. Een groot deel van de Vlaamse bevolking doet bewust aan 

taalnormverlaging als gevolg van een groeiende ‘Vlaamse zelfgenoegzaamheid’ en een ‘anti-

Hollandse reflex’. (Taeldeman 1992:36-37).  
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Net zoals Goossens is Jaspers (2001) ervan overtuigd dat er in Vlaanderen een 

eigen informele standaardisering aan de gang is waarbij een dominant dialect of regiolect – 

volgens Goossens het Brabantse dialectgebied – de bovenhand krijgt. Dat komt doordat het 

zuiden van het Nederlandse taalgebied de Noordnederlandse norm opgelegd kreeg, zonder 

dat er zich een eigen standaardtaal uit een Vlaams dialect kon ontwikkelen (Goossens 

2000:8 ; Jaspers 2001:144).        

 Geeraerts (2001) ziet de opkomst van die informele omgangstaal als een bewijs dat 

het standaardiseringsproces in Vlaanderen nog steeds niet is voltooid. Daarom moet 

tussentaal worden gezien als een overgangsfase van dialect naar Standaardnederlands 

(Geeraerts 2001:342). Met andere woorden: tussentaal betekent dus letterlijk een 

‘tussenstadium’ in het standaardiseringsproces in Vlaanderen waarbij de sprekers de 

voornaamste dialectkenmerken – het beginstadium – hebben laten vallen, maar het 

eindstadium – de doeltaal of standaardtaal – nog niet hebben bereikt. Daar is José Cajot 

(2000) het echter niet mee eens. Hij denkt niet dat tussentaal zomaar een tijdelijke 

overgangsfase is: 

Deze omgangstaal is in tegendeel een zelfstandige grootheid (aan het worden), d.w.z. 

 moedertaal van veel dialectlozen en doeltaal van veel dialectsprekenden: het tastbare maar 

 wankele resultaat van een autonome informele taalstandaardisering (Cajot 2000:6).  

Dat die nieuwe taalvariëteit op relatief korte tijd zo’n sterke opmars kent, is volgens 

De Caluwe (2006b) te wijten aan nog twee andere factoren. Eerst en vooral werden de 

meeste jongeren de voorbije decennia in tussentaal opgevoed, omdat ouders wilden 

afstappen van het dialect, maar zelf niet in staat waren Algemeen Nederlands te spreken. 

Daarnaast heeft de groeiende mobiliteit ertoe geleid dat sprekers uit verschillende regio’s 

vaker met elkaar in contact kwamen en het dus noodzakelijk was een algemene 

omgangstaal te gebruiken. Dialecten waren in die informele omstandigheden immers niet 

langer een gepast communicatiemiddel en standaardtaal werd dan weer als te formeel en te 

afstandelijk aangevoeld voor de dagelijkse omgang (De Caluwe 2006b:24). Net zoals 

Goossens (2000) wijst De Caluwe ook op het toegenomen zelfbewustzijn van de Vlamingen 

die niet langer slaafs het exogene Nederlands overnemen, maar tussentaal praten waar en 

wanneer zij dat willen (De Caluwe 2002:62).      

 Uit deze uiteenzetting blijkt dat de hedendaagse taalsituatie in Vlaanderen een 

omstreden onderwerp is bij veel taalkundigen. De sterke positie van tussentaal is daarbij een 

feit. Toch wordt die informele spreektaal niet door alle linguïsten even warm onthaald. Vooral 

de oudere generatie beschouwt haar als een ‘minderwaardig taaltje’ dat een bedreiging 

vormt voor de standaardtaal. De jongere generatie taalkundigen daarentegen aanvaardt 

tussentaal als een natuurlijke variëteit van het Standaardnederlands die in Vlaanderen is 
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ontstaan omdat daar behoefte aan was. Linguïsten in het algemeen stellen zichzelf wel eens 

de vraag hoe dit taalproces zich in de toekomst verder zal ontwikkelen. In een volgende 

paragraaf zullen we kort de toekomstvisies van enkele taalkundigen toelichten. 

1.3. De taaltoestand van Vlaanderen in de toekomst   

        

Na een korte schets van de huidige Vlaamse taalsituatie en de belangrijke rol die tussentaal 

daarin opneemt, is het interessant om na te gaan hoe het taalproces verder zal evolueren. 

Dat blijkt echter geen eenvoudige opdracht te zijn. Grondelaers en van Hout (2011) geven 

drie redenen waarom de toekomst van het Nederlands in Vlaanderen moeilijk te voorspellen 

valt. Eerst en vooral heeft het controversiële karakter van de standaardtaalsituatie in het 

zuiden van het Nederlandse taalgebied ertoe geleid dat het Standaardnederlands niet langer 

een onderzoeksobject was, maar slechts een gespreksonderwerp in taalkundige debatten 

(Grondelaers & van Hout 2011:199-200). Linguïsten hielden zich lange tijd niet bezig met 

een objectieve beschrijving van de taaltoestand in Vlaanderen, maar eerder met een 

beoordeling ervan. Doordat het Standaardnederlands te weinig werd onderzocht, was het 

dan ook moeilijk om de toekomst ervan te voorspellen. Ten tweede maakte het ontstaan van 

het Corpus Gesproken Nederlands het pas vanaf 2003 mogelijk om de relatie tussen 

Belgisch Nederlands en Nederlands Nederlands op basis van corpusdata te bestuderen 

(Grondelaers & van Hout 2011:200). In de periode daarvoor was het onmogelijk om beide 

taalvarianten grondig met elkaar te vergelijken, waardoor het onderzoek naar de Vlaamse 

taaltoestand in feite een relatief recente studie is. Tot slot vormt ook het tekort aan 

perceptiegegevens een hindernis om het toekomstbeeld van Vlaanderen te kunnen 

inschatten (Grondelaers & van Hout 2011:201). Om waardevolle uitspraken te kunnen doen 

over de toekomst van een taalvariëteit, is het immers belangrijk om te weten hoe de sprekers 

er tegenover staan en daarover beschikt Vlaanderen nu eenmaal te weinig informatie.   

 Ondanks die hindernissen waagden enkele taalkundigen zich toch aan een 

voorspelling. Taeldeman (1992) was er twintig jaar geleden van overtuigd dat er ondanks de 

hoop op integratie met het Noorden altijd een aantal verschillen tussen Belgisch Nederlands 

en Nederlands Nederlands zouden blijven bestaan. Die natiegebonden taalvariatie hoefde 

echter geen onrust op te wekken, aangezien die ook in andere taalgebieden wordt 

aangetroffen (cfr. 1.1.2.1). Het leek hem dan ook nuttiger om die culturele verschillen te 

aanvaarden (Taeldeman 1992:42-44).       

 Ongeveer tien jaar later beweerde Goossens (2000) dat het Schoon Vlaams door 

steeds meer Vlamingen in steeds meer situaties zou worden gesproken. Op die manier 

zouden de dialecten uiteindelijk volledig worden verdrongen. Daarnaast zou onder Brabantse 

invloed de regionale variatie afnemen en zou tussentaal uiteindelijk een grotere uniformiteit 
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vertonen. Op die manier – meende hij – ‘is Vlaanderen op weg naar een nieuwe 

tweetaligheid’ (Goossens 2000:8) met aan de ene kant de informele tussentaal en aan de 

andere kant het officiële Standaardnederlands. Of die laatste variëteit uiteindelijk volledig zou 

aansluiten bij het Noorden was voor hem nog onduidelijk. Dat er zich twee talen naast elkaar 

aan het ontwikkelen waren, vond Goossens geen goed idee, omdat zoiets aan Vlaanderen 

een status van een reservaat verleent. Sprekers die het Nederlands als vreemde taal hebben 

verworven en op een gegeven moment in Vlaanderen terecht komen, zouden niks begrijpen 

van die Vlaamse tussentaal. Op die manier zou het gebied als het ware afgezonderd worden 

van de rest van Europa (Goossens 2000:11).      

 Geeraerts (2001) stelde bij zijn voorspelling drie mogelijke scenario’s voorop. Een 

eerste mogelijkheid hield in dat tussentaal slechts een overgangsfase vormde bij het 

standaardiseringsproces. In dat geval zou die informele spreektaal steeds meer opschuiven 

in de richting van de standaardtaal. Dat scenario zou echter enkel kunnen worden 

gerealiseerd wanneer de sprekers hun tussentaal zelf als een minderwaardige taal 

beschouwen, maar dat bleek tot dan toe niet zo te zijn. Ook de omgekeerde situatie, waarbij 

het  Standaardnederlands geleidelijk aan terrein verliest, zou zich kunnen voordoen. Ook 

dan zouden tussentaal en Belgisch Nederlands naar elkaar toe schuiven, niet omdat de 

informele spreektaal stijgt, maar wel omdat de standaardtaal daalt en bijgevolg minder 

formeel wordt. Een derde en laatste scenario ging ervan uit dat de huidige afstand tussen het 

Belgische Standaardnederlands en de Vlaamse tussentaal definitief is. Dat zou betekenen 

dat er in Vlaanderen naast de officiële norm ook een informele norm zou bestaan. Die eerste 

zou dan achter de hand worden gehouden voor meer formele gelegenheden, terwijl de 

informele omgangstaal in het gewone dagelijkse leven zou worden gebruikt. In tegenstelling 

tot de strakke officiële norm zou tussentaal hun eigen taal zijn, waarin de sprekers zich op 

hun gemak voelen (Geeraerts 2001:342-343). Geeraerts sprak met een passende term over 

een zondagspakmentaliteit. ‘Als een zondagspak is de hoogste taalnorm iets waarvan de 

noodzaak buiten kijf staat, maar je er echt goed in voelen doe je niet’ (Geeraerts 2001:343).

 De Caluwe (2002) was ervan overtuigd dat de kloof tussen standaardtaal en 

tussentaal geleidelijk kleiner zou worden en er tegelijkertijd een continuüm zou ontstaan 

waarbij de verschillende informele Nederlandse taalvariëteiten zouden overvloeien in 

tussentaal. De mate waarin de spreker elementen uit de ene of andere variëteit hanteert, zou 

dan afhangen van het (in)formaliteitskarakter van de situatie (De Caluwe 2002:65-66). Bij 

formele omstandigheden zou het Standaardnederlands als norm blijven gelden; voor de 

informele situaties zou worden teruggegrepen naar tussentaal. Enkele jaren later benadrukte 

hij nogmaals dat tussentaal nooit de standaardtaal in formele context zou vervangen, maar 

dat ze bij informele situaties wel de bovenhand zou krijgen: 
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 […] Aan de andere kant lijkt er een groeiende groep Vlamingen te zijn die het onrealistisch 

 vinden om de lat zo hoog te leggen en  die zonder schroom meer en meer omgangstaal 

 gebruiken in situaties waar volgens de  traditionele taalpropaganda informele standaardtaal 

 zou moeten worden gesproken. Nu meer en meer ook bekende Vlamingen zonder 

 schroom die omgangstaal gaan gebruiken in informele gesprekken, zelfs voor radio en 

 televisie, is het misschien niet onrealistisch om te verwachten dat de grotendeels

 virtuele informele standaardtaal in Vlaanderen […] de baan  zal moeten ruimen voor […] 

 de omgangstaal.           (De Caluwe 2009: 21) 

Grondelaers en Van Hout (2011) stelden op hun beurt voorzichtig twee mogelijke 

toekomstscenario’s voor. Volgens hen zou het enerzijds kunnen dat de Vlaamse tussentaal 

verder evolueert in de richting van de standaardtaal om uiteindelijk de rol van het VRT-

Nederlands over te nemen. Anderzijds zou het ook kunnen dat Vlaanderen op weg is naar 

een diglossische situatie, waarbij Standaardnederlands en tussentaal elk hun eigen functie 

hebben. De standaardtaal zou dan enkel nog worden gebruikt in formele omstandigheden 

zoals bijvoorbeeld tijdens nieuwsuitzendingen, terwijl tussentaal als dagelijkse omgangstaal 

zal worden beschouwd.  (Grondelaers & Van Hout 2011:235-236). 

Hoe de taaltoestand in Vlaanderen uiteindelijk zal evolueren blijft voorlopig nog grotendeels 

giswerk. Dat tussentaal daarbij een belangrijke rol zal spelen, staat nu al vast. Bovendien 

krijgt die informele omgangstaal tegenwoordig ook in de media een plaats toegekend. In het 

volgende hoofdstuk zullen we nagaan hoe de openbare omroep staat tegenover het gebruik 

van tussentaal en waar en wanneer andere taalvariëteiten dan het Standaardnederlands zijn 

toegelaten. 
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Hoofdstuk 2: Het taalgebruik in de Vlaamse media 
__________________________________________________________________________ 

 
Dat tussentaal tegenwoordig ook haar opmars kent binnen de Vlaamse media kan niet 

worden ontkend. De voorbije decennia heeft er zich ook op de radio en de televisie een 

evolutie voorgedaan. Ludo Beheydt verwoordt dat als volgt: 

In het begin van de radio- en televisiejaren was taal nog dat rationele medium waarmee 

 redeneringen konden worden opgebouwd en waarmee men uiteenzettingen hield. Radio- 

 en televisietaal was toen nog zoiets als gesproken schrijftaal. […] De opbouw van de teksten 

 geschiedde nog volgens de regels van de traditionele retorica en deze waren bedoeld voor

 een verstandig volwassen publiek. […] In enkele jaren tijd is het televisiediscours geëvolueerd 

 van een logisch redenerende stijl naar een vrijblijvende praatprogrammastijl. Het mag de kijker 

 niet te moeilijk gemaakt worden. […] Televisietaal dient niet meer om uit te leggen of te 

 verklaren, televisietaal is snelle tokkeltaal. Het is taal met een prikkelfunctie. Ze moet de kijker 

 laten opschrikken. […] Televisie reduceert taal tot gezellig kabbelend talkshow-geëmmer of tot 

 auditieve ondertitels bij spetterend beeldmateriaal. En die evolutie wordt nog in de hand 

 gewerkt door de commerciële televisie.             (Beheydt 1990:347-348) 

In dit tweede hoofdstuk zullen we dieper ingaan op de visie van de openbare omroep met 

betrekking tot het taalgebruik op radio en televisie. Dat gebeurt aan de hand van het 

Taalcharter (1998), opgesteld door VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx. Daarin zal worden 

onderzocht in welke mate de VRT het gebruik van standaardtaal oplegt en in welke 

omstandigheden eventueel andere taalvariëteiten, zoals dialect en tussentaal, worden 

toegelaten. Daarnaast is het ook interessant om te achterhalen welke houding de 

commerciële zender VTM daarbij aanneemt en tot in hoeverre die overeenstemt met die van 

de openbare omroep. Dat wordt onderzocht aan de hand van een interview met Jan 

Schoukens, taalraadsman van VTM, afgenomen door Van Beversluys (2004). Tot slot zullen 

we bij wijze van aanloop voor ons eigen onderzoek nagaan in hoeverre de VRT zijn 

taalbeleid omzet in de praktijk. Daarvoor baseren we ons op eerder onderzoek, namelijk 

‘Thuis-taal en Familie-taal: taalgebruik in Vlaamse soaps’ (Geeraerts, Penne en 

Vanswegenoven 2000), ‘Een analyse van het fictieve reportageprogramma In de gloria’ (De 

Ridder 2007) en ‘Tussentaal en code-switching bij radiopresentatoren’ (Saey 2010). Ook de 

commentaren van enkele taalkundigen op de huidige taalsituatie op televisie zullen worden 

besproken. 
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2.1. Het taalbeleid van de VRT 

2.1.1. Het VRT-Taalcharter sinds 1998 

 

In principe is de VRT de enige Vlaamse zender met een concreet taalbeleid, vastgelegd in 

het Taalcharter dat werd opgesteld door VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx. In dat document 

werden enkele richtlijnen vastgelegd met betrekking tot het taalgebruik van de openbare 

omroep. Het standpunt van de VRT is duidelijk: 

 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.   

             (VRT-Taalcharter, Hendrickx 1998) 

Hendrickx hecht veel belang aan het gebruik van standaardtaal, omdat de openbare omroep 

een zo breed mogelijk publiek wil bereiken. Dat kan enkel aan de hand van de cultuurtaal, 

die als gemeenschappelijk communicatiemiddel door alle sprekers binnen de maatschappij 

wordt beheerst. Bovendien verwachten de kijkers ook zelf een correcte, verzorgde 

standaardtaal. Hendrickx verwijst daarvoor naar een taalonderzoek van de Leuvense 

hoogleraar Guido Geerts waaruit hij heeft vastgesteld dat Vlamingen zich ergeren aan 

‘kromme taal’ op televisie (VRT-Taalcharter, Hendrickx 1998). Om die ergernis te voorkomen 

hanteert de VRT uitsluitend standaardtaal in die programma’s waarin de kijker dat verkiest. 

Dat is voornamelijk wanneer de taal enkel en alleen als een neutraal medium fungeert om 

informatie over te brengen. Programma’s als nieuwsuitzendingen, documentaires, sport- en 

consumentenmagazines en amusementsprogramma’s vallen onder die categorie en van alle 

omroepmedewerkers – journalisten, reporters, presentatoren,… – wordt dan ook verwacht 

dat zij op zulke momenten een aantrekkelijke, verzorgde spreektaalvariant van de Belgische 

standaardtaal hanteren. Dat wil zeggen dat ook woorden die, hoewel ze in Nederland niet 

bekend zijn, maar in Vlaanderen toch algemeen gebruikt worden, tot de VRT-norm behoren 

(VRT-Taalcharter, Hendrickx 1998).        

 Dat tussentaal door Hendrickx niet warm wordt onthaald, blijkt uit de manier waarop 

hij die informele omgangstaal beschrijft. Hij neemt de term Verkavelingsvlaams van Geert 

van Istendael over en verwijst net zoals Peter Debrabandere naar ‘een soort veredeld 

Antwerps’ (VRT-Taalcharter, Hendrickx 1998). Hij hoopt zelfs dat door een verdere 

verspreiding van het Standaardnederlands de Vlaamse tussentaal uiteindelijk zal verdwijnen. 

Ondanks die negatieve houding tegenover alle niet-standaardtalige variëteiten, sluit 

Hendrickx dialect en tussentaal op televisie niet uit: 
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[…]  maar ze kunnen alleen worden gebruikt in programma’s waarin ze functioneel zijn, met 

name in fictie en in uitzendingen over streekcultuur. In soaps, feuilletons en comedyseries van 

eigen bodem mag dialect en tussentaal te horen zijn. Als er personages uit een bepaald milieu 

opgevoerd worden, mogen ze klinken zoals die mensen spreken. Het komt de 

geloofwaardigheid van de personages alleen maar ten goede.     

             (VRT-Taalcharter, Hendrickx 1998) 

Een mooi voorbeeld was de dramareeks Het goddelijke monster (2011) op Eén. De 

filmmakers lieten de acteurs bewust West-Vlaams praten, omdat dat zou bijdragen aan de 

authenticiteit van het programma (Bonte 2009).      

 Ook voor Bekende Vlamingen maakt de omroep een kleine uitzondering. Dialect of 

tussentaal praten is immers vaak hun handelsmerk en zolang zij dat enkel doen wanneer ze 

bijvoorbeeld ergens te gast zijn in een talkshow, maakt Hendrickx daar geen probleem van. 

Wanneer ze echter als presentator naar voren treden, vraagt hij ook aan de sterren om hun 

taalgebruik te verzorgen. Kortom, tussentaal wordt als presentatietaal bij de VRT regelrecht 

verworpen. 

2.1.2. Een nieuw Taalcharter 

 

Op de VRT-Taaldag van 25 oktober 2011 liet de stuurgroep Taal van de VRT zich ontvallen 

dat de openbare omroep naar aanleiding van een grootschalige peiling bij de 

mediagebruikers een voorstel heeft ingediend voor een geactualiseerd en verfijnd 

Taalcharter (De Standaard 2011). De uitgangspunten van het nieuwe taalbeleid stemmen 

overeen met die van andere Europese omroepen (VRT 2011). Volgens het nieuwe charter 

zullen in bepaalde programma’s – afhankelijk van het genre en de rol van de spreker en het 

medium – schakeringen in de standaardtaal (zoals een lichte tongval, tussentaal of dialect) 

worden toegelaten. De resultaten van de peiling hadden immers uitgewezen dat de Vlaamse 

televisiekijker een regionaal accent en tussentaal aanvaardt zodra de ernst van het 

programma afneemt, zoals bijvoorbeeld in fictie en ontspanningsprogramma’s (VRT 2011). 

Taaladviseur Ruud Hendrickx benadrukt echter dat de VRT zijn norm niet zal aanpassen, 

want de standaardtaal is en blijft het richtsnoer, ook in de vernieuwde versie (De Standaard 

2011). Maar hij heeft in ieder geval wel zijn eisen bijgesteld. Zo staat bijvoorbeeld in het 

Taalcharter van 1998 vermeld dat de doorsnee kijker niet mag horen uit welke Vlaamse regio 

de omroepmedewerker komt. Met andere woorden: er moet een verzorgde, niet-regionaal 

gekleurde spraak worden nagestreefd. In een artikel in De Bond (20 januari 2012) meent  
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Hendrickx echter dat de tijd rijp is om ook bij presentatoren en journalisten een lichte 

regionale tongval te tolereren. In het nieuwe Taalcharter zullen die kleine aanpassingen 

worden opgenomen (Van Hecke 2012:16). De visietekst is alvast goedgekeurd door het 

bestuur van de VRT. Het definitieve charter werd begin maart 2012 voorzien, maar is tot op 

heden nog niet gepubliceerd.  

2.2. Het taalbeleid van VTM 

 

In tegenstelling tot de openbare omroep VRT beschikt de commerciële zender VTM niet over 

een concreet uitgewerkt taalcharter. Bijgevolg is er amper literatuur verschenen omtrent 

taalgebruik bij de Vlaamse Televisie Maatschappij. Daarom baseren we ons in deze 

paragraaf op een interview met taalraadsman Jan Schoukens, afgenomen door Van 

Beversluys (2004). Over het algemeen hechten commerciële zenders weinig belang aan de 

taal in hun programma’s. Pas wanneer Jan Schoukens wordt aangenomen als taalraadsman 

voor de nieuwsuitzending ontstaat er bij VTM aandacht voor taalbeleid.   

 Aanvankelijk hield de zender geen rekening met de taal die hij op televisie gebruikte. 

Het commerciële aspect stond centraal en daarbij was hoge kijkcijfers halen de voornaamste 

doelstelling (Van Beversluys 2004:99-100). In 2001 besloot VTM echter om ook het 

taalgebruik bij nieuwsuitzendingen in acht te nemen, omdat die nog steeds een 

voorbeeldfunctie hebben. Daarvoor werd Jan Schoukens aangesteld als taalraadsman. Hij 

was vroeger lid van de stuurgroep Taaladvies bij de openbare omroep en in samenwerking 

met Ruud Hendrickx had hij het VRT-Taalcharter (1998) opgesteld. Bij VTM heeft de 

taalraadsman de opdracht om alle nieuwsuitzendingen te bekijken en aan het einde van de 

week een ‘taalmail’ op te stellen. Daarin becommentarieert hij telkens het taalgebruik van de 

nieuwsankers op het gebied van uitspraak, taalzorg en spraakkunst (Schoukens, in Van 

Beversluys 2004). De eisen die VTM daarbij oplegt, verwoordt Schoukens als volgt: 

 De doelstellingen van een commerciële omroep zijn ook helemaal anders dan die van een 

 openbare omroep. Dat is niet te vergelijken. Maar ook wij hanteren ongeveer dezelfde normen

 die in het Taalcharter zitten. Dus Standaardnederlands wordt hier ook opgelegd . 

                (Schoukens, geciteerd in Van Beversluys 2004) 

Net zoals de VRT verwacht de commerciële omroep van haar medewerkers dat zij de 

Belgische variëteit van het Standaardnederlands hanteren. Schoukens erkent echter de 

opmars van tussentaal in de media en schrijft die taalverloedering toe aan het onderwijs. Dat 

de jongere generatie op school geen correct Standaardnederlands meer aangeboden krijgt, 

leidt ertoe dat ook de media hun taal aanpassen. Het is immers moeilijk om nog omroepers 

te vinden die achter de microfoon vlekkeloos standaardtaal praten. Volgens de taalraadsman 
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mag VTM echter niet als schuldige worden bestempeld – zoals wel vaker gebeurt – voor de 

opkomst van tussentaal op radio en televisie. Volgens hem waren dialect en tussentaal 

immers vijftig jaar geleden ook al aanwezig in soaps en feuilletons  (Schoukens, in Van 

Beversluys 2004).           

 Dat er op VTM meer tussentaal te horen is dan op de VRT is te wijten aan de 

procedure bij de selectie van nieuwe omroepers. De openbare omroep houdt eerst 

stemproeven waarbij het taalgebruik van de kandidaten wordt beoordeeld. Op die manier 

worden de niet-standaardtaalsprekers al tijdens de eerste fase geëlimineerd. Bij VTM 

gebeuren die stemproeven pas op het einde met als gevolg dat er meestal nog veel 

inspanningen moeten worden geleverd – onder andere door logopedisten – om de omroeper 

een goed spreekniveau bij te brengen (Schoukens, in Van Beversluys 2004).  

 Voor amusementsprogramma’s wordt de lat echter niet zo hoog gelegd. In 

tegenstelling tot wat Hendrickx beweert, is het volgens taalraadsman Schoukens 

onbegonnen werk om van presentatoren in ontspanningsprogramma’s te verlangen dat zij 

standaardtaal hanteren. Dat heeft ook te maken met het feit dat er bij VTM veel Bekende 

Vlamingen tewerkgesteld zijn en die wensen te praten zoals zij dat willen. Hetzelfde geldt 

voor sprekers die te gast zijn in een programma. Ook hen wordt niet opgelegd om Algemeen 

Nederlands te praten (Schoukens, in Van Beversluys 2004).    

 Kortom, VTM eist het gebruik van standaardtaal tijdens de nieuwsuitzendingen, maar 

de overige programma’s worden daarvan vrijgesteld. Dat heeft voornamelijk te maken met 

het feit dat taalraadsman Jan Schoukens gelooft dat het onmogelijk is om te verlangen dat 

sprekers in amusementsprogramma’s op hun taalgebruik zouden letten. Er wordt dus met 

andere woorden zelfs geen poging ondernomen. 

2.3. Taaladviseur versus taalkundige 

 

Hoewel het merendeel van het Vlaamse publiek akkoord gaat met de eisen die het VRT-

Taalcharter stelt, hebben sommige taalkundigen toch hun twijfels. In een artikel van het 

tijdschrift Over Taal bekritiseert Jaspers (2002) enkele uitspraken van Hendrickx in zijn 

Taalcharter.            

 In het discours tegen de opkomst van tussentaal wijzen de media met een 

beschuldigende vinger naar het onderwijs. Doordat de jongere generatie niet langer correct 

Algemeen Nederlands aangeleerd krijgt, zijn zij verplicht om hun taalnormen te verlagen. Het 

is dus van belang dat Vlamingen bewust worden gemaakt van hun gebrekkige 

standaardtaalkennis en het onderwijs moet hen aansporen om verzorgd 

Standaardnederlands te (leren) praten. Jaspers reageert hierop: 
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 Men lijkt dus de negatieve effecten van een bepaalde taalpolitiek te willen bestrijden met de 

 taalpolitiek die juist die effecten teweegbrengt.          (Jaspers 2002:51) 

De media verlangen dat er – net zoals in de jaren vijftig – opnieuw campagnes worden 

gevoerd ter verdediging van het Standaardnederlands, terwijl net die acties ertoe hebben 

geleid dat Vlamingen zich tegen de standaardtaal afzetten (cfr. 1.2.2.2.2.).   

 Daarnaast vindt hij het enigszins retorisch dat de openbare omroep die taal verkiest 

‘die door taalgevoelige Vlamingen wordt gehanteerd wanneer zij hun taal bewust verzorgen’ 

(Hendrickx, geciteerd in Jaspers 2002:53), terwijl de zender over het algemeen zelf kiest wat 

wel of niet tot het Standaardnederlands behoort (Jaspers 2002:53). Hendrickx meent echter 

dat taaladviseurs het recht hebben om zulke beslissingen te nemen, omdat dat nu eenmaal 

hun taak is, aangezien  geen enkele component van het Nederlands – behalve de spelling –

wettelijk is vastgelegd (Hendrickx 2002:58).       

 Het stuit Jaspers ook tegen de borst dat de VRT als norm wil optreden, omdat de 

overheid dat zou verlangen. Er staat echter nergens letterlijk op papier dat het gebruik van 

Standaardnederlands vereist is. De omroep legt de Vlamingen met andere woorden de 

standaardtaal op – een taalvariëteit die slechts door een kleine groep binnen de 

maatschappij wordt beheerst – en dat vindt Jaspers een vorm van discriminatie (Jaspers 

2002:54). Hendrickx vindt dat echter regelrechte onzin, want de openbare omroep legt zijn 

publiek helemaal niets op. Het Taalcharter is volgens hem louter een werkinstrument, waarin 

interne afspraken worden gemaakt met de medewerkers. De VRT verbiedt zijn kijkers 

helemaal niet om tussentaal te praten en bovendien worden in bepaalde programma’s 

andere taalvariëteiten dan standaardtaal toegelaten. Hij vindt het veeleer discriminerend om 

te pleiten voor tussentaal op televisie, aangezien onderzoek (cfr. 2.1.1.) heeft uitgewezen dat 

het publiek in informatieve programma’s standaardtaal verkiest (Hendrickx 2002:58-59).

 Tot slot betreurt Jaspers het dat tussentaal in het Taalcharter op een niet-taalkundige 

manier wordt beschreven. De dialectische omgangstaal in Vlaanderen wordt beschouwd als 

een afwijking, terwijl de standaardtaal wordt gezien als het ideaal (Jaspers 2002:52). 

Hendrickx verdedigt zichzelf door te wijzen op de samenwerking tussen de VRT en 

taalkundigen aan de universiteiten van Gent en Leuven. ‘Eén van die onderzoekers, prof. 

Dirk Geeraerts, is zelfs lid van de stuurgroep Taaladvies van de VRT’, luidt zijn reactie 

(Hendrickx 2002:58). 

2.4. Het taalbeleid in de praktijk 

 

De VRT heeft zijn eisen omtrent taalbeleid duidelijk vastgelegd in het Taalcharter en ook 

VTM sluit daar in theorie grotendeels bij aan. Wie zijn oor echter eens te luisteren legt, stelt 

onmiddellijk vast dat er op televisie nogal los wordt omgesprongen met die regels. In het 
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tijdschrift Kultuurleven uit Vlaams politicus Wilfried Vandaele (2000) zijn ongenoegen over de 

huidige taalsituatie op de Vlaamse televisie. Hij is ervan overtuigd dat het cultureel en 

economisch onverantwoord is om dialect of tussentaal te hanteren op tv. Enerzijds omdat het 

belangrijk is om binnen Europa over een uniforme Nederlandse taal te beschikken; 

anderzijds omdat het de samenwerking met Nederland op het vlak van coproducties in het 

gedrang brengt, aangezien het Noorden zich nog meer ergert aan die lokale taalvariëteiten 

dan Vlamingen. Standaardnederlands is volgens hem het enige taalregister dat in de 

Vlaamse media zou mogen worden gehanteerd (Vandaele 2000:32-34).   

 Bij een gerichte studie onderzochten Geeraerts, Penne en Vanswegenoven (2000) 

het taalgebruik in de Vlaamse soaps Thuis (VRT) en Familie (VTM). Ze stelden vast dat er in 

beide programma’s heel frequent tussentaal werd gesproken. Op zich is daar niks verkeerds 

mee, aangezien in het VRT-Taalcharter vermeld staat dat andere taalvariëteiten dan 

standaardtaal in soaps worden toegelaten om zo de geloofwaardigheid ervan te verhogen. 

Een opvallende conclusie is wel dat Thuis veel tussentaliger is dan Familie. We zouden 

immers verwachten dat de commerciële omroep – die vaak als grote schuldige wordt 

aangeduid voor de informalisering van de taal – lager zou scoren op het vlak van 

standaardtaalgebruik (Geeraerts, Penne & Vanswegenoven 2000:164). De onderzoekers 

geven daar een sociolinguïstische verklaring voor: 

We kunnen […] stellen dat Thuis primair afspiegelend is, terwijl Familie iets meer 

 voorspiegelend is […]. Als het inderdaad zo is dat de tussentaal een sterke levende aanwezig-

heid in de Vlaamse taalwerkelijkheid heeft, dan ligt het voor de hand dat de meest realistische

 soap die aanwezigheid sterker tot uitdrukking brengt dan de andere: zo spreken de mensen 

nu eenmaal. De meer voorspiegelende soap, aan de andere kant, streeft een burgerlijke 

deftigheid na die een verdergaande vertussentaling uitsluit: het taalgebruik zou dan wellicht te 

informeel, te plat, te gewoontjes worden.          (Geeraerts, Penne & Vanswegenoven 200:167) 

Het verschil qua taal tussen beide programma’s heeft, met andere woorden, te maken met 

het type soap dat wordt uitgezonden. Aangezien het realiteitsgehalte bij Thuis hoger ligt, 

verwacht de kijker dat ook het taalgebruik van de personages daarbij aansluit (Geeraerts, 

Penne & Vanswegenoven 2000:167).       

 De Ridder (2007) heeft op zijn beurt een grondige analyse gemaakt van het fictieve 

en humoristische reportageprogramma In de gloria. Wat dat onderzoek zo interessant maakt, 

is dat het taalgebruik samenhangt met het humoristische aspect. Zoals we bij Geeraerts, 

Penne en Vanswegenoven (2000) hebben gezien, weerspiegelen soaps als Thuis en Familie 

de realiteit en daarom spreken de personages de meest werkelijkheidsgetrouwe taalvariëteit: 

tussentaal. Humoristische programma’s daarentegen proberen aan de hand van taal de 

realiteit uit te vergroten en in het belachelijke te trekken. Daarom gebruiken die acteurs 
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meestal minder geloofwaardige taalvariëteiten, bijvoorbeeld imitatiedialecten. In de gloria is 

een combinatie van realisme en humor. Langs de ene kant wordt de werkelijkheid 

nagebootst en dan spreken de acteurs tussentaal; langs de andere kant wordt die 

werkelijkheid ook uitvergroot en op zulke momenten bootsen de personages dialecten na. 

De Ridder heeft vastgesteld dat tussentaal in In de gloria dus geen ‘imitatietaal’ is. Als de 

personages in het programma iets extra willen uitvergroten en grappig maken, praten ze 

immers dialect (De Ridder 2007:94). Ook in dat programma hebben tussentaal en dialect dus 

een zekere functie.          

 Tot slot analyseerde Saey (2010) voor haar onderzoek naar het taalgebruik van 

radiopresentatoren vier amusementsprogramma’s op de radio. Ze stelde vast dat, ondanks 

de strenge voorschriften van het VRT-Taalcharter, de presentatoren op de radio regelmatig 

tussentaal praatten (Saey 2010:102). Nochtans, taaladviseur Ruud Hendrickx ‘wijst 

tussentaal als presentatietaal regelrecht van de hand’. Van presentatoren wordt verwacht dat 

zij tijdens het programma uitsluitend Standaardnederlands hanteren (VRT-Taalcharter, 

Hendrickx 1998). Toch bleek dat code-switchen in veel gevallen functioneel te zijn. In het 

vijfde hoofdstuk zullen we hierop terugkomen wanneer we dieper ingaan op code-switching. 

Uit bovenstaande informatie kunnen we besluiten dat tussentaal de geliefkoosde taalvariëteit 

is binnen de Vlaamse media. De meeste onderzoeken uit het verleden belichten echter enkel 

het taalgebruik bij fictieprogramma’s, zoals soaps (Geeraerts, Penne en Vanswegenoven 

2000), reclame (Saman 2003) en humorprogramma’s (De Ridder 2007). Voor deze scriptie 

zullen we ons echter toeleggen op non-fictieprogramma’s. In het verlengde van het 

onderzoek van Saey (2010) naar het taalgebruik van radiopresentatoren zal in dit werk de 

taal van presentatoren op televisie, meer bepaald in tv-magazines, centraal staan. Het 

Taalcharter schrijft immers voor dat in zulke programma’s de omroepmedewerkers – en 

zeker de presentatoren – uitsluitend Standaardnederlands praten. Het onderzoek van Saey 

(2010) heeft aangetoond dat radiopresentatoren zich niet strikt aan die regel houden en dus 

mogen we verwachten dat er ook op televisie met taalvariëteiten zal worden gespeeld. We 

gaan na in welke mate de presentatoren Algemeen Nederlands en/of tussentaal praten en in 

welke omstandigheden ze eventueel overschakelen van de ene taalvariëteit naar de andere. 

Daarnaast zullen we kijken of er verschillen zijn in het taalgebruik tussen de openbare en de 

commerciële omroep. Alvorens een antwoord te formuleren op die vragen, wordt in het 

volgende hoofdstuk de methodologie van het onderzoek uiteengezet. Daarin zal worden 

aangetoond hoe we te werk gegaan zijn. 
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Hoofdstuk 3: Methodologie van het onderzoek 

__________________________________________________________________________ 

 

Na een korte beschrijving van het taallandschap in Vlaanderen en het taalbeleid binnen de 

Vlaamse media, spitsen we ons in dit derde hoofdstuk toe op het eigenlijke onderzoek. We 

zullen uitvoerig ingaan op de manier waarop we te werk zijn gegaan. Eerst en vooral leggen 

we uit hoe het materiaal werd geselecteerd en daarbij worden de geanalyseerde 

programma’s kort toegelicht. Vervolgens zetten we de werkwijze uiteen: hoe zijn we met het 

geselecteerde materiaal aan de slag gegaan? Tot slot stellen we een lijst op van tussentalige 

kenmerken, aangevuld met voorbeelden uit ons corpus. Voor die lijst baseren we ons op 

twee artikels: ‘Fonologische ingrediënten van Vlaamse tussentaal’ van Kathy Rys en Johan 

Taeldeman (2007) en ‘Zich stabiliserende grammaticale kenmerken in Vlaamse tussentaal’ 

van Johan Taeldeman (2008). Achteraf zal die opsomming nog worden vervolledigd op basis 

van de lijst die werd opgesteld door De Ridder (2007), die zich daarvoor op zijn beurt 

baseerde op een overzicht van Johan De Caluwe (2006) . In het vierde hoofdstuk zullen die 

tussentalige kenmerken bij de analyse in acht worden genomen.  

3.1. Selectie van het materiaal 

 

Om een beeld te kunnen schetsen van het taalgebruik van presentatoren in tv-magazines is 

het eerst en vooral noodzakelijk om een corpus op te stellen. Uiteraard is het onbegonnen 

werk om alle magazines van de Vlaamse televisie te analyseren. Daarom hebben we ons 

voor dit onderzoek beperkt tot zes programma’s – drie van de openbare omroep VRT en drie 

van de commerciële omroep VTM – die in het najaar van 2011 werden uitgezonden. Door 

voor beide zenders hetzelfde aantal programma’s te onderzoeken, beschikken we over een 

evenwichtig corpus om zo een correcte vergelijking te maken. Hieronder worden de 

programma’s kort toegelicht: 

1) 10 jaar Dieren in nesten (Eén) 

10 jaar Dieren in nesten werpt naar aanleiding van haar tienjarig bestaan wekelijks een 

terugblik op de mooiste en meest memorabele momenten van het programma. In de 

verschillende reportages bezoekt presentator en inspreekstem Chris Dusauchoit 

dierentuinen, dierenartspraktijken, opvangcentra, enzovoort. Aan het einde van het  
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dierenmagazine worden er telkens allerlei weetjes meegedeeld, zoals bijvoorbeeld de 

geboorte van een welpje in de Zoo van Antwerpen of een oproep tot adoptie van een 

gedumpte pup. Doorheen de aflevering komt de presentator met verscheidene personen in 

contact. Het is dan ook interessant om na te gaan tot in hoeverre hij zich laat beïnvloeden 

door het taalgebruik van zijn gesprekspartners. 

2) Groenland (Eén) 

In het tuinmagazine Groenland geeft Bartel Van Riet elke week tuintips voor de verzorging 

van bloemen en planten, de aanleg van een ecologische vijver, het timmeren van een 

vogelhuisje, enzovoort. Hij gaat ook elke keer op bezoek bij een doorgewinterd tuinier, wiens 

interessegebied past binnen het thema van de aflevering. Voor ons onderzoek werd een 

episode geanalyseerd waarin Bartel tips geeft voor de verzorging van kamerplanten. In het 

tweede deel gaat hij op bezoek bij Pol, een kenner die zijn hart verloor aan cactussen en 

vetplanten. De presentator staat er om bekend bij de presentatie van zijn programma 

hardnekkig vast te houden aan tussentaal. 

3) Vlaanderen Vakantieland (Eén) 

Het toeristische magazine Vlaanderen Vakantieland wordt gepresenteerd door Saartje 

Vandendriessche. In de geselecteerde aflevering geeft zij ook informatie over het chocolade-

evenement Choc’ in Brugge. Daarnaast bezoeken wekelijks twee verslaggevers elk een 

aantrekkelijke binnen- of buitenlandse bestemming. Voor onze episode zijn dat Ben Roelants 

en Vincent Verelst. Eerst brengt Ben een bezoek aan de historische stad Tongeren met als 

trekpleister het Gallo Romeins Museum; daarna doorkruist Vincent the old west op weg naar 

het bekende nationaal park Yellowstone. In Vlaanderen Vakantieland is het interessant om te 

ontdekken in welke mate het taalgebruik van drie verschillende presentatoren verschilt 

binnen hetzelfde programma. 

4) Groene Vingers (VTM) 

Groene Vingers is een tuinmagazine, gepresenteerd door acteur Koen De Bouw. Hij bezoekt 

elke week tuinen van allerlei aard – parken, openbare of privétuinen, arboreta, enzovoort – 

om zo de kijkers te inspireren. Daarnaast helpt tuinexpert Jean Vanhoof telkens een 

tuinprobleem uit de wereld. In de onderzochte aflevering toont hij hoe we de dieren kunnen 

helpen om de strenge winter te overleven. Samen met tuinman Dirk maakt hij zaadbollen 

voor de vogels, een warm nest voor de egels en een overwinteringsplaats voor de padden. 

Tot slot ontwerpt tuinarchitect Timothy Cools elke week een droomtuin voor een Vlaams 

gezin. Net zoals in het reismagazine Vlaanderen Vakantieland kunnen we hier het 

taalgebruik van de drie presentatoren met elkaar vergelijken. 
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5) Royalty (VTM) 

Het actualiteitenmagazine Royalty overloopt wekelijks de belangrijkste evenementen binnen 

de Belgische en Europese vorstenhuizen. Binnen het programma zijn er vier verslaggevers: 

Kathy Pauwels, Brigitte Balfoort, Reinout Goddyn en Pascal Vranckx. Voor dit onderzoek 

zullen we enkel het taalgebruik van Kathy Pauwels analyseren, omdat zij het magazine 

presenteert en ook de enige is die in beeld komt. De overige journalisten fungeren louter als 

inspreekstem. Een analyse van hun taalgebruik zou dan ook geen interessante resultaten 

opleveren, aangezien we hun taal niet kunnen vergelijken naargelang het nivea waarop ze 

spreken (metaniveau, voor de camera of in dialoog.) 

6) Stadion (VTM) 

Het voetbalmagazine Stadion wordt afwisselend gepresenteerd door Tom Coninx en Niko 

Lainé. Gedurende het weekend (vrijdag-, zaterdag- en zondagavond) worden de 

samenvattingen van de belangrijkste voetbalwedstrijden behandeld. Voor dit onderzoek werd 

enkel het taalgebruik van presentator Tom Coninx geanalyseerd, omdat hij de belangrijkste 

matchen bespreekt en ook vaker het magazine presenteert. Tijdens het programma komen 

eveneens uitgebreide voetbalcommentaren van verscheidene verslaggevers aan bod, maar 

die werden niet geanalyseerd, omdat de presentator daar geen rol in speelt. 

In al die programma’s worden informatie en ontspanning met elkaar gecombineerd. Enerzijds 

geven de presentatoren allerlei weetjes en tips weg in het kader van het onderwerp; 

anderzijds is het magazine bedoeld om de kijker te amuseren. Door die combinatie mogen 

we verwachten dat er tijdens de aflevering met taalvariëteiten zal worden gespeeld. 

Nochtans schrijft het Taalcharter van de VRT voor dat tv-presentatoren in alle 

omstandigheden en in elk programma Standaardnederlands moeten spreken. Eerder 

onderzoek heeft echter aangetoond dat presentatoren op de radio daar niet zo strikt in zijn 

(Saey 2010). Het is dus interessant om ook eens te onderzoeken hoe hun collega’s op 

televisie daar mee omgaan. Alvorens te beschrijven hoe we daarbij te werk zijn gegaan, 

worden in tabel 1 de voornaamste gegevens van de geanalyseerde programma’s nogmaals 

weergegeven: 
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Programma Zender Genre Presentator(en) Duur 

10 jaar Dieren in 

nesten 

Eén Dierenmagazine Chris Dusauchoit 30 minuten 

Groenland Eén Tuinmagazine Bartel Van Riet 20 minuten 

Vlaanderen 

Vakantieland 

Eén Toeristisch magazine Saartje 

Vandendriessche 

Ben Roelants 

Vincent Verelst 

45 minuten 

Groene Vingers VTM Tuinmagazine Koen De Bouw 25 minuten 

Royalty VTM Actualiteitenmagazine Kathy Pauwels 45 minuten 

Stadion VTM Voetbalmagazine Tom Coninx 45 minuten 

Tabel 1: Overzicht tv-magazines 

3.2. Werkwijze 

 

Na de selectie van de zes programma’s gingen we aan de slag. Van elk programma werd er 

telkens één aflevering digitaal opgenomen en vervolgens volledig uitgeschreven. Voor het 

voetbalmagazine Stadion werden twee afleveringen gekozen, omdat het merendeel van de 

tijd is weggelegd voor voetbalcommentaar, waarbij de presentator niet aan het woord komt. 

Om toch over voldoende materiaal te beschikken, werd nog een tweede aflevering 

getranscribeerd. Bij die transcripties moeten we nog enkele opmerkingen geven. 

 Eerst en vooral werd bij sommige programma’s niet alles getranscribeerd. Op de 

commerciële zender werd de reclame tijdens de onderbrekingen bijvoorbeeld niet 

opgenomen. Ook de voetbalcommentaren in Stadion – waarbij de presentator niet aan het 

woord komt – werden buiten beschouwing gelaten. Tot slot werden passages in andere talen 

dan het Nederlands eveneens niet in acht genomen. In de transcriptie werd [tussen 

vierkante haken en in vet] aangegeven op welke plaatsen zoiets het geval was:  

 

Koen: Zo dadelijk is Groene Vingers er terug met een handige tip van Jean 

en een droomontwerp van onze tuinarchitect Timothy. 

[Reclame]   
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De voornaamste reden waarom zulke passages niet werden uitgeschreven, is omdat ze van 

geen belang zijn bij het onderzoek naar het taalgebruik van de Vlaamse 

televisiepresentatoren. Reclame wordt ingesproken door andere omroepmedewerkers en 

heeft niets te maken met het programma zelf. Een conversatie in het Engels bevat dan weer 

geen materiaal voor het onderzoek naar het Vlaamse tussentaalgebruik op televisie. 

Wanneer de presentator in conversatie trad met een ander personage, werd de taal van de 

gesprekspartner wel getranscribeerd. Hoewel dat rechtstreeks niks te maken heeft met het 

taalgebruik van de presentator, kan de gesprekspartner daar wel onrechtstreeks invloed op 

hebben. Op dat aspect zullen we vooral in het vijfde hoofdstuk dieper ingaan, wanneer we 

het hebben over code-switching.        

 Ten tweede werden de episodes zo trouw mogelijk getranscribeerd. De spraak werd 

zo goed mogelijk neergeschreven zoals die te horen was, maar dat verliep niet altijd zonder 

problemen. Tijdens conversaties gebeurde het wel eens dat de sprekers door elkaar 

praatten, waardoor niet alles duidelijk hoorbaar was. Onverstaanbare woorden werden in de 

transcriptie gesignaleerd met de afkorting (OW). Bovendien moeten we in het achterhoofd 

houden dat de programma’s door slechts één persoon werden getranscribeerd, waardoor we 

dus niet kunnen controleren of de onderzoeker wel alles correct begrepen heeft.  

 Tot slot moeten we ook vermelden dat het voor dit onderzoek niet gaat om fonetische 

transcripties. Het taalgebruik van de sprekers werd zo nauwkeurig mogelijk weergegeven 

wat betreft de woordvormen en zinsconstructies. Voor de uitspraak werd echter meestal aan 

de hand van de code (DIA) aangegeven of bepaalde klanken dialectisch werden 

uitgesproken. We hebben dat op die manier opgelost, omdat anders sommige passages in 

de transcriptie voor veel lezers onleesbaar zouden worden.    

 De transcripties van de geanalyseerde programma’s werden als bijlage 1 achteraan 

in dit werk opgenomen. Daarin werd aangeduid welke elementen worden beschouwd als 

tussentaal (of dialect). In de volgende paragraaf zullen we een lijstje opstellen van de 

mogelijke kenmerken die tijdens de analyse aan bod kwamen. 

3.3. Mogelijke ingrediënten van Vlaamse tussentaal 

 

Alvorens de analyse van het taalgebruik van televisiepresentatoren te kunnen starten, was 

het noodzakelijk een lijst met mogelijke tussentaalkenmerken op te stellen. Dat bleek echter 

geen evidente opdracht te zijn. Doordat taalkundigen tussentaal lange tijd stigmatiseerden 

en zich dus niet bezighielden met een objectieve beschrijving ervan, bestaat er nog steeds 

geen compleet overzicht van de kenmerken die deze taalvariëteit bezit. De meeste linguïsten 

beperken zich tot de opvallendste en frequentste elementen en benadrukken dat hun lijst niet 

exhaustief is. Bovendien komen die tussentaalkenmerken niet altijd allemaal tegelijk voor. 
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Naargelang de situatie waarin we ons bevinden, passen we onze gradatie van 

tussentaalgebruik immers aan en gebruiken we meer of minder elementen (De Caluwe 

2000:49).           

 Voor deze lijst baseren we ons op twee artikels: ‘Fonologische ingrediënten van 

Vlaamse tussentaal’ van Kathy Rys en Johan Taeldeman (2007) en ‘Zich stabiliserende 

grammaticale kenmerken in Vlaamse tussentaal ‘ van Johan Taeldeman (2008). Vervolgens 

vullen we dat overzicht aan met kenmerken die door Johan De Caluwe (2006) werden 

opgelijst en die door De Ridder (2007) werden overgenomen. We zullen echter enkel die 

elementen overnemen die in het taalgebruik van de tv-presentatoren aan bod komen. De 

kenmerken worden dan telkens geïllustreerd met een voorbeeld uit ons materiaal. Het 

overzicht zal – net zoals in andere scripties – worden opgebouwd op basis van fonologische, 

morfologische, lexicale en grammaticale elementen.     

 Aangezien het taalgebruik van de gesprekspartners dat van de presentator in sterke 

mate kan beïnvloeden, werd ook hun taal getranscribeerd en geanalyseerd. Dat deden we 

voornamelijk met het oog op hoofdstuk vijf waarin het verschijnsel code-switching zal worden 

behandeld. Tussentaalkenmerken die bij de overige personages aan bod kwamen – en niet 

bij de presentatoren – werden in onze lijst eveneens buiten beschouwing gelaten. 

3.3.1. Lijst met kenmerken 

3.3.1.1. Fonologie  

 

Rys en Taeldeman (2007) onderscheiden de volgende vier fonologische ingrediënten van 

tussentaal: 

3.3.1.1.1. Procope van de h- 

 

In de standaardtaal wordt de h– in de anlaut aangeblazen. In tussentaal valt de h– aan het 

begin van een woord vaak weg. 

Bv. Koen:  Ze hebben jou hier gebombardeerd, als ik het goe begrepen eb, tot 

   domeintoezichter? 

 Timothy: Goed, als j’ em onderoudt en ij ’s goed aangelegd, heb j’ em wel voor 

   het leven. 
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3.3.1.1.2. Apocope van de eind-sjwa 

 

De eind-sjwa valt in tussentaal weg als het volgende woord met een vocaal begint.  

Bv. Jean:  Daar kruipen z’ onder, he. 

 Bartel:  Dus daar moet j’ ook op letten. 

Dit kenmerk treedt regelmatig samen met de procope van de h- op. 

Bv. Koen:  En hoe ben j’ ier dan terecht gekomen? 

3.3.1.1.3. Apocope en syncope bij functiewoorden en inhoudswoorden 

 

Bij kleine functiewoorden (zoals lidwoorden, voegwoorden, voorzetsels en 

voornaamwoorden) valt de eindmedeklinker of –lettergreep vaak weg in de absolute auslaut 

of als het volgende woord met een medeklinker begint. Dat heet apocope. 

Bv. Koen:  Ja, ma da stoort mij nie. 

Bij syncope valt er een medeklinker of lettergreep in het midden van een woord weg. 

Bv. Bartel:  En as ge da dan nen tijd  laat staan, natuurlijk, da duurt ook wel efkes. 

 Bartel:  Overdag geven die zuurstof af en die zuiveren zelfs de lucht en daar 

   hebben z’ een klein beetje zuurstof voor nodig, maar dat is almaal 

   verwaarloosbaar. 

Apocope van de eindconsonant of –syllabe is in tussentaal ook mogelijk bij inhoudswoorden 

(werkwoorden, adjectieven, substantieven).  

Bv. Bartel:  Maar het leuke daaraan is dat diejen bol eigenlijk  alle energie heeft om

   dieje plant goe te laten groeien 

 Bartel:  Ma die moe de goe gieten of die moe heel vochtig blijven staan. 
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3.3.1.1.4. Progressieve assimilatie3 

 

In Standaardnederlands kan de eind-t onder invloed van de begin-d in het volgende woord 

uitgesproken worden als –d. Dat fenomeen heet regressieve assimilatie. 

Bv. Saartje: Wad denk je bijvoorbeeld van een chocoladewandeling of een  

   chocoladebehandeling in één van de wellnesscentra? 

In tussentaal kan het omgekeerde effect ontstaan: progressieve assimilatie. Dan wordt de 

anlautende d- onder invloed van de –t in de auslaut gerealiseerd als t-. 

Bv.  Bartel:  Iedereen kent ta wel. 

 Koen:  Zeg, en waar heb je dat tan daarvoor gedaan? 

De Ridder (2007) voegt daar nog enkele kenmerken aan toe: 

3.3.1.1.5. Auslautende –t wordt –d  

 

Aan het einde van een woord wordt –t gerealiseerd als –d, wanneer het volgende woord 

begint met een klinker. 

Bv. Bartel:  Die staad ier perfect. 

 Bartel:  Da ’s ’t leuke, ge ziet dad ammal gebeuren, want normaal gebeurt tad

   onder de grond. 

3.3.1.1.6. Verbindings –n tussen twee klinkers 

 

Om de uitspraak makkelijker te maken, wordt in tussentaal wel eens een –n ingevoegd 

tussen twee vocalen. 

Bv. Koen:  Zulle wen eens ne keer gaan kijken naar een paar van u collega’s? 

 Bartel:  Heel belangrijk bij orchideeën is da je die nie te veel giet en dat die 

   zeker en vast ook een droge en een natte perioden ebben. 

Aangezien dit kenmerk slechts twee keer voorkwam in ons corpus, zal het niet worden 

opgenomen in de tabellen bij de analyse. Zulke sporadische kenmerken zouden immers een 

vertekend beeld van het werkelijke taalgebruik van de presentator kunnen geven. 

                                                
3
 Bij assimilatie worden de medeklinkers geheel of gedeeltelijk gelijk (Van Dale online).  
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3.3.1.1.7. Der, derover, derin, deraan, … 

 

In tussentaal verschijnen zeer vaak de vormen der, derover, deraan, … waar in feite er of 

daar zou moeten staan. Der is een afgeleide vorm van daar en wordt gebruikt als 

onomasiologisch alternatief voor er. Het komt vooral voor in spreektaal als gevolg van een 

verdoffing van de [a:]. 

Bv. Koen:  Maar der is nog een lange wachtlijst, he? 

 Jean:  Plaats genoeg om deronder te kruipen. 

 Timothy: Wat denken jullie dervan? 

3.3.1.1.8. Apocope van de –d in werkwoordstammen die eindigen op /nd/ 

 

Werkwoorden waarvan de stam eindigt op een –d – zoals vinden, branden, landen,… –  

kunnen die –d verliezen in tussentaal. 

Bv. Vincent: En ik vin da echt echt eel tof, echt eel plezant, jong. 

Ook dit kenmerk kwam slechts één keer voor in ons materiaal en zal daarom eveneens 

buiten beschouwing worden gelaten bij de analyse in het volgende hoofdstuk. 

3.3.1.1.9. Svarabhakti-vocaal 

 

In bepaalde situaties voegen tussentaalsprekers ook klanken of lettergrepen toe (zie ook 

3.3.1.1.6.). Over het algemeen wordt er een extra klinker ingevoegd en zo’n klinker heet een 

‘svarabhakti-vocaal’. 

Bv. Bartel:  Dus, me u penseleke? 

Net zoals het vorige kenmerk zal ook dit element niet worden opgenomen in de analyse, 

omdat het slechts één maal werd opgemerkt in ons corpus. 

3.3.1.1.10. Opmerkingen 

 

We mogen bij bovenstaande opsomming zeker niet vergeten te vermelden dat veel van die 

kenmerken niet uitsluitend tot tussentaal behoren. Bij informeel Standaardnederlands durven 

sprekers de h- en eind-sjwa ook wel eens te laten wegvallen. Ook de auslautende –t kan 

vóór een klinker worden gerealiseerd als –d. De Ridder (2007) heeft bijvoorbeeld 

aangetoond dat het standaardtaalgebruik van nieuwsankers die kenmerken kan vertonen. 
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Daarom worden ze veeleer tot elementen van spreektaal in plaats van tussentaal gerekend.

 De overige kenmerken bezitten wel een sterk tussentalig karakter en zullen door de 

meeste Vlamingen ook zo worden aangevoeld. Zo komen progressieve assimilatie en de 

invoeging van extra klanken bijvoorbeeld enkel en alleen voor in tussentaal en kunnen die 

kenmerken nooit als informele standaardtaal worden bestempeld. Over kenmerk zeven 

bestaat echter nog onenigheid. De Ridder (2007) beschouwt der als onomasiologisch 

alternatief van er of daar uitsluitend als tussentaal, terwijl Saey (2010) beweert dat het ook 

kan voorkomen in spreektaal. Als argument brengt ze aan dat ook nieuwsankers op VTM wel 

eens der durven gebruiken.         

 We kunnen dus besluiten dat de grens tussen tussentaal en spreektaal niet steeds 

even duidelijk te trekken valt. Hoewel sommige kenmerken in eerste instantie tot tussentaal 

worden gerekend, sijpelen ze tegenwoordig al door in de informele standaardtaal of 

spreektaal. Doordat de discussie omtrent tussentaal en informele standaardtaal echter nog 

niet is afgerond, zullen we die kenmerken in deze scriptie toch als tussentaal behandelen. 

3.3.1.2. Morfologie 

 

Taeldeman (2008) somt  de volgende morfologische kenmerken op: 

3.3.1.2.1. Verbuiging van lidwoorden 

 

Tussentaal kent  als het ware een eigen lidwoordsysteem dat is opgestegen vanuit de 

dialecten. Vóór een enkelvoudig mannelijk substantief of wanneer het volgende woord begint 

met een h, t, d, b of een klinker krijgt het lidwoord de uitgang –(ә)n. Begint het volgende 

woord met een andere medeklinker, dan verdwijnt de eind-n van het lidwoord (Taeldeman 

2008:32-33). Vóór vrouwelijke substantieven blijft het lidwoord onveranderd. 

Bv. Jean:  Dus, nu heb ik gewoon een binddraad uit ten tuin. Ik leg daar gewoon 

   e klein knooppeken in. 

 Bartel:  Kamerplantjes, daar is een orchidee sowieso al ne populaire bij. 
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3.3.1.2.2. Verbuiging van telwoorden en voornaamwoorden 

 

Net zoals de lidwoorden worden ook telwoorden, aanwijzende, bezittelijke en onbepaalde 

voornaamwoorden verbogen. De voorwaarden zijn daarbij net dezelfde als hierboven. 

Bv. Chris:  Da ’s helemaal nie zo goe voor dieje plant. 

 Jean:  We gaan zorgen dat zowel de insectenetende als de zaadetende 

   vogels in de winter in uwen tuin kunnen voedsel vinden. 

3.3.1.2.3. Verbuiging van adjectieven 

 

Meestal wordt in combinatie met het lidwoord of het aanwijzend/bezittelijk voornaamwoord 

ook het adjectief verbogen.  

Bv. Bartel:  En die gaan dan almal in nen dikke fotoboek of…? 

 Bartel:  Ge koopt die, die krijgen  bloemekes, die krijgen geen nieuw  

   bloemekes en iedereen zit me e probleem. 

In ons corpus kwam de verbuiging van het adjectief echter sporadisch voor en daarom zullen 

we dat kenmerk niet in acht nemen bij de analyse in hoofdstuk vier. 

3.3.1.2.4. Het diminutief 

 

Onder Brabantse invloed heeft het dialectische diminutiefsuffix –(e/s)ke zich ook verspreid in 

de Vlaamse tussentaal. Hoewel dat kenmerk aanvankelijk eigen was aan de Oost-Vlaamse, 

Brabantse en Limburgse dialecten, gebruiken tegenwoordig ook steeds meer West-

Vlamingen – die over het algemeen de –je-vormen hanteren – een diminutief op –ke. 

Bv. Koen:  Bedankt voor euh het toereke in uwen of, zal ik maar zeggen. 

 Jean:  Da wordt een dik papke. 

3.3.1.2.5. Het persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud 

 

Het meest courante en opvallendste verschijnsel binnen tussentaal is wellicht het gebruik 

van ge/gij in plaats van je/jij voor het subject en u in plaats van je/jou voor het object in de 

tweede persoon enkelvoud. Ook dat kenmerk komt oorspronkelijk uit de Brabantse dialecten, 

maar het verspreidde zich snel in de Limburgse, Oost- en West-Vlaamse regio’s. 

Tegenwoordig neemt het een belangrijkste plaats in binnen de Vlaamse tussentaal. 
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Bv. Koen:  Gij zijt u euh goed in ’t zweet aan ’t werken, zien ek. 

 Bartel:  Ge giet  da vol met da water, 

 

De Ridder (2007) somt nog enkele andere kenmerken op: 

3.3.1.2.6. Clitische vormen van het persoonlijk voornaamwoord 

 

Het komt in tussentaal heel vaak voor dat persoonlijke voornaamwoorden een clitische vorm 

aannemen. Clitica zijn vormen die zich aan het voorafgaande woord – meestal een 

werkwoord – hechten. De meest voorkomende clitische vorm is –de. 

Bv. Jean:  Voilà, zie de? 

 Timothy: Dan kun de nog altijd kiezen. 

Die –de kan in bepaalde omstandigheden verstemlozen tot –te. 

Bv. Vincent: Weet te Peter wa da zo tof is? 

 Vincent: Peter, waar koopt te eigenlijk zo’n boots? 

3.3.1.2.7. Speciale werkwoordsvormen 

 

In tussentaal is het mogelijk dat de spreker een –n toevoegt aan de stam van de eerste 

persoon enkelvoud.  

Bv. Koen:  Gij zijt u euh goed in ’t zweet aan ’t werken, zien ek. 

 Vincent: Ik gaan ‘ns op die vuilbak mikken daar. 

Bij de gebiedende wijs voegt de spreker soms een –t toe. 

Bv. Bartel:  Neemt een beetje mos, gewoon, haalt da uit uwen tuin of bij de buren. 

 Bartel:  Doet ta nie in ene keer, want tan gaat tie in shock gaan. 

Tot slot kan de eind –t van de stam in de tweede en derde persoon enkelvoud wegvallen. 

Bv. Bartel:  Die worteltjes gaan naar benejen en dieje plant begint te ontwikkelen 

   en ge zie hier zelfs ’t bloemeke al zitten. 

 Vincent: De rest sta nog recht. 
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3.3.1.2.8. Het werkwoord zijn 

 

Voor de tweede persoon enkelvoud – in combinatie met het tussentalige ge/gij – en de 

gebiedende wijs van het werkwoord zijn gebruiken sprekers in tussentaal over het algemeen 

zij(t). 

Bv. Koen:  Zeg euh…Hoe lang zijt g’ al volkstuinier? 

 Vincent: Ge zijt ier giene toerist of zo. 

3.3.1.2.9. Speciale meervoudsvormen 

 

In tussentaal kunnen substantieven soms een foutieve meervoudsuitgang krijgen. 

Bv. Bartel:  Anders ga je bacteries en schimmelinfecties krijgen. 

Omdat een foutief meervoud slechts één keer voorkwam in ons corpus, zal dit kenmerk niet 

in acht worden genomen bij de analyse. 

3.3.1.2.10. Opmerkingen 

 

Bovengenoemde morfologische elementen zijn typische kenmerken van tussentaal, 

opgestegen vanuit de dialecten. In tegenstelling tot de fonologische komen deze elementen 

nooit voor in de standaardtaal. De groep van morfologische kenmerken vormt de 

opvallendste en frequentste verschijnselen binnen Vlaamse tussentaal. Ook de Vlaamse 

spreker zal die kenmerken gemakkelijker identificeren als tussentaal dan sommige 

fonologische elementen. Dat komt omdat een zin als Gij zijt u goed in ’t zweet aan ’t werken, 

zien ek sterker contrasteert met de standaardtalige variant Je ben je goed in het zweet aan 

het werken, zie ik dan En hoe ben j’ ier dan terecht gekomen met En hoe ben je hier dan 

terecht gekomen.          

 Het tussentalige kenmerk bij uitstek is de ge/gij-vorm voor het onderwerp. Het wordt 

in de lijst van vrijwel elke taalkundige opgenomen en wordt zonder twijfel als tussentaal 

bestempeld. Net zoals de andere morfologische kenmerken is ge/gij vanuit de Brabantse 

dialecten opgestegen naar tussentaal, maar Taeldeman (2008) vermeldt er nog bij dat die 

vorm ook steun heeft gekregen vanuit de archaïsche Zuid-Nederlandse schrijftaal 

(Taeldeman 2008:34). In combinatie met die subjectsvorm wordt meestal ook de 

objectsvorm u in plaats van je/jou gebruikt. Toch gebruikt de spreker die vormen niet altijd 

even consequent. Hierop zullen we in hoofdstuk 5 (code-switching) dieper ingaan. 
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3.3.1.3. Lexicon 

 

De Ridder (2007) lijst de volgende lexicale kenmerken op: 

3.3.1.3.1. Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen 

 

Veel standaardtalige woorden en uitdrukkingen hebben een tegenhanger in tussentaal met 

(gedeeltelijk) dezelfde betekenis. Ook gallicismen en germanismen behoren tot die groep.  

 Koen:  Ik ga jullie voorlopig toch nog efkes laten werken. 

3.3.1.3.2. Zo’n in plaats van zulke 

 

In Standaardnederlands wordt zo’n gebruikt bij enkelvoudige substantieven die kunnen 

worden gecombineerd met onbepaalde voornaamwoorden. In andere gevallen is enkel zulke 

mogelijk. In tussentaal is die regel echter niet zo strikt en gebruiken sprekers zo’n waar 

eigenlijk zulke zou moeten staan. 

Bv. Bartel:  Ik begrijp eigenlijk wel goe waarom da mensen zo’n planten kopen. 

 Vincent: Peter, waar koopt te eigenlijk zo’n boots? 

3.3.1.3.3. Tussenwerpsels 

 

Tussenwerpsels zijn een soort van stopwoorden en komen zeer vaak voor bij spontaan 

spreken. In ons corpus werden de woorden allee, voilà en awel het meest gebruikt. De 

tussenwerpsels he, jong en man werden gemarkeerd als informele standaardtaal en werden 

niet opgenomen voor de analyse. 

Bv. Jean:  Awel, laten we beginnen met euh iets te maken voor de vogels. 

 Jean:  Voilà, kijk Dirk, dit wordt hun winterdekentje. 

 Bartel:  Dus nieuwe wort (AW), allee, ja, nieuwe bloemstokjes eigenlijk. 

3.3.1.3.4. Opmerkingen  

 

Bij deze groep moet eveneens worden opgemerkt dat sommige kenmerken tussentaliger zijn 

dan andere. Bepaalde elementen – zoals tussenwerpsels – komen immers voor in informele 

standaardtaal. Ook bij de onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen worden 

sommige gevallen makkelijker aanvaard in het Standaardnederlands dan andere. Woorden 
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als fruitsap en appelsien worden niet als fout aangeduid, terwijl efkes sneller als tussentaal 

wordt aangevoeld. Bovendien maken Vlamingen de meeste van die taalfouten vaak 

onbewust. Als ze bijvoorbeeld spreken over zo’n lekkere taartjes is dat voornamelijk omdat 

ze de regel niet kennen.          

 Veel van die lexicale tussentaalkenmerken kunnen dus eerder worden bestempeld 

als taalfouten. Doordat de sprekers die fouten onbewust maken, komen ze immers niet 

uitsluitend voor in tussentaal, maar ook in spreektaal en formele standaardtaal. In onze 

analyse zullen gevallen als zo’n-zulke als taalfouten worden gemarkeerd. Woorden en 

tussenwerpsels die als niet-standaardtalig worden aangevoeld, zoals efkes en allee, zullen 

we in onze analyse als tussentaal aanduiden. Als de begrippen algemeen aanvaard worden, 

zoals fruitsap en appelsien, zullen wij die niet behandelen. Het VRT-Taalcharter laat immers 

tot op zekere hoogte ruimte voor Belgisch-Nederlandse varianten: 

 Als norm geldt de taal die door taalgevoelige Vlamingen wordt gehanteerd wanneer zij hun 

 taal bewust verzorgen. Die norm sluit grotendeels aan bij de algemene Nederlandse 

 standaardtaal, maar laat ruimte voor Belgisch-Nederlandse inbreng op het gebied van 

 uitspraak, woordkeus, zegswijzen en beeldspraak.              (VRT-Taalcharter, Hendrickx 1998) 

3.3.1.4. Syntaxis 

 

Taeldeman (2008) beschouwt de volgende elementen als grammaticale ingrediënten van 

tussentaal: 

3.3.1.4.1. Subjectsverdubbeling 

 

De verdubbeling van het onderwerp is vanuit de dialecten opgestegen naar tussentaal. In die 

constructie wordt een sterke, optionele vorm gecombineerd met een zwakke, verplichte vorm 

Taeldeman 2008:34-35). 

Bv. Bartel:  Ja, dan voel ‘k ik mij weeral nuttig, he. 

Subjectsverdubbeling komt slechts één keer voor in ons verzameld materiaal en daarom zal 

dit kenmerk niet worden gebruikt bij de analyse in het volgende hoofdstuk. 
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3.3.1.4.2. Redundante/expletieve complementeerder dat 

 

In Vlaamse tussentaal wordt regelmatig een extra da(t) toegevoegd aan het begin van een 

bijzin, na de onderschikkende vraagwoorden wie, wat, waar, hoe, wanneer en 

voornaamwoordelijke bijwoorden met waar- (Taeldeman 2008:36). 

Bv. Jean:  Dirk, kijk, terwijl dat deze afkoelen, kunnen wij al aan andere dieren 

   beginnen denken. 

3.3.1.4.3. Gaan in plaats van zullen 

 

Zowel gaan als zullen kunnen met een futurale betekenis worden gebruikt. Toch overlappen 

beide hulpwerkwoorden in de standaardtaal niet volledig. Met een futurale betekenis kan 

gaan voorkomen om 1) aan te tonen dat iets begint, 2) om naar de heel nabije toekomst te 

verwijzen en 3) om een intentie uit de drukken (Taeldeman 2008:39). 

Bv.  1)  Het gaat sneeuwen.  

 2)  De zon gaat zo meteen schijnen.  

 3)  Ik ga dat boek lezen. 

In tussentaal wordt gaan echter vaak ten onrechte gebruikt waar zullen zou moeten staan. 

Bv. Jean:  Dan gaan die zaadjes en die zonnebloempitten beter gemengd zijn. 

 Bartel:  Vanaf da je bruine plekken ga krijgen op u bladeren, dan weet je da je, 

   da j’ een ziekte gaat ebben. 

Volgens De Ridder (2007) mogen ook deze kenmerken niet vergeten worden: 

3.3.1.4.4. Consecutieve en finale dat-zinnen 

 

Bij opeenvolgende dat-zinnen of een finale dat-zin worden in tussentaal de inleidende 

voegwoorden zodat, opdat, doordat,… vaak gereduceerd tot de eenvoudige vorm dat. 

Bv. Chris:  Dat ie ‘m niet kan intrekken. 

 Bartel:  Dan moet je die efkes laten rusten, dat die worteltjes zich, zich kunnen 

   herstellen en verkurken. 
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3.3.1.4.5. Niet moeten in plaats van niet hoeven 

 

In tussentaal gebruiken sprekers vaak het werkwoord moeten in negatieve zinnen, terwijl 

daar hoeven zou moeten staan. 

Bv. Timothy: Ge moet ta nie gaan schilderen ofzo. 

In ons corpus werd moeten slechts door één presentator in een negatieve zin gebruikt. 

Bovendien vormde hij maar één keer zo’n zin. Om die reden zullen we met dit kenmerk geen 

rekening houden tijdens de analyse. 

3.3.1.4.6. Doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 

 

Met de werkwoordelijke eindgroep of V-pool worden alle niet-vervoegde werkwoordsvormen 

aan het einde van de zin bedoeld. Die groep mag in geen geval – behalve door het eerste 

deel van een scheidbaar samengesteld werkwoord en te van de te-infinitief – uit elkaar 

worden gehaald. In Vlaanderen doorbreken echter vaak deelwoorden, infinitieven en andere, 

niet-werkwoordelijke elementen de werkwoordelijke eindgroep. 

Bv. Chris:  Één van hen moest verdoofd worden, omdat haar hoeven moesten 

   worden bijgekapt. 

 Timothy: En ik ben tevreden dat ik jullie toch kunnen helpen heb. 

3.3.1.4.7. Geen –s bij adjectieven na iets, veel, niets,… 

 

In constructies met iets/veel/niets/… valt de –s bij het adjectief in tussentaal geregeld weg. 

Bv. Saartje: Maar er is natuurlijk veel meer, want elke chocolatier hier in Brugge, 

   die doet iets speciaal en de gastronomische restaurants gaan creatief 

   aan de slag, met chocolade uiteraard. 

In ons materiaal kwam dit kenmerk slechts één keer voor en daarom zal het bij de analyse 

niet in acht worden genomen. 
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3.3.1.4.8. Redundant geworden/geweest in passieve zinnen 

 

In tussentaal gebeurt het wel eens dat sprekers een overbodige geweest/geworden aan hun 

passieve zin in de voltooide tijd toevoegen. 

Bv. Tom:  Geweldig belangrijk is tegenwoordig Sint-Truiden, want ja, anders was

   het misschien al over geweest. 

Toch werd dat kenmerk in ons materiaal maar één keer opgemerkt en dus wordt het bij de 

analyse buiten beschouwing gelaten. 

3.3.1.4.9. Opmerkingen 

 

Ook bij die laatste groep kenmerken moeten er enkele opmerkingen worden gegeven. 

Volgens De Ridder (2007) kunnen de elementen worden opgedeeld in twee groepen: de 

kenmerken twee tot en met zeven behoren niet uitsluitend tot tussentaal, maar komen ook 

geregeld voor in informele standaardtaal. Het gebeurt wel eens dat standaardtaalsprekers 

tijdens een gesprek de werkwoordelijke eindgroep doorbreken of de –s vergeten in een 

constructie met iets, veel, niets,… Dat komt vooral doordat die kenmerken niet opvallen. 

Vlamingen gebruiken ze dan ook onbewust, omdat ze niet worden aangevoeld als 

tussentaal. De tweede groep – de kenmerken één en acht – zijn zo goed als nooit aanwezig 

in informele standaardtaal en worden dus veel sneller herkend. Wanneer een spreker die 

kenmerken gebruikt, vallen ze meteen op. Ze kunnen enkel en alleen in tussentaal 

voorkomen.          

 Hoewel de eerste groep kenmerken niet uitsluitend als tussentaal kan worden 

bestempeld, maar ook voorkomt in informele standaardtaal, zullen wij ze in deze scriptie toch 

behandelen als tussentaal. Het gaat immers om voorbeelden van niet-verzorgd 

Standaardnederlands. Bovendien moeten zulke elementen volgens VRT-taaladviseur Ruud 

Hendrickx door de presentator worden vermeden: 

[…] Maar een doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep als dat hij dat wilde op zijn 

 gemak doen of een constructie als zo'n mensen accepteren we niet. Er zijn duidelijke 

  grammaticale regels voor te geven en die kunnen het best worden toegepast.   

             (VRT-Taalcharter, Hendrickx 1998) 

Daarom zullen wij die kenmerken bij de analyse van de transcripties als tussentaal 

markeren. 
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Aan de hand van bovenstaande lijst met tussentaalkenmerken kunnen we starten met de 

analyse van het taalgebruik van onze tv-presentatoren. Er zal worden nagegaan welke 

elementen het vaakst worden gebruikt en bij wie ze het meest voorkomen. Op basis daarvan 

zullen we in het volgende hoofdstuk de taal van die presentatoren op televisie in kaart 

proberen te brengen. 
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Hoofdstuk 4 

Tussentaal op televisie: Een kwantitatieve analyse 

__________________________________________________________________________ 

 

In het vorige hoofdstuk stelden we een lijst op met mogelijke ingrediënten van Vlaamse 

tussentaal. Daarbij stelden we al vast dat bepaalde kenmerken veel frequenter gebruikt 

worden dan andere. Een groot aantal elementen kwam in ons corpus niet voor en die 

werden bijgevolg ook niet opgenomen in de lijst. Andere tussentaalkenmerken werden dan 

weer sporadisch gebruikt door één of twee presentatoren. Die hebben we opgelijst en 

geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld, maar bij de analyse van het taalgebruik van de 

tv-presentatoren zullen ze buiten beschouwing worden gelaten. Enkel de kenmerken die 

regelmatig voorkomen in het verzamelde materiaal zullen voor dit onderzoek in acht worden 

genomen.            

 In dit vierde hoofdstuk gaan we voor alle presentatoren na welke tussentalige 

elementen ze hanteren en hoe vaak ze dat doen. Aan de hand van die cijfergegevens zullen 

we enkele tabellen en grafieken opstellen om de verschillende resultaten met elkaar te 

vergelijken. We sluiten het hoofdstuk af met een paragraaf waarin we onderzoeken welke 

presentator de meeste kenmerken gebruikt en op welke zender het vaakst tussentaal te 

horen is. Alvorens het eigenlijke onderzoek te starten, bespreken we kort onze voorbereiding 

en lichten we toe op welke manier we de cijfers precies hebben berekend.  

4.1. Werkwijze 

4.1.1. Analyse van de transcripties 

Om de telling van de tussentaalkenmerken in het taalgebruik van de tv-presentatoren te 

vereenvoudigen, werden in eerste instantie de transcripties volledig geanalyseerd. Niet-

standaardtalige elementen werden gemarkeerd als ‘tussentaal’ of ‘informele standaardtaal’ 

en klanken die dialectisch werden uitgespreken werden aangeduid als ‘dialect’. Ook 

afgebroken, onverstaanbare en anderstalige woorden werden gemarkeerd. Bij die analyse 

werd gebruik gemaakt van een aantal afkortingen en codes, waarvan de betekenis wordt 

uitgelegd in onderstaande legende: 
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Ter illustratie wordt hieronder een korte passage van het getranscribeerde fragment van 

Bartel Van Riet uit Groenland weergegeven:   

 Bartel:  Asaleakes (TT) zijn fantastische planten om in u (TT) slaapkamer te zetten 

om d’ eenvoudige (TT) reden: da (TT) fleurt ten (TT) boel  eel (TT) goed op 

en der (TT) zijn  heel veel mensen die da (TT) zoiets ebben (TT): “oei, oei, 

planten, ge moogt ta nie (TT) in u (TT) kamer zetten, want ta (TT) trekt 

zuurstof uit de lucht”, maar da (TT) ’s te verwaarlozen, he (INF). In feite  is ’t 

(TT) juist omgekeerd: overdag geven die zuurstof af en die zuiveren zelfs de 

lucht en daar hebben z’ een (TT) klein beetje zuurstof voor nodig, maar dat 

is almaal (TT) verwaarloosbaar. En, dees (TT) plantjes, die staan hier 

elemaal (TT) op un (TT) plek, want tie (TT) hebben nie (TT) te veel 

rechtstreeks licht  nodig, helemaal nie (TT) zelfs, en ’t (TT) gaat ier (TT) ook 

nie (TT) beginnen vriezen, dus  die staat ier eel (TT) goed op z’n plek, he 

(INF). Nog een heel tof dingske (TT) da g’ (TT) in u (TT) huis kunt houden, 

da (TT) zijn bolhyacintekes. In e (TT) speciaal potteke (TT) daarvoor, ge 

(TT) kunt ta (TT) zo kopen, maar het leuke daaraan is dat diejen (TT) bol 

eigenlijk alle energie heeft om dieje (TT) plant goe (TT) te laten groeien, dus 

’t (TT) enige dat tieje (TT) nodig eeft (TT) is water eigenlijk. Zo e (TT) potje, 

da (TT) vul je gewoon me (TT) water tot ongeveer aan de versmalling, want 

’t is (TT) de bedoeling dat tieje (TT) plant net nie me (TT) zijn  poep in ’t 

(TT) nat ga (TT) staan. Bolleke derin (TT). Die worteltjes gaan nu tot in da 

(TT) water beginnen groeien en dan is dieje (TT) plant vertrokken.  

De complete, geanalyseerde transcripties werden achteraan in deze scriptie als bijlage 1 

opgenomen. 

 

.. = korte pauze/aarzeling  

... = langere pauze  

(TF) = taalfout 

(TT) = tussentaal 

(DIA) = dialect 

(INF) = informeel (spreektaal)  

(ZB) = foutieve zinsbouw 

(OW) = onverstaanbaar woord 

(AW) = afgebroken woord 

(Eng) = Engels woord 

(Fr) = Frans woord 

(NIS): Nederlandse informele spreektaal (Nederland) 
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4.1.2. Absolute en relatieve cijfers 

 

Op basis van de lijst die werd opgesteld in het derde hoofdstuk zullen we in wat volgt het 

(tussen)taalgebruik van de tv-presentatoren in de zes geselecteerde televisieprogramma’s 

onderzoeken. Eerst en vooral telden we bij elke presentator hoeveel keer een bepaald 

kenmerk werd gebruikt. Dat deden we voor alle kenmerken die in onze lijst werden 

opgenomen en die absolute cijfers werden in een tabel gegoten die in bijlage werd 

toegevoegd (cfr. bijlage 2).        

 Doordat sommige presentatoren meer aan het woord kwamen dan andere, verschilde 

de omvang van het bruikbare materiaal tussen de zes programma’s soms vrij sterk. Om dat 

probleem op te lossen, berekenden we niet enkel de absolute cijfers, maar ook de 

procentuele waarden. Daarvoor telden we ook alle gevallen waarin een bepaald 

tussentaalkenmerk zou kunnen voorkomen. Voor de h-procope bijvoorbeeld werden naast 

woorden als oe, ier en ’t  eveneens de woorden hoe, hier en het geteld. Vervolgens werden 

de absolute cijfers uit de vorige tabel gedeeld door de nieuwe getallen. Ter illustratie wordt 

hieronder een mogelijke berekening weergegeven: 

Chris Dusauchoit laat gedurende de volledige aflevering vier keer de h- aan het begin van een 

 woord wegvallen. In 79 gevallen sprak hij de h- echter wel uit. In totaal gebruikt hij dus 83 

 woorden die beginnen met een h-, waarvan hij vier keer de h-procope toepast. Met andere

  woorden: in 4,82% van de gevallen spreekt hij de anlautende h- niet uit, want (4/83) * 100 =

  4,82% 

Op die manier verkregen we de relatieve verhouding tussen de tussentalige varianten en hun 

standaardtalige alternatieven. Voor de lexicale tussentaalkenmerken werden de relatieve 

cijfers echter niet berekend. Om dat te verklaren baseerden we ons op Geeraerts, Penne en 

Vanswegenoven 2000: 

 […] voor wat betreft de ‘onomasiologische’ telling van de verschillen: hoe vaak een bepaald 

 formeel verschijnsel in een bepaalde context optreedt, is alleen relevant als we ook weten hoe 

 hoe vaak het in dezelfde context niet voorkomt. Het tussentalige gehalte van een tekst of een 

 gesprek kan dus bijvoorbeeld niet zonder meer afgeleid worden uit het aantal ske- en ke-

 diminutieven die in dat stuk discours voorkomen. Werkelijk relevant is pas de kwantitatieve

 verhouding tussen de tussentalige vormen en de standaardtalig je-, kje-, tje-, pje-

 alternatieven.            (Geeraerts, Penne & Vanswegenoven 2000:163) 

 De procentuele waarden werden eveneens onder de vorm van een tabel in bijlage 

opgenomen (cfr. bijlage 3). Aan de hand van al die cijfers kunnen we enkele vaststellingen 

doen die we in de rest van dit hoofdstuk zullen bespreken. 
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4.2. De meest en minst frequente kenmerken 

 

Bij de opstelling van onze lijst met ingrediënten van tussentaal in hoofdstuk drie stelden we 

al vast dat sommige kenmerken frequenter voorkomen dan andere. Tussentalige elementen 

die in ons materiaal niet aan bod kwamen, werden ook niet in de lijst opgenomen. Dat onze 

groep tussentaalkenmerken relatief beperkt is, kan hoogstwaarschijnlijk worden 

toegeschreven aan de eisen die de tv-presentatoren wordt opgelegd wat betreft hun 

taalgebruik. Aangezien zowel de VRT als VTM verwachten dat zij op televisie op hun taal 

letten, dringen enkel de minst opvallende tussentalige elementen in hun taalgebruik door.

 In wat volgt zullen we onderzoeken welke van die tussentaalkenmerken het vaakst en 

het minst vaak voorkomen. Onderstaande tabel geeft weer tot welke categorie de meeste 

kenmerken behoren. In de middelste kolom staan de absolute cijfers of het aantal keer dat 

een fonologisch, morfologisch, lexicaal of syntactisch kenmerk werd gebruikt. De uiterst 

rechtse kolom bevat de relatieve cijfers. Om dat resultaat te bekomen, werd dezelfde 

methode gehanteerd als in het voorbeeld van 4.1.2.: voor elke categorie werden de gevallen 

waarin het kenmerk zou kunnen voorkomen opgeteld. Dat getal werd samengeteld met het 

cijfer uit de middelste kolom en tot slot werd die som  gebruikt om het getal uit de middelste 

kolom te delen. De resultaten worden weergegeven in onderstaande tabel: 

Categorie Absolute getallen Relatieve getallen 

Fonologie 574 26,02% 

Morfologie 186 13,46% 

Lexicon 43 N.V.T. 

 (cfr. 4.1.2.) 

Syntaxis 47 5,22% 

Tabel 2: Totaal van tussentaalkenmerken per categorie (voor alle presentatoren) 

Wat de fonologische kenmerken bijvoorbeeld betreft, kunnen we uit de tabel aflezen dat die 

in totaal 574 keer voorkomen in ons corpus. Wanneer ook alle gevallen waarin zo’n 

fonologisch tussentaalkenmerk zou kunnen voorkomen in acht worden genomen, dan 

verkrijgen we als resultaat dat in 26,02% van die gevallen zo’n tussentaalkenmerk wordt 

toegepast.   
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 Alvorens allerlei besluiten te trekken uit de tabel, is het van belang om enkele zaken 

voor ogen te houden. Hierboven worden de getallen en gemiddelde waarden van alle tv-

presentatoren weergegeven. We mogen er dus niet van uitgaan dat elke presentator in even 

sterke mate gebruikmaakt van tussentaal, maar dat hun taalgebruik onderling sterk kan 

verschillen. Daarom zullen we verderop in dit hoofdstuk ook nog de taal van elke presentator 

apart bespreken.           

 Uit bovenstaande tabel kan worden afgeleid dat de fonologische ingrediënten van 

tussentaal het frequentst gebruikt worden door de tv-presentatoren. Ze komen maar liefst 

dubbel zo vaak voor als de morfologische tussentaalkenmerken die volgen op de tweede 

plaats. Dat resultaat is echter niet verrassend. Bij de opstelling van onze lijst in hoofdstuk 

drie werd immers al aangekondigd dat veel van die fonologische kenmerken niet uitsluitend 

tot tussentaal behoren, maar ook regelmatig aanwezig zijn in informele standaardtaal. Het 

zijn typische elementen voor spreektaal en daarom hoeft het niet te verbazen dat ze bij onze 

tv-presentatoren zo populair zijn.       

 Vervolgens kan uit de tabel ook worden afgelezen dat de overige categorieën niet zo 

sterk vertegenwoordigd zijn. Zoals reeds werd vermeld staan de morfologische 

tussentaalkenmerken op de tweede plaats, maar komen die nog maar de helft zo vaak voor 

als de fonologische elementen. De syntactische ingrediënten beslaan op hun beurt niet meer 

dan 5,22% van de gevallen. Ondanks dat lage percentage – in vergelijking met dat van de 

fonologische elementen – vonden we in ons corpus tal van voorbeelden waarbij de tv-

presentatoren syntactische tussentaalkenmerken toepassen.    

 In de rest van dit onderdeel zullen we voor elk kenmerk apart nagaan hoe vaak het 

precies voorkomt in ons verzamelde materiaal. Daaruit zal dan worden afgeleid welke 

elementen het vaakst aan bod komen en welke eerder sporadisch worden gehanteerd. 

4.2.1. De meest frequente tussentaalkenmerken 

 

In deze paragraaf zal worden nagegaan welke ingrediënten van tussentaal het vaakst aan 

bod kwamen in het taalgebruik van de geanalyseerde tv-presentatoren. Het complete 

overzicht is terug te vinden in bijlage vier. Hieronder worden de negen frequentste 

kenmerken4 overgenomen: 

 

 

 

                                                
4
 Voorbeelden van die kenmerken werden gegeven in hoofdstuk drie. 
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 Kenmerk Categorie Aantal 

1 Apocope en syncope bij functie- en inhoudswoorden Fonologie 322 

2 Procope van de h- Fonologie 119 

3 Progressieve assimilatie Fonologie  73 

4 Ge/gij en u Morfologie 50 

5 Het diminutief Morfologie 38 

6 Verbuiging van lidwoorden Morfologie 33 

7 Apocope van de eind-sjwa Fonologie 30 

8 Speciale werkwoordsvormen Morfologie 29 

9 Gaan in plaats van zullen Syntaxis 28 

Tabel 3: Top 9 van de meest gebruikte tussentaalkenmerken 

In tabel 3 valt onmiddellijk op dat al de frequentste tussentaalkenmerken – met uitzondering 

van kenmerk negen – behoren tot de fonologische en de morfologische categorie. Bovendien 

behalen de eerste twee (fonologische) ingrediënten significant hogere waarden dan de 

overige elementen. Dat is echter geen verrassend resultaat, want in hoofdstuk drie werd al 

opgemerkt dat de procope van de h- en apocope en syncope van bij functie- en 

inhoudswoorden niet uitsluitend in tussentaal voorkomen, maar dat net die kenmerken ook 

regelmatig te horen zijn in informele standaardtaal. Dat zij regelmatig in het taalgebruik van 

de tv-presentatoren sluipen, hoeft dan ook niet te verwonderen. Het zijn immers typische 

elementen uit de spreektaal. De overige fonologische afwijkingen met een sterk tussentalig 

karakter komen in ons corpus veel minder voor. Opmerkelijk is echter het relatief frequente 

gebruik van progressieve assimilatie. Hoewel dat een typisch tussentaalkenmerk is, behaalt 

het voor ons onderzoek een vrij hoge score.      

 Hetzelfde kan worden gezegd over de morfologische kenmerken in bovenstaande 

tabel. Deze vier opvallende ingrediënten van tussentaal – volgens De Ridder (2007) is de 

ge/gij-constructie zelfs hét tussentaalkenmerk bij uitstek – scoren bij onze analyse hoger dan 

bijvoorbeeld apocope van de eind-sjwa, een element dat ook regelmatig voorkomt in 

informele standaardtaal. We kunnen ons hierbij afvragen hoe het komt dat de presentatoren 

– van wie wordt verwacht dat zij gedurende het hele programma Standaardnederlands 

praten – vaker worden betrapt op het gebruik van een verkleinwoord op –(e)ke(s) dan op de 

weglating van de eind-sjwa. In hoofdstuk vijf zal worden onderzocht welke factoren daartoe 

bijdragen en we zullen dan een antwoord op die vraag trachten te formuleren. 

 Aansluitend moet nog worden opgemerkt dat hoewel de kenmerken uit tabel 3 hoog 

scoren  in onze analyse – apocope en syncope van functie- en inhoudswoorden blijken zelfs 

extreem populair te zijn – ze niet door alle presentatoren worden gehanteerd. Er werd al 

vermeld dat bovenstaande tabellen een algemeen beeld geven van de gebruikte 
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tussentaalkenmerken, maar het taalgebruik van de tv-presentatoren kan onderling sterk 

verschillen. Daarom zullen we aan het einde van dit hoofdstuk ook nog de taal van de 

afzonderlijke sprekers behandelen.        

 Hoewel uit tabel 2 bleek dat de fonologische categorie met ruime voorsprong de 

hoogste score behaalde, bewijst tabel 3 dat ook morfologische kenmerken sterk 

vertegenwoordigd zijn in ons materiaal. Sommige morfologische elementen komen zelfs 

vaker aan bod dan bepaalde fonologische afwijkingen. De hoge score van die laatste 

categorie moet vooral worden toegeschreven aan de hoge frequentie van twee elementen: 

apocope en syncope van functie- en inhoudswoorden en procope van de h-. Dankzij hun 

sterke aanwezigheid schiet het gemiddelde van de fonologische ingrediënten de hoogte in 

en dat levert een enigszins vertekend beeld op.      

 Ondanks dat tabel 2 aantoonde dat de syntactische ingrediënten nauwelijks 

vertegenwoordigd zijn in ons corpus, komt die categorie in bovenstaande tabel toch aan bod, 

zij het in beperkte mate in vergelijking met bijvoorbeeld het eerste kenmerk. Na de meest 

frequente tussentaalkenmerken te hebben besproken, zullen we in de volgende paragraaf de 

minst gebruikte elementen behandelen. 

4.2.2. De minst frequente tussentaalkenmerken 

 

Na de negen frequentste tussentaalkenmerken van hierboven worden in onderstaande tabel 

de tien minst gebruikte elementen5 weergegeven: 

 Kenmerk Categorie Aantal 

1 Doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep Syntaxis 2 

2 Consecutieve en finale dat-zinnen Syntaxis 3 

3 Het werkwoord zijn Morfologie 4 

4 Clitische vormen van het persoonlijk voornaamwoord Morfologie 10 

5 Auslautende –t wordt –d Fonologie 11 

6 Redundante/expletieve complementeerder dat Syntaxis 13 

7 Der, derover, derin, deraan Fonologie 19 

8 Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen Lexicon 21 

9 Tussenwerpsels Lexicon 22 

10 Verbuiging van telwoorden en voornaamwoorden Morfologie 24 

Tabel 4: Top 10 van de minst gebruikte tussentaalkenmerken 

                                                
5
 Voorbeelden van die kenmerken werden gegeven in hoofdstuk drie. 
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Een eerste opmerkelijke vaststelling is dat – hoewel tabel 3 aantoonde dat de fonologische 

en morfologische tussentaalingrediënten het sterkst vertegenwoordigd zijn in ons corpus – 

sommige van die kenmerken in ons materiaal maar zelden voorkomen. Een voor de hand 

liggende verklaring is dat die elementen sneller met tussentaal worden geassocieerd en 

daarom proberen de tv-presentatoren die zo weinig mogelijk te gebruiken. In de vorige 

paragraaf werd al vermeld dat de procope van de h- bijvoorbeeld ook voorkomt in informele 

standaardtaal en daardoor minder snel zal worden aangevoeld als tussentaal, terwijl de 

tussentalige uitspraak van de auslautende -t als –d door de presentatoren gemakkelijker zal 

worden herkend. Bovendien zullen de elementen uit tabel 4 nog sneller als tussentaal 

worden gekwalificeerd dan de typische tussentaalkenmerken die in tabel 3 werden 

opgenomen. Zo zal een verkleinwoord op –ke minder opvallen dan de afwijkende vorm zijt 

van het werkwoord zijn en bijgevolg vaker voorkomen. De saillantie6 van de 

tussentaalkenmerken speelt hier met andere woorden een belangrijke rol. De tv-

presentatoren gebruiken enkel die elementen die het minst in het oog springen, maar laten 

de opvallendste achterwege.         

 In bovenstaande tabel zien we ook onmiddellijk dat de minst gebruikte 

tussentaalkenmerken voornamelijk van syntactische aard zijn. Syntactische elementen – met 

uitzondering van het gebruik van gaan met futurale betekenis in plaats van zullen – komen in 

ons corpus amper aan bod. Dat kan worden verklaard door het feit dat die kenmerken 

uitsluitend worden bestempeld als tussentaal. Ook de presentatoren kennen die afwijkingen 

en daarom zullen ze die in hun taalgebruik zo veel mogelijk proberen te vermijden. Om die 

reden is het niet verwonderlijk dat die syntactische ingrediënten nauwelijks voorkomen in ons 

materiaal. Bovendien mogen we niet vergeten dat de kenmerken uit bovenstaande tabel niet 

door elke presentator gebruikt hoeven te worden. Het is mogelijk dat die elementen slechts 

bij één of twee presentator(en) aan bod komen, wat nog maar eens hun geringe populariteit 

en tussentalig karakter bevestigt. In de volgende paragraaf zullen we hierop dieper ingaan, 

wanneer we het taalgebruik van elke presentator apart bekijken.    

 Ook de lexicale ingrediënten van tussentaal behoren tot de minst frequente 

kenmerken. Onomasiologische alternatieven zoals bijvoorbeeld efkes in plaats van 

even(tjes) worden door de presentatoren gemakkelijk herkend als tussentaal, waardoor hun 

aandeel in ons corpus eerder beperkt is. Dat geldt eveneens voor de tussenwerpsels voilà, 

allee en awel, die zelden worden gebruikt. 

We kunnen dus besluiten dat de tv-presentatoren voornamelijk gebruik maken van de minst 

opvallende tussentaalkenmerken. Het gaat daarbij om elementen die niet uitsluitend tot 

tussentaal behoren, maar ook voorkomen in de informele standaardtaal en dus met andere 

                                                
6
 Saillantie is de mate waarin iets opvalt, in het oog springt (Van Dale Online) 
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woorden typisch zijn voor spreektaal. De kenmerken met een sterker tussentalig karakter, 

die nooit aan bod komen in informele standaardtaal, zijn in mindere mate terug te vinden in 

ons corpus. Over het algemeen kunnen we dus stellen dat hoewel de tv-presentatoren zich 

inspannen om het aantal tussentaalkenmerken te beperken, ze af en toe toch gebruikmaken 

van tussentalige elementen. In de volgende paragraaf zullen we het (tussen)taalgebruik van 

elke presentator apart analyseren en bespreken om zo te kunnen nagaan bij wie het meest 

en het vaakst tussentaal te horen is. 

4.3. Het (tussen)taalgebruik van de tv-presentatoren 

 

Eerder in dit hoofdstuk wezen we er al op dat de aanwezige tussentaalkenmerken in ons 

corpus niet noodzakelijk door alle tv-presentatoren worden gebruikt. Hun taalgebruik kan 

onderling sterk verschillen en daarom zullen we in deze paragraaf nagaan in welke mate er 

bij elke presentator tussentaal te horen is. Eerst en vooral wordt hieronder in een tabel een 

rangschikking weergegeven, te beginnen met de presentator wiens taalgebruik het sterkst 

tussentalig gekleurd is: 

Tabel 5: Overzicht van het tussentaalgebruik van de tv-presentatoren 

Uit bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat Bartel Van Riet met ruime voorsprong het 

meest tussentaal spreekt tijdens zijn programma. Met zijn 48,34% scoort hij bijna dubbel zo 

hoog als de presentator op de tweede plaats: Vincent Verelst. Bartel schiet er dus met 

andere woorden sterk bovenuit. Dat hij in zo’n hoge mate tussentaal spreekt tijdens zijn 

presentatie heeft wellicht te maken met zijn opleiding. Bartel studeerde af als  

 

 Tv-presentator Tussentaal 

1 Bartel Van Riet (Eén) 48,34% 

2 Vincent Verelst (Eén) 28,87% 

3 Timothy Cools (VTM) 26,25% 

4 Koen De Bouw (VTM) 26,46% 

5 Jean Vanhoof (VTM) 23,85% 

6 Ben Roelants (Eén) 7,61% 

7 Tom Coninx (VTM) 5,00% 

8 Chris Dusauchoit (Eén) 2,89% 

9 Saartje Vandendriessche (Eén) 2,20% 

10 Kathy Pauwels (VTM) 0% 
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landschapsarchitect, een studierichting waarbinnen hij niet werd opgeleid voor televisiewerk 

en hem ook geen kennis werd bijgebracht over correct Standaardnederlands. Dat kan het feit 

dat hij zo vaak in tussentaal hanteert verklaren.       

 De presentatoren die de tweede, derde, vierde en vijfde plaats bekleden liggen, wat 

hun tussentaalscore betreft, vrij dicht bij elkaar. Met scores die schommelen tussen 23% en 

29% spreken zij relatief vaak tussentaal op televisie, ook al is dat nog maar de helft zo veel 

als Bartel Van Riet. Hun frequente tussentaalgebruik kan wellicht worden toegeschreven aan 

de aard van het programma. De presentatoren treden zeer vaak in gesprek met andere 

personen die geen standaardtaal praten. Om die reden passen zij hun taalgebruik regelmatig 

aan en schakelen ze over naar een meer informele taalvariëteit. Het valt tot slot ook op dat 

drie van de vier presentatoren binnen hetzelfde programma actief zijn. Zowel Koen De Bouw, 

Jean Vanhoof als Timothy Cools presenteren Groene Vingers op VTM.   

 De scores van de volgende groep presentatoren, die plaats zes, zeven, acht en 

negen innemen, bevinden zich eveneens in elkaars buurt. Ze schommelen tussen 2% en 

8%, wat bewijst dat die omroepers meer dan drie keer minder tussentaal spreken dan de 

vorige groep. De tabel laat ook zien dat binnen die groep – met uitzondering van Tom Coninx 

– drie van de vier presentatoren een programma op Eén presenteren.   

 Tot slot wordt de tiende en laatste plaats bekleed door de presentatrice van Royalty 

Kathy Pauwels. Gedurende het hele programma wordt zij niet één keer betrapt op 

tussentaal, maar ze spreekt constant verzorgd Algemeen Nederlands. Bijgevolg eindigt ze 

dan ook met een score van 0% aan tussentaalgebruik. De kan opnieuw worden verklaard 

door het type programma dat zijn presenteert. Kathy’s taak bestaat uitsluitend uit 

verslaggeving, wat aan het programma een informatief karakter verleent. Bovendien bepaalt 

ook het gespreksonderwerp welke taalvariëteit de presentator hanteert. Kathy bespreekt de 

actuele gebeurtenissen binnen Belgische en Europese vorstenhuizen en het zou ongepast 

zijn om over de royals in tussentaal te praten. In het volgende hoofdstuk zullen we hierop 

dieper ingaan, wanneer de factoren die sprekers aanzetten tot code-switching worden 

besproken.           

 We kunnen dus besluiten dat er toch heel wat verschillen in het taalgebruik tussen de 

verschillende presentatoren bestaan. Ze spreken niet allemaal in dezelfde mate tussentaal. 

Bovendien kunnen we uit tabel 5 afleiden dat de taal van presentatoren uit hetzelfde 

programma onderling ook sterk kan verschillen. Zo bekleden Vincent Verelst en Saartje 

Vandendriessche – beiden presenteren het reismagazine Vlaanderen Vakantieland – 

respectievelijk de tweede en voorlaatste plaats in de top tien van de presentator met het 

hoogste gehalte aan tussentaal. In de volgende paragraaf zullen we die taalverschillen 

tussen de omroepers binnen hetzelfde programma verder bespreken. Vervolgens zal ook 

een vergelijking worden gemaakt tussen de openbare omroep VRT en de commerciële 
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zender VTM wat betreft het taalgebruik van hun omroepmedewerkers in de praktijk. Ondanks 

de strenge eisen die het VRT-Taalcharter vooropstelt (cfr. hoofdstuk 2), bewijst 

bovenstaande tabel immers dat één van de presentatoren van de openbare omroep met zijn 

frequente tussentaalgebruik de eerste plaats behaalt met een maximumscore van 48,34%. In 

die paragraaf zal dan ook worden nagegaan tot in hoeverre de tv-presentatoren aan de eisen 

van het Taalcharter voldoen. 

4.3.1. Drie presentatoren binnen hetzelfde programma 

 

Van de zes geanalyseerde programma’s worden er twee gepresenteerd door drie 

verschillende presentatoren. In Vlaanderen Vakantieland komen achtereenvolgens Saartje 

Vandendriessche, Ben Roelants en Vincent Verelst aan het woord; in Groene Vingers zijn 

naast hoofdpresentator Koen De Bouw ook tuinexpert Jean Vanhoof en tuinarchitect Timothy 

Cools te horen. Hoewel er telkens drie presentatoren binnen hetzelfde programma 

presenteren, kan het onderscheid wat betreft hun taalgebruik soms zeer opvallend zijn. 

 De mate van tussentaalgebruik bij de presentatoren in Vlaanderen Vakantieland is 

zeer opmerkelijk. In tabel 5 zien we dat Saartje Vandendriessche en Ben Roelants dicht bij 

elkaar in de buurt liggen. Ze behoren tot de groep omroepers die in beperkte mate gebruik 

maken van tussentaal tijdens het programma. Saartje staat met haar 2,20% op de 

voorlaatste plaats, wat bewijst dat zij van alle presentatoren – met uitzondering van Kathy 

Pauwels –  bijna het beste aan het gebruik van correcte standaardtaal beantwoordt. Uit de 

tabel met relatieve cijfers (cfr. bijlage 3) kan worden afgeleid dat zij enkel fonologische 

ingrediënten van tussentaal gebruikt. We vermeldden echter al dat sommige van die 

fonologische kenmerken niet uitsluitend tot tussentaal behoren, maar daarentegen ook 

voorkomen in informele standaardtaal. Dat nu net die onopvallende elementen in Saartjes 

taalgebruik aanwezig zijn, is niet verwonderlijk. En hoewel bij woorden zoals geschiedenis 

(door Saartje uitgesproken met twee zware ie’s)  haar Brabantse klanken blijven 

doorschemeren, mogen we er toch wel van uitgaan dat deze presentatrice haar uiterste best 

doet om het reismagazine in verzorgd Standaardnederlands te presenteren. Dat heeft 

waarschijnlijk vooral te maken met de rol die zij in het programma vervult. Als 

hoofdpresentatrice houdt zij zich in de eerste plaats bezig met de inleiding van de thema’s en 

de mededeling van interessante weetjes. Ze heeft dus voornamelijk een informatieve taak, 

wat verklaart waarom zij zo op haar taalgebruik let en tussentaal zoveel mogelijk vermijdt. 

 De tweede presentator, Ben Roelants staat op de zesde plaats, maar scoort met zijn 

7,61% relatief laag qua tussentaal. Net zoals bij Saartje wordt Bens taalgebruik gekenmerkt 

door fonologische tussentaalkenmerken. Zijn score wordt echter lichtjes omhoog getrokken 

doordat hij ook een paar morfologische en syntactische elementen gebruikt (cfr. bijlage 3). 



54 
 

Bens resultaat is vooral opmerkelijk omdat hij binnen het programma dezelfde rol bekleedt 

als Vincent. Naast de korte historische feiten die hij meedeelt, treedt hij regelmatig in 

gesprek met andere personen die niet tewerkgesteld zijn bij de VRT en dus niet zozeer op 

hun taalgebruik letten. Toch wil dat niet zeggen dat Ben zijn taalgebruik zo sterk gaat 

aanpassen dat hij tussentaal begint te spreken.       

 Vincent Verelst daarentegen – die binnen het programma ongeveer dezelfde taak 

heeft als Ben – scoort met zijn tussentaalgebruik maar liefst vier keer zo hoog. Met 28,87% 

behaalt hij een tweede plaats in de top tien. Dat Ben en Vincent zulke verschillende 

resultaten behalen, kan worden toegeschreven aan de personen met wie zij communiceren. 

Ben treedt tijdens de geanalyseerde aflevering in gesprek met een professor in de 

archeologie en een specialiste in de geschiedenis van Tongeren. Het gaat met andere 

woorden om twee hogeropgeleide personen en dat weerspiegelt zich ook in hun taalgebruik. 

Bovendien praten zij voornamelijk over enkele historische gebeurtenissen, waardoor ook het 

niveau van hun taalgebruik wordt opgetild. Vincent daarentegen heeft enkele losse babbels 

met een Vlaamse cowboy die in één van de Verenigde Staten een enorme ranch bezit. Hun 

conversatie heeft hierdoor automatisch een veel informeler karakter en dat spiegelt zich af 

op hun taalgebruik. In tegenstelling tot de andere twee presentatoren gebruikt Vincent vrij 

veel tussentaalkenmerken uit de verschillende categorieën (cfr. bijlage 3) waardoor zijn 

gemiddelde tussentaalgebruik enorm de hoogte in schiet.     

 In Groene Vingers zijn de verschillen in het taalgebruik van de presentatoren minder 

opvallend. Zowel Koen De Bouw als Jean Vanhoof en Timothy Cools behalen een hoge 

score aan tussentaalgebruik en bovendien liggen hun percentages zeer dicht in elkaars 

buurt. Voor Jean en Timothy hoeft dat echter niet te verbazen. Als tuinexpert en tuinarchitect 

hebben zij geen opleiding genoten voor televisiewerk en werd hen ook geen kennis 

bijgebracht over correct Algemeen Nederlands. Bijgevolg scoren zijn dan ook voor alle 

categorieën van tussentaalkenmerken vrij hoog. Bovendien komen beide presentatoren 

constant in contact met andere personen die geen Standaardnederlands praten en daarom 

is het niet verwonderlijk dat zij zo vaak tussentaal spreken.    

 De hoge score van Koen is echter wel verrassend. Als hoofdpresentator zouden we 

van hem – net zoals bij Saartje Vandendriessche – verwachten dat hij op televisie zoveel 

mogelijk Algemeen Nederlands praat. Toch spreekt hij bijna evenveel tussentaal als zijn 

collega’s en gebruikt hij tussentaalingrediënten uit alle categorieën. Toch kan zijn taalgedrag 

niet worden verklaard aan de hand van zijn opleiding. Als Vlaamse acteur zal hij zeker en 

vast de nodige kennis van de Nederlandse standaardtaal meegekregen hebben. Zijn sterke 

tussentaalgebruik is veeleer te verklaren door zijn sterrenstatus, zoals VRT-taaladviseur  
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Hendrickx en VTM-taalraadsman Schoukens dat noemen. Voor Bekende Vlamingen is hun 

taalgebruik immers vaak hun handelsmerk en om die reden houden ze zo stevig vast aan 

tussentaal. Met andere woorden, ze praten hoe ze dat zelf willen. Het taalgedrag van Koen 

zou dus weleens in dat plaatje kunnen passen.     

 Samengevat kunnen we dus stellen dat het taalgebruik van de presentatoren binnen 

hetzelfde programma onderling sterk kan verschillen.  In Vlaanderen Vakantieland hanteren 

twee presentatoren, Saartje en Ben, verzorgd Algemeen Nederlands, terwijl de derde 

omroeper, Vincent, zeer veel tussentaal spreekt. De presentatoren in Groene Vingers scoren 

alle drie vrij hoog wat betreft hun tussentaalgebruik. We verklaarden die schommelingen 

enerzijds door de opleiding die sommigen onder hen genoten en anderzijds door de rol die 

zij in het programma vervullen. Bij die laatste factor stelden we vast dat ook de 

gesprekspartners invloed kunnen hebben op het taalgebruik van de presentatoren. In 

hoofdstuk vijf zullen we op die vaststelling dieper ingaan wanneer we het hebben over code-

switching. 

4.3.2. De VRT-presentatoren versus die van VTM 

 

In hoofdstuk twee werden kort de houding van de VRT en die van VTM tegenover 

taalgebruik op televisie toegelicht. Voor de openbare omroep gebeurde dat aan de hand van 

het VRT-Taalcharter, opgesteld door taaladviseur Ruud Hendrickx; voor de commerciële 

zender baseerden we ons op een interview met taalraadsman Jan Schoukens, afgenomen 

door Van Beversluys (2004). We stelden vast dat, in tegenstelling tot de VRT, VTM veel 

toleranter staat tegenover het gebruik van andere taalvariëteiten dan Standaardnederlands 

op televisie. Enkel tijdens de nieuwsuitzendingen verwacht Schoukens verzorgde 

standaardtaal, terwijl de overige programma’s geen eisen worden opgelegd. VRT-

taaladviseur Hendrickx daarentegen meent dat er bij de openbare omroep uitsluitend 

Standaardnederlands mag te horen zijn. Enkel voor fictieprogramma’s maakt hij een 

uitzondering, omdat daarin het gebruik van tussentaal en/of dialect meestal bijdraagt tot de 

authenticiteit en geloofwaardigheid van de personages. Volgens Hendrickx spreken de 

presentatoren bij VRT echter uitsluitend standaardtaal.     

 Tabel 5 laat ons tegen alle verwachtingen in zien dat de presentator met de hoogste 

score aan tussentaalgebruik, Bartel Van Riet, het programma Groenland presenteert op de 

VRT. Ondanks het feit dat taaladviseur Ruud Hendrickx tussentaal als presentatietaal 

regelrecht van de hand wijst, behaalt Bartel een score van maar liefst 48,34%. Dat wil 

zeggen dat hij in bijna de helft van de gevallen waarin een tussentaalkenmerk zou kunnen 

voorkomen hij ook kiest voor de tussentalige variant. Bovendien presenteert ook de 

presentator op de tweede plaats in bovenstaande tabel, Vincent Verelst, een programma bij 
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de openbare omroep. Hoewel hij slechts half zo hoog scoort als Bartel blijkt zijn taalgebruik 

toch nog heel veel tussentaalelementen te bevatten. Deze twee VRT-presentatoren voldoen 

met andere woorden totaal niet aan de eisen van het Taalcharter. De overige drie 

presentatoren van de openbare omroep beantwoorden wel beter aan de vooropgestelde 

regels. Saartje Vandendriessche en Chris Dusauchoit praten – op enkele uitzonderingen na 

– uitsluitend Standaardnederlands. Ben Roelants daarentegen maakt wel nog geregeld 

gebruik van niet-standaardtalige verkleinwoorden en andere tussentalige elementen, maar in 

vergelijking met Bartel en Vincent mogen we stellen dat hij toch relatief laag scoort wat 

betreft zijn tussentaalgebruik.        

 Ook de invulling van de laatste plaats van onze top tien blijkt een verrassend 

resultaat op te leveren. De presentatrice Kathy Pauwels, die het programma Royalty 

presenteert op VTM, behaalt een score van 0%, wat wil zeggen dat zij geen enkel 

tussentaalkenmerk heeft gebruikt. Ook Tom Coninx, de presentator van Stadion bij de 

commerciële zender, scoort relatief laag met zijn 5%. Ondanks het feit dat VTM de 

presentatoren meer vrijheid geeft, stellen we vast dat twee van de drie presentatoren van de 

commerciële zender meer standaardtaal praten dan die van de VRT. Het tussentaalgebruik 

van de overige drie omroepmedewerkers – Koen De Bouw, Jean Vanhoof en Timothy Cools 

– ligt wel vrij hoog. Hun scores bevinden zich in de buurt van de presentator op de tweede 

plaats, Vincent Verelst, en dat wil zeggen dat er vrij veel tussentaalkenmerken in hun 

taalgebruik aanwezig zijn tijdens de presentatie. In feite sluit het resultaat van die drie 

presentatoren het beste aan bij onze verwachtingen. Aangezien VTM-taalraadsman Jan 

Schoukens niet zo streng is wat betreft het taalgebruik van de tv-presentatoren en Koen De 

Bouw bovendien de status heeft van Bekende Vlaming, is het niet verwonderlijk dat zij een 

hoge score behalen.         

 Samengevat kunnen we dus stellen dat onze resultaten van het taalgebruik van de 

presentatoren op beide zenders nogal verrassend zijn. Hoewel we verwachtten dat de 

omroepmedewerkers van de VRT allemaal een lage score zouden behalen aan tussentaal, 

presenteren de presentatoren op de eerste en tweede plaats – met een hoge score aan 

tussentaal dus – elk een programma bij de openbare omroep. De laatste plaats en de 

laagste score zijn daarentegen weggelegd voor een presentatrice bij de commerciële zender 

VTM. De overige presentatoren – met uitzondering van Tom Coninx die ook laag scoort als 

presentator bij VTM – voldoen wel min of meer aan onze verwachtingen. De resterende drie 

openbare omroepmedewerkers behalen een lage score, al wordt hun taalgebruik toch 

gekenmerkt door enkele tussentalige elementen. De andere drie VTM-presentatoren spreken 

tijdens het programma wel vrij veel tussentaal, wat niet verwonderlijk is, aangezien hen niet 

zulke strenge regels worden opgelegd zoals in het VRT-Taalcharter. 
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In de vorige paragraaf hebben we al vermeld dat de rol van de presentator binnen het 

programma zijn of haar taalgebruik gedeeltelijk kan bepalen. In het volgende hoofdstuk 

zullen we hier dieper op ingaan. We zullen nagaan in welke omstandigheden de 

presentatoren hun taalgebruik aanpassen. Voor dat onderzoek vallen we terug op de 

taalverschijnselen code-switching en code-mixing.  
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Hoofdstuk 5: Code-switching en code-mixing 

__________________________________________________________________________ 

 

In het vorige hoofdstuk werd een overzicht gegeven van de tussentaalkenmerken die het 

meest en minst frequent door Vlaamse tv-presentatoren worden gebruikt. Daarnaast  werd 

het tussentaalgebruik van elke presentator apart besproken. We stelden daarbij vast dat hun 

taalgebruik onderling zeer sterk kan verschillen en dat de ene meer tussentaal praat dan de 

andere. Bovendien merkten we op dat de rol van de presentator binnen het programma zijn 

of haar taalgebruik kan bepalen. Wanneer ze bijvoorbeeld in conversatie treden met andere 

personen passen zij hun taalgebruik aan en schakelen ze meestal over naar een andere 

taalvariëteit. Dat fenomeen heet code-switching en in dit vijfde hoofdstuk zullen we daarop 

dieper ingaan. Het doel is te onderzoeken welke factoren presentatoren aanzetten tot 

afwisseling tussen taalvariëteiten. Daarvoor zullen we eerst en vooral kort bespreken wat dat 

fenomeen precies inhoudt aan de hand van een werk van Wardhaugh (2006): An 

Introduction to Sociolinguistics. Daarna zullen de verschillende situaties waarin code-

switching kan voorkomen worden opgesomd. Tot slot eindigen we dit hoofdstuk met de 

bespreking van enkele fragmenten uit ons corpus waarin de presentatoren van taalvariëteit 

wisselen. 

5.1. Wat is code-switching? 

 

Code-switching7 was de voorbije jaren een veelbesproken onderzoeksobject binnen de 

sociolinguïstiek. Verscheidene sociolinguïsten stelden zich de vraag waarom taalgebruikers 

soms wisselen van code. Ook Wardhaugh (2006) vroeg zich af welke factoren sprekers ertoe 

aanzetten om over te stappen naar een andere taal(variëteit) (Wardhaugh 2006:88). Hij 

definieert code-switching als volgt: 

 Most speakers command several varieties of any language they speak, and bilinguism, even 

 multilinguism, is the norm for many people throughout the world rather than unilinguism. 

 People, then, are usually required to select a particular code whenever they choose to speak,

 and they may also decide to switch from one code to another or to mix codes in a process 

 known as code-switching.                (Wardhaugh 2006:101) 

Elke spreker beheerst met andere woorden verscheidene codes en is in staat om tijdens de 

communicatie daartussen af te wisselen.       

            

                                                
7
 Met code wordt een taal of taalvariëteit bedoeld (Wardhaugh 2006:88). 
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 Zoals we uit zijn definitie kunnen opmaken, heeft  Wardhaugh (2006) het over code-

switching in tweetalige en meertalige contexten, ook wel intertalige code-switching genoemd. 

Hij bespreekt enkele voorbeelden waarbij er binnen de maatschappij twee of meer talen 

gangbaar zijn. Elk van die codes heeft dan haar eigen functie binnen die gemeenschap. In 

een diglossische situatie bijvoorbeeld – wanneer er twee talen worden gebruikt – zal de ene 

taal telkens weggelegd zijn voor formele contexten, terwijl de andere taal verkozen wordt bij 

informele gesprekken. In Zwitserland is dat bijvoorbeeld het geval. Daar wordt het 

Standaardduits beschouwd als de hogere variëteit (high variety) terwijl het Zwitsers Duits 

eerder wordt gezien als de lagere taalvariëteit (low variety) (Wardhaugh 2006: 89).  

 Wardhaugh (2006) wijst er echter op dat code-switching zich eveneens kan voordoen 

binnen dezelfde taal (Wardhaugh 2006:88). Bij intratalig code-switchen wisselen sprekers af 

tussen verschillende taalvariëteiten. In Vlaanderen is het bijvoorbeeld mogelijk dat 

taalgebruikers binnen dezelfde communicatieve situatie variëren tussen (informele) 

standaardtaal, tussentaal en dialect. Helaas is onderzoek naar dat fenomeen in Vlaamse 

context lang uitgebleven. Taalkundigen gingen er immers lange tijd van uit dat in formele 

situaties uitsluitend Standaardnederlands mocht en kon voorkomen, terwijl andere 

(informele) taalvariëteiten waren weggelegd voor informele omstandigheden. Ze waren ervan 

overtuigd dat codewisseling niet paste in dat plaatje en daarom werd er ook geen onderzoek 

naar verricht. Recente studies toonden echter aan dat code-switching wel degelijk een 

bestaand taalverschijnsel is in Vlaanderen. De Ridder (2007) stelde vast dat verscheidene 

personages in het fictieve reportageprogramma In de Gloria regelmatig switchen tussen 

verschillende codes en ook Saey (2010) bewees dat radiopresentatoren geregeld variëren 

tussen standaardtaal en tussentaal. Ook Prieels (2011) stelde vast dat leerkrachten tijdens 

de les afwisselend gebruikmaken van Standaardnederlands en tussentaal. Bovendien is uit 

die onderzoeken gebleken dat – net zoals bij intertalige codewisseling – de afzonderlijke 

codes beantwoorden aan verschillende functies. Vlamingen spreken bijvoorbeeld enkel 

standaardtaal in een context waarin dat gepast of vereist is, terwijl ze dat in andere situaties 

nooit doen, maar dan wel tussentaal of dialect verkiezen.       

 Wardhaugh (2006) onderscheidt twee types code-switching: situationele code-

switching (situational code-switching) en metaforische code-switching (metaphorical code-

switching). Bij het eerste type wisselen de sprekers van taalvariëteit naargelang de situatie 

waarin ze zich bevinden (Wardhaugh 2006:104). Op school zal een gesprek tussen een 

student Nederlands en zijn promotor bijvoorbeeld verlopen in Algemeen Nederlands, terwijl 

diezelfde student achteraf tussentaal zal praten met zijn vrienden. Metaforische code-

switching hangt veeleer af van het gespreksonderwerp. Wanneer een spreker bijvoorbeeld  
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iets grappigs wil vertellen of zijn woorden op een humoristische wijze wil overbrengen, kan 

hij dat doen in een meer informele taalvariëteit zoals tussentaal of dialect (Wardhaugh 

2006:104). Aangezien de grens tussen beide types niet duidelijk te trekken valt, zullen we in 

dit onderzoek dan ook geen rekening houden met dat onderscheid.   

 De rest van dit hoofdstuk zal betrekking hebben op intratalige codewisseling. We 

zullen onderzoeken in welke omstandigheden de geanalyseerde tv-presentatoren 

overschakelen van standaardtaal naar tussentaal en omgekeerd. In de volgende paragraaf 

zullen we ons toeleggen op de verschillende factoren die ertoe kunnen bijdragen dat de 

presentatoren afwisselen tussen taalvariëteiten. Om af te sluiten zullen nog enkele 

voorbeelden uit ons corpus worden gegeven, waarbij de presentatoren aan code-switching of  

code-mixing doen. 

5.2. Code-switching en –mixing bij tv-presentatoren 

 

Na een korte inleiding waarin we hebben uitgelegd wat code-switching (en –mixing) exact 

inhouden, spitsen we ons in deze paragraaf toe op de verschillende factoren die 

codewisseling bij de tv-presentatoren beïnvloeden. We zullen met andere woorden nagaan 

waarom zij precies overschakelen van de ene taalvariëteit naar de andere en niet – zoals 

daarentegen van hen wel wordt verwacht – vasthouden aan Standaardnederlands 

gedurende het hele programma. In de literatuur worden enorm veel factoren opgesomd die 

hiertoe bijdragen, maar voor dit onderzoek zullen we enkel de elementen in acht nemen die 

bij onze presentatoren van toepassing zijn. Bovendien kunnen die factoren elkaar 

grotendeels overlappen. De Ridder (2007) stelde een lijst op van de zes voornaamste 

redenen waarom sprekers overgaan tot code-switching. Hieronder zullen we die opsomming 

beknopt weergeven. 

5.2.1. Factoren die aanleiding geven tot code-switching 

5.2.1.1. Machtsverhoudingen 

 

Een eerste mogelijke reden waarom een spreker van taalvariëteit wisselt, is om zijn 

machtpositie uit te drukken. De ene variëteit bezit immers meer prestige dan de andere – 

standaardtaal is bijvoorbeeld prestigieuzer dan tussentaal – en wie de meest prestigieuze 

taalvariëteit beheerst, kan automatisch meer macht uitoefenen.  Aan de hand van een 

eenvoudig voorbeeld verduidelijkt De Ridder (2007) wat dat exact inhoudt:  
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Een spreker A beheerst de standaardtaal en een tussentaal terwijl een spreker B enkel een 

 tussentaal kan gebruiken. Wanneer spreker B een gesprek start met spreker A, bepaalt die 

 laatste door te code-switchen hoe hij de machtsverhouding tussen zichzelf en de andere ziet. 

 Spreker A heeft in dit geval namelijk twee keuzes. Ofwel past hij zich aan zijn gesprekspartner 

 aan en switcht hij naar de tussentaal, ofwel behoudt hij de oppositie tussen hen en blijft hij in 

 de meer prestigieuze variëteit praten.        (De Ridder 2007:75) 

Voor beide mogelijkheden werd een gespecialiseerde term bedacht. In het eerste geval 

spreken we van accommodatie: spreker A past zich qua taalgebruik aan aan zijn 

gesprekspartner en komt op die manier dichter bij hem te staan. In het tweede geval hebben 

we te maken met divergentie: spreker A distantieert zich van zijn gesprekspartner door zijn 

eigen (hogere) taalvariëteit te blijven praten (De Ridder 2007:75). We zien dat in beide 

situaties het begrip ‘afstand’ een belangrijke rol speelt. Hierop zal dieper worden ingegaan in 

de volgende paragraaf. 

5.2.1.2. Profilering 

 

Soms switcht een spreker van code om zich sociaal te profileren. Wil hij zich bijvoorbeeld bij 

een bepaalde groep aansluiten, dan zal hij zijn taalgebruik aanpassen in overeenstemming 

met dat van die groep. Als hij zich daarentegen wil distantiëren, dan zal hij ofwel zijn eigen 

taalvariëteit behouden, ofwel overschakelen naar een andere code dan die van het 

gezelschap (Wardhaugh 2006:114-115). Deze factor overlapt grotendeels de vorige. Net 

zoals bij de uitdrukking van machtsverhoudingen zijn hier ook accommodatie en divergentie 

van toepassing. Hier hebben we met andere woorden al het eerste bewijs dat de grens 

tussen de verschillende factoren die sprekers aanzetten tot code-switching soms moeilijk te 

trekken is. 

5.2.1.3. Uitdrukking van emoties 

 

Eén van de voornaamste redenen waarom sprekers overschakelen naar een andere 

taalvariëteit is om hun emoties uit te drukken. Als iemand kwaad, verdrietig of net heel blij is, 

concentreert die persoon zich meestal niet langer op zijn taalgebruik. Om op zo’n moment 

zijn gevoelens het beste over te brengen, zal de spreker de taalvariëteit hanteren waarin hij 

zich het meeste op zijn gemak voelt. In zulke situaties schakelen taalgebruikers meestal 

onbewust over naar tussentaal en/of streektaal (De Ridder 2007:81). 
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5.2.1.4. Aard van de situatie 

 

Eerder in deze scriptie werd vermeld dat standaardtaal over het algemeen wordt gesproken 

in formele contexten, terwijl tussentaal meer is weggelegd voor informele situaties. Het ligt 

dus voor de hand dat wanneer de spreker van een formele situatie overgaat naar een 

informele, hij eveneens zal overschakelen van standaardtaal naar tussentaal (De Ridder 

2007:84). Het onderzoek van Prieels (2011) toonde aan dat sommige leerkrachten tijdens de 

les code-switchen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de leraar plots een opmerking geeft 

aan een leerling. Op dat moment schakelt de leerkracht meestal over naar een meer 

informele taalvariëteit, omdat hij zich zo op hetzelfde niveau stelt als de leerling en daardoor 

heeft de boodschap meer effect. Zodra de leraar de les hervat, wisselt hij opnieuw zijn code. 

5.2.1.5. Contextualiseren en structureren 

 

Sprekers wisselen vaak af tussen verschillende taalvariëteiten om structuur aan te brengen 

aan het gesprek of om datgene waarover ze spreken in een bepaalde context te plaatsen. 

Kallmeyer en Keim (2004) stelden bij hun onderzoek naar het taalgebruik van een groepje 

oudere dames in de stad vast dat taalgebruikers in vier situaties aan code-switching doen: 

(1) als ze een persoon citeren, (2) om een anekdote te vertellen, (3) wanneer ze hun 

woorden willen benadrukken of (4) als ze zichzelf verbeteren. In zulke gevallen schakelen 

sprekers meestal over naar tussentaal (Kallmeyer en Keim in De Ridder 2007:87). De Ridder 

stelt zich echter vragen bij de aparte categorisering van die redenen om te code-switchen. 

Volgens hem sluit deze factor grotendeels aan bij profilering (cfr. 5.2.1.2.) (De Ridder 

2007:87). 

5.2.1.6. Humor en contrast 

 

Code-switching komt ook voor wanneer een spreker grappig wil overkomen. Terwijl 

standaardtaal wordt beschouwd als een serieuze en beschaafde taalvariëteit, worden dialect 

en tussentaal vaak gebruikt ter ondersteuning van humoristische situaties. Denk maar aan 

de talrijke stand-up comedians die tijdens hun shows hun eigen taalvariëteit behouden of 

zelfs andere dialecten nabootsen. Als een taalgebruiker tijdens het gesprek een grapje wil 

maken, dan zal hij overschakelen naar een andere (informelere) taalvariëteit. Op die manier 

creëert hij contrast om zo de luisteraar(s) aan het lachen te brengen (De Ridder 2007:88-89). 
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Bovenstaande factoren, die door De Ridder (2007) werden opgelijst, zijn echter niet allemaal 

van toepassing op het taalgebruik van onze tv-presentatoren. Bovendien overlappen 

sommige motiveringen elkaar gedeeltelijk, waardoor er enigszins verwarring kan ontstaan. 

Daarom zullen we ons voor dit onderzoek baseren op het werk van Saey (2010). Aan de 

hand van haar ideeën over code-switching bij radiopresentatoren, zullen we voor onze tv-

presentatoren nagaan wanneer en om welke redenen zij overschakelen naar een andere 

taalvariëteit. We zullen de factoren ook telkens illustreren aan de hand van een voorbeeld uit 

ons corpus. 

5.2.2. De bepalende factor: afstand 

 

Bij de bespreking van de lijst met factoren die sprekers aanzetten tot code-switching, 

opgesteld door De Ridder (2007), werd al vermeld dat ‘afstand’ een belangrijke parameter is 

bij codewisseling. Ook Saey (2010) stelt voor haar categorisering de factor ‘afstand’ centraal: 

 Het blijkt immers dat de keuze voor een bepaalde taalvariëteit vaak afhangt van de afstand die 

 er tussen de verschillende gesprekspartners bestaat. Hoe kleiner de afstand tussen de 

 sprekers, hoe groter de kans dat de communicatie in een informele taalvariëteit zal verlopen. 

 Is de afstand tussen de sprekers echter groter, dan zal het gesprek logischerwijs in een 

 formele variëteit plaatsvinden.                 (Saey 2010:56) 

Met ‘afstand’ wordt hier uiteraard niet de letterlijke ruimte die zich tussen twee personen 

bevindt, bedoeld. Er wordt meer bepaald verwezen naar de figuurlijke afstand die om 

verschillende redenen tussen twee gesprekspartners ontstaat. Saey (2010) onderscheidt drie 

factoren: (1) de aard van de situatie, (2) emotionele betrokkenheid en (3) verandering van 

discours-type. Ook de codewisseling van onze tv-presentatoren beantwoordt grotendeels 

aan die elementen. Toch moet er voor dit onderzoek ook nog rekening worden gehouden 

met een vierde factor, namelijk het spreekniveau van de presentatoren. Daarop zullen we 

aan het einde van dit gedeelte dieper ingaan. Om te beginnen onderzoeken we op basis van 

de drie factoren die hierboven werden vermeld wanneer en waarom de tv-presentatoren van 

de ene naar de andere taalvariëteit switchen en zich tijdens het programma dus niet houden 

aan het opgelegde Standaardnederlands. 

5.2.2.1. Aard  van de situatie 

 

Zoals in de vorige paragraaf al werd vermeld, hangt de kloof tussen twee sprekers in eerste 

instantie af van de situatie waarin zij zich bevinden. In formele omstandigheden zal eerder 

voor standaardtaal worden geopteerd, terwijl informele situaties de voorkeur geven aan het 

gebruik van tussentaal of dialect. In dat laatste geval is de afstand tussen beide 
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gesprekspartners immers kleiner, waardoor er gemakkelijk kan worden overgeschakeld naar 

een andere, informelere taalvariëteit. Volgens Saey (2010) wordt de (in)formaliteit van de 

situatie grotendeels bepaald door het gespreksonderwerp. Bij serieuze en informatieve 

thema’s zullen de sprekers meestal standaardtaal praten, terwijl een luchtige babbel veeleer 

in tussentaal zal verlopen. Ook het taalgebruik van de gesprekspartner kan dat van een 

spreker beïnvloeden. Wanneer de communicatiepartner beslist om van Standaardnederlands 

over te schakelen naar een meer informele taalvariëteit (of omgekeerd), dan heeft de andere 

spreker twee keuzes: ofwel past hij zich aan het taalgebruik van zijn gesprekspartner aan, 

waardoor hij de afstand tussen zichzelf en die van zijn partner verkleint, ofwel houdt hij vast 

aan de gebruikte standaardtaal. In 5.2.1.1. werden hieraan respectievelijk de termen 

accommodatie en divergentie toegekend. Als de spreker onder invloed van één van beide 

factoren zijn taalgebruik aanpast en overschakelt naar een andere taalvariëteit, dan wordt 

dat situationele codewisseling8 genoemd (Saey 2010:57). Hieronder worden enkele 

voorbeelden van situationele code-switching uit ons corpus gegeven. 

5.2.2.1.1. Enkele voorbeelden van situationele codewisseling onder invloed van het 

gespreksonderwerp 

 

In ons corpus komen enkele voorbeelden voor waarbij de tv-presentator een andere 

taalvariëteit hanteert naargelang het onderwerp waarover wordt gesproken. Daaruit is 

gebleken dat de presentatoren over het algemeen meer standaardtaal praten wanneer ze 

een nieuw thema binnen het programma inleiden of als ze de kijkers allerlei informatie en 

tips meedelen. Losse babbels met hun gesprekspartners daarentegen gebeuren vaker in 

tussentaal. Zodra een serieus onderwerp wordt afgerond en een gemoedelijker gesprek 

wordt gestart (of omgekeerd), switcht de presentator dus ook van code. In de fragmenten 

worden de tussentalige kenmerken telkens in vet gemarkeerd. 

 Voorbeeld 1: Vlaanderen Vakantieland – Ben Roelants                (12 november 2011) 

 

In de geselecteerde aflevering van Vlaanderen Vakantieland is Ben Roelants in Tongeren op 

stap met Hedwig, een specialiste inzake de geschiedenis van de stad. Ze brengen daar een 

bezoek aan enkele belangrijke historische sites en ondertussen praten ze over de 

voornaamste geschiedkundige feiten. Dat gesprek wordt gevoerd in standaardtaal. Maar  

                                                
8
 Situationele codewisseling verwijst hier dus niet naar het eerste type code-switching (situational 

code-switching) dat door Wardhaugh (2006) wordt onderscheiden. Het gaat hier veeleer om de 

afwisseling tussen verscheidene taalvariëteiten, afhankelijk van de aard van de situatie. 
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wanneer ze van de ene toeristische trekpleister naar de andere fietsen, verlopen hun 

gesprekjes iets gemoedelijker met als resultaat dat de presentator overschakelt naar 

tussentaal: 

Hedwig: Dit is een Romeins overblijfsel. Dit is een Romeinse tumulus. Dus, euh, 

  een Romeins graf eigenlijk. Onder die heuvel ligt één persoon  

  begraven.  

Ben:  Één persoon? Want je zou denken dat er wel plaats is om meerdere 

  personen te leggen. 

Hedwig: Neen. Het zijn vooral rijke plattelandsmensen. Er zijn zelfs mensen die 

  ooit drie heuvels gehad hebben, afhankelijk van de rijkdom. 

Ben:  Komaan, Hedwig! We gaan e colleken, e colleken doen.  

 

Zodra ze hun bestemming hebben bereikt en er opnieuw een informatief gesprek wordt 

aangesneden, schakelt Ben opnieuw over naar verzorgd Standaardnederlands:   

Ben:  De kerk van Berg. En wat is hier nu zo speciaal aan, Hedwig? 

 

Uit bovenstaand fragment blijkt dus dat code-switching in sterke mate wordt bepaald door 

het gespreksonderwerp. In een formele situatie – wanneer bijvoorbeeld enkele historische 

weetjes worden meegedeeld zoals hierboven – spreekt de presentator standaardtaal. Zodra 

de sfeer echter iets gemoedelijker wordt en er een informele situatie wordt gecreëerd, 

gebruikt hij enkele tussentalige elementen. Als de presentator vervolgens opnieuw een 

serieus gesprek aanbindt met zijn communicatiepartner, schakelt hij weer over naar 

Standaardnederlands.        

 Hoewel dat bij de meeste gevallen in ons corpus zo is, zijn er toch enkele 

voorbeelden terug te vinden die niet aan die regel beantwoorden. In Groenland bijvoorbeeld 

geeft Bartel van Riet aan de kijkers allerlei interessante tips over hoe zij kamerplanten het 

best kunnen verzorgen. Ondanks het hoge informatieve gehalte van het gespreksonderwerp 

spreekt de presentator geen standaardtaal, maar er komen zeer veel tussentaalkenmerken 

in zijn taalgebruik aan bod: 
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 Voorbeeld 2: Groenland – Bartel Van Riet                                     (13 november 2011) 

 

Bartel: De aglaonema, ook nen ele toffe kamerplant, is ook weer zo ene da 

nie felle zon mag hebben, ma mag uiteraard wel een beetje licht 

hebben, ma die moe de goe gieten of die moe heel vochtig blijven 

staan. Nu, en om da vocht een beetje in dieje pot te houden, neemt 

een beetje mos – gewoon, haalt da uit uwen tuin of bij de buren – en 

da leg de onder in uwe cache-pot, uwe plantpot der bovenop. En as 

ge die dan ga gieten, dan gaat ta mos ervoor zorgen dat de wortel of 

den onderkant van uwe plantpot altij vochtig blijft, een eel goe 

trucske. 

 

Net zoals in het fragment van Vlaanderen Vakantieland geeft de presentator uit Groenland 

aan de kijker allerhande informatie omtrent het thema van de aflevering, in dit geval: de 

verzorging van kamerplanten. In tegenstelling tot het vorige voorbeeld gebeurt de 

informatieoverdracht hier echter niet in de verwachte standaardtaal. Dat kan worden 

verklaard op basis van de aard van het gespreksonderwerp. In het voorbeeld van 

Vlaanderen Vakantieland bespreken de presentator en zijn gesprekspartner enkele 

historische feiten van de stad Tongeren. Het ligt voor de hand dat zo’n serieuze conversatie 

gevoerd wordt in Standaardnederlands. Het thema van de aflevering uit Groenland – de 

verzorging van kamerplanten – is veel luchtiger en bijgevolg is ook het taalgebruik van de 

presentator veel informeler. Bovenstaand fragment bevestigt met andere woorden nog maar 

eens dat de taalvariëteit die de presentator hanteert in grote mate wordt bepaald door het 

gespreksonderwerp. 

Voorbeeld 3: Vlaanderen Vakantieland – Vincent Verelst              (12 november 2011) 

 

Ook presentator Vincent Verelst uit Vlaanderen Vakantieland laat zijn taalgebruik 

beïnvloeden door de aard van het gespreksonderwerp. Terwijl hij en zijn gesprekspartner de 

bergen in rijden, geeft Vincent de kijker alvast wat achtergrondinformatie over wat ze precies 

van plan zijn. Die informatieve gegevens deelt hij mee in Standaardnederlands: 
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Vincent: Op het einde van een nu al onvergetelijke dag rijden Peter en ik naar 

het meest afgelegen deel van z’n landgoed, ver weg ergens in de 

bergen, want dit is de ideale plek voor z’n favoriete hobby en snel 

ook die van mij. 

 

Wanneer de presentator het met zijn gesprekspartner echter specifiek heeft over die 

‘favoriete hobby’, switcht hij van standaardtaal naar tussentaal: 

Peter: Dees is euh ne, ne punt tweeëntwintig Winchester. Da bestaat ook in 

ne punt drieëndertig. En dan ebben we hier een euh ne voorlader. 

Ne, ne vierenvijftig kaliber euh voorlader. 

Vincent: Prachtig ding, zeg, man. En dor ga we mee schieten? 

Peter: Dor ga we mee schieten. 

Vincent: Coo-hoo-hool! Komaan, he. Ik gaan ‘ns op die vuilbak mikken daar. 

Peter: Ja. Ja, da was erin. 

Vincent: Da was erop, he? 

Peter: Ja. 

Vincent: Cool! Wow! 

 

Terwijl Vincent in het fragment van zijn inleidende informatie uitsluitend het formele 

Standaardnederlands spreekt, verloopt het gesprek over de hobby van de Vlaamse cowboy 

veel informeler. Het taalgebruik van de presentator wordt op dat moment in hoge mate 

gekenmerkt door tussentaal. Bovenstaand voorbeeld bewijst dus opnieuw dat code-switching 

bij de presentator sterk wordt beïnvloed door het (in)formele karakter van het 

gespreksonderwerp. 

5.2.2.1.2. Enkele voorbeelden van situationele codewisseling onder invloed van het 

taalgebruik van de gesprekspartner 

 

Naast het gespreksonderwerp kan ook het taalgebruik van de gesprekspartner invloed 

uitoefenen op de gekozen taalvariëteit van de presentator. Met andere woorden, ook de 

gesprekspartner kan verantwoordelijk zijn voor code-switching. In het inleidende gedeelte 
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van deze paragraaf werd al vermeld dat de spreker telkens twee keuzes heeft wanneer zijn 

gesprekspartner een andere taalvariëteit hanteert. Ofwel past hij zich aan aan het 

taalgebruik van zijn communicatiepartner en schakelt hij over naar de zelfde code, ofwel 

distantieert hij er zich van door zijn eigen taalvariëteit te behouden. In ons corpus komen 

beide situaties aan bod en daarvan zullen we hieronder opnieuw enkele voorbeelden geven. 

 Eerst en vooral zullen we enkele gevallen bespreken waarin de presentator zich 

accommodeert aan het taalgebruik van zijn gesprekspartner. In het merendeel van de 

conversaties praten de communicatiepartners tussentaal. Heel vaak schakelt de presentator 

op dat moment over van standaardtaal naar een meer informele taalvariëteit waarin heel wat 

tussentalige kenmerken aan bod komen: 

 Voorbeeld 4: Groene Vingers – Koen De Bouw                                 (15 oktober 2011) 

 

In Groene Vingers treedt presentator Koen De Bouw met verscheidene personen in gesprek. 

Het is opvallend dat hij zich tijdens die conversaties telkens aanpast aan het taalgebruik van 

zijn communicatiepartner. Spreekt die persoon tussentaal, dan zal Koen overschakelen naar 

die informele taalvariëteit; probeert zijn gesprekspartner daarentegen zo goed mogelijk 

Standaardnederlands te praten, dan zal ook de presentator zich daar bij aansluiten. 

Koen: Hier zijn nog mensen aan ’t werk. 

Luc: Da is mijne collega. 

Koen: Ah. 

Luc: Ook domeinopzichter. 

Koen: Hallo. Sorry voor ’t storen, maar die aardbeien zien er zo aantrekkelijk 

uit… 

Tuinier 3: Ja, mo ze zij wel ’n beetje vuil.  

Koen: Ja, ma da stoort mij nie. 

Tuinier 3: Kijk, da ziet er..dedie ziet er mij redelijk proper uit. 

Koen: En de properste is ook meteen de grootste. Mmm, als ik da zo proef, 

da smaakt echt helemaal anders dan in de winkel, he. 

Tuinier 3: Ja, da za wel. Da ’s eigen kweek, he. 
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Koen: Da ’s eigen kweek en da geldt eigenlijk voor alle groenten ier, he. Da 

tuinieren eeft, eeft, eeft...echt een heel sociaal…karakter ook, he. 

Tuinier 4: Ja, ja, da is ier voor mensen. ’t Zijn ier onderddrieëntwintig tuintjes, 

dus…as iedereen me zijn familie komt… dan ontmoet te  wel iemand. 

Koen: Ik ga jullie voorlopig toch nog efkes laten werken en euh en dan 

hopelijk straks weer genieten van alles wa da je geoogst hebt 

vandaag, he. 

 

Aan het begin van de conversatie praat de presentator Standaardnederlands (met 

uitzondering van de h-procope, maar dat kenmerk mag hier tot spreektaal worden gerekend). 

Bij die eerste ontmoeting kent hij de tuiniers immers nog niet zo goed en daarom hanteert hij 

standaardtaal. Naarmate het gesprek vordert, ontdekt Koen echter dat de tuiniers in sterke 

mate tussentaal spreken en daarom schakelt hij eveneens over naar die informele 

taalvariëteit. Terwijl hij met de tuinmannen praat, gebruikt hij verscheidene 

tussentaalkenmerken. Bovenstaand fragment laat met andere woorden duidelijk zien dat de 

presentator aan code-switching doet, omdat hij zich wil aanpassen aan het taalgebruik van 

zijn gesprekspartners. We moeten er echter rekening mee houden dat de codewisseling niet 

enkel gebeurt onder invloed van het tussentaalgebruik van de tuiniers, maar dat in dit geval 

ook het gespreksonderwerp daarop invloed kan hebben. De sprekers houden immers 

onderling een losse babbel, waarbij het gebruik van Algemeen Nederlands geen vereiste is. 

 Voorbeeld 5: Groene Vingers – Koen De Bouw                                 (15 oktober 2011) 

 

Ook in het volgende fragment past Koen zijn taalgebruik aan aan dat van zijn volgende 

gesprekspartner, zij het in dit geval eerder in positieve zin. In tegenstelling tot de tuiniers 

hierboven, gebruikt deze vrouw maar weinig tussentaal. Bijgevolg switcht de presentator van 

tussentalige variëteit uit het vorige fragment over naar verzorgd Algemeen Nederlands: 

Koen: Ja, Annie, hoe lang geleden ben je hier aan de slag gegaan eigenlijk in 

de tuin? 

Annie: Wel, Koen, wij wonen hier van vierenzeventig, dus je zou kunnen 

zeggen van vierenzeventig. 

Koen: Ja, en was de tuin er al? Of hebben jullie…? 
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Annie: Nee, nee, nee, we hebben eigenlijk een bos gekocht. Een bos met 

hoge, oude bomen. 

Koen: En dan ben je begonnen met tie vijver, hier, of was de vijver…? 

Annie: Die vijver lag hier niet. Die hebben wij aangelegd op het laagste stuk 

van het terrein. ’t Is een natuurlijke vijver met een afloop naar de 

riolering. 

Koen: Dus het was of het is hier echt wel heel vochtig, he? 

Annie: Het is hier vochtig tot nat. 

Koen: Ja, want we zijn hier in de Kempen. Ik neem aan erg zanderige grond? 

 

In bovenstaand fragment spreekt Koen opvallend veel minder tussentaal dan in dat van 

voorbeeld 4. Dat komt doordat zijn gesprekspartner tijdens de conversatie standaardtaal 

praat. De presentator past zich aan en gebruikt uitsluitend Standaardnederlands. 

 Voorbeeld 6: Groenland – Bartel Van Riet                                     (13 november 2011) 

 

In sommige gevallen laat de presentator zijn taalgebruik echter niet beïnvloeden door dat 

van zijn gesprekspartner, maar houdt hij vast aan zijn eigen taalvariëteit. Het is enerzijds 

mogelijk dat de presentator standaardtaal blijft praten, terwijl de communicatiepartner de 

hele tijd tussentaal gebruikt. Op die manier distantieert hij zich als het ware van de andere 

spreker. Anderzijds kan de presentator ook verder praten in tussentaal, terwijl de 

gesprekspartner wel Standaardnederlands gebruikt. Zo’n geval vinden we terug in een 

aflevering van Groenland, waarin Bartel Van Riet hardnekkig vasthoudt aan tussentaal: 

Bartel: Bianca, op ’t eerste zicht, ‘k vind dad eigenlijk wel e mooi zicht. Ma da 

’s nie echt hetgeen da jullie willen hebben, denk ik, he? 

Bianca: Euh, nee, da klopt. Dit is een, echt een, een exoot invasief ook. Euh, 

grote waternagel die echt een waterloop volledig kan dichtgroeien en 

echt wel voor problemen kan zorgen. 

Bartel: Ja, da ’s dan wel ’t minste da ge kunt zeggen, inderdaad. Want het 

verstikt alles rondom, he. 
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Bianca: Ja, het verstikt de, de planten ook, he. De planten die eigenlijk hier wel 

thuishoren en ook vissen die deronder zouden leven. Euhm, als er 

zoveel planten staan, dan kan er ’s nachts geen zuurstof in het water 

dringen, want ’s nachts maken planten geen zuurstof en kan er een 

zuurstoftekort ontstaan en kunnen vissen sterven. 

Bartel: Ja. Exoten, goe, die zijn g’importeerd, maar hoe komen die dan in de 

grachten ier terecht? 

Bianca: De mensen kopen da om dat in un vijvers te plaatsen en euh, ja, ze 

zien ook daar dat ta problemen geeft en ze halen dat eruit en ze gooien 

het in de gracht of in de waterloop. 

 

In tegenstelling tot Koen in Groene Vingers, start Bartel de conversatie onmiddellijk in 

tussentaal. Hij houdt er bovendien geen rekening mee dat zijn gesprekspartner Bianca haar 

uiterste best doet om zo goed mogelijk Algemeen Nederlands te spreken. Hoewel Bianca 

bijna enkel standaardtaal praat, blijft Bartel enorm veel tussentaalkenmerken gebruiken. Pas 

na verloop van tijd schakelt hij over naar Standaardnederlands: 

Bartel: Wat is het actieplan om daar tegen in te gaan? 

Bianca: Euhm, in dit geval moeten we eerst euhm, met een kraan echt de grote 

massa’s er gaan uitscheppen en zo voorzichtig mogelijk dat de plant 

niet te veel in stukken breekt. Als die in stukken breekt, kan die 

verderop nieuwe plekken vormen zoals dit. 

Bartel: Ah ja, dus elk stukje plant kan eigenlijk een nieuwe…ah ja, ja. 

Bianca: Ja, elk worteltje. En deze plant, die kan tot twintig centimeter per dag 

groeien in de zomer. 

Bartel: Twintig centimeter? Dus, me andere woorden, dad is echt de rotzak van 

de, van de grachten en de waterlopen bij ons? 

Bianca: Ja, dat is echt euh, een euh, een groot probleem. 
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Doorheen de conversatie past de presentator zijn taalgebruik dus geleidelijk aan aan dat van 

zijn gesprekspartner. Hij switcht van tussentaal naar standaardtaal, al blijkt op het einde van 

het fragment dat hij het daarmee toch moeilijk heeft. Ondanks zijn inspanningen om 

Algemeen Nederlands te praten, gebruikt hij af en toe nog enkele tussentaalkenmerken (me, 

dad). 

 Voorbeeld 7: Stadion – Tom Coninx               (22 oktober 2011) 

 

Ook Tom Coninx uit Stadion is een mooi voorbeeld van een presentator die zijn taalgebruik 

niet laat beïnvloeden door dat van zijn communicatiepartner. Hij voert een gesprek met 

voormalig topvoetballer Marc Degryse over de afgelopen voetbalmatch. Ondanks het zware 

West-Vlaamse accent en de vele tussentalige ingrediënten in het taalgebruik van zijn 

gesprekspartner blijft de presentator Standaardnederlands praten: 

Tom: Ja, inderdaad, mooie woorden van Kevin De Bruyne. Die zoekt, die 

mensen vonden mekaar vandaag, trokken Genk over de streep. Dat 

moet goed toen voor euh de spelers, maar ook voor de trainer na een 

euh één op negen. 

Marc: Ja, het was nodig, denk ik, he. Gezien, inderdaad, de reeks die ze 

neergezet hadden, euh, ook twee Champions League euh nederlagen 

daar euh bij. En wa dat er nog komt, euh, dat is ook nie makkelijk. 

Tom: Naar Brugge onder andere. 

Marc: Ja, ma goed, de twee doelpunten waren twee mensenuitblinkers euh 

de voorbije weken. Natuurlijk, de fase waar dat euh de links achter 

Frank Lampard gaat toch echt wel in de fout. Twee keer, twee keer 

laat ie Buffel binnendoor komen. Hier staat ie helemaal aan de 

buitenkant. Op dit moment moet ie veel sneller naar binnen komen. Ie 

ziet euh Buffel vertrekken en dan dat tie bal van De Bruyne op maat 

komt, ja, dat weten we. Die kwaliteit heeft ie, maar euh ik denk dat 

Dennis Van Wijk de twee fases, de twee doelpunten, zijn links achter 

euh niet echt zal euh een compliment geven, ma goed, ’t is, ’t is goed 

gedaan van Buffel en, en, en De Bruyne, ma dat verwachten de 

mensen natuurlijk ook wel, he. Ik bedoel, je bent kampioen en dan eb 

je uitblinkers nodig en euh tot nu toe is dat te weinig het geval geweest 

euh voor Genk. 
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Tom: Ja, want, tit zijn nu euh Buffel en De Bruyne. Vorig seizoen waren het 

Vossen en Ogunjimi, die op dit moment eigenlijk bijna onzichtbaar zijn. 

 Ja, Vossen, natuurlijk uit blessure terugkomend is al sneller 

teruggekomen dan euh dan verwacht. Dan kan je ook natuurlijk nie 

direc top zijn. En Ogunjimi, ja, die eeft een probleem ook. Euh, tegen 

Anderlecht was die nie fit. Heeft tan gespeeld met te nationale ploeg. 

Vertrekt in januari naar, naar Mallorca, ja, dan moet, dan kan ik wel 

begrijpen dat te trainer efkes  voor een andere speler kiest, dus euh, 

je moet zolang dat je bij je club bent euh alles dervoor geven en niet 

de voorkeur geven aan nationale ploeg of aan je transfer denken. Hij 

moet presteren om terug in die ploeg te komen en vooral ook fit zijn, 

denk ik. Dat is euh voor veel spelers het geval euh bij Genk. 

 

Op twee onopvallende fonologische uitzonderingen na spreekt de presentator vlekkeloos 

Algemeen Nederlands. Ook al gebruikt zijn gesprekspartner veel tussentalige elementen, 

Tom blijft de hele tijd op zijn taalgebruik letten en schakelt niet over naar tussentaal. Op die 

manier creëert hij als het ware een afstand tussen zichzelf en de voormalige topvoetballer, 

waardoor er een ongelijke verhouding tussen de interviewer en de geïnterviewde ontstaat. 

Door zich niet aan te passen aan de taal van zijn communicatiepartner, distantieert hij zich 

van die laatste en plaatst hij zichzelf op een hoger niveau, namelijk dat van de interviewer. 

Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat code-switching bij de presentatoren in grote mate 

wordt bepaald door de aard van de situatie. In formele contexten spreken ze over het 

algemeen Standaardnederlands, terwijl ze in informele omstandigheden meer geneigd zijn 

om over te schakelen naar tussentaal. Het gespreksonderwerp en het taalgebruik van de 

gesprekspartner hebben daarbij veel invloed. Een conversatie over een serieus of informatief 

onderwerp zal meestal in standaardtaal verlopen, maar tijdens een losse babbel spreken de 

tv-presentatoren vaker tussentaal. Bij de keuze van een taalvariëteit laten zij zich meestal 

beïnvloeden door het taalgebruik van de gesprekspartner en passen ze zich aan door te 

switchen naar dezelfde variëteit. Slechts in een paar gevallen distantieert de presentator zich 

van zijn gesprekspartner door vast te houden aan zijn eigen taalvariëteit. 
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5.2.2.2. Uitdrukken van emoties 

 

Een tweede factor die een spreker kan aanzetten tot code-switching is de uitdrukking van 

emoties. Wanneer iemand boos, verdrietig, blij of verbaasd is, zal hij of zij sneller geneigd 

zijn om tussentaal te praten. Als de spreker tijdens een conversatie zijn gevoelens toont, dan 

verkleint hij de afstand tussen zichzelf en zijn gesprekspartner. Op die manier wordt een 

informele situatie gecreëerd, waarbinnen beide sprekers de voorkeur zullen geven aan een 

informele taalvariëteit. Bovendien kiezen taalgebruikers in een emotionele situatie voor de 

variëteit waarmee ze het meest vertrouwd zijn en voor Vlamingen betekent dat de 

overschakeling naar tussentaal (Saey 2010:67). 

5.2.2.2.1. Enkele voorbeelden van emotionele codewisseling 

 

In ons materiaal vonden we niet zoveel voorbeelden terug waarbij de presentatoren omwille 

van bepaalde emoties aan code-switching doen. Slechts twee presentatoren – namelijk 

Bartel en Vincent  uit Groenland en Vlaanderen Vakantieland – schakelen over naar 

tussentaal wanneer ze zich verwonderen over iets wat hun gesprekspartner vertelt. 

Hieronder geven we enkele voorbeelden. 

 Voorbeeld 1: Groenland – Bartel Van Riet                                     (13 november 2011) 

 

Wanneer presentator Bartel de serre van cactus- en vetplantspecialist Pol binnenkomt, is hij 

verbaasd over de enorme collectie aan planten die de oude man bezit. Die verwondering 

weerspiegelt zich in zijn taalgebruik: 

Pol: Ah, godverdomme, wie dat er doar is, seg. Hey, oe is ‘t, joeng? 

Bartel: Dag Pol. Goed, goed, goed. 

Pol: G’ ebt mij toch gevon’n, allee. 

Bartel: Ja, ja, zeker. 

Pol: Allee, kom binnen, jong. 

Bartel: Ja. Amai, Pol. 

Pol: Ja. 

Bartel: Potverdekke. Da ’s al een serieuze collectie hier al, he. 
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Pol: Ja. Ja, dan val de efkes achterover, he. 

Bartel: Ja, van waar komt u passie eigenlijk, want ta staad ier knalvol 

gewoon, he. 

 

Tijdens zijn eerste ontmoeting met Pol praat de presentator standaardtaal. Hij spreekt alle 

klanken mooi uit en gebruikt geen tussentalige ingrediënten. Wanneer hij echter de serre van 

de plantenkweker binnenstapt, verwondert hij zich over de grote hoeveelheid cactussen en 

vetplanten. Op dat moment schakelt hij over van Standaardnederlands naar tussentaal. 

 Voorbeeld 2: Vlaanderen Vakantieland – Vincent Verelst              (12 november 2011) 

 

Ook Vincent uit Vlaanderen Vakantieland switcht van Algemeen Nederlands naar tussentaal 

om zijn verwondering te uiten. Wanneer hij aankomt op de ranch van de Vlaamse cowboy 

Peter is hij verbaasd over de grote oppervlakte van zijn landgoed. Bijgevolg wordt zijn 

taalgebruik informeler en schakelt hij over van standaardtaal naar tussentaal. 

Vincent: Hoe, hoe kom je hier dan terecht? 

Peter: Wel, da ’s eigenlijk heel simpel euh. Mijn tante, die is een beetje zoals 

mijn, mijn moeder. Euh, ja, die kwam naar Wyoming. Die, euhm, die 

komt hier op ne ranch, honderdvijfenveertigduizend hectare. Euh, da 

was een guestranch en die zegt al verschillende jaren: “Oké, euh, als 

g’ ooit moest van, van job veranderen of zo of ’t zou u interesseren, 

euh, waarom kom de dan nie, nie overnemen en neem de gij ’t 

management over?”. En dan euh, ja, ‘k was vijfenveertig jaar en ‘k zei: 

“Oké, als we da moeten doen, als we da willen doen, da ’s natuurlijk 

nen droom, dan euh, ja, nu is de moment, he. Paarden, euh fly fishing, 

bergen, cowboys, ja, da ’s natuurlijk, ja, da ’s nen droom, denk ik, van 

iedere, iedere jongen, he. 

Vincent: Ja. Nu, hoe groot is die ranch? 

Peter: Euh, onze ranch is ei (AW), is euh honderdvijfenveertigduizend 

hectare. Helemaal die kant, zo ver eigenlijk als da je kan zien. 

Vincent: Amai, jongens. 
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Peter: Dus, euhm, het is de oppervlakte van, euh, de helft van euh Vlaams 

Brabant of zo groot als Parijs. De grootste afstand op de ranch van 

één punt naar ’t  ander is euh honderdzevenenzestig kilometer. 

Vincent: Jezus, man. Dus, da wilt zeggen da al die bergen hier da ik hier zie, 

da die van u zijn eigenlijk? 

 

 Voorbeeld 3: Vlaanderen Vakantieland – Ben Roelants                (12 november 2011) 

 

In voorbeeld 1 uit 5.2.2.1.1. schreven we de codewisseling toe aan de aard van het 

gespreksonderwerp. De overgang van een formele situatie – waarin Ben en Hedwig praatten 

over de geschiedenis van Tongeren – naar een informele context – het fietstochtje van de 

ene historische site naar de andere – ging volgens ons gepaard met de overschakeling van 

standaardtaal naar tussentaal. Die code-switch zou echter ook kunnen worden verklaard aan 

de hand van de tweede factor, namelijk de uitdrukking van emoties. Ben is op dat moment 

immers opgetogen en hij wil zijn gesprekspartner aanzetten tot een wedstrijdje. Om haar te 

kunnen overtuigen gebruikt hij tussentaal, omdat die taalvariëteit een gemoedelijkere sfeer 

schept. Gemakshalve wordt dat voorbeeld hieronder nog eens herhaald: 

Hedwig: Dit is een Romeins overblijfsel. Dit is een Romeinse tumulus. Dus, euh,

  een Romeins graf eigenlijk. Onder die heuvel ligt één persoon  

  begraven.  

Ben:  Één persoon? Want je zou denken dat er wel plaats is om meerdere 

  personen te leggen. 

Hedwig: Neen. Het zijn vooral rijke plattelandsmensen. Er zijn zelfs mensen die 

  ooit drie heuvels gehad hebben, afhankelijk van de rijkdom. 

Ben:  Komaan, Hedwig! We gaan e colleken, e colleken doen.  

 

5.2.2.3. Wijziging van tekstsoort of spreekstijl 

 

Code-switching kan ook voorkomen als gevolg van een wijziging van de spreekstijl of de 

tekstsoort. Op dat moment wordt de kloof tussen de sprekers immers kleiner of groter en dat 

leidt tot een afwisseling tussen verscheidene taalvariëteiten. Saey (2010) spreekt in dat 
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geval van ‘narratieve of tekstuele codewisseling’ (Saey 2010:69). Bij narratieve 

codewisseling kunnen vier mogelijke situaties worden onderscheiden. Eerst en vooral 

switchen sprekers meestel naar een andere taalvariëteit wanneer ze iemand imiteren of 

citeren. Ze willen immers de afstand tussen zichzelf en de nagebootste persoon vergroten 

(De Ridder 2007:86). Daarnaast schakelen sprekers vaak over naar tussentaal wanneer ze 

zichzelf onderbreken of hun woorden hernemen. Code-switching treedt ook op als een 

taalgebruiker bijvoorbeeld een anekdote vertelt. Op dat moment distantieert hij zich van de 

huidige narratieve situatie en wil hij of zij duidelijk maken dat hetgeen wat verteld wordt niet 

tot de kern van het gespreksonderwerp behoort. In dat geval wordt ook wel van een 

verandering in het discours-type gesproken. Tot slot kan een spreker een andere taalvariëteit 

hanteren om een komisch effect te creëren. Het contrast tussen Standaardnederlands 

enerzijds en tussentaal anderzijds, komt voor de luisteraar vaak lachwekkend over (Saey 

2010:70). Volgens De Ridder (2007) heeft dat in eerste instantie te maken met de houding 

van de Vlamingen tegenover de verschillende taalvariëteiten in Vlaanderen. Standaardtaal 

wordt beschouwd als een serieuze en formele variëteit, terwijl tussentaal en dialect eerder 

een gevoel van gezelligheid en humor oproepen. Dat verklaart waarom veel komische tv-

series – zoals Lili en Marleen en F.C. De Kampioenen – in tussentaal en/of dialect worden 

geacteerd. Het taalgebruik van de personages zorgt immers voor een humoristische tint (De 

Ridder 2007:88-89). 

5.2.2.3.1. Enkele voorbeelden van narratieve en tekstuele codewisseling 

 

Voorbeelden van narratieve en tekstuele codewisseling komen in ons corpus niet zo vaak 

aan bod. Slechts twee presentatoren – beiden presenteren het tuinmagazine Groene Vingers 

– maakten gebruik van dat type code-switching. Bovendien – zoals al vermeld werd in 

5.2.1.6. – schakelen ze geen enkele keer over naar tussentaal met als doel om een komisch 

effect te creëren. Het type tv-programma’s dat voor dit onderzoek werd geanalyseerd heeft 

immers niet te bedoeling om de kijkers aan het lachen te brengen. Ook parafraseren, 

imiteren en zelfonderbrekingen komen in ons corpus niet aan bod. Code-switching gebeurt 

bij onze presentatoren voornamelijk in functie van een wijziging in het discours-type. 

 Voorbeeld 1: Groene Vingers – Jean Vanhoof                                   (15 oktober 2011) 

 

In Groene Vingers praat presentator Jean Vanhoof vrij veel tussentaal. Toch zijn er enkele 

momenten waarop hij een opvallende switch maakt naar Standaardnederlands. Zolang Jean 

rechtstreeks tegen Dirk, zijn gesprekspartner, spreekt en hem staat uit te leggen wat hij 

precies moet doen en hoe hij exact te werk moet gaan, gebruikt hij veel tussentalige 
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kenmerken. Zodra hij echter algemene informatie meedeelt, schakelt hij over naar 

standaardtaal: 

Jean: Da wordt een dik papke. We maken het dik genoeg. Dan gaan die 

zaadjes en die zonnebloempitten beter gemengd zijn. Het moet meer 

zijn dan vet. Het vet dient eigenlijk grotendeels om de zaden goed bij 

mekaar te houden. Dus, nu heb ik gewoon een binddraad uit ten tuin. 

Ik leg daar gewoon e klein knooppeken in benejen. Da gaat zo 

gewoon in e plattekaaspotje. 

 

Tijdens de bereiding van de zaadbollen voor de vogels aan het begin van het fragment richt 

de presentator zich rechtstreeks tot zijn gesprekspartner en praat hij tussentaal. Terloops 

geeft Jean wat extra informatie over de functie van het vet in die bollen. Daarvoor schakelt hij 

over naar Standaardnederlands. Eerst stond hij gezellig te babbelen met Dirk, maar nu 

neemt hij de rol van ervaren tuinexpert op zich en wil hij zijn gesprekspartner – en de kijker –  

iets bijleren De presentator plaatst op dat moment zichzelf als het ware op een hoger niveau 

en dat gaat gepaard met de overschakeling naar een andere taalvariëteit. Zodra hij klaar is 

met zijn mededeling switcht hij opnieuw naar tussentaal. Een beetje later gebeurt net 

hetzelfde: 

Jean: Kijk Dirk, die padden, die kunnen hier overwinteren in uwen tuin, waar 

ze thuishoren, en in het voorjaar meteen op jacht gaan naar die klein 

slakjes, terwijl den egel naar de grote slakken op jacht gaat en terwijl 

heel de winter u vogels zich tegoed zullen doen aan de vetbollen. 

We zullen ‘ns kijken, he Dirk, hoe het met te, met onze vetbollen staat.  

Ah, precies al goed uitgehard, he. Hier, een beetje met je hand errond, 

kijk, en ze lossen al vrij goed, hier zie. Voilà, zie de. En da ‘s klaar. 

Maar,  ge moogt ze nu nog nie ophangen, ’t is nog te vroeg. Je mag 

ze pas hangen als het gaat vriezen. Dus, zo eind november ongeveer. 

Dan mag je z’ in de boom hangen, want dan gaan de insecten in de 

tuin dood en dan hebben de insectenetende vogels eigenlijk wel 

behoefte hieraan. Dan kun je ze zo van binnen bewonderen, he. Voilà, 

Dirk, ik hoop da ‘k je wat nuttige wintertips heb kunnen geven. 
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Ook in het bovenstaande fragment switcht de presentator van tussentaal naar standaardtaal 

(en vervolgens opnieuw naar tussentaal) omdat hij zijn discours-type wijzigt. In het begin 

staat hij met zijn gesprekspartner gezellig te babbelen in tussentaal over de verschillende 

dieren in zijn tuin. Wanneer hij begint uit te leggen waarom Dirk de zaadbollen nu nog niet 

mag ophangen, neemt hij opnieuw de rol van ervaren tuinexpert op zich en schakelt hij over 

naar Algemeen Nederlands. Zodra hij daarmee klaar is, praat hij verder in tussentaal. Het 

lijkt er dus op dat de presentator tijdens de gesprekken met Dirk zijn kennis wil overbrengen 

en om duidelijk te maken dat hij hem iets wil bijleren switcht hij naar een andere taalvariëteit. 

 Voorbeeld 2: Groene Vingers – Timothy Cools                                  (15 oktober 2011) 

 

Bij de tweede presentator van Groene Vingers, Timothy Cools, stelden we een gelijkaardige 

codewisseling vast. Hij legt zijn tuinontwerp voor aan de eigenaars van het huis. Terwijl hij 

zijn uitleg geeft, praat hij voornamelijk Standaardnederlands. Af en toe geeft de presentator 

echter enkele opmerkingen of zijn eigen mening over de situatie en op zulke momenten  

vertoont zijn taalgebruik enkele tussentaalkenmerken: 

Timothy: Dus, dit gedeelte hier – jullie parking en oprit – heb ik bewaard. Alleen 

ten opzichte van de parking heb ik een boom voorzien zodanig dat 

deze schaduw kan geven over de geparkeerde wagens. Altijd leuker 

om in een frisse wagen terecht te komen. Vooraan afgesloten met een 

lage haag en dan het grote gazon, da vond ik saai. Eerlijk gezegd, 

jullie hebben ’n vrij hoge woning.  

 

Nog een voobeeld: 

Timothy: Hebben we aansluitend…groot terras. Voldoende ruimte om een 

mooie eettafel te gaan plaatsen. De verharding kunnen jullie zelf 

kiezen, maar ‘k zou wel een grote tegel gaan kiezen. In het verlengde 

daarvan komt de zwemvijver, een grote zwemvijver: vier op tien meter. 

En, zoals jullie weten, hebben we ook een filterend gedeelte nodig en 

da zou ik hier plaatsen, van achter aan de vijver zo mooi langs het 

terras, een brede geul. Jullie hadden gevraagd om eventueel het 

eerste terras te gaan overdekken. Nu, ik eb gezien dat tat een heel 

donkere hoek is. De zon draait er rond, ma heel veel schaduw van het 

gebouw hiernaast, van de stalling. Dus ik zou ’t nie gaan overdekken, 
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want dan gaan we ’t nog donkerder gaan maken. Nu, ik zou eerder 

opteren om hier achteraan, in de tuin, een overdekt terras te gaan 

maken.  

 

We kunnen dus stellen dat de lijst met factoren die sprekers aanzetten tot code-switching, 

opgesteld door Saey (2010), ook grotendeels van toepassing is op onze tv-presentatoren. 

Toch voegen wij aan die opsomming nog een vierde factor toe, namelijk het spreekniveau 

van de presentator. 

5.2.2.4. Spreekniveau van de presentator 

 

Tijdens de transcriptie van de geselecteerde tv-programma’s stelden we vast dat er bij de 

presentatoren drie spreekniveaus kunnen worden onderscheiden. Eerst en vooral kan de 

presentator spreken op metaniveau. Op dat moment komt hij niet in beeld, maar fungeert hij 

als achtergrondstem. Dat is voornamelijk het geval ter inleiding aan het begin van het 

programma en ter afsluiting op het einde. Ook de aankondiging van nieuw thema tijdens de 

aflevering of achtergrondcommentaar worden door de presentator ingesproken. Na de 

inleiding of vóór de afronding van het programma op metaniveau komt de presentator 

meestal in beeld en praat hij rechtstreeks in de camera. Hij kondigt dan het eerste thema van 

de aflevering aan of sluit er één af. Tot slot kan de presentator tijdens het programma 

verscheidene keren in dialoog treden met andere personen.     

 Tijdens de analyse van het taalgebruik van onze tv-presentatoren stelden we vast dat 

zij heel vaak wisselen van taalvariëteit naargelang het niveau waarop zij presenteren.  Op 

metaniveau spreken de presentatoren over het algemeen Standaardnederlands. Ze dragen 

op dat moment immers een ingestudeerde tekst voor, waarbij ze zeer goed letten op hun 

taalgebruik. In feite kan dat spreekniveau worden vergeleken met de eerste factor die aanzet 

tot code-switching, namelijk de aard van de situatie. Als de presentator fungeert als 

achtergrondstem, dan hebben we in principe te maken met een formele context, waarin hij 

de kijker informatie meedeelt. Eerder in dit hoofdstuk werd al vermeld dat zulke situaties met 

een sterk informatief karakter over het algemeen in standaardtaal verlopen.  

 Ook wanneer de presentatoren rechtstreeks in de camera praten, is hun voornaamste 

doel informatie en/of interessante weetjes meedelen. Hoewel we zouden verwachten dat zij 

op dat moment eveneens Standaardnederlands hanteren, stelden we bij de analyse van hun 

taalgebruik vast dat sommigen van de presentatoren de voorkeur blijken te geven aan een 

overschakeling naar tussentaal. In de volgende paragraaf zullen we hiervan enkele 

voorbeelden geven.          
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 Als de tv-presentatoren ten slotte in dialoog treden met andere personen zullen ze – 

eventueel na verloop van tijd – vrijwel altijd switchen naar tussentaal. In sommige gevallen 

wordt de conversatie begonnen in Standaardnederlands – omdat de gesprekspartners elkaar 

nog niet kennen – maar naarmate het gesprek vordert, wordt de situatie meestal informeler 

en dat weerspiegelt zich in de taal van de presentator. In 5.2.2.1. werd al vermeld dat ook 

het taalgebruik van de gesprekspartner daarbij een invloed kan hebben. Toch bevat ons 

corpus enkele voorbeelden waarbij de presentator de conversatie onmiddellijk aanvat in 

tussentaal, zonder te weten welke taalvariëteit zijn communicatiepartner zal hanteren. In die 

gevallen is dus niet het taalgebruik van de gesprekspartner de beïnvloedende factor, maar 

wel het spreekniveau van de presentator. Hieronder worden enkele corpusvoorbeelden 

gegeven. 

5.2.2.4.1. Enkele voorbeelden van codewisseling: metaniveau versus in de camera 

 

Op metaniveau praten de tv-presentatoren over het algemeen Standaardnederlands. Ze 

fungeren op dat moment louter als inspreekstem en ze letten heel goed op hun taalgebruik. 

Ook wanneer de presentator rechtstreeks in de camera spreekt, deelt hij de kijker 

voornamelijk informatie over het thema van de aflevering mee en dan wordt eveneens van 

hem verwacht dat hij standaardtaal hanteert. In ons materiaal vinden we hier enkele 

voorbeelden van terug: 

 Voorbeeld 1: Royalty – Kathy Pauwels                                           (13 november 2011) 

 

In Royalty presenteert Kathy Pauwels slechts op twee niveaus: ze fungeert als 

achtergrondstem op metaniveau en af en toe verschijnt ze in beeld en spreekt ze 

rechtstreeks in de camera. De presentatrice treedt niet in gesprek met andere personen en 

bijgevolg gebruikt ze tijdens het hele programma uitsluitend Standaardnederlands: 

In de camera  

Kathy: En opnieuw welkom bij Royalty. De Nederlandse koningin Beatrix, 

kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima hebben een bezoek 

gebracht aan het Caraïbische deel van hun koninkrijk en de 

Caribische klanken hoeven maar even te klinken of de Oranjes, die 

swingden al mee. 

Metaniveau   

Kathy: De rondreis begint op Aruba. Het wordt een tiendaags gevarieerd 

programma met werkbezoeken rond wijkverbetering, natuurbehoud, 
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onderwijs, sport en cultuur. De Oranjes voelen zich helemaal thuis. 

Voor publiek  

 Beatrix: Wij voelen ons hier thuis. We zijn blij op Aruba te zijn. Het is een, 

weer een feest om bij u allemaal te mogen zijn. Ik euh, wil ook 

namens mijn zoon en schoondochter zeggen: “Wij hebben genoten 

en we zijn u zeer, zeer dankbaar”. Dank u wel.  

Metaniveau  

Kathy: Maar af en toe wordt ook de rust opgezocht in indrukwekkende 

natuurparken. Met een open jeep gaan de koningin, de prins en de 

prinses het park in.  

Vanaf Aruba gaat het bezoek richting Bonaire, voor de toeristen een 

echt duikparadijs. De hele reis zorgt voor veel ambiance. De 

koninklijke voetjes gaan regelmatig van de grond. 

Op Curaçao nemen de Oranjes een kijkje in de Prinses Margriet 

School. De leerlingen gaan spontaan tegen alle protocol in. 

Soms worden de Nederlandse royals iets te onstuimig onthaald. De 

Oranjes zouden het liefst eens een gesprek hebben zonder 

gefotografeerd te worden. Maar ja, je maakt nu eenmaal niet 

dagelijks mee dat er koninklijk bezoek is. Ook de koningin wordt 

belaagd met mobieltjes. 

Na tien dagen gaat het koninklijk gezelschap terug richting 

Nederland en moeten de zomerse outfit en de ambiance terug de 

kast in.  

In de camera  

Kathy: In Groot-Brittannië blijven William en Kate het nieuws beheersen. 

Hoe hard prins Charles z’n best ook doet, de Britten blijven vooral 

geïnteresseerd in het doen en laten van de jonge royals.  

 

Uiteraard moeten we in bovenstaand fragment ook rekening houden met het thema van het 

programma. De presentatrice brengt verslag uit over de Belgische en Europese 

vorstenhuizen. Dat is een heel ander onderwerp dan bijvoorbeeld praten over de verzorging 

van kamerplanten in Groenland. Dat Kathy tijdens haar discours over de royals enkel 

Standaardnederlands hanteert hoeft niet te verbazen. Het zou immers ongepast zijn om in 

tussentaal over de koninklijke familie te praten. 
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 Voorbeeld 2: 10 jaar Dieren in nesten – Chris Dusauchoit      (22 oktober 2011) 

 

Ook Chris Dusauchoit gebruikt standaardtaal als hij presenteert op metaniveau en wanneer 

hij in de camera praat: 

Metaniveau  

Chris: Het was erg belangrijk dat Jacques de giraf vanuit een verdoken 

positie kon beschieten. Zo zou het dier hem niet koppelen aan een 

nare ervaring en kan ie ook nog later de giraf benaderen. Ze begon 

al snel te zwijmelen en dan was het hopen dat ze niet al te 

ongelukkig onderuit zou gaan. 

In de camera  

Chris: Zoals je kunt zien heeft Jacques zonet deze vrouwtjesgiraf verdoofd. 

Ik geloof dat ze extra lucht klaar hebben euh om ze te helpen, mocht 

dat nodig zijn. Maar zoals je kunt vaststellen, is dit alleszins een heel 

spannende onderneming, een giraf verdoven en dan ook nog ‘ns 

haar hoeven kappen. 

[…]  

In de camera  

Chris: En dit is dus een stukje klauw dat er teveel aan was. 

[…]  

Metaniveau  

Chris: Een beetje later mocht ze opnieuw bij haar kudde. Het was nog met 

een hoofd dat ze een beetje laag hield, maar ze stond tenminste op 

vier stevige poten. 

 

Hoewel de presentatoren in bovenstaande fragmenten op metaniveau en in de camera 

standaardtaal praten – zoals het hoort – bevat ons materiaal ook tal van tegenvoorbeelden. 

Sommigen onder hen hanteren op beide spreekniveaus een andere taalvariëteit dan 

Standaardnederlands of switchen van de ene naar de andere. 
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 Voorbeeld 3: Vlaanderen Vakantieland – Ben Roelants  (12 november 2011) 

 

In Vlaanderen Vakantieland praat presentator Ben Roelants geregeld tussentaal in de 

camera. Als hij vervolgens overstapt naar metaniveau, schakelt hij eveneens over naar een 

andere taalvariëteit, namelijk Standaardnederlands. Onderstaand fragment is een voorbeeld 

van code-switching van cameraniveau naar metaniveau: 

In de camera 

 

 

Ben: Ja, een echte schat kan je ’t (TT) bezwaarlijk noemen, maar ik heb 

er tenminste heel Tongeren nie (TT) voor moeten afgraven. Mijn 

goeie raad aan u (TT) is: “Kom naar Tongeren. Kom naar de 

Sagalassostentoonstelling en maak er dan meteen een weekendje 

van, want geloof me vrij, op één dag heb je ’t (TT) hier bijlange niet 

allemaal gezien!” Voilà (TT). 

Metaniveau  

 

 

Ben: Nog tot zeventien juni 2012 loopt die Sagalassostentoonstelling. 

Meer informatie op onze website: één punt be, schuine streep, 

Vlaanderen Vakantieland. 

 Ben je avontuurlijk en heb je zin in een uitdaging? Saartje 

Vandendriessche en Thomas Vanderveken trekken van dertien tot 

en met zevenentwintig januari op reportage door Kenia en Tanzania. 

Vlaanderen Vakantieland zoekt vijf avontuurlijke en enthousiaste 

reisgezellen om met hen mee te gaan. Geen exclusieve hotels 

tijdens deze reis, maar een stoere truck en een paar stevige tenten 

om de mooiste landschappen en spectaculaire nationale parken te 

doorkruisen. Is dit iets voor jou? Stel je dan kandidaat voor deze 

bijzondere expeditie door Kenia en Tanzania. Schrijf je in op onze 

website: één punt be, schuine streep, Vlaanderen Vakantieland. En 

met een beetje geluk mag jij mee op safari. 

 

Dat het taalgebruik van de presentator in bovenstaand fragment veel tussentaalkenmerken 

vertoont terwijl hij zich tot de camera richt, kan wellicht worden toegeschreven aan de 

emoties die hij wil uitdrukken. Ben wil immers de kijkers overtuigen om een bezoek te 

brengen aan Tongeren. Door op dat moment tussentaal te gebruiken verkleint hij de afstand 
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tussen zichzelf en de kijker. Op die manier zal die laatste zich aangesproken voelen en 

zullen de woorden van de presentator beter overkomen. Aan de hand van zijn informeel 

taalgebruik vergroot de presentator als het ware zijn overtuigingskracht. 

 Voorbeeld 4: Groenland – Bartel Van Riet    (13 november 2011) 

 

In het vorige hoofdstuk werd al vastgesteld dat Bartel Van Riet uit Groenland het meest 

tussentaal praat tijdens de presentatie van zijn tv-programma. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat de presentator in de camera en zelfs op metaniveau eveneens tussentaal 

praat: 

Metaniveau   

Bartel: Niet alleen buiten kan je van planten genieten . Kamerplanten fleuren 

elk interieur op en zijn relatief  gemakkelijk in onderoud (TT). En, 

met te (TT) juiste  verzorging kan j’ (TT) er jarenlang plezier van (TF) 

ebben (TT). 

In de camera  

Bartel: Kamerplantjes, daar is een orchidee sowieso al ne (TT) populaire bij. 

Iedereen kent ta (TT) wel. Ma (TT) voor eens en voor altij  ga we ne 

keer (TT) oplossen wa da (TT) nu ’t (TT) mysterie is. Ge (TT) koopt 

die, die krijgen  bloemekes (TT), die krijgen geen nieuw bloemekes 

(TT) en iedereen zit me e (TT) probleem, ma da (TT) kan wel 

opgelost geraken. Orchideeën en deze cambria, daar zijn heel veel 

soorten in. Da (TT) ’s een tropisch plantje en da (TT) zijn  epifyten. 

Da (TT) wilt (TF) zeggen: die groeien  op rotsen of iet (TT) of, of op 

stammen, ma da (TT) wilt (TF) nie (TT) zeggen dat tie (TT) daar 

voedsel gaan (TT) aan onttrekken. Dus, geen parasieten en da (TT) 

’s een heel belangrijk verschil. 

 

Doorheen het hele programma gebruikt de presentator opvallend veel tussentaalkenmerken. 

In feite verschilt zijn taalgebruik nauwelijks naargelang het spreekniveau waarop hij 

presenteert. Dat bevestigt nog maar eens zijn hoge score in tabel 5 van het vierde hoofdstuk 

over het tussentaalgebruik bij tv-presentatoren. 
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5.2.2.4.2. Enkele voorbeelden van codewisseling: metaniveau/in de camera versus 

dialoog 

 

Bij de analyse stelden we vast dat veel presentatoren die op metaniveau en in de camera 

standaardtaal praten, overschakelen naar tussentaal zodra ze in dialoog treden met andere 

personen. Meestal gebeurt die overgang al vóór hun gesprekspartner heeft gesproken, zodat 

het taalgebruik van die laatste niet als beïnvloedende factor kan worden beschouwd. 

 Voorbeeld 1: Groene Vingers – Koen De Bouw       (15 oktober 2011) 

 

In Groene Vingers praat presentator Koen De Bouw altijd Standaardnederlands op 

metaniveau. Zodra hij echter in dialoog treedt met zijn gesprekspartner switcht hij in de 

meeste gevallen onmiddellijk naar tussentaal: 

Metaniveau  

Koen: In Gek op Groen ga ik vandaag op stap met Luc. Hij is een fervent 

volkstuinier in Gentbrugge. 

Dialoog   

Koen: Dag Luc. 

Luc (Gent):  Dag Koen. 

Koen:  Gij zijt u euh goed in ’t zweet aan ’t werken, zien ek. 

Luc:  ’n Beetje me ne keer. 

Koen: Zeg euh…Hoe lang zijt g’ al volkstuinier? 

Luc:  Van kleinsaf. Van thuis uit. Van moeten, natuurlijk. 

Koen: Moeten meehelpen? Maar op, op een gegeven moment is ’t dan een 

bewuste keuze geworren? 

 

Tijdens de inleiding van het programma op metaniveau praat de presentator 

Standaardnederlands, maar zodra hij zijn gesprekspartner aanspreekt, schakelt hij meteen 

over naar tussentaal. Dat doet Koen alvorens zijn communicatiepartner iets heeft kunnen 

zeggen, dus in bovenstaand fragment kan de codewissel niet worden toegeschreven aan de 

invloed van zijn taalgebruik op dat van de presentator. Er moet in dit geval echter ook 

rekening worden gehouden met de aard van de situatie. Door tussentaal te spreken creëert 

Koen een gemoedelijke sfeer en stelt hij zijn gesprekspartner al van bij het begin op zijn 

gemak. Bovenstaand fragment is met andere woorden een mooi voorbeeld van een mix van 

verscheidene factoren die de presentator aanzetten tot code-switching. 
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 Voorbeeld 2: Stadion – Tom Coninx                           (22 oktober 2011) 

 

Hoewel presentator Tom Coninx in Stadion bijna uitsluitend Standaardnederlands praat, 

schakelt hij soms over naar tussentaal wanneer hij zich tot zijn gesprekspartner richt: 

In de camera  

Tom: Dit zijn nog ‘ns alle uitslagen, dames ’n heren. AA Gent-Lokeren: drie-

één, Genk-Bergen: twee-nul, Cercle Brugge-Oud Heverlee Leuven: 

ook twee-nul, Beerschot-Mechelen: twee-twee en Lierse-Sint-Truiden, 

dus net gezien: nul-twee. AA Gent komt door de zege tegen Lokeren 

terug op de tweede plaats. Ook Cercle blijft het uitstekend doen: heeft 

nu evenveel punten als Club en Gent. Genk sluipt de top zes binnen. 

Bergen en Genk hebben wel al een achterstand van zes punten op de 

leidersploegen. STVV pakt z’n eerste zege van het seizoen en nadert 

nu tot op twee punten van voorlaatste, da ’s Westerlo. En morgen zijn 

er ook nog drie wedstrijden. Om half drie speelt leider Anderlecht op 

Westerlo en da ’s niet altijd een simpele trip voor Anderlecht. Denk 

maar aan de vijf-nul rammeling in tweeduizend of de zes-nul 

pandoering het seizoen daarvoor, de zwaarste nederlaag voor 

Anderlecht ooit in de Belgische competitie. 

[Voetbalcommentaar] 

Dialoog   

Tom: Ja, da ’s geen zes-nul. Nog altijd nie meer meegemaakt, maar zo’n 

vaart zal ’t morgen nie lopen. Kortrijk-Club Brugge, ook euh 

belangrijke match voor Brugge, ook voor Kortrijk. Gaan zij Brugge 

eindelijk op de knieën krijgen? 

 

Zolang de presentator in de camera praat, let hij zeer goed op zijn taalgebruik. Op twee 

uitzonderingen na spreekt hij in bovenstaand fragment uitsluitend Standaardnederlands. 

Zodra hij zich echter tot zijn gesprekspartner richt, gebruikt hij meer tussentaalkenmerken. 

bovenstaand voorbeeld toont met andere woorden eveneens aan dat presentatoren soms 

switchen naar een andere taalvariëteit als ze op een ander niveau beginnen te spreken.

 Toch bevat ons corpus ook op die regel enkele uitzonderingen: 
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 Voorbeeld 3: Vlaanderen Vakantieland – Ben Roelants      (12 november 2011) 

 

Presentator Ben Roelants uit Vlaanderen Vakantieland schakelt in sommige gevallen niet 

over naar tussentaal bij de overgang van metaniveau naar dialoog: 

Metaniveau   

Ben: Sagalassos is een oude Romeinse nederzetting in Turkije waar de 

geschiedenis letterlijk te rapen valt. De Turkse overheid gaf heel 

uitzonderlijk de toestemming om bijna tweehonderdvijftig authentieke 

objecten vanuit Turkije naar hier over te brengen voor een nooit 

geziene expositie. 

Dialoog  

Ben: Professor Waelkens, u bent de grote bezieler van deze gloednieuwe 

tentoonstelling Sagalassos in het Gallo Romeins Museum. Hoe was 

dat toen u voor het eerst deze site zag? 

 

We kunnen dus besluiten dat tv-presentatoren geregeld code-switchen. Ons onderzoek heeft 

aangetoond dat die overschakeling van Standaardnederlands naar tussentaal (of 

omgekeerd) in veel gevallen functioneel is. In dit hoofdstuk werden vier factoren die 

presentatoren kunnen aanzetten tot code-switching onderscheiden.  We mogen echter niet 

vergeten dat die regels niet sluitend zijn, maar dat er altijd uitzonderingen bestaan.  

 Daarnaast stelden we vast dat ‘afstand’ een centraal begrip is binnen het onderzoek 

naar codewisseling bij tv-presentatoren. De keuze voor één of andere taalvariëteit wordt 

immers in de eerste plaats bepaald door de kloof die er tussen de gesprekspartners bestaat. 

Bij de opsomming van de verschillende redenen waarom tv-presentatoren code-switchen, 

kwam die term dan ook voortdurend terug. In het volgende en laatste hoofdstuk komen we 

hierop nogmaals uitgebreid terug. 
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Hoofdstuk 6: Besluit 

__________________________________________________________________________ 

 

Tot slot vatten we in dit zesde en laatste hoofdstuk nog eens kort samen hoe we voor dit 

onderzoek te werk zijn gegaan, zetten we onze voornaamste conclusies uiteen en 

formuleren we nog enkele algemene bevindingen. Zoals we in de inleiding al vermeldden, 

werden er de voorbije jaren talrijke studies verricht naar de opkomst van tussentaal in de 

Vlaamse media, waarbij de nadruk voornamelijk lag op het gebruik en de functie van die 

informele taalvariëteit in fictieprogramma’s. Naar aanleiding van het onderzoek van Saey 

(2010) naar de taal van radiopresentatoren leek het ons interessant zijn om ook na te gaan 

welke variëteit(en) presentatoren op televisie hanteren. Daarom werd in deze scriptie een 

analyse gemaakt van het taalgebruik in zes tv-programma’s, waarbij we ons concentreerden 

op de verschillende taalvariëteiten die de presentator gebruikt. We onderzochten eveneens 

de verschillen wat betreft de taalnormen tussen de openbare omroep VRT en de 

commerciële televisiezender VTM. Daarom werden voor elke zender drie programma’s 

gekozen: 10 jaar Dieren in nesten, Groenland en Vlaanderen Vakantieland op Eén en 

Groene Vingers, Royalty en Stadion op VTM. Aan de hand van die zes tv-magazines 

trachtten we een beeld te schetsen van het taalgebruik van de Vlaamse tv-presentatoren. De 

vragen die we ons aan het begin van dit onderzoek hebben gesteld, zullen we in dit 

slothoofdstuk beantwoorden. 

In het eerste hoofdstuk van deze scriptie beschreven we uitgebreid het Vlaamse 

taallandschap sinds de 19e eeuw tot op vandaag. We stelden vast dat er in het huidige 

Vlaanderen een continuüm aan taalvariëteiten bestaat met aan de ene pool het formele 

Belgische Standaardnederlands en aan de andere pool de Vlaamse dialecten. Tussen die 

twee extremen ontwikkelde er zich de afgelopen decennia een informele variëteit, tussentaal 

genoemd. Die spreektaal wordt echter niet door alle taalkundigen even warm onthaald. 

Vooral de oudere generatie beschouwt haar als een minderwaardig taaltje dat een 

bedreiging vormt voor het Standaardnederlands in Vlaanderen. De jongere taalkundigen 

daarentegen aanvaarden tussentaal als een natuurlijke taalvariëteit die ontstaan is omdat 

Vlamingen daar nood aan hadden. Aangezien die informele spreektaal met haar sterke 

positie in steeds meer situaties door steeds meer personen wordt gesproken, zijn 

taalkundigen ervan overtuigd dat tussentaal ook de komende jaren een belangrijke rol zal 

blijven spelen. Hoe haar toekomst er precies zal uitzien, wordt nog betwist, maar dat 

tussentaal steeds vaker opduikt in de Vlaamse media staat vast en dat zal haar positie enkel 

maar versterken.          
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 Hoe de media nu precies omgaan met de opmars van tussentaal op radio en televisie 

werd in het tweede hoofdstuk onderzocht. We bestudeerden de verschillen tussen de 

taalnormen van de openbare omroep VRT en die van de commerciële televisiezender VTM. 

Daarvoor baseerden we ons enerzijds op het VRT-Taalcharter (1998), opgesteld door 

taaladviseur Ruud Hendrickx en anderzijds op een interview met VTM-taalraadsman Jan 

Schoukens, afgenomen door Van Beversluys (2004). Daaruit bleek dat de openbare omroep 

andere taalvariëteiten dan standaardtaal op televisie regelrecht van de hand wijst. Enkel in 

soaps en andere fictieprogramma’s worden tussentaal en dialect aanvaard als dat de 

geloofwaardigheid van de personages ten goede komt. De commerciële zender daarentegen 

staat veel toleranter tegenover het taalgebruik van haar medewerkers op televisie. VTM 

beschikt niet over een taalcharter en pas wanneer Schoukens in 2001 als taalraadsman 

werd aangesteld, begon ook de commerciële zender aandacht te krijgen voor taal. In 

tegenstelling tot de VRT eist VTM het gebruik van standaardtaal enkel tijdens de 

nieuwsuitzendingen. De overige programma’s mogen kiezen welke taalvariëteit(en) zij 

hanteren. Volgens VTM-taalraadsman Schoukens is het immers onbegonnen werk om ook 

van presentatoren in ontspanningsprogramma’s te verlangen dat zij standaardtaal hanteren. 

Dat heeft eveneens te maken met het feit dat er bij VTM veel Bekende Vlamingen 

tewerkgesteld zijn en die wensen te praten zoals zij dat willen. Ondanks de strenge eisen 

van de openbare omroep stelden wij ons aan het einde van dit tweede hoofdstuk de vraag 

tot in hoeverre de presentatoren zich aan die regels houden. Eerder onderzoek van Saey 

(2010) toonde immers al aan dat radiopresentatoren van de openbare omroep nogal licht 

omspringen met die eisen en veel tussentaal spreken tijdens hun programma’s. Om er 

achter te komen of dat op televisie ook het geval is, analyseerden wij het taalgebruik van tien 

presentatoren van de VRT en VTM.       

 Alvorens te starten met de analyse van het taalgebruik van onze tv-presentatoren 

stelden we in het derde hoofdstuk een lijst op met de mogelijke ingrediënten van Vlaamse 

tussentaal. Daarvoor baseerden we ons op twee artikels: ‘Fonologische ingrediënten van 

Vlaamse tussentaal’ van Kathy Rys en Johan Taeldeman (2007) en ‘Zich stabiliserende 

grammaticale kenmerken in Vlaamse tussentaal ‘ van Johan Taeldeman (2008). Vervolgens 

werd die opsomming verder aangevuld aan de hand van de lijst met tussentaalkenmerken 

van De Ridder (2007). We stelden echter vast dat niet alle elementen uitsluitend tot 

tussentaal behoren. Veel van die tussentalige ingrediënten – en dan voornamelijk de 

fonologische – komen immers ook frequent voor in informele standaardtaal, waardoor ze 

door Vlaamse sprekers niet altijd worden opgemerkt.     

 Op basis van die lijst met tussentaalkenmerken werd in hoofdstuk vier een analyse 

gemaakt van het taalgebruik van de tv-presentatoren uit de geselecteerde programma’s. We 

onderzochten welke ingrediënten van tussentaal het vaakst en het minst vaak werden 
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gebruikt en merkten op dat vooral de fonologische tussentaalkenmerken sterk 

vertegenwoordigd waren in ons corpus. Dat was echter geen verrassend resultaat, 

aangezien we al wisten dat veel van die fonologische elementen ook aan bod komen in 

informele standaardtaal en dus niet zo opvallend zijn. Toch gebruikten de geanalyseerde tv-

presentatoren niet alleen de onopvallende kenmerken, maar ook de typisch tussentalige 

morfologische elementen kwamen aan bod, zij het wel in mindere mate. We stelden 

eveneens vast dat sommige omroepmedewerkers tijdens het programma meer tussentaal 

praten dan andere en maakten een top tien van het tussentaalgebruik bij de tv-

presentatoren. Daarnaast vergeleken we het taalgebruik van drie verschillende 

presentatoren binnen hetzelfde tv-programma en we merkten op dat dat ofwel onderling zeer 

sterk kan verschillen – dat was bijvoorbeeld het geval in Vlaanderen Vakantieland – ofwel 

lagen de scores van het tussentaalgebruik van de drie omroepers in elkaars buurt, zoals 

bijvoorbeeld in Groene Vingers. Wanneer we ten slotte een vergelijking maakten tussen de 

openbare omroep VRT en de commerciële zender VTM stelden we verbazend genoeg vast 

dat de twee presentatoren met de hoogste score aan tussentaal een programma 

presenteren op de VRT en dat de presentatrice met de laagste score werkt bij VTM. Dat 

probeerden we te verklaren aan de hand van de aard van het programma en de functie die 

de presentator daarin heeft. Ook de opleiding van de omroeper werd als een mogelijke factor 

beschouwd.            

 Toch waren we ervan overtuigd dat nog andere redenen bepaalden waarom de tv-

presentatoren overschakelen van de ene taalvariëteit naar de andere. Daarom spitsten we 

ons in het vijfde hoofdstuk toe op het fenomeen ‘code-switching’ en de verschillende 

oorzaken die sprekers aanzetten tot codewisseling. Op basis van de lijst van Saey (2010) 

somden we de factoren op die er verantwoordelijk voor zijn dat de presentatoren afwisselen 

tussen taalvariëteiten op televisie. Die elementen illustreerden we telkens met voorbeelden 

uit ons corpus en zo ontdekten we dat onze presentatoren regelmatig code-switchen. We 

stelden ook vast dat die codewisseling in veel gevallen functioneel is. Over het algemeen 

presenteren de omroepmedewerkers in formele contexten in Standaardnederlands, terwijl ze 

bij informele omstandigheden overschakelen naar tussentaal. De aard van de situatie 

weerspiegelt zich met andere woorden in het taalgebruik van de presentatoren. Bovendien 

merkten we op dat bij de beschrijving van de verschillende factoren die sprekers aanzetten 

tot code-switching het begrip ‘afstand’ centraal stond. De taalvariëteit die een taalgebruiker 

hanteert, wordt immers vaak bepaald door de kloof die er bestaat tussen de 

gesprekspartners. 

Over het algemeen kunnen we dus besluiten dat er zowel bij de openbare omroep VRT als 

bij de commerciële zender VTM zeer frequent gebruik wordt gemaakt van tussentaal. Uit ons 
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onderzoek is gebleken dat geen enkele presentator bij de openbare omroep volledig voldoet 

aan de eisen die VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx stelt in zijn Taalcharter. De 

presentatoren bij VTM daarentegen behalen – tegen alle verwachtingen in – zelfs betere 

resultaten op het vlak van standaardtaalgebruik dan die van de VRT. We mogen echter niet 

vergeten dat de meerderheid van de omroepmedewerkers voornamelijk de onopvallende 

fonologische tussentaalkenmerken gebruikt en Standaardnederlands spreekt in formele 

situaties. Tussentaal wordt vooral gesproken wanneer zij tijdens het programma in gesprek 

treden met andere personen. Dat doen ze in de eerste plaats omdat er een gemoedelijke 

sfeer wordt gecreëerd die ook hun taalgebruik beïnvloedt. In feite stemt dat volledig overeen 

met de huidige Vlaamse taalsituatie. Vlamingen passen hun taalgebruik immers aan aan dat 

van hun gesprekspartner(s) en aan de context waarin ze zich bevinden. In Vlaanderen is 

tussentaal nu eenmaal de variëteit bij uitstek voor informele situaties.    

 Bij ons onderzoek vormden twee van de tien presentatoren echter een uitzondering 

op die regel. Bartel Van Riet en Vincent Verelst presenteren allebei een programma bij de 

VRT en behaalden de hoogste scores wat betreft hun tussentaalgebruik. In vergelijking met 

de overige omroepmedewerkers hanteren zij opvallend veel tussentaalkenmerken uit 

verschillende categorieën en ze doen dat niet alleen in formele context. In de toekomst zou 

het interessant kunnen zijn om VRT-taaladviseur Hendrickx te confronteren met de bekomen 

resultaten. Vervolgens kan de vraag worden gesteld of Hendrickx zijn strenge Taalcharter 

zou moeten aanpassen dan wel of de presentatoren de regels omtrent het gebruik van 

standaardtaal beter moeten naleven. Via een sociolinguïstische studie zou bovendien 

kunnen worden nagegaan hoe de kijkers staan tegenover het (tussen)taalgebruik van tv-

presentatoren. In deze scriptie zullen we hier niet dieper op ingaan, maar bovenstaande 

vragen zouden wel stof kunnen vormen voor verder onderzoek. 
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Bijlage 1: Transcripties van de geselecteerde programma’s 

__________________________________________________________________________ 

 

Transcriptie 1 

 

Programma: 10 jaar Dieren in nesten 

Presentator: Chris Dusauchoit 

                  Zender: Eén 

Datum: zaterdag 22 oktober 2011 

 

Metaniveau  

Chris: Brul, blaf en zing, want Dieren in nesten bestaat tien jaar. Tien jaar 

beestige televisie, goed voor meer dan duizend reportages en dat vieren 

we met een terugblik op de mooiste en de meest memorabele 

momenten. Veel plezier met… 

Zangstem: Dieren in nesten. 

 

[2007] 

 

Metaniveau  

Chris: In het safaripark Beekse Bergen stond het groepje giraffen op een 

ochtend nog binnen. Één van hen moest verdoofd worden (TT), omdat 

haar hoeven moesten worden bijgekapt. Dat was een werkje voor 

Jacques, de dierenarts van het safaripark. 

Dialoog  

Chris: Waarom moet deze giraf nu precies verdoofd worden? 

Jacques: Nou, hij heeft zo’n lange klauwen. Dat zal ‘k (NIS) je zo meteen laten 

zien. 

Chris: Ja. 

Jacques: Als jij lange nagels hebt… 

Chris: Moeten die geknipt worden, he (INF). 

Jacques: Ja, dat deed vroeger  je moeder. 

Chris: Maar slijt.. (AW), slijten die niet af op de ondergrond normaal gezien? 

Jacques: Nou, altijd is er eentje bij, die moeten we kappen. En de rest helemaal 

niet. 
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Chris: Is dit een risicovolle onderneming, Jacques? 

Jacques: Nou, kijk, weet je, als jij geopereerd moet worden, dan krijg je een prikje. 

(OW), ga daar maar effe lekker liggen, he, gebeurt er niks. Maar als jij 

staat en je weet nie elema.. (AW) (NIS), je weet nie (NIS) wat je 

overkomt en je kukelt om. Nou, dat is met jouw één meter vijfentachtig 

valt dat wel mee. 

Chris: Ja. 

Jacques: Maar als je nou ’n giraf bent met zo’n lange nek en je kukelt om, dan zou 

je bij wijze van spreken je nek kunnen breken. Of je poten. 

Chris: Ja. 

Jacques: Dus, het liefst heb ik dat ie zo rustig mogelijk gaat liggen. 

Metaniveau  

Chris: Het was erg belangrijk dat Jacques de giraf vanuit een verdoken positie 

kon beschieten. Zo zou het dier hem niet koppelen aan een nare ervaring 

en kan ie ook nog later de giraf benaderen. Ze begon al snel te zwijmelen 

en dan was het hopen dat ze niet al te ongelukkig onderuit zou gaan. 

In de camera  

Chris: Zoals je kunt zien heeft Jacques zonet deze vrouwtjesgiraf verdoofd. Ik 

geloof dat ze extra lucht klaar hebben euh om ze te helpen, mocht dat 

nodig zijn. Maar zoals je kunt vaststellen, is dit alleszins een heel 

spannende onderneming, een giraf verdoven en dan ook nog ‘ns haar 

hoeven kappen. 

Dialoog  

Jacques: Op één of andere manier is die stand van die benen niet kaarsrecht en 

dan gaat één van z’n nagels – z’ ebben (NIS)  twee klauwen – die groeit 

dan een beetje scheef, groeit dan langer door en dan heb je zo’n 

probleem. Nou, dat gebeurt gelukkig maar zelden bij een gir.. (AW), bij, 

bij dat soort dieren. 

In de camera  

Chris: En dit is dus een stukje klauw dat er teveel aan was. 

Dialoog  

Jacques: Deze hele behandeling is pas echt geslaagd wanneer ze straks hier weer 

gewoon op fier benen wat wazig en dromerig ons aan staat te kijken, 

maar dan weet je: ’t (NIS) is goed. 

Klaar? Prima. Hooibalen deruit (NIS), elektriciteit deruit (NIS), want hij 

staat binnen een minuut op, he. Oké? Dat we, dat we hier niet euh… 
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Oké , jij blijft erbij. Deur blijft open. En wij gaan weg. 

Oké, Micha, Micha, kom maar, kom maar. Kan ie z’n nek omhoog doen. 

Dit is natuurlijk één, anderhalf, twee minuten en dan ineens…heeft ie 

door dat ie wakker is. Het moment dat je dan die doek van z’n kop 

afhaalt, zoem, kan ie omhoog. Staat mooi op fier benen, dus 

euh…operatie geslaagd. 

Metaniveau  

Chris: Een beetje later mocht ze opnieuw bij haar kudde. Het was nog met een 

hoofd dat ze een beetje laag hield, maar ze stond tenminste op vier 

stevige poten. 

 

[Dieren in ’t kort] 

Metaniveau  

Chris: Hoe konden we Blits en Valentino vergeten, die schoonheidswedstrijden 

liepen en hun baasjes? 

In de camera  

Baasje 1: De poedel is het tweede intelligentste ond (TT) ter wereld. Den (TT) 

eerste is de bordercollie en den (TT) tweede is de poedel   met één 

verschil: de poedel, door zijn  karakter, moet ge (TT) een vraag stellen; 

nen (TT) bordercollie kunt ge (TT) zeg…gen: “Ga daar liggen ”. En bij  de 

poedel  moet ge (TT) zeggen: “Wilt g’ (TT) astublief  (TT) daar gaan 

liggen ?”. 

Baasje 2: Nie (TT) altijd , he, nie (TT) altijd . 

Baasje 1: Niet: “Doet da (TT) of doet da (TT)”. Meestal. Het is een ond (TT) met 

een beetje élégance.  

Baasje 2: Met allures, he (INF). 

Baasje 1: Met allures, dus ge (TT) moet de vraag heel beleefd stellen. 

Baasje 2: ’t is (TT) een deel van het huishouden , he (INF). 

Baasje 1: ’t zijn (TT ) levensgezellen, he (INF). 

Baasje 2: Ouh, dat eb de (TT) mooi gezegd. 

 

[2008] 
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Metaniveau  

Chris: In een bos in het Limburgse Bocholt woonde Leni. Al meer dan twintig 

jaar lang ving ze allerhande beesten op, waaronder heel wat pluimvee en 

ook een aantal hangbuikzwijnen. Maar Leni had geen erkend 

opvangcentrum en na verschillende klachten moesten haar dieren daar 

weg. 

In de camera  

Leni: Nou, het is eigenlijk zo gegroeid. De mensen, die kwamen der (NIS) op 

een gegeven moment achter dat ik een dierenliefhebber was en die 

begonnen dus hier katten aan de poort te hangen en varkens dikwijls hier 

voor de deur en de draad werd opengeknipt en de paarden 

binnengeschoven, honden aan de poort vastgebonden. Ja, zo is dat 

eigenlijk een beetje uit de hand gelopen, vind ik zelf.  

Sommige heb je echt een band mee. Ik heb der (NIS) eentje binnen in de 

hondenmand liggen. Dat is euh, die heb ik grootgebracht, ja, daar heb je 

’n (NIS) band mee. Ik heb drie, achtentwintig jaar heb ik varkens. En als 

die weggaan, ja, dat is een beetje familie. 

Metaniveau  

Chris: Sil Janssen van het natuurhulpcentrum had in het conflict onderhandeld 

en kwam een aantal van Leni’s varkens ophalen. 

Dialoog  

Sil: Dag Leni. 

Leni: Dag, dag Sil. 

Sil: We moeten der (TT) weer e (TT) paar opladen. 

Leni: Ja, ’t is (NIS) weer zover. We moeten ze zoeken, he. Dus… 

Sil: Zijn het zwarte of... 

Leni: Het zijn zwarte. Het is eentje met heel grote slagtanden, zo van die grote 

opzij staande slagtanden. En eentje met een hele grote neus. 

Sil: Ja, ja, ’t is (TT) niks. Hier is er ene met grote slagtanden. 

Leni: Nee, daar lijkt ie wel op. 

In de camera  

Sil: We helpen Leni een beetje. Ze heeft nu, ja, ze heeft nu zelf weer een 

adres gevonden waar een paar zwijnen naartoe kunnen. En euh, ma (TT) 

eigenlijk is het hier begonnen met iets meer as (TT + TF) honderd 

zwijnen en nu zitten we op, ik denk zeventien. Langzaam, langzaam 

mindert het. 
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Dialoog  

Leni: Hij zit hierin. 

Sil: Ah! Hier! 

Leni: Hij ’s (NIS) euh…nou da, da ka (NIS) je zo nie (NIS) vangen. Hij ’s (NIS) 

van daar daarin gekropen en heeft de kans dat die andere d’ er (NIS) ook 

bij zit. 

Sil: De bedoeling is dat we elk zwijn der (TT) laten over lopen, behalve die 

met z’n grote slagtanden, da (TT) gaan w’ omoog (TT) heffen. 

Hup, omoog (TT). Allebei, he (INF). Hola, deze terug en dees omoog 

(TT). Oké, zo houwen (INF). Ho, ho, ho. Achterpoot houwen (INF). 

Oppassen met die z’n tanden, he. Hop, hop. 

Leni: Goed gedaan. 

In de camera  

Sil: Die zijn zwaar, sterk, ja, en bang. Ma (TT) ja, w’ ebben der (TT) al enen 

(TT) in. 

Leni: Hij wil nou niet weg, omdat zijn maatje daarin zit. Dus daarom ben ik heel 

blij als die samen weggaan, want het is al erg genoeg dat ze weg 

moeten, maar als ze ook nog gescheiden worden van elkaar, dan is dat 

dubbel triest, vin (NIS) ik. 

Dialoog  

Sil: Rustig. Andersom. Eerst met de opening voor z’n snuit. Ja, Dries, duwen. 

Push. 

In de camera  

Leni: M’n honden, m’n paarden en m’n katten, die kan ik echt nie (NIS) missen. 

Het is m’n leven. Als dat allemaal weg is, dan heb ik eigenlijk niks meer 

om voor te leven. Dan is het, wat mij betreft, over. Dan moet ik achter de 

geraniums gaan zitten. Dat zal ik echt niet doen. 

Metaniveau  

Chris: Opvang voor deze dieren vinden was niet makkelijk, maar uiteindelijk 

vond Sil toch een plaatsje waar beide zwijnen samen konden blijven. 

De echte sterren van Dieren in nesten waren natuurlijk de dieren. In deze 

Best of maken wij elke week een top drie. Vandaag: dieren die goed 

kunnen eten. Op drie: Inueve, een luiaardjong uit de Antwerpse Zoo dat 

verstoten was door z’n moeder. Tanja mocht graag voor het dier zorgen. 
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In de camera  

Tanja: Dus  nu krijgt  ‘m (TT) een beetje gekookte wortel, gekookte…courgette 

en venkel. Da ’s (TT) eigenlijk  een eel (TT) raar  beestje. Die kunnen 

unne (TT) kop ook onderdtachtig (TT) graden  draaien . En ja, ze 

slapen  vijftien  tot twintig uur per dag, daarvan  de naam  ‘luiaard’ . ’t Is 

(TT) echt e (TT) schatje. 

Metaniveau  

Chris: Op twee: een kerkuilkuikentje in het vogelopvangcentrum van Malderen. 

Haar schoonheid zou later wel komen eens de honger over was. 

Dialoog  

Chris: Kijk ‘ns. Wat hebben we hier? 

Metaniveau  

Chris: En op één: het giraffekalfje in het Sondela Nature Reserve in Zuid-Afrika. 

Dialoog  

Chris: Zeg, en vertel ‘ns het verhaal van deze giraf. Hoe is die hier terecht 

gekomen? 

Verzorgster: Euh, de giraf is verwaarloosd geweest (TT ) door de moeder en wij 

ebb’n (TT) die gevond’n (TT) redelijk, vier dagen  oud en in slechte  

conditie. En dan hebben  wij euh proberen mama te spelen. Da eeft (TT) 

ons wel tijd gekost , maar euh zoals je ziet euh nu in ideale conditie. 

Chris: Ja, ja.  

’t Is (TT) op. Moet tiene (TT) nu geen boertje laten? 

 

[2009] 

Metaniveau  

Chris: Een verhaal als een sprookje filmden we in de Gennermolen in het 

Nederlandse Eindhoven. In de hoofdrol: Jef, een wel heel bijzonder 

roodborstje. 

In de camera  

Verkoopster: Wij zijn hier ongeveer tweeëntwintig jaar geleden begonnen. 

Tweeëntwintig, drieëntwintig jaar. Euh, Jef, mijn schoonvader, die heeft 

ons geholpen door dit mee op te starten. Heeft eigenlijk tweeëntwintig 

jaar hier gestaan, vijf dagen in de week, want ja, dit was gewoon z’n lust 

en z’n lefen. Het was ook ’n man die altijd heel erg positief in ‘t (NIS) 

leven stond en zijn verhaal was: als ik doodga, dan zijn jullie nog nie 

(NIS) van mij af. En dan keken we ‘m (NIS) eigenlijk aan: hoezo? “Ik blijf 
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hier heel lang rondfladderen.”, zei die dan. Nou ja, rondfladderen, 

eigenlijk met een lachje. Hij zei: “Ik kom terug als vogeltje, als roodborstje 

en ik zal jullie in de gaten blijven houwen (NIS).” En op de dag da (NIS) 

hij gestorven is –  hier zit ie bij me – een dag na de [OW], zat ook hij, het 

roodborstje, en dat noemen wij ook ‘ons Jefke’, zat ie op de molensteen. 

Toen hij gestorven is, hebben heel veel mensen hier staan te huilen in de 

winkel, toen ie gestorven was. Zo geliefd was ie eigenlijk. En ’t is (NIS) 

gewoon heel frappant, omdat ie dat verhaal een paar keer verteld heeft, 

ma nie (NIS) alleen tegen ons, ook gewoon tegen heel veel klanten. 

Dialoog  

Verkoopster: Tien vijfennegentig, alstublief. Ja, merci. 

Klant: Zit Jef hier nog, het vogeltje? Want ‘k heb (NIS) er veel van gehoord en 

‘k wilde ‘m (NIS) ook wel ‘ns sien. 

Verkoopster: Als je ‘m (NIS) wilt zien, dan zul je zien, dan is ie nie (NIS) te zien. 

Klant: Jef, kom er ‘ns effe bij. Jef, laat u eigen (NIS) ‘ns effe zien. 

Verkoopster: Ah daar is ie, zie je? 

Klant:  Ah, daar is ie. 

Verkoopster: Als ie z’n naam hoort, dan komt ie wel. Ja, daar is ie. Hij zal wel effe op 

z’n troon daar zitten. 

Klant: Ja, we hebben ‘m (NIS) vaak gezien, Jef, hier en nou laat ie z’n eigen 

(NIS) ook effe zien in een andere hoedanigheid. 

Verkoopster: Kijk, hij zit hier nou wat rond te pikken. 

Klant: Haha, ja. 

Verkoopster: Lekker effe drinken. 

Klant: Kijk ‘m (NIS) ‘ns doen. Oh, lekker, he. 

Verkoopster: Jef is nou een vogeltje, ja. 

Gaat ’t (NIS) zo lukken? 

Klant: Ja, hoor. Dank je wel. 

In de camera  

Verkoopster: Ik eb (NIS) leuke reacties g’ ad (NIS), maar ook heel vreemde reacties g’ 

ad (NIS). Ik heb euh leuke kaarten gehad, maar ik heb ook euh brieven 

gehad euh waar ze in omschrijven dat ’t (NIS) Jef nie (NIS) is, maar dat 

het de satan is. Van, van een mevrouw, vierentachtig jaar, en die vertelt 

dat het iets met de satan te maken heeft. En ze hoopt dat ik euh “Ik hoop 

dat ik u deze uitleg, dat u deze uitleg op prijs stelt.”, schrijft z’ (NIS) er wel 

heel netjes bij, met vriendelijke groetjes. En dit zat er bij. En dan heb ik zo 
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iets van: ja, dat zal wel. Als dit mij niet overkomen was, met het 

roodborstje en m’n schoonvader had het nie (NIS) verteld, ik zou dit 

verhaal via een ander horen, ik denk nie da ‘k (NIS) het zou geloven. Het 

is voor ons een stukje van ons leven geworden. Ja, het vangt het gemis 

wat op. En het euh hij hed (NIS) gewoon ook heel veel weg van Jef. Het 

zijn de kleine dingen: het euh het, het controleren, het bij me zitten, me in 

de gaten houwen (NIS), hij krijgt hetzelfde buikje als Jef hed (NIS), dus 

wij zeggen gewoon: “Ja, dit is ‘m (NIS) ook, he.”.  

 

[Dieren in ’t kort] 

Metaniveau  

Chris: Sommige dieren vonden het maar niks als er een cameraploeg 

langskwam. De chimpansees van Stichting Aap voelden het aan alsof 

iemand hun territorium betrad. Directeur David van Genne was vaak de 

pineut.  

In de camera  

David: Wat een a-kelige chimpansee, zeg. Kijk, dit is dus chimpanseewerk, he. 

Die etterbak heeft gewoon door dat je zo’n ton kan omgooien. Ja, mooi.  

 

[2005] 

Metaniveau  

Chris: Jean en Patricia van Veeweyde-Anderlecht moesten in tweeduizend en 

vijf een tiental verwaarloosde katten uit een appartement bevrijden. De 

eigenaar was al een paar maanden met de noorderzon verdwenen en 

had z’n appartement en z’n katten in een lamentabele toestand 

achtergelaten. De buren hadden ze al die tijd eten gegeven. 

In de camera [ondertiteld] 

Jean: Wij ebben (TT) een klacht g’ ad ier (TT) voor euh dat appartement euh. 

Het was een tiental katten, kan ook misschien twaalf zijn. Euh, die 

mensen die zijn al weg al drie maanden. De politie is op plaats geweest 

(TF) al. En z’ emmen (TT) de, de twee euh ruiten open gedaan, dermee 

(TT) kunnen de katten, enfin, de stank buiten. 

Oei, oei, z’ emmen (TT) allemaal zich verstopt. Waar zitten dè (DIA)? 

Dialoog   

Jean: [Frans] 

Patricia: [Frans] 
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In de camera [ondertiteld] 

Jean: Da ’s (TT) een barre de force (Fr). Normaal pakken we da (TT) als da 

(TT) stoute honden zijn of stoute katten. Voilà (TT), da (TT) ze nie (TT) 

bijten. En euh, ge (TT) zet eure (TT + DIA) nek erin. Ge, ge (TT) sluit en 

ze kunnen nie mee (TT) weg. Een kat, die bijt dus me (TT) een klein 

beteke (TT), he. Den, den (TT) dag erna (DIA) is da (TT) verzworen. 

Ben (Fr), een kat eeft (TT) euh een zekere acide (Fr) op de, op de 

tannen (DIA). Als die euh een, een rat of een muis bijt, même (Fr) als ‘m 

(DIA) de, de muis niet eeft (TT), de muis, die zal toch storven (TF). 

Dialoog   

Jean: [Frans] 

Patricia: [Frans] 

Metaniveau  

Chris:  Een kat opsluiten in een kapotte reismand loste niet zo veel op. Het bleef 

daar nog een tijdje dweilen met de kraan open. Maar uiteindelijk, na veel 

zweten en vloeken in het Frans, kwamen alle katten in het 

opvangcentrum terecht. 

Tien jaar Dieren in nesten is ook alle dierenartsen en verzorgers 

bedanken. Vandaag kiest Steve van het Sealife Center z’n favoriete 

reportage. 

In de camera  

Steve: Wat mij het meeste is bijgebleven  in de voorbije jaar’n (TT) Dieren in 

nesten was toch wel de vrijlating van onze zadelrob en onze ringelrob, 

Tuurke en Iris. Euh, Iris was een zadelrob die aangespoeld  is aan de 

Belgische kust. Het was de enige ooit die aangespoeld  is aan onze kust. 

En we hebben  die toen samen met de marine euh vrijgelaten. Voor mij 

was da heel  spectaculair om me zo’n mijnenveger  mee te kunnen heel  

ver op de Noordzee om uiteindelijk daar die dieren terug  vrij te laten. 

 

[2003] 

Metaniveau  

Chris: Dit was Iris toen het dier nog maar net was opgevangen. Ze woog toen 

amper vijftien kilogram. En dit was Iris een half jaar en vele vissen later. 

De zadelrob mocht terug naar zee, maar eerst wou Steve haar wegen om 

te zien of ze voldoende vetreserves had opgebouwd. Ze bleek 

verbluffend veel verdikt. 
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In de camera  

Steve: Dus, ik zie hier  dat ie honderd  en vier kilogram  weegt  met de kist. Dus, 

onze zadelrob, die weegt  tachtig  kilogram . Dus, van vijftien kilogram  

naar tachtig  kilogram  in zes maand tijd. Dus, dat is euh ja, vervijfvoudigd  

in feite zeg  maar van gewicht, hé (INF) nu. Dus, hij heeft  nu een enorme 

vetreserve opgebouwd, die, die zadelrob, zodanig  in feite als ie de eerste 

dagen  niet eet, heeft hij meer dan genoeg  vet om in feite terug  z’n plan 

te kunnen trekken in de natuur. 

Metaniveau  

Chris: Het lag niet voor de hand om Iris terug naar haar leefgebied te brengen. 

Groenland ligt niet naast de deur, maar Steve kreeg het voor mekaar dat 

ze mee aan boord kon van de Mio Sotis, toen nog een mijnenveger van 

de Belgische marine. De Mio Sotis moest naar Schotland, waar Iris 

vrijgelaten kon worden. Van daaruit moest ze zelf richting Groenland 

zwemmen. 

In de camera  

Steve: Dus euh, de mensen van, van de marine hebben  voor een kraan 

gezorgd  en euh die gaan die dus op het achterdek gezet  worden in de 

duikerscorner, dus waar dat de duikers zich normaal omkleden, omdat er 

daar ook een douche is. 

Tot mariniers  

Steve: Ja, kun je gielder ne kir me e poar meinsjen em juste der elpen (DIA) 

voor zetten, want ij (TT) weegt  ongeveer onderd (TT) kilo, dus. Just 

(DIA) opletten dat ie nie (TT) ontsnapt. Allee (TT), Iris meisje, kom. Dad 

is flink wè (DIA). Oké, ja. Lot ze mor zelve nor binnen goan (DIA ). 

Oeps, nu nog  ne (TT) keer ’t (TT) zelfde. Hup, ja, voilà (TT) meisje. 

Metaniveau  

Chris: Er mocht niet alleen een zadelrob aan boord van de mijnenveger. Er was 

ook plaats voor Tuurke, de ringelrob. Ringelrobben zijn een pak kleiner 

dan zadelrobben, maar dat betekent nog niet dat ze met zich laten sollen. 

Dat liet Tuurke duidelijk merken toen ze ‘m naast Iris legden. 

Tot ringelrob  

Steve: Hey, wat is da (TT)? Een grote  zeehond . Hey ja, wat is dat? Zie ja, voor 

zo’n klein beestje. Da (TT) ringelrobje verdedigt  hem  dus, he. Da (TT) 

kloppen op die buik, da ‘s (TT) gewoon  om zich , om zich  gewoon  te 

verdedigen  in feite. Hey, wat is da (TT)? 
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Metaniveau  

Chris: Een winderige vaart richting Schotland volgde. Steve kwam regelmatig 

langs om de dieren te verzorgen. 

Tot zadelob  

Steve: Doet ta (TT) lekker, zo’n douche? Hé (INF), Iris? Is da (TT) lekker? Een 

beetje warm, hé (INF)? 

In de camera  

Steve: Dus, momenteel geef  ik ze ’n beetje een douche met koud water, omdat 

die zeehondjes  toch  wel hier, in die benauwde ruimte, toch  wel ‘n beetje 

warm krijgen . In feite hebben ze geen  water nodig, ma (TT) toch  is het 

beter om ze af en toe ‘n beetje af te koelen, want normaal kan zo’n 

zeehond  makkelijk een paar dagen zonder water leven in feite. Dus, en 

altijd, ’t (TT) meeste water spuiten we altijd op de flippers, omda (TT) ze 

daar op de snelste manier afkoelen. 

Tot ringelrob  

Steve: En nu is ’t (TT) voor jou, hé. Heylaba (INF). 

In de camera  

Steve: Euh, tocht voor de dieren is nie (TT) echt  gevaarlijk, maar euh, z’ ebben 

(TT) toch kans da (TT) ze door da (TT) slechte  weer, zoals wij, kunnen 

zeeziek worden in feite, hé (INF). 

Metaniveau  

Chris: Enkele dagen later mochten de dieren terug in zee. Tuurke kwam als 

eerste. 

Tot ringelrob  

Steve: Hey, je mag  naar de zee, hé (INF). Naar de zee? Allee (TT), succes, hé 

(INF). 

Nu nummer twee. 

Metaniveau:  

Chris: Tachtig kilo Iris verplaatsen kostte iets meer moeite. 

Tot mariniers  

Steve: Hup. Drie, twee, één. 

Tot zadelrob  

Steve: Succes, hé (INF). 
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Metaniveau  

Chris: Met een fraai uitgevoerde schroef verdween Iris in zee. Het duurde wel 

even voor ze opnieuw kwam piepen. 

In de camera  

Steve: Ja, daar zit ie! Ja, nu doet da (TT) een klein beetje zeer. W’ ebben (TT) 

er toch lang voor gezorgd, dus euh…ma da ’s (TT) de bedoeling ook van 

ons werk, hé (INF). Da (TT) we ze terug (TF) kunnen, uiteindelijk terug 

(TF) kunnen vrijlaten in zee en hopelijk  kunnen z’ un (TT) plan trekken. 

Da ‘s ’t (TT) belangrijkste. 

Metaniveau  

Chris: Twee robben terug op volle zee met dank aan het Sealife Center en de 

Belgische marine. 

 

[Dieren in ’t kort] 

Metaniveau  

Chris: Als een verdoofde leeuw wakker wordt, dan zet je beter een stapje opzij. 

En als de leeuw dan ook nog ‘ns interesse krijgt in de cameraploeg, dan 

kan je ervan op aan dat het niet lang duurt of de jeep zit vol bange 

Belgen. 

Dialoog   

Steve: [Engels] 

Cameraploeg: [Engels] 

Metaniveau  

Chris: Steve was en is zo cool (Eng) dat ie in de winter spontaan bezoek krijgt 

van pinguïns.  

 

[2008] 

Metaniveau  

Chris: Vogelopvang Fugelpits ligt in Friesland. Gaatske wast hier vogels die 

onder de olie zitten en dat doet ze met de vogelwasmachine. 

Dialoog   

Gaatske: Kijk, ik zal ‘m (NIS) effe laten zien. Dit is dus allemaal olie. 

Chris: Ja. 

Gaatske: Maar deze wordt echt helemaal witter worden, ja. En boven op de rug, 

dat is zwart, maar dat is euh valt reuze mee. 
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Tot vogel  

Gaatske: Ja, goeiedag. 

Dialoog   

Gaatske: Zal ik jullie ‘ns effe demonstreren. Zo zet je de vleugels vast, zo. Nu, z’n 

koppie is niet erg dik, dus doe ik daar effe een doekje achter in. 

Chris: Dat (TT) ie ‘m (TT) niet kan intrekken. 

Gaatske: Nee, precies, want anders dan komt ie dus met z’n hele kop in de zeep 

en da ’s nie (NIS) de bedoeling. Nou euh zetten we de kap erop. Dan 

wordt ie rustig daarvan. En nou ga ik hier dus effe wat slaolie op euh 

smeren. 

Chris: Nog meer olie? 

Gaatske: Ja, maar kijk, slaolie en zonnebloemolie, dat lost weer stookolie op. Dat 

wordt zacht van die olie. Nou, kijk, eventueel nog effe wat zeep erop. 

Nou, dan weet ik ook dat dat goed ingezeept is. 

Chris: ’t Is (TT) duidelijk dat je een bekend wasproduct gebruikt. Is dat het 

beste? Dreft? 

Gaatske: Ja, Dreft is, is gew.. (AW) het beste. We hebben al honderden middels 

geprobeerd en dit ontvet heel erg goed. 

Chris: Ja. 

Gaatske: Nou, en nou laten we ‘m (NIS) sakken. 

Metaniveau  

Chris: Het wassen in de machine is voor de vogel veel minder stresserend dan 

het wassen met de handen, want dat voelt bij hem aan alsof ie door een 

roofvogel wordt vastgepakt. 

Dialoog  

Gaatske: Nou moet ik zo meteen effe spetteren. 

Chris: Doe maar. 

Gaatske: Want dan moet de kap weg, want ook z’n koppie wordt gewassen. 

En zoals je ziet, wij ass.. (AW) wassen dus euh gewoon de oogjes ook 

mee. 

Chris: Ja. 

Gaatske: Kijk, want dan komt ook die olielaag van achter z’n ogen weg. 

Chris: Ja. 

Gaatske: En kijk euh, dan is het nou effe uitspoelen en hij is ze weer kwijt en hij 

heeft nooit geen (TT) last van een oogontsteking. 

Chris: Ja. 
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Gaatske: Nou gaan we ‘ns kijken. Nou. 

Chris: Helemaal proper. 

Gaatske: Helemaal proper. 

Chris: Oké. 

Gaatske: En dan pak je de rest ook. Nou, je hebt dat (OW) jaren gedaan. 

Chris: Precies. En dan…gaat ie hierin, rustig. 

Gaatske: Ja. Dan moet die klep. Die moet gewoon om z’n nek. 

Chris: Sorry jongen, of meisje. Zo. 

Gaatske: Zakken. 

Chris: Zeg, en hoe sta jij tegenover al die scheepvaart die hier passeert en die 

eigenlijk de bron is van de problemen? 

Gaatske: Kijk, als een schip loost op dit moment krijgt ie een bekeuring van 

dertienhonderd euro, als ie wordt betrapt. 

Chris: Ja. 

Gaatske: En als ie dus de olie netjes inlevert in de haven, dan moet ie het 

tiendubbele betalen. Ja, en dan euh snap ik het wel. Ik vind ’t (NIS) niet 

goed te praten dat voorop, want dat vind ik net verschrikkelijk, maar dat 

moet dan eerst bij de regering een keer goed worden aangepakt. Heb jij 

zijn koppie nou al gewassen? 

Chris: Nee, nee. 

Gaatske: Waarschijnlijk zit daar ook wel wat, dus die moet ook schoon. Je pakt ‘m 

(NIS) bij z’n snavel. Ja, doe maar. Ja, goed zo, goed zo. 

Chris: Ja, ik heb ‘m (TT). 

Gaatske: En dan, oh ja, j’ ebt (NIS) wel euh. ‘k Sal ‘m (NIS) nou effe nemen, dan 

kan jij effe goed spoelen. Dat hoort der (NIS) ook bij. 

Metaniveau  

Chris: Gaatske gaat ook op verplaatsing vogels wassen. Ze heeft al 

olieslachtoffers geholpen in ons land, Frankrijk, Denemarken en Groot-

Brittannië. 

Tot vogel  

Chris: Sorry, jongen. 

Dialoog  

Gaatske: Nou, en dan kan ie naar z’n euh collega. 

Chris: Naar z’n collega. Zeg, maar deze vogels zijn relatief vuil, maar je hebt er 

ook die helemaal onder de olie zitten? 

Gaatske: Ja. 
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Chris: Lukt ta tan (TT) nog wel? 

Gaatske: Die vogels hebben wij het liefst, want dan heb je de grootste 

overlevingskans. Euh, vogels met een klein vlekje, die kunnen dus echt 

dat weg willen halen met de snavel en kijk, daarna krijg je inwendig 

problemen met de vogel. En als je dan vogels euh helemaal dik onder de 

olie zitten, dan hebben ze geen euh kracht meer om die euh olie weg te 

halen, dus inwendig zijn ze niet beschadigd. 

Chris: Ja. 

 

[Dieren in nesten was ook 10 jaar prikskes in de poep] 

 

Tegen klanten 

Dierenarts: ’t Is (TT) een prikske (TT) in de poep, dus ge gaat (TT) ze ne (TT) keer 

heel goed moeten vasthouden, he (INF), want ze gaat (TT) misschien ne 

keer (TT) piepen, he (INF). ’t Is (TT) een prik in z’n poep, hé (INF). ’t Is 

(TT) een prikske (TT) in de poep. Hij zal ne keer (TT) piepen, ze (TT). ’t 

Is (TT) een prikske (TT) in de poep. 
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Transcriptie 2 

  
Programma: Groenland 

Presentator: Bartel Van Riet 

                Zender: Eén 

Datum: zondag 13 november 2011 

 

 

Aflevering 11 – Kamerplanten en aanverwanten 

Metaniveau   

Bartel: Niet alleen buiten kan je van planten genieten . Kamerplanten fleuren elk 

interieur op en zijn relatief  gemakkelijk in onderoud (TT). En, met te 

(TT) juiste  verzorging kan j’ (TT) er jarenlang plezier van (TF) ebben 

(TT). 

In de camera  

Bartel: Kamerplantjes, daar is een orchidee sowieso al ne (TT) populaire bij. 

Iedereen kent ta (TT) wel. Ma (TT) voor eens en voor altij  ga we ne 

keer (TT) oplossen wa da (TT) nu ’t (TT) mysterie is. Ge (TT) koopt die, 

die krijgen  bloemekes (TT), die krijgen geen nieuw bloemekes (TT) en 

iedereen zit me e (TT) probleem, ma da (TT) kan wel opgelost geraken. 

Orchideeën en deze cambria, daar zijn heel veel soorten in. Da (TT) ’s 

een tropisch plantje en da (TT) zijn  epifyten. Da (TT) wilt (TF) zeggen: 

die groeien  op rotsen of iet (TT) of, of op stammen, ma da (TT) wilt (TF) 

nie (TT) zeggen dat tie (TT) daar voedsel gaan (TT) aan onttrekken. 

Dus, geen parasieten en da (TT) ’s een heel belangrijk verschil. 

Die planten ook goe (TT) begrijpen  en een heel grote misvatting da (TF 

+ TT) mensen soms ebben (TT) is dat tie nie (TT) in de grond groeien 

maar tussen schors. He (INF), zoals die op boom’n (TT) en op rotsen 

groeien, die wortels hebben heel veel lucht  en soms zelfs licht  nodig. 

Dus daar moet j’ (TT) ook op letten. Heel belangrijk bij  orchideeën is da 

(TT) je die nie (TT) te veel giet en dat tie (TT) zeker en vast ook een 

droge en een natte perioden ebben (TT). Da (TT) ’s heel eenvoudig  oe 

da (TT) je da ga (TT) doen . Ik werk ook trouwens  ’t liefst (TT) met 

regenwater, omdat er in leidingwater  soms kalk en chloor van het 

zuiveren  zitten en da (TT) ’s helemaal nie (TT) zo goe (TT) voor dieje 

(TT) plant. En, één glaasje per week…voilà (TT). Ge (TT) pakt u (TT) 

kweekpotje. Ge (TT) giet  ta (TT) vol met ta (TT) water, goe (TT) langs 
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alle kanten en laat ta (TT) maar rustig  uitsijpelen. Voilà (TT). Mag nie 

me (TT) z’n voeten  in nat staan, want daar kunnen de wortels nie (TT) 

tegen. Die zijn veel te gevoelig. Zo. De orchideeën die j’ (TT) al e (TT) 

paar jaar ebt (TT), die kan je best (TF) om de één à twee jaar ne keer 

(TT) herpotten (TF). Da (TT) wilt puur zeggen da ‘tgene da (TT) je da 

(TT), da ‘tgeen da (TT) daar inzit, da ge da (TT) ververst en da (TT) kan 

je doen met boomschors. Ge (TT) kunt ta (TT) gewoon zo kopen, zakske 

(TT) speciaal voor orchideeën, en da (TT) ‘s boomschors met veenmos. 

Die boomschors zorgt voor een goeie drainage en da (TT) veenmos 

houdt wel een beetje water vast zodat tieje (TT) plant altijd overal bij kan. 

Voilà (TT) zie, zo. G’ aalt dieje (TT) plant voorzichtig uit  ta (TT) potje, 

want ta (TT) zijn heel, heel fragiele worteltjes. Ge (TT) ziet ta (TT) he 

(INF), die worteltjes, da (TT) ’s een kluwen in eel da (TT) potje. Die 

kunnen da (TT) wel gebruiken om ne keer wa (TT) vers te hebben, he 

(INF). Da (TT) ’s nie (TT) de bedoeling da (TT) we da elemaal ga (TT) 

leegschudden, maar hier en daar een klein  beetje vers erbij . En dan 

samen met ta (TT) potje er terug bij in. Da (TT) ‘s efkes (TT) een beke e 

(TT) rommeltje, maar met (TF) ta (TT) je da (TT) nu gedaan ebt (TT), 

logisch zou zijn da j’ (TT) je planten dan meteen giet, maar bij orchideeën 

is da (TT) zeker nie ’t (TT) geval. Die worteltjes zijn  zeer kwetsbaar en 

als ik er nu beschadigd zou  hebben, wa da (TT) negen van de tien (TF) 

wel zo is, dan moet je die efkes (TT) laten rusten, dat (TT) die worteltjes 

zich, zich kunnen herstellen en verkurken. Anders ga (TT) je bacteries 

(TT) en schimmelinfecties krijgen, samen met ta (TT) water en da (TT) ’s 

helemaal nie (TT) zo goe (TT), dus laat die maar een dagske (TT) of 

twee, drie rusten en dan pas kan je die gieten. Voilà (TT), da (TT) ziet er 

weer goed uit , he (INF). Nie (TT) te hard aandrukken, want ik heb u (TT) 

gezegd: “Het zijn heel fragiele  worteltjes”. En nu, wa (TT) betreft de 

bloemekes (TT), nu komt te (TT) kat op de koord, dus goed opletten. Als 

die bloemekes (TT) zijn uitgebloeid, dus  die verwelken, dan mag je 

nadien dieje (TT) steel helemaal afknippen. Daar komt toch niks  meer 

van (TT) en wa (TT) gaat dieje (TT) plant doen? ‘ns nieuwe steeltjes 

maken, dus nieuwe wort (AW), allee (TT) ja, nieuwe bloemstokjes 

eigenlijk en die moet je hebben. Dan heb je altij  bloem’n (TT). Nu nog e 

goei plekske (TT) vinden. Zo orchideeën, da (TT) komt (TF) 

oorspronkelijk uit het oerwoud, dus zorg ervoor dat tie nie (TT) 
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rechtstreeks in de zon staan. Die groeien in bomen of in oksels van 

bomen, dus daar is wel licht, maar nie (TT) plat derop (TT). Dus ja, hier 

in de keuken of in de eetkamer, da (TT) ’s ideaal. 

 

[Muziek] 

In de camera  

Bartel:  Asaleakes (TT) zijn fantastische planten om in u (TT) slaapkamer te 

zetten om d’ eenvoudige (TT) reden: da (TT) fleurt ten (TT) boel  eel 

(TT) goed op en der (TT) zijn  heel veel mensen die da (TT) zoiets 

ebben (TT): “oei, oei, planten, ge moogt ta nie (TT) in u (TT) kamer 

zetten, want ta (TT) trekt zuurstof uit de lucht”, maar da (TT) ’s te 

verwaarlozen, he (INF). In feite  is ’t (TT) juist omgekeerd: overdag 

geven die zuurstof af en die zuiveren zelfs de lucht en daar hebben z’ 

(TT) een klein beetje zuurstof voor nodig, maar dat is almaal (TT) 

verwaarloosbaar. En, dees (TT) plantjes, die staan hier elemaal (TT) op 

un (TT) plek, want tie (TT) hebben nie (TT) te veel rechtstreeks licht  

nodig, helemaal nie (TT) zelfs, en ’t (TT) gaat ier (TT) ook nie (TT) 

beginnen vriezen, dus  die staat ier eel (TT) goed op z’n plek, he (INF). 

Nog een heel tof dingske (TT) da g’ (TT) in u (TT) huis kunt houden, da 

(TT) zijn bolhyacintekes. In e (TT) speciaal potteke (TT) daarvoor, ge 

(TT) kunt ta (TT) zo kopen, maar het leuke daaraan is dat diejen (TT) bol 

eigenlijk alle energie heeft om dieje (TT) plant goe (TT) te laten groeien, 

dus ’t (TT) enige dat tieje (TT) nodig eeft (TT) is water eigenlijk. Zo e 

(TT) potje, da (TT) vul je gewoon me (TT) water tot ongeveer aan de 

versmalling, want ’t is (TT) de bedoeling dat tieje (TT) plant net nie me 

(TT) zijn  poep in ’t (TT) nat ga (TT) staan. Bolleke derin (TT). Die 

worteltjes gaan nu tot in da (TT) water beginnen groeien en dan is dieje 

(TT) plant vertrokken. En as ge da (TT) dan nen (TT) tijd  laat staan – 

natuurlijk, da (TT) duurt ook wel efkes (TT). Ge (TT) moet taar (TT) 

geduld  mee hebben – dan gaat ta (TT) daar zo uitzien. Die worteltjes 

gaan naar benejen (DIA) en dieje (TT) plant begint te ontwikkelen en ge 

zie (TT) hier zelfs ’t bloemeke (TT) al zitten. Da (TT) ’s ’t (TT) leuke, ge 

(TT) ziet tad ammal (TT) gebeuren, want normaal gebeurt tad (TT) onder 

de grond. Plantje da nie (TT) veel plaats nodig eeft (TT), dus ideaal voor 

op ’t (TT) toilet en die bloemen ruiken weer eel goe (TT), dus  da (TT) ’s 

daar zeker op z’n plaats. 
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[Muziek] 

In de camera 

 

 

Bartel: De aglaonema, ook nen ele (TT) toffe kamerplant, is ook weer zo ene da 

nie (TT) felle zon mag hebben, ma (TT) mag uiteraard wel een beetje 

licht hebben, ma (TT) die moe de goe (TT) gieten of die moe (TT) heel 

vochtig blijven staan. Nu, en om da (TT) vocht een beetje in dieje (TT) 

pot te houden, neemt (TT) een beetje mos – gewoon, haalt da (TT) uit 

uwen (TT) tuin of bij de buren – en da leg de (TT) onder in uwe cache-

pot (TT), uwe (TT) plantpot der (TT) bovenop. En as ge (TT) die dan ga 

(TT) gieten, dan gaat ta (TT) mos ervoor zorgen dat de wortel of den (TT) 

onderkant van uwe (TT) plantpot altij (TT) vochtig blijft, een eel goe 

trucske (TT). 

 

[Muziek] 

In de camera  

Bartel: Voorda (TT) je heel u uis ga (TT) vol zetten me (TT) kamerplanten, moe 

d’ efkes (TT) nadenken over welke plaatsen je hebt om kamerplant’n 

(TT) te zetten, want sommige, die staan heel graag in de zon en andere 

weer nie (TT). Bloemetjes bijvoorbeeld hebben doorgaans ietske (TT) 

meer licht nodig en vanaf (TF) da (TT) je bruine plekken ga (TT) krijgen 

op u (TT) bladeren, dan weet je da (TT) je, da j’ (TT) een ziekte gaat 

ebben (TT) of dat tie (TT), ja, te weinig licht krijgt. Dus, best (TF) efkes 

(TT) verplaatsen naar een lichtere plaats. Doet ta nie (TT) in ene (TT) 

keer, want tan gaat tie (TT) in shock gaan. Stapke bij stapke (TT), ma 

den (TT) deze, die staad ier (TT) perfect. 

 

[Muziek] 

In de camera  

Bartel: Hier zit zeker nie (TT) te veel kalk in, of chloor, dus regenwater of 

vijverwater, da (TT) ’s perfect. Hupla (INF). Voilà (TT) zie. 
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Metaniveau   

Bartel: Opgelet, asalea’s hebben een hekel aan natte voeten, dus niet te kwistig. 

Nauwverwant met onze kamerplanten zijn de exoten. Dat zijn planten die 

van nature niet in ons klimaat voorkomen. Ik ga op bezoek bij Pol, een 

echte kenner die z’n hart verloor aan cactussen en vetplanten. 

Dialoog   

Pol: Ah, godverdomme, wie dat (TT) er doar (DIA) is, seg (INF). Hey, oe is ‘t 

(TT) joeng (DIA)? 

Bartel: Dag Pol. Goed, goed, goed. 

Pol: G’ ebt (TT) mij toch gevon’n (TT), allee (TT). 

Bartel: Ja, ja, zeker. 

Pol: Allee (TT), kom binnen, jong (TT). 

Bartel: Ja. 

Amai (INF), Pol. 

Pol: Ja. 

Bartel: Potverdekke. Da (TT) ’s al een serieuze collectie hier al, he (INF). 

Pol: Ja. Ja, dan val de efkes (TT) achterover, he (INF). 

Bartel: Ja, van waar komt u (TT) passie eigenlijk, want ta staad ier (TT) knalvol 

gewoon, he (INF). 

Pol: Passie, ja, euh, vroeg begonn’n (TT), he (INF). Euh, toen ik nog jong 

was, dertien, veertien jaar, me (TT) geraniums. 

Bartel: Geraniums? 

Pol: Geraniums, ja, en die waren van mij – e (TT) stuk of tien – en daar mocht 

niemand nie (TT) aan kommen (DIA). Feitelijk (TT) zou ‘k (TT) 

botanicus geworden zijn en euh, daarvoor was er geen geld. Ja, mijn ma 

kon da nie (TT) betalen. Van armoede hebben ze mij dan euh overtuigd 

om kleermaker te worden. Kleermaker, mens toch, ik ad azo (TT) veel 

goeste (DIA) voor (TT) kleermaker dan (TF) die tafel die taar (TT) staat. 

Echt, nee. 

Bartel: Ja, je wou botanicus worden, maar als ik da (TT) zo zie, dan ben je 

gewoon botanicus. 

Pol: Ja, nu ben ik nen alven (TT) botanicus. 

Bartel: En van waar komt ta tan (TT) allemaal? 
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Pol: Awel (TT) ja, van waar komt tat (TT), he (INF). De liefd’ (TT) is 

gebleven, he (INF). Mijn vrou (DIA) komt op ne keer (TT) voor mijne 

(TT) verjaardag me ne (TT) cactus naar uis (TT). Ne (TT) cactus, nog 

nooit gezien. Cactus me (TT) bloemen en ja, bon (Fr), ik was 

aangestoken, he (INF). 

Bartel: Ineens ne (TT) mooie, ja. 

Joenges, joenges, joenges (DIA) toch. 

Pol: Ja.  

Bartel: Hoeveel staan er ier nie (TT)? 

Pol: Bijna zesduizend. Ge, ge kun tell’n (TT) he (INF). 

Bartel: En hier worden dan de, de kweekskes (TT) gedaan of? 

Pol: Ja, hier worden dan, ja ier (TT) wordt vanalles uitgestoken. 

Bartel: Da (TT) bestuiven, want ik ken niks van zulke planten, hoe werkt dat tan 

(TT) eigenlijk? 

Pol: Ja jong (TT), da (TT) ’s een heel (TT) procedure. Dus, ge (TT) moet 

twee planten ebben (TT) van hetzelfde geslacht. 

Bartel: Ja. 

Pol: Die bloeien dan gelijktijdig en dan ga de da (TT) stuifmeel gaan (TT) van 

d’ ien (DIA) plant naar d’ ander (TT) overbrengen. 

Bartel: Ja, en eb de (TT) zo een mooi voorbeeld van nen (TT) eigen kweek? 

Pol: Ja, ja. Ja, ja, der (TT) zijn ier (TT) voorbeelden zat, jong (TT). 

Bartel: Ja? 

Pol: G’ ebt ier…dees (TT) plant, zo ien (DIA), dad (TT) is echeveria colorata. 

En dad (TT) is een ander (TT), kijk, het verschil, dad (TT) is echeveria 

laui. Ja? Die twee eb (TT) ik gekruist. 

Bartel: Die twee gekruist? 

Pol: Ja. 

Bartel: Dus, me u penseleke (TT)? 

Pol: Dus, ja, als die gaan bloeien, dus euh, op die manier, he (INF), me da 

(TT) penseel in die bloemen en zo da (TT) stuifmeel van d’ ien naar d’ 

ander (DIA + TT) overbrengen. Me (TT) twee penselen dan wel, he 

(INF). 

Bartel: Ja. 
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Pol: Ja, bon (Fr), wat is het resultaat daarvan? Dat is het resultaat daarvan, 

kijk. Dus, ge (TT) ziet, eigenschappen van d’ ien plant en d’ ander (DIA 

+ TT) zitten derin (TT), he (INF)? En hoe noemt (TF) tie (TT)? ’t Is (TT) 

dus een kruising van echeveria laui maal colorata en dieje (TT) noemt 

(TF) tan (TT) laula. 

Bartel: Een creatie van Pol. 

Pol: Een kruising van twee, tweeduizend en ien (DIA). 

 

[Muziek] 

Dialoog   

Bartel: En, en dieje (TT) trekt tan (TT) foto’s van u (TT) plantjes. 

Pol: Ja. 

Bartel: En die gaan dan almal (TT) in nen dikke (TT) fotoboek of…? 

Pol: Ja. Da (TT) zijn veel duizenden planten, he (INF), en dus veel duizenden 

foto’s, he (INF). Ik, ik geloof da ‘k (TT) nu aan elf, elfduizend en zoveel 

zit. Da (TT) ziet er nie (TT) slecht uit. 

Bartel: Dat is ‘m (INF). 

Pol: Dat is ‘m (INF), he (INF). 

Bartel: Da (TT) ’s fantastisch. Op de flanken van het gebergte. 

Pol: Juist, van den Imalaya (TT) of weete ‘k ik vele (TT). Het, het was in 

Afrika, he (INF), voilà (TT). Tijdens mijn doortocht ginder, weete ‘k ik 

(TT) veel. Geef toe, den (TT) dag is rap, is te weinig. Ge (TT) kunt in 

totaal ook nog, he (INF). 

Bartel: Ik denk da (TT) we Groenland compleet aan cactussen kunnen wijden, 

eigenlijk. 

Pol: Ja, toch wel. Ge moog (TT) nog weerkommen (DIA), he (INF). 

 

[Muziek] 

In de camera  

Bartel: De meeste uitheemse plantensoorten kunnen helemaal niet zo goed 

gedij’n (TT) in ons klimaat, maar als ze hier wel kunnen nestelen en 

beginnen te woekeren, dan kunnen ze g’rust wa (TT) schade 

veroorzaken en dan hebben w’ et (TT) over invasieve exoten. 
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Metaniveau   

Bartel: Deze invasieve soorten kunnen ’n ware bedreiging vormen voor onze 

ecosystemen. Voor Bianca van de Provinciale Dienst Waterbeleid 

betekent dat ook een dagelijkse strijd. 

Dialoog  

Bartel: Bianca, op ’t (TT) eerste zicht, ‘k (TT) vind dad (TT) eigenlijk wel e (TT) 

mooi zicht. Ma da (TT) ’s nie (TT) echt hetgeen da (TT) jullie willen 

hebben, denk ik, he (INF)? 

Bianca: Euh, nee, da (TT) klopt. Dit is een, echt een, een exoot invasief ook. Euh, 

grote waternagel die echt een waterloop volledig kan dichtgroeien en echt 

wel voor problemen kan zorgen. 

Bartel: Ja, da (TT) ’s dan wel ’t (TT) minste da ge (TT) kunt zeggen, inderdaad. 

Want het verstikt alles rondom, he (INF). 

Bianca: Ja, het verstikt de, de planten ook, he (INF). De planten die eigenlijk hier 

wel thuishoren en ook vissen die deronder (TT) zouden leven. Euhm, als 

er zoveel planten staan, dan kan er ’s nachts geen zuurstof in het water 

dringen, want ’s nachts maken planten geen zuurstof en kan er een 

zuurstoftekort ontstaan en kunnen vissen sterven. 

Bartel: Ja. Exoten, goe (TT), die zijn g’importeerd (TT), maar hoe komen die 

dan in de grachten ier (TT) terecht? 

Bianca:  De mensen kopen da (TT) om dat in un (TT) vijvers te plaatsen en euh, 

ja, ze zien ook daar dat ta (TT) problemen geeft en ze halen dat eruit en 

ze gooien het in de gracht of in de waterloop. 

Bartel: Wat is het actieplan om daar tegen in te gaan? 

Bianca: Euhm, in dit geval moeten we eerst euhm, met een kraan echt de grote 

massa’s er gaan uitscheppen en zo voorzichtig mogelijk dat de plant niet 

te veel in stukken breekt. Als die in stukken breekt, kan die verderop 

nieuwe plekken vormen zoals dit. 

Bartel: Ah ja, dus elk stukje plant kan eigenlijk een nieuwe…ah ja, ja. 

Bianca: Ja, elk worteltje. En deze plant, die kan tot twintig centimeter per dag 

groeien in de zomer. 

Bartel: Twintig centimeter? Dus, me (TT) andere woorden, dad (TT) is echt de 

rotzak van de, van de grachten en de waterlopen bij ons? 

Bianca: Ja, dat is echt euh, een euh, een groot probleem. 

 

[Muziek] 
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Metaniveau  

Bartel: De machines doen alvast ’t (TT) grove werk, maar om de bestrijding 

grondig aan te pakken, moet een deel van de arbeid manueel gebeuren. 

Dialoog  

Bartel: Nu gewoon al die rommel deruit alen (TT), he (INF)? 

Groenwerker:  Ja, doen we heel voorzichtig. De bedoeling is…da (TT) we alles 

meenemen. 

Bartel: Da (TT) we zoveel mogelijk wortel mee ebben (TT). 

Groenwerker: Voilà (TT), inderdaad. Ge moogt (TT) direct in, in ’t laadbakske (TT) 

leggen, zie. 

Bartel: Ja. Vetzakkerij ier (TT), ze (TT). Zeg, en waarom moeten wij deze 

plantjes juist wegdoen met te (TT) hand eigenlijk, want ta machien (TT), 

da toe (TT) toch fantastisch werk? 

Groenwerker: Da (TT) klopt, ma da machien aalt nie (TT) alles weg. Der (TT) blijven 

altijd kleine deeltjes..over en euh, ja ij (TT) heeft nie (TT) veel nodig om 

opnieuw aan te groeien. A ge (TT) weet ta (TT) in de zomer zo, zo ien 

(DIA) plantje op een week tijd dubbel zo groot kan worden, dan euh, na 

een maand tijd zie de nie (TT) meer da (TT) de machine is langs 

geweest. 

Bartel: Wa, wa kun de (TT) dan doen daar tegen? 

Groenwerker: Ja, ’t best (TT) is manueel verwijderen en afvoeren. Euh, naar ’t (TT) 

containerpark brengen, zeker dervoor (TT) zorgen da ’t nie (TT) in 

contact komt me (TT) water. 

Bartel: Ja. Ik begrijp eigenlijk wel goe (TT) waarom da (TT) mensen zo’n (TF) 

planten kopen, want ta, da (TT) groeit snel en mooi dicht, ma wa (TT) 

zen (DIA) der na goei (DIA) alternatieven voor? 

Groenwerker: Euh, goei (DIA) alternatieven zijn waterranonkel, euh kikkerbeet, 

totterbloem, ammal (TT) inlandse waterplanten. 

Voilà (TT), in ene (TT) keer alles mee, zie. Alhoewel, alhoewel. 

Bartel: Als ik da (TT) zo mag horen, dan is ’t (TT) wel superbelangrijk da (TT) 

we, allee (TT), w’ alen (TT) wel planten weg, ma ’t is, ’t is (TT)… 

Groenwerker: We geven eigenlijk andere planten… 

Bartel:  Terug de kans… 

Groenwerker: Terug de kans om euh, om te groeien en te bloeien, he (INF), inlandse 

planten. 
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Bartel: Ja, dan voel ‘k ik (TT) mij weeral (TT) nuttig, he (INF). Da (TT) ’s goe 

(TT). 

Groenwerker: Ja, inderdaad. 

In de camera  

Bartel:  Dit stukje is alvast proper, ma w’ ebben (TT) nog serieus wa (TT) werk. 

Wil je alles nog ‘ns rustig nalezen? Geen probleem. Ga dan naar onze 

website: www één punt be, schuine streep, groenland en daar vind j’ (TT) 

alle informatie trug (TT). 
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Transcriptie 3 
 

 

Programma: Vlaanderen Vakantieland 

Presentatoren: Ben Roelants 

                          Saartje Vandendriessche 

                          Vincent Verelst 

              Zender: Eén 

Datum: zaterdag 12 november 2011 

 

 

In de camera  

Saartje: Een hele goeie avond. Van harte welkom in Brugge, dé chocoladestad bij 

uitstek. We zijn alweer vertrokken voor een nieuwe herfstaflevering van 

Vlaanderen Vakantieland. Het hele jaar door kan je hier in Brugge terecht 

voor overheerlijke chocolade, maar dit najaar doen ze der (TT) nog ‘ns 

een schepje bovenop, want tan (TT) is er het gastronomisch chocolade-

evenement Choc’ in Brugge. Wat denk je bijvoorbeeld van een 

chocoladewandeling of een chocoladebehandeling in één van de 

wellnesscentra? En mag het ook nog ietsje zoeter zijn, dan is er ook dit 

weekend het chocoladefestival Choco-laté. Straks reist Vincent verder op 

zoek naar de roots (Eng) van Amerika, op weg naar het oudste en 

bekendste nationaal park van de wereld Yellowstone, maar eerst gaan 

we op schattenjacht met Ben in Tongeren. Daar heb je natuurlijk het 

Gallo Romeins Museum. Dit jaar hebben die nog de prestigieuze 

museumprijs gewonnen, Museum of the year Award 2011, maar tot 

zeventien juni loopt er ook nog de tijdelijke tentoonstelling Sagalassos 

city of dreams en daar kan je dus terecht voor enkele topstukken uit te 

(TT) vervallen stad in Turkije. 

 

[Tongeren, schat van een stad] 

Metaniveau  

Ben: Tongeren, de oudste stad van België. Haar Latijnse naam Atuatuca 

Tungrorum duikt op in geschriften uit vijftien vóór Christus. 

 

 

 



29 
 

In de camera  

Ben: Wie ‘Tongeren’ zegt, zegt ‘Romeinen en Eburonen’ en hoewel het al 

tweeduizend jaar geleden is dat tie (TT) hier nog rondliepen, maakt teze 

(TT) stad het hier wel tastbaar, want elke steen ademt gewoon 

geschiedenis. 

Metaniveau  

Ben: En om dat te bewijzen, moet ik even de stad uit. 

In de camera  

Ben: 

 

 

 

Ik ben hier net buiten Tongeren. Als jonge gast kwam ik hier wel vaker, 

op schoolreis enzo, en hier – uit deze grond – werd een ontdekking 

gedaan die onze perceptie van deze streek en ook van de stad Tongeren 

voorgoed zou veranderen. Het mooie aan de zaak is: die ontdekking 

werd niet gedaan door één of andere archeoloog of historicus. Nee, de 

ontdekker, of liever ontdekster, was een dame, genaamd Danielle Pierre.  

In de camera  

Thomas: Mama was weer in de tuin aan ’t (TT) werken; ze was eigenlijk gewoon 

aan ’t (TT) harken. En daarin heeft ze dus een euh een gouden ring 

gevonden…en ze kwam daarmee naar binnen – naar Cedric en mij, wij 

waren in de living… 

Cedric: Toen wij zeiden dat we niet wisten wat het was, is ze naar de badkamer 

gegaan, heeft ze ‘m (INF) helemaal afgespoeld en euh afgeschuurd met 

een schuurborsteltje en euh de dag erna zijn we naar het Gallo Romeins 

Museum gegaan euh, waar de archeoloog heel geschrokken was van, 

van onze vondst en zei hij ons dat het een echte ring was uit de 

Romeinse tijd. 

In de camera  

Ben: Dit is ‘m (INF): een ring met daarop de afbeelding van Commodus, de 

zoon van keizer Marcus Aureleus. Nu, euh, dit soort van ringen werd 

enkel gedragen door Romeinse gezagsdragers, dus de vondst van deze 

ring op deze plek zette Tongeren op de kaart.  

Nu, da (TT) was lang nie (TT) de enige vondst, want er gingen nog 

amateurarcheologen aan het werk en deze keer was de familie Gilissen 

de ontdekker. 

Dialoog  

Vader Guy: Ik weet het nog heel goed. Hier heb ik het gevonden bij het uitgraven van 

een kruipkelder. Bij de laatste schop die ‘k (TT) steek, vin (TT) ik een 
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hoop munten en een een halsketting, ‘n torques. Ik dach (TT) eerst van 

“Wat voor rommel hebben ze hier in m’n, in m’nne (TT) grond 

gestoken?”. ‘k (TT) Ben daarmee naar het Gallo Romeins Museum 

gegaan en aan de blikken van die mensen had ik dadelijk door dat ’t (TT) 

iets van onschatbare waarde had. 

In de camera  

Ben: Dit is ze, de Keltische goudschat van de familie Gilissen: een aantal 

torques, juwelen en, ja, muntstukken, gedateerd op tweehonderd jaar 

voor Christus. Ik denk dat ’t (TT) ondertussen wel duidelijk is, he (INF)? 

Je stopt een schop in de grond in Tongeren en wie weet…kom je wel met 

een schat boven. 

Dialoog  

Ben: Hedwig, jij bent een beetje gespecialiseerd in de geschiedenis van 

Tongeren. Is dat in feite waar? Is het waar da (TT) als j’ ier (TT) een 

schop in de grond steekt, da (TT) je dan altijd wel iets bovenhaalt? 

Hedwig: Altijd is veel gezegd, maar euh in veel gevallen is het mogelijk da (TT) je 

iets vindt hier in de buurt, ja. 

Ben: Ah ja. Om een voorbeeld te geven, dit hier bijvoorbeeld… 

Hedwig: Ja, hier zien we mooie resten van een Romeinse stadsomwalling uit de 

eerste eeuw. Ze zijn nie (TT) meer zo hoog, want vroeger was de 

stadsomwalling toch zes tot acht meter hoog.  

Ben:  Ja, voor sommige (TF) zou dit tus (TT) gewoon een hoop stenen kunnen 

zijn, maar in feite is het een relikwie uit de Oudheid. 

Hedwig: Helemaal uit ’t (TT) verleden, ja. 

 

[Muziek] 

Dialoog  

Hedwig: Hier afdraaien. 

Ben: Hier afdraaien? 

Hedwig: Ja.  

Hedwig: Dit is een Romeins overblijfsel. Dit is een Romeinse tumulus. Dus, euh, 

een Romeins graf eigenlijk. Onder die heuvel ligt één persoon begraven.  

Ben: Één persoon? Want je zou denken dat er wel plaats is om meerdere 

personen te leggen. 

Hedwig: Neen. Het zijn vooral rijke plattelandsmensen. Er zijn zelfs mensen die 

ooit drie heuvels gehad hebben, afhankelijk van de rijkdom. 
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Ben: Komaan, Hedwig! We gaan e colleken, e colleken doen (TT). 

De kerk van Berg. En wat is hier nu zo speciaal aan, Hedwig? 

Hedwig: Ja, z’ (TT) is gebouwd in de elfde eeuw, de twaalfde eeuw. Maar euh der 

(TT) zijn euh restanten van die Romeinse muur gebruikt om die kerk 

terug op te bouwen. 

Ben: Dus, Romeinse omwallingen werden afgebroken, poem (INF), en hier 

ingestoken? 

Hedwig: Ja, en herbruikt (TF) in de nieuwe bouwwerken. 

Ben: Waarom vinden we uitgerekend hier in Tongeren zoveel restanten terug 

van Romeinen, Eburonen en… 

Hedwig: Wel, toen die Romeinen hier onze gebieden veroverd hebben euh, 

hebben ze beslist om een stad te bouwen en die stad hebben ze 

gebouwd eigenlijk langs een belangrijke handelsweg die al bestond 

voordat die Romeinen hier aankwamen. Plus: deze streek is een heel 

vruchtbare streek en dat wisten die Romeinen ook, dus euh, ja. Ze wisten 

wel welke plek da (TT) ze moesten uitkiezen. 

Ben: Dus, Tongeren was een heel belangrijke Romeinse stad? 

Hedwig: Ja, Tongeren was vroeger zelfs in de tijd – honderdvijftig na Christus, in 

de bloeiperiode – zelfs euh groter dan Londen en Parijs. 

In de camera  

Ben: Nu, de échte schat, daar moet je in Tongeren volgens mij nie (TT) voor 

gaan (TT) graven, want die vind je gewoon, bovengronds. Dat is het 

Gallo Romeins Museum, onlangs compleet vernieuwd en uitgeroepen tot 

Europees museum van het jaar. Hier mogen  wij, Belgen, met recht en 

rede ontzettend trots over zijn. Nie (TT) alleen omwille van de 

permanente collectie, want die is natuurlijk geweldig, maar nu hebben ze 

ook een tentoonstelling over Sagalassos, het levenswerk van één 

professor: Marc Waelkens. 

Metaniveau   

Ben: Sagalassos is een oude Romeinse nederzetting in Turkije waar de 

geschiedenis letterlijk te rapen valt. De Turkse overheid gaf heel 

uitzonderlijk de toestemming om bijna tweehonderdvijftig authentieke 

objecten vanuit Turkije naar hier over te brengen voor een nooit geziene 

expositie. 
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Dialoog  

Ben: Professor Waelkens, u bent de grote bezieler van deze gloednieuwe 

tentoonstelling Sagalassos in het Gallo Romeins Museum. Hoe was dat 

toen u voor het eerst deze site zag? 

Professor: Dat was een fantastisch moment. Ik herinner mij nog goed dat het euh 

gebeurde op 23 augustus 1983 om half acht ’s morgens. Licht is het 

mooist ’s morgens vroeg en ’s avonds laat en dat was een ongerepte site 

zoals ik nog nooit in mijn leven had gezien. En wat mij opviel was dat taar 

(TT) overal nog resten van gebouwen soms tot tien, vijftien meter hoog 

boven de grond uitstaken. Wij hadden ook zelfs schrik om onze voeten te 

verzetten, want we trapten voortdurend op keramiek en op glas dat we 

braken en dat was voor mij liefde op het eerste zicht (TT) en toen heb ik 

gezegd: “Als er één plaats is waar je de rest van je dagen wil slijten, dan 

is dit de plaats”. 

Ben: Professor, Sagalassos was een euh stad die nogal moeilijk te bereiken 

was. Ik kan me dan inbeelden als je hier opgravingen komt doen, dat tat 

(TT) ook nie (TT) echt evident is op zo’n moment. 

Professor: Nee, dat was euh absoluut niet evident euh. In de eerste jaren was de 

weg naar boven zelfs zo slecht dat we nooit wisten of we ’s avonds langs 

de zelfde weg terug naar huis konden. Er was geen elektriciteit; euh 

water diende vijfhonderd meter lager uit de bron gehaald te worden en 

dan werden we op een bepaalde dag door de architecten gezegd: “We 

kunnen hier alleen maar  verder werken als je hier ook wegen in aanlegt”. 

Dan heb (TT) ik eventjes euh moeten gaan zitten, want ik wist niet hoe ik 

als archeoloog dat kon doen. Maar wij hebben dan gewoon de 

opgravingsaarde gebruikt en nu liggen er voor verschillende kilometers 

wegen in de stad.  

Dit is één van de objecten die voor mij een enorm emotionele waarde 

hebben. We hebben jaren in Sagalassos gegraven zonder dat we ooit 

euh enig stuks (TT) cultuur hebben gevonden, totdat we plots deze kom 

aantroffen. 

Ben: Wat hebt u op dat moment gedaan? 

Professor: Euh mij rot geschreeuwd. Euh dus euh zodanig zelfs dat euh men dacht 

dat er een zwaar ongeval was gebeurd en men van overal op de site 

waar men aan het werk was kwam aan gelopen. Sedertdien is dat 

praktisch een jaarlijks evenement geworden. Ik ben verschillende keren ’s 
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avonds naar beneden gekomen met een hoofd in mijn handen dat ik zei: 

“it’s a boy; it’s a girl” (Eng), alsof er een geboorte was geweest. 

Ben: Dit is ‘m (INF): één van u belangrijkste vondsten. 

Professor:  Ik denk da (TT) dat euh de meest waardevolle en mooiste vondst is die er 

ooit in Sagalassos is gedaan. 

Ben: Wat gaat er door je hoofd als u dit uit te (TT) grond haalt? 

Professor: Ja, dat kunt u zich nie (TT) voorstellen, he (INF). Toen dit boven kwam, 

was ik er eigenlijk niet bij. Ik was euh voor een week naar België terug en 

ik kreeg dus een telefoon euh waarin mij, Jeroen mij zegde dat er een 

studentin naast hem stond en da (TT) ze mij moest uitleggen wat ze zag 

en ze zei: “Ja, wij hebben hier een reusachtige kop van keizer Marcus 

Aureleus.” En ik zeg: “Ja, wilt g’ alstublief (TT) onmiddellijk een digitaal 

beeld doorsturen.” En toen ze dat deed, zag ik dat het Adrianus was. 

Ben: Ja. Het is ongelooflijk.  

Metaniveau  

Ben:  Oké, van het verre Turkije even terug naar Tongeren, want een weekend 

doe je niet zonder overnachting, dus ik slaap vanavond in de 

Ruttermolen. Da (TT) ’s ook al zo’n plek waar je schatten kan 

terugvinden. Deze keer onder vorm van Mark en Ines. 

In de camera  

Inez: Hallo, welkom in de Ruttermolen. 

Metaniveau  

Ben: Ik verblijf hier in één van de vier luxeappartementen. Het gebouw bevindt 

zich trouwens in een unieke gerestaureerde watermolen. 

In de camera  

Mark: Ja, zevenhonderd joar aad. Vruger om groan te moalen, mo nog 

altijd pure techniek, helemaal intact. Heel schoon om te zien. Ja, de 

mulen van Rutten ligt dus ook in ’t midden van ’t natuurgebied van 

de Jikker. Heel schoon waandlinge kundje moaken deur ‘t 

(…onverstaanbaar dialect…) nor de Kjeve, ook natuurgebied. 

Waandle is ideoal, he. (DIA)  [Ja, zevenhonderd jaar oud. Vroeger om 

graan te malen, maar nog altijd pure techniek. Heel mooi om te zien. De 

molen van Rutten ligt midden in het natuurgebied van de Jeker. Je kunt 

mooie wandelingen maken naar de Kevie, ook een natuurgebied. 

Wandelen is ideaal.] 
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Inez: En na een fikse wandeling kan je hier lekker komen ontspannen in onze 

wellnessruimte met hier onze jacuzzi en daar de sauna. 

In de camera  

Ben: Zoals je kan zien kan je het schattenjagen in Tongeren dus erg au 

sérieux (Fr) nemen en in dat geval moet je op zondagochtend zeker naar 

de antiekmarkt komen. Je vindt hier mensen van euh aller allooi die hun 

slag proberen te slaan en ja, je moet er ook vroeg voor opstaan, want het 

is nu ongeveer kwart over zeven op een zondagochtend en da (TT) 

steekt echt wel. 

Metaniveau   

Ben:  Ja, en om zeker te zijn dat ik vandaag geen kat in een zak koop, heb ik er 

antiekexperte, Marleen Beernaert, bij gehaald. 

Dialoog   

Ben: Marleen, allereerst, waarom is het in godsnaam nodig om zo vroeg uit de 

veren te zijn op de antiekmarkt? 

Marleen: Wel, ik denk: hoe vroeger, hoe betere koopjes je kan doen. Maar 

uiteraard, een goed koopje doen hangt nie (TT) alleen af van vroeg uit 

bed, maar ook kennis. 

Kijk, hier zien we twee mooie stoeltjes staan en bij antiek is het heel 

belangrijk dat we kijken naar sporen van slijtage. Het hout hier, dat is 

afgesleten. Hier aan de rug ook zie je een beetje slijtage. En dan, 

uiteraard, de stof aan de armleuningen zal dan meer versleten zijn dan 

de stof in de rug. Dus da (TT) zijn allemaal punten waarop gelet kan 

worden. In principe is het zo: een antiek stuk moet honderd jaar oud zijn, 

maar natuurlijk, he (INF), Art Nouveau van de jaren dertig, da (TT) zijn 

ook collectorsitems (Eng), dus… 

Ben: Da (TT) gaat ook veel vlotter over de toonbank. 

Marleen: Ja, en en da (TT) zijn ook mooie stukken. 

Ben: Als ik het eventjes allemaal terug opsom: ik moet zorgen dat er slijtage op 

zit, dat het ouder is dan honderd jaar, wa (TT) nog zo? 

Marleen: Dat er geen stukjes af zijn. 

Ben: Ja. 

Marleen: En koop wa (TT) je graag ziet. 

Ben:  Kopen wat ik graag zie. Oké. Ik heb hier toevallig honderd euro in m’n 

zak. Tot straks. We zien elkaar hier? 

Marleen: Tot straks. Salut. 
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Ben: Tot zo. 

 

[Muziek] 

Dialoog  

Ben: Marleen!  Check it out (Eng)! Kijk eens goed. 

Marleen: Een mooi karafje. Mooi geslepen glas. ’t Is (TT) honderd jaar oud of 

meer, dus ’t is (TT) een echt antiek stuk. Hoe kan ik da (TT) zien? De 

ster onderaan op de bodem, dat duidt op 1900 en bij een echte goeie 

karaf kan je de stop erin draaien en de fles, zie je? 

Ben: Ah ja, en da (TT) mag er nie (TT) uit vallen? 

Marleen: En da (TT) mag er nie (TT) uit vallen, want taar (TT) zit likeur in of een 

parfum. 

Ben: Misschien nog belangrijker: de prijs. Ik heb hiervoor zevenentwintig euro 

betaalt. 

Marleen: Ah, proficiat. Goed gekocht. 

Ben: Goed gekocht? 

Marleen: Ja. 

Ben: Aha! Fantastisch! 

In de camera  

Ben: Ja, een echte schat kan je ’t (TT) bezwaarlijk noemen, maar ik heb er 

tenminste heel Tongeren nie (TT) voor moeten afgraven. Mijn goeie raad 

aan u (TT) is: “Kom naar Tongeren. Kom naar de 

Sagalassostentoonstelling en maak er dan meteen een weekendje van, 

want geloof me vrij, op één dag heb je ’t (TT) hier bijlange niet allemaal 

gezien!” Voilà (TT). 

Metaniveau   

Ben: Nog tot zeventien juni 2012 loopt die Sagalassostentoonstelling. Meer 

informatie op onze website: één punt be, schuine streep, Vlaanderen 

Vakantieland. 

Ben:  Ben je avontuurlijk en heb je zin in een uitdaging? Saartje 

Vandendriessche en Thomas Vanderveken trekken van dertien tot en 

met zevenentwintig januari op reportage door Kenia en Tanzania. 

Vlaanderen Vakantieland zoekt vijf avontuurlijke en enthousiaste 

reisgezellen om met hen mee te gaan. Geen exclusieve hotels tijdens 

deze reis, maar een stoere truck en een paar stevige tenten om de 

mooiste landschappen en spectaculaire nationale parken te doorkruisen. 
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Is dit iets voor jou? Stel je dan kandidaat voor deze bijzondere expeditie 

door Kenia en Tanzania. Schrijf je in op onze website: één punt be, 

schuine streep, Vlaanderen Vakantieland. En met een beetje geluk mag 

jij mee op safari. 

In de camera  

Saartje: Wat is het geheim van echte goede chocolade? Wel, daarvoor moet je in 

dit museum zijn: Choco-Story. Die (TF) dompelt je helemaal onder in de 

boeiende geschiedenis van deze lekkernij en laat je kijken…, ruiken en 

natuurlijk ook proeven. Tijdens Choc’ in Brugge kan je ook in dit museum 

terecht voor een chocoladelunch of voor een workshop van boon tot 

chocoladedrank. Maar er is natuurlijk veel meer, want elke chocolatier 

hier in Brugge, die doet iets speciaal (TT) en de gastronomische 

restaurants gaan creatief aan de slag, met chocolade uiteraard. Nu, wil je 

heel graag eens afkomen naar Choc’ in Brugge, alle informatie vind je 

uiteraard op onze site: één punt be, schuine streep, Vlaanderen 

Vakantieland.  

Vincent reist nog steeds verder door de staten South Dakota en Wyoming 

op zoek naar het echte Amerika. Nu, vorige week trok hij door de 

Badlands, het land van de onderdrukte Lakota indianen. Vandaag zoekt 

hij meer de cowboy in zichzelf. Op de ranch van Vlaming Peter 

Decabooter leert hij de kneepjes van het vak. 

 

[The old west] 

Metaniveau  

Vincent: Ik ben de grens tussen South Dakota en Wyoming ondertussen 

overgestoken en de natuur blijkt hier al even ongerept als in de vorige 

staat. 

Dialoog   

Cameraman: En wad (TT) is dat taar (TT)? 

Vincent: Da (TT) zijn euh herten, denk ik. Jaja, daar, daar, daar! Ma da (TT) zijn 

der (TT) twee. Nee? Da (TT) zijn der (TT) twee volgens mij. Jaja, ik stop, 

ik stop nu, ik stop. ‘ns efkes (TT) kijken? ‘k (TT) Zie der (TT) ook nog 

ene (TT) liggen. De rest sta (TT) nog recht. Hé da (TT) zijn grote 

beesten, ze (TT). Da (TT) zijn echt grote beesten. Da (TT) ’s e (TT) soort 

hert, he (INF). ‘n soort eland of ‘n soort hert of zo. Z’ ebben (TT) ons 

gezien. Z’ ebben (TT) ons gezien. Ziet, ziet (TT). 
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[Muziek] 

Dialoog  

Kinderen: [Engels] 

Vincent: [Engels] 

 

[Muziek] 

Dialoog  

Vincent: [Engels] 

Inwoner: [Engels] 

Metaniveau   

Vincent: De Hide Out Ranch, letterlijk in the middle of nowhere (Eng), wordt mijn 

slaapplaats de komende dagen. 

In de camera  

Vincent: Hier is ‘t (TT): de Hide Out Ranch.  

Dialoog   

Vincent: Hallo? 

Peter: Ça va (Fr)? 

Vincent: Ça va (Fr). Hey, Peter is het zeker, he (INF)? 

Peter: Hallo, goeie dag. Ja. 

Vincent: Dag Peter. We zijn er geraakt. Sorry da (TT) we wa (TT) laat zijn, he 

man (INF). 

Peter: Ja, da (TT) ’s niks. 

Vincent: Da (TT) jullie hier e (TT) fantastisch stukske (TT) Amerika hebben 

gevonden, he (INF). 

Peter: Fantastisch, he (INF)? 

Vincent: Schitterend, he (INF)? 

Peter: Ja, ja, ja. 

Metaniveau   

Vincent: En dit “fantastisch stukske (TT) Amerika” ligt aan de uitlopers van de 

Rocky Mountains, dichtbij een nietig dorpje: Shell. En dit is wat Peter ziet 

als hij ’s morgens aan de ontbijttafel zit. 

Dialoog   

Vincent: Peter, did (TT) is een ongelooflijk uitzicht en overal, he (INF) euhm. Hier 

kan je gewoon nie (TT) aan wennen. 

Peter:  Nee, absoluut. Ja, da (TT) was natuurlijk ook één van de vereisten als 
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we… Een vereiste, da (TT) was natuurlijk één van de dingen waarom da 

w’ (TT) ons aangetrokken voelden om naar ier (TT) te komen. Als ge 

(TT) natuurlijk in euh… Tja, in België is alles toch euh veel kleiner. 

Wyoming is euh wa (TT) acht keer groter dan België. Der (TT) wonen 

vijfhonderdduizend mensen. 

Vincent: Hoe, hoe kom je hier dan terecht? 

Peter: Wel, da (TT) ’s eigenlijk heel simpel euh. Mijn tante, die is een beetje 

zoals mijn, mijn moeder. Euh, ja, die kwam naar Wyoming. Die, euhm, 

die komt hier op ne (TT) ranch, honderdvijfenveertigduizend hectare. 

Euh, da (TT) was een guestranch (Eng) en die zegt al verschillende 

jaren: “Oké, euh, als g’ (TT) ooit moest (TT) van, van job veranderen of 

zo of ’t (TT) zou u (TT) interesseren, euh, waarom kom de (TT) dan nie, 

nie (TT) overnemen en neem de gij ’t (TT) management over?”. En dan 

euh, ja, ‘k (TT) was vijfenveertig jaar en ‘k (TT) zei: “Oké, als we da (TT) 

moeten doen, als we da (TT) willen doen, da (TT) ’s natuurlijk nen (TT) 

droom, dan euh, ja, nu is de (TF) moment, he (INF). Paarden, euh fly 

fishing (Eng), bergen, cowboys, ja, da (TT) ’s natuurlijk, ja, da (TT) ’s 

nen (TT) droom, denk ik, van iedere, iedere jongen, he (INF). 

Vincent: Ja. Nu, hoe groot is die ranch? 

Peter: Euh, onze ranch is ei (AW), is euh honderdvijfenveertigduizend hectare. 

Helemaal die kant, zo ver eigenlijk als da (TT) je kan zien. 

Vincent: Amai, jongens (INF). 

Peter: Dus, euhm, het is de oppervlakte van, euh, de helft van euh Vlaams 

Brabant of zo groot als Parijs. De grootste afstand op de ranch van één 

punt naar ’t (TT) ander is euh honderdzevenenzestig kilometer. 

Vincent: Jezus (Eng), man. Dus, da wilt (TT) zeggen da (TT) al die bergen hier 

da (TT) ik hier zie, da (TT) die van u (TT) zijn eigenlijk? 

Peter: Ja, die zijn allemaal euh allemaal ranch, ranchproperty (Eng), omda, da 

(TT), ja, ja da (TT) ‘s, laat ons zeggen, ja daar spelen, daar spelen w’ 

(TT) op, he (INF). Da (TT) ’s onze playing yard (Eng). 

Vincent: Ja, ja, een gigantische speeltuin! Peter, wa (TT) gaan wij morgen doen? 

Peter: Morgen komen wij u (TT) euh vroeg oproepen en hebben w’ (TT) 

eigenlijk een heel interessant programma voor u (TT). Euhm, moeten w’ 

(TT) echt proeven van het echte, echte cowboyleven. 

Vincent: ’t (TT) Zal wel zijn! Ik kijk er gewoonweg naar uit, man (INF)! 

Peter: Morgen. 
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[Muziek] 

Dialoog  

Peter: Goeiemorgen! En? Zij de ‘r (TT) klaar voor? Klaar voor euh op u (TT) 

paard te springen? 

Vincent: Goeiemorgen. 

Peter: Goeiemorgen. 

Vincent: Geef me nog tien minuten, Peter. 

Peter: Oké.  

Metaniveau   

Vincent: Wie mee wil zijn op de Hide Out Ranch moet om zes uur uit z’n bed, want 

het is hier geen Disneyland. Als je hier overnacht, moet je deelnemen 

aan het echte dagelijkse leven van een cowboy. Dus, een paard zadelen 

en alles wat daar bijhoort, kun je maar beter snel onder de knie krijgen. 

Dialoog   

Ruiter: [Engels]  

Vincent: [Engels] 

Metaniveau   

Vincent: In een gebied dat zo groot is als de stad Parijs moet je soms zelfs met 

paarden de trailer gebruiken. Peter en ik gaan vandaag op zoek naar een 

kudde koeien om ze samen te houden en er zeker van te zijn dat ze wel 

de goeie kant uit gaan. 

Dialoog   

Peter: Volgende week woensdag dan gaan (TT) we die koeien op ongeveer, da 

(TT) ’s ongeveer twaalf kilometer van hier… 

Vincent: Ja. 

Peter: …verzamelen we die en dan gaan (TT) we die den (TT) berg op drijven 

naar de zomerweide. Dees (TT) weide is euh zeven kilometer op zeven 

kilometer. Dus, hier moeten w’ (TT) al die koeien gaan (TT) uithalen en 

ze dan allemaal tot daar brengen en dat is de lente cattle drive (Eng) op 

de, naar de bergen toe, he (INF). 

Vincent: Ja, ja. Hoeveel koeien hebben jullie eigenlijk? 
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Peter: Euhm, wij ebben (TT) euh, wa da (TT) ze spreken (TF), dertienonderd 

(TT) koppen, dertienonderd (TT) heads (Eng). Dat betekent 

dertienonderd (TT) moederkoeien met euh ongeveer elfonderd (TT) 

kalveren en dan nog duizend yearlings (Eng). Dus, je mag rekenen op 

ongeveer een euh drieduizend vijfhonderd stuks vee, ja. 

Vincent: Ja, ja, da (TT) ’s gigantisch veel. 

Peter: Ja, die allemaal naar boven moeten, he (INF). 

Vincent: Ja, ja. 

 

[Muziek] 

Dialoog  

Vincent: Weet te (TT) Peter wa da (TT) zo tof is? Da (TT) is da (TT) we moeten, 

da moe (TT) toch gebeuren. Ge zijt ier giene (TT + DIA) toerist of zo. Da 

moe (TT) toch gebeuren, dus ge kun ma (TT) beter meehelpen. 

Peter: Der (TT) zijn veel toeristische ranches en dees (TT) is een echte 

working cattle ranch (Eng).  

Vincent:  En ik vin da (TT) echt echt eel (TT) tof, echt eel (TT) plezant, jong 

(INF). 

 

[Muziek] 

Dialoog   

Antler Inn:  [Engels]  

Peter: [Engels]  

Vincent: [Engels] 

Ja, ik voel da (TT) echt in, in iel (TT + DIA) mij (TT) lijf da ‘k (TT) op e 

(TT) paard gezeten eb (TT). 

Schol, maat. 

Peter: Chin.  

[Engels] 

Vincent: En wa (TT) voor een collectie is da tan (TT)? 

Peter: [Engels] 

 

[Muziekje] 

Dialoog  

Antler Inn: [Engels]  
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Vincent:  [Engels] 

Man (INF), die muren hangen ier (TT) vol. 

[Engels] 

Antler Inn: [Engels] 

[Muziek] 

Metaniveau  

Vincent: Op het einde van een nu al onvergetelijke dag rijden Peter en ik naar het 

meest afgelegen deel van z’n landgoed, ver weg ergens in de bergen, 

want dit is de ideale plek voor z’n favoriete hobby en snel ook die van mij. 

Dialoog   

Peter: Dees (TT) is euh ne, ne (TT) punt tweeëntwintig Winchester. Da (TT) 

bestaat ook in ne (TT) punt drieëndertig. En dan ebben (TT) we hier een 

euh ne (TT) voorlader. Ne, ne (TT) vierenvijftig kaliber euh voorlader. 

Vincent: Prachtig ding, zeg, man (INF). En dor (DIA) ga (TT) we mee schieten? 

Peter: Dor (DIA) ga (TT) we mee schieten. 

Vincent: Coo-hoo-hool! (Eng) 

Komaan, he (INF). 

Ik gaan (TT) ‘ns op die vuilbak mikken daar. 

Peter:  Ja. 

Ja, da (TT) was erin. 

Vincent: Da (TT) was erop, he (INF)? 

Peter: Ja. 

Vincent: Cool! (Eng) 

Wow! (INF) 

Peter: Probeert ta (TT) blik aan de linkse (TF) kant deraf (TT) te schieten. 

Ja! 

Vincent: Ja! Fantastisch he (INF)?! Yeah (Eng) kerel, ik kan het! 

Peter, waar koopt te (TT) eigenlijk zo’n (TF) boots? 

Peter: Die boots, die kopen wij bij, de beste winkel is Wayne ’s Boot Shop in 

Coney. 

Vincent: Man, dad (TT) is hier toch fantastisch schoon! Ongelooflijk! 

Peter: Ja. Wel, hier zie, dad (TT) is euh, dad (TT) is één van de, van de 

mooiere plaatsjes in de vallei. Ge (TT) ziet wad e (TT) zicht da ge…da g’ 

ier (TT) hebt, he (INF). En euh, ja, hoelang da g’ ier (TT) ook woont, da 

blijf de (TT) altijd mooi vinden, he (INF). 

Vincent: ‘k Ga (TT) mij thuis wa (TT) koeien kopen. 
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Peter: Ja, we zullen der u e (TT) paar verkopen. 

 

[Muziek] 

Dialoog   

Vincent: [Engels]  

Verkoper: [Engels] 

Metaniveau   

Vincent: Buiten Wayne ’s Boot Shop, die echt legendarisch is omwille van z’n 

onverslijtbare boots, vind ik het stadje Coney niet meteen de moeite om 

lang te blijven. Maar m’n nieuwe boots moeten de wereld zien, dus ga ik 

net buiten het centrum, daar waar je elke local (Eng) hier ’s avonds vindt: 

op de Wyoming Out to Rodeo. Alleen voor venten met hele grote 

ballen…of juist niet. 

 

[Muziek] 

Dialoog   

Vincent: [Engels]  

Rodeorijdster: [Engels] 

Metaniveau   

Vincent: Yellowstone National Park, dit is het oudste nationaal park van de wereld 

en meteen ook één van de grootste en ik krijg precies één dag de tijd om 

het te bezoeken. 

Dialoog  

Vincent: What ’s going on (Eng)? 

Nen (TT) beer, mannen. 

Menigte: [Engels] 

Metaniveau  

Vincent: Maar omdat te (TT) beesten mij hier niet de hele tijd voor de voeten 

zullen lopen, heb ik afgesproken met een ranger (Eng) die weet waar ze 

wonen. 

Dialoog   

Vincent: [Engels]  

Gids: [Engels] 
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Metaniveau   

Vincent: Maar naast de vele diersoorten waar je dus soms langsrijdt, is 

Yellowstone nog meer bekend als vulkanische hotspot (Eng). In heel het 

park zijn er zo’n tienduizend warme bronnen en tweehonderd geisers 

waar je makkelijk bij komt. 

Dialoog   

Vincent: [Engels] 

Gids: [Engels] 

Metaniveau   

Vincent: Ook al heb ik maar één dag om dit fantastische park te bezoeken, er is 

één plek waar ik zeker moet geweest zijn. 

Dialoog   

Vincent: [Engels] 

Gids: [Engels] 

Metaniveau   

Vincent: Ja, er zijn toch mooie plekken in de wereld. De staten South Dakota en 

Wyoming doe je makkelijk in twee weken en ik verzeker je, je zult 

regelmatig met open mond staan kijken. Meer informatie over mijn reis 

door The Old West vind je op één punt be, schuine streep, Vlaanderen 

Vakantieland. 

  

In de camera  

Saartje: En om af te sluiten is er nog onze wedstrijdvraag. De Gentse schrijver 

Maurice Maeterlinck won ooit de Nobelprijs voor Literatuur en dat was 

precies honderd jaar geleden. Dat was het juiste antwoord en wie dat 

juist had, maakte kans op een citytrip naar Budapest. Ook deze week heb 

ik een vraag: Welk Limburgs museum kreeg dit jaar de onderscheiding 

Museum of the year Award 2011? Denk je dat dat a, het Glazen Huis in 

Lommel is, b, het modemuseum in Hasselt of c, het Gallo Romeins 

Museum in Tongeren? Sms VLAVAK spatie a, b, of c naar zesduizend en 

digitale kijkers, die kunnen uiteraard ook meespelen met een druk op de 

rode knop en dan maak je kans op een vliegvakantie naar Griekenland, 

één week halfpension op Kreta, het mooiste eiland van de Middellandse 

Zee. Dus, je kan alvast wegdromen dankzij Neckermann. Zo, dit was 

Vlaanderen Vakantieland. Surf zeker ook eens naar onze website: één 

punt be, schuine streep, Vlaanderen Vakantieland voor extra 
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reisinformatie en daar kan je natuurlijk ook al onze reportages 

herbekijken. En doe zeker mee met te (TT) wedstrijd op de website, want 

dan maak je kans op een fly and drive naar South Dakota en Wyoming, 

helemaal in het spoor van Vincent. Volgende week nog meer stars and 

stripes, want dan gaan we drie weken lang met Erika naar Amerika. 

Geniet nog van het weekend en heel graag tot volgende week. Daag! En 

ik geniet hiervan: mmm. 
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Transcriptie 4 
 

 

Programma: Groene Vingers 

Presentatoren: Koen De Bouw 

                          Jean Vanhoof 

                          Timothy Cools 

                  Zender: VTM 

Datum: zaterdag 15 oktober 2011 

 

 

Metaniveau  

Koen: In Gek op Groen ga ik vandaag op stap met Luc. Hij is een fervent 

volkstuinier in Gentbrugge. 

Dialoog   

Koen: Dag Luc. 

Luc:  Dag Koen. 

Koen:  Gij zijt u (TT) euh goed in ’t (TT) zweet aan ’t (TT) werken, zien (TT) ek 

(INF). 

Luc:  ’n Beetje me ne (TT) keer. 

Koen: Zeg euh…Hoe lang zijt g’ (TT) al volkstuinier? 

Luc:  Van kleinsaf. Van thuis uit. Van moeten, natuurlijk. 

Koen: Moeten meehelpen? Maar op, op een gegeven moment is ’t (TT) dan een 

bewuste keuze geworren (DIA)? 

Luc: Ja, da (TT) zit erin gegroeid en…getrouwd en volkstuintjes g’ ad (TT), 

altijd. 

Koen: Fantastisch. Maar wat is da (TT) nu precies, een volkstuin? 

Luc: Ammaal (TT) percelen grond die de stad Gent ter beschikking stelt mits 

een kleine vergoeding. Voor mensen dien (TT) op een appartement 

wonen of kleinbehuisd zijn, die geen tuintjen ebben (TT). 

Koen: Ze hebben jou hier gebombardeerd, als ik het goe (TT) begrepen eb 

(TT), tot domeintoezichter? 

Luc: Domeinopzichter noemen ze dad ier (TT). 

Koen: Domeinopzichter. 

Luc: Ja, en da (TT) is zo voor de ja, ‘t (TT) domein proper te houden en de 

mensen een beetse (DIA) te sensibiliseren voor ulder (TT) tuin een 

beetjen (TT) proper te houden, want ’t (TT) durft ne keer (TT) uit de 

hand lopen. 
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Koen: Zulle wen (TT) eens ne keer (TT) gaan kijken naar een paar van u (TT) 

collega’s? 

Luc: Ja, oké. 

Koen: Goed? 

 

[Muziek] 

Dialoog  

Luc: Kijk, Koen, dat is nu één van ons bewoonster, Roos. Ah, dag Roos. 

Koen: Dag Roos. 

Roos: Goeienamiddag. 

Koen: Dag allemaal. Zeg, Roos, gij ebt ier (TT) zo euh…geen handen tekort, 

he (INF)? 

Roos: Neen, vanuit onze voorziening in Ledeberg vangen wij mensen me (TT) 

’n beperking op. ’t Zijn (TT) nu ammaal (TT) dove en slechthorende 

mensen van ons en euh wij huren dit tuintjen ier (TT) euh om zo ook ne 

keer (TT) buiten te komen en euh..’t is (TT) de bedoeling dan z’ ier (TT) 

kunnen werken, tot rust komen, proeven van al het lekkers in de tuin. 

Koen: En hoeveel dagen per week ben jij dan bezig? 

Roos: We proberen euh drie keren in de week te komen naar ier me ons (TT) 

mensen en euh ene (TT) keer in ’t (TT) jaar belonen w’ ons (TT) 

mensen met een euh feestje. Da ’s (TT) volgende week vrijdag doen w’ 

ier nen (TT) barbecue. 

Koen:  Aaah. 

Roos: Met al het lekkers uit de tuin. 

 

[Muziek] 

Dialoog 

Koen: Hier zijn nog mensen aan ’t (TT) werk. 

Luc: Da (TT) is mijne (TT) collega. 

Koen: Ah. 

Luc: Ook domeinopzichter. 

Koen: Hallo. Sorry voor ’t (TT) storen, maar die aardbeien zien er zo 

aantrekkelijk uit… 

Tuinier 3: Ja, mo (DIA) ze zij (TT) wel ’n beetje vuil.  

Koen:  Ja, ma da (TT) stoort mij nie (TT). 

Tuinier 3 Kijk, da (TT) ziet er..dedie (TT) ziet er mij redelijk proper uit. 
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Koen: En de properste is ook meteen de grootste. Mmm, als ik da (TT) zo proef, 

da (TT) smaakt echt helemaal anders dan in de winkel, he (INF). 

Tuinier 3 Ja, da za (TT) wel. Da ’s (TT) eigen kweek, he (INF). 

Koen: Da (TT) ’s eigen kweek en da (TT) geldt eigenlijk voor alle groenten ier 

(TT), he (INF). Da (TT) tuinieren eeft, eeft, eeft (TT) ...echt een heel 

sociaal…karakter ook, he (INF). 

Tuinier 4: Ja, ja, da (TT) is ier (TT) voor (DIA) mensen. ’t Zijn (TT) ier 

onderddrieëntwintig (TT) tuintjes, dus…as (TT) iedereen me (TT) zijn 

familie komt… dan ontmoet te (TT) wel iemand. 

Koen: Ik ga jullie voorlopig toch nog efkes (TT) laten werken en euh en dan 

hopelijk straks weer genieten van alles wa da (TT) je geoogst hebt 

vandaag, he (INF). 

 

[Muziekje] 

Dialoog  

Luc: Dad (TT) is onze nieuwen (TT) tuinier, Danny. ’t Eerst of ’t tweede (TT) 

jaar, ‘k weet (TT) het nie (TT) juist. 

Koen:  Dag Danny. ’t (TT) Eerste jaar, tweede jaar? 

Danny: Tweede, tweede zomer nu, ja. 

Koen: Kwamt ge (TT + TF) echt van nergens? 

Danny: Euhm..mijn kennis was, was heel erg beperkt, ja, inderdaad ja. 

Koen: En hoe ben j’ ier (TT) dan terecht gekomen? 

Danny: Awè (TT), ik ad (TT) wel zin euh..om te..om te gaan tuinieren. Euh..ma 

(TT) bij mij thuis is daar nie (TT) echt een mogelijkheid voor. 

Koen: Maar g’ ad (TT) dan wel een zekere gevoeligheid met, me (TT) dingen 

die in de natuur omgaan of…? 

Danny: Euh..ja, natuur euh..interesseert mij wel euh..ja, euh..ja, ook omda ‘k me 

(TT) bijen bezig ben enzo. 

Koen: J’ ebt (TT) die toch nie (TT) mee naar ier (TT) gebracht? 

Danny:  Ze staan daar euh achter euh achter aan da (TT) scherm, ja. 

Koen: Dus, jij bestuift hier eigenlijk die euh die hectaren? 

Luc:  Voor de bestuiving van ons (TT) planten…was hij…welkom. 

Koen: Da (TT) kan ek (INF) mij wel voorstellen. 

Danny: Da (TT) zijn ze dan. 

Koen: Ja, da (TT) zijn de, de medewerkers achter de schermen eigenlijk, 

letterlijk en figuurlijk. 
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Danny: Ja, ja. 

Koen: Zeg, en waar heb je dat tan (TT) daarvoor gedaan?  

Danny: Euh, daarvoor euh stonden de bijen euh op mijn, op mijn werk euh in 

Merelbeke. 

Koen: Naast u (TT) computer? 

Danny: Ha, neen. Ergens aan een, aan een bosrand. 

Koen: Ah ja. 

Danny: Ma ’t is (TT) euh wel euh veel handiger als imker om u (TT), om u (TT) 

bijen euh dichtbij te hebben en aangezien ik hier euh hier veel ben om in 

de tuin te werken…zijn de twee euh perfect euh combineerbaar. 

  

Koen: Zeg Luc, de, de mensen die nu graag zo’n tuintje zouden willen huren, 

hoe pakken die da ‘t (TT) best aan, he (INF)? En zijn er ook voorwaarden 

aan? 

Luc: Ten eerste, de tuin proper houden. Da (TT) is de eerst.. (AW), grootste 

voorwaarde. De tweede: minimum zeven verschillende soorten groenten 

zetten en enkele bloemetjes en wa (TT) fruit. 

Koen: Maar der (TT) is nog een lange wachtlijst, he (INF)? 

Luc: Der (TT) is nog een wange lachtrijst [Verspreking]. 

Koen: Hoeveel wachtenden voor u (TT)? 

Luc: Voor ’t (TT) moment denk ik dan (TT) er ongeveer tachtig, vijfentachtig 

op de wachtlijst staan, dus.... 

Koen: Teken dat ’t (TT) echt wel een succes is. 

Luc: Ja, ja, ja. 

Koen: Bedankt voor euh het toereke (TT) in uwen of (TT), zal ik maar zeggen. 

Luc: Ja, dank u wel, ja. 

 

[Groen in nood] 

Metaniveau   

Koen: Zit je met een tuinprobleem dat je maar niet opgelost krijgt? Misschien 

kan Groene Vingers je dan wel uit de nood helpen. Tuinexpert Jean 

Vanhoof gaat iedere week op pad om het tuinprobleem van een kijker de 

wereld uit te helpen. 

In de camera  

Dirk: Dag Jean. Ik ben Dirk. Ik heb hier een heel diervriendelijke tuin, maar wat 

kan ik doen om de dieren de winter goed te laten doorkomen? 
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Dialoog   

Jean: Dag Dirk.  

Dirk:  Ah, dag Jean. 

Jean: Zeg, jouw tuin, dad (TT) is echt wel, ja, de natuurtuin, he (INF). Want ik 

heb gezien dat er euh dat er vlinders zitten op allerlei bloeiende planten 

en ik zie dat hier een bloemenwei die boordenvol zaadjes zit, ja, dad (TT) 

is een gedekte tafel voor heel wat nuttige dieren. Dus, ge zijt goe (TT) 

bezig, maar de winter… 

Dirk: Ja, wat in de winter? Dat is een enorm probleem. Ik weet niet wat ik juist 

kan doen om daar euh de dieren beter euh te houden. 

Jean: Awel (TT), laten we beginnen met euh iets te maken voor de vogels. 

Dirk: Oké. 

Jean: Oké? 

  

Jean: Ziezo Dirk, wij gaan kokkerellen voor de vogeltjes.  

Dirk: Ja. 

Jean: We gaan zorgen dat zowel de insectenetende als de zaadetende vogels 

in de winter in uwen (TT) tuin kunnen voedsel vinden. En het eerste da 

(TT) we doen, kijk, dat is een, een dierlijk vet nemen dat goed uithardt. 

Dat doen w’ er efkes (TT) in…en da (TT) begint onmiddellijk te smelten. 

Je mag zeker nooit margarine gebruiken, want margarine, daar krijgen ze 

diarree van en da (TT) ’s ook nie (TT) de bedoeling, he (INF)? Hihi. Zo, 

roer jij even verder? 

Dirk: Ja. 

Jean: Dan neem ik ier (TT) de zonnebloempitten en die mogen der (TT) echt 

een paar handen vol bij, kijk…Het vuur ook nie (TT) te warm zetten. ’t 

(TT) Moet nie (TT) koken, he (INF). En dan, hier zie, dan komt het 

kanariezaad erbij. 

Dirk: Da (TT) wordt al een dik papke (TT). 

Jean: Da (TT) wordt een dik papke (TT). We maken het dik genoeg. Dan gaan 

(TT) die zaadjes en die zonnebloempitten beter gemengd zijn. Het moet 

meer zijn dan vet. Het vet dient eigenlijk grotendeels om de zaden goed 

bij mekaar te houden. Dus, nu heb ik gewoon een binddraad uit ten (TT) 

tuin. Ik leg daar gewoon e (TT) klein knooppeken (TT) in benejen (DIA). 

Da (TT) gaat zo gewoon in e (TT) plattekaaspotje. 

Dirk: Ja… 
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Jean: Voilà (TT). En nu kunnen we gewoon met te (TT) pollepel die dingen 

gaan (TT) volscheppen. Dus, als gij efkes (TT) wilt scheppen. Ik zal ’t 

(TT) vasthouden. 

Dirk: Oké. 

Jean: Voilà (TT) Dirk, kijk, terwijl dat (TT) deze afkoelen, kunnen wij al aan 

andere dieren beginnen denken. De vogels, dat was één. Maar we gaan 

nu eens denken aan de egels in uwen (TT) tuin, nog zo’n nuttig dier. 

Dirk: Ja. 

 

[Muziek] 

Dialoog 

Jean: We gaan hier in uw (TT) moestuin een overwinteringsplaats voor egels 

maken, want ze komen graag in de moestuin en dan zijn z’ (TT) er in het 

voorjaar als de kippen bij om de slakken enzo te pakken, want egels zijn 

slakkeneters. Pak jij even wat van die dorre bladeren daar, Dirk. 

Voilà (TT), kijk Dirk, dit wordt hun winterdekentje. We zetten daar het 

egelhuisje op. Dan maken we een tunnel; da (TT) ’s een beetje tegen 

den (TT) tocht, he (INF). Zo, we zetten die pan der (TT) zo op. Voilà 

(TT), langs daar kunnen ze binnenkomen. Nu alleen der (TT) nog voor 

zorgen, Dirk, dat da (TT) vanboven (TT) een beetje waterdicht is. En 

alles wat we nu nog moeten doen, dat is zorgen dat het ook vorstvrij blijft. 

Da (TT) wil zeggen: compost, bladgrond, afgevallen bladeren, alles wat je 

van, ja, organische rommel in de tuin liggen hebt, dat mag erover. We 

maken daar echt e (TT) mooi hoopken (TT) over en voor de 

bescherming dekken we da (TT) nog ‘ns af me wa (TT) takken. Voilà 

(TT), en dan is je winterverblijf voor de egels helemaal klaar. 

 

[Muziek] 

Dialoog  

Jean: Kijk Dirk, hier gaan we nog een overwinteringhotelletje maken voor de 

padden, want de padden, die gaan op jacht naar kleine pasgeboren 

slakjes. Dus, het eerste wat we doen, is een warm dekje van bladgrond. 

Daar kruipen z’ (TT) onder, he (INF). 

Dirk: Ja. 

Jean: Maar nu moeten we zorgen da (TT) ze droog blijven, dus dat doen we 

hier met tat (TT) stuk golfplaat. Voilà (TT), kijk, plaats genoeg om 
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deronder (TT) te kruipen en nu gaan we nog zorgen da ’t (TT) er nie 

(TT) onder vriest en dat doen we eigenlijk op twee manieren. Eerst 

gewoon een stuk nokkenplastiek erover en dit gaan we nu afdekken me 

(TT) bladgrond of met gewoon aarde, oké? 

 

[Muziek] 

Dialoog 

Jean: Kijk Dirk, die padden, die kunnen hier overwinteren in uwen (TT) tuin, 

waar ze thuishoren, en in het voorjaar meteen op jacht gaan naar die 

klein slakjes, terwijl den (TT) egel naar de grote slakken op jacht gaat en 

terwijl heel de winter u (TT) vogels zich tegoed zullen doen aan de 

vetbollen. 

We zullen ‘ns kijken, he (INF) Dirk, hoe het met te (TT), met onze 

vetbollen staat.  

Ah, precies al goed uitgehard, he (INF). Hier, een beetje met je hand 

errond, kijk, en ze lossen al vrij goed, hier zie. Voilà (TT), zie de (TT). En 

da (TT) ‘s klaar. Maar,  ge moogt (TT) ze nu nog nie (TT) ophangen, ’t 

is (TT) nog te vroeg. Je mag ze pas hangen als het gaat vriezen. Dus, zo 

eind november ongeveer. Dan mag je z’ (TT) in de boom hangen, want 

dan gaan de insecten in de tuin dood en dan hebben de insectenetende 

vogels eigenlijk wel behoefte hieraan. Dan kun je ze zo van binnen 

bewonderen, he (INF). Voilà (TT), Dirk, ik hoop da ‘k (TT) je wat nuttige 

wintertips heb kunnen geven. 

Dirk: Dank u wel, Jean. 

Jean: Graag gedaan. Tot ziens, he. Daag  

Metaniveau   

Koen: Heb jij ook een interessante tuinvraag voor Jean? Stuur dan zeker een 

mail naar groene punt vingers at VTM punt be. 

 

[Tuin in de kijker] 

Metaniveau   

Koen: Vandaag ben ik voor Groene Vingers op stap in Pulderbos. Annie leidt 

me rond in haar tuin ‘Tussen bos en vijvers’. 

Dialoog   

Koen: Ja, Annie, hoe lang geleden ben je hier aan de slag gegaan eigenlijk in 

de tuin? 

mailto:groene.vingers@vtm.be
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Annie:  Wel, Koen, wij wonen hier van vierenzeventig, dus je zou kunnen zeggen 

van vierenzeventig. 

Koen: Ja, en was de tuin er al? Of hebben jullie…? 

Annie: Nee, nee, nee, we hebben eigenlijk een bos gekocht. Een bos met hoge, 

oude bomen. 

Koen: En dan ben je begonnen met tie (TT) vijver, hier, of was de vijver…? 

Annie: Die vijver lag hier niet. Die hebben wij aangelegd op het laagste stuk van 

het terrein. ’t Is (TT) een natuurlijke vijver met een afloop naar de 

riolering. 

Koen: Dus het was of het is hier echt wel heel vochtig, he (INF)? 

Annie: Het is hier vochtig tot nat. 

Koen: Ja, want we zijn hier in de Kempen. Ik neem aan erg zanderige grond? 

Annie: Zandgrond, maar aangerijkt met humus. Veel humus, die natuurlijk 

ontstaan is, doordat da (TT) bos al, da (TT) staat ier (TT) al…meer dan 

honderd jaar. 

Koen: Ja, ja, ja. 

Annie: Dus dan heb j’ een (TT) dikke humuslaag.  

Koen: Ja. 

Annie: Dus mest ofzo moet je hier nie (TT) gebruiken. 

 

[Muziek] 

Dialoog 

Koen: ’t (TT) Zijn weelderige borders, he (INF), Annie? 

Annie: Ik denk dat toch. Op dit tijdstip van het jaar toch in ieder geval. Hier 

komen dan… 

Koen: Vochtige, vochtige grond, zei je, he (INF)? Ik merk daar niks van. 

Annie: Ja, ma (TT) dat komt omdat ik met greppels werk, me (TT) plaatselijke 

greppels. Hier zie je zo een greppel. Da (TT) ’s een meter diep 

uitgeschopt en dan opgevuld me (TT) puin en daarboven me (TT) keien 

en daar zie je der (TT) nog één. 

Koen: J’ ebt (TT) ook gezorgd voor kleur in de border, he (INF), Annie? 

Annie: Ja, ja, absoluut. 

Koen: In het najaar nog. 
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Annie: In het najaar, zeker in het najaar. Vooral voor de bijen, voor d’ insecten 

(TT), voor de vlinders. ’t Is (TT) heel belangrijk dat zij laat op het jaar 

nectar kunnen hebben om vol energie de winter in te kunnen gaan. Euh 

ik gebruik daarvoor echinacea’s, persicaria’s, verbena bonariensis, 

moederkruid. 

Koen: En ook allemaal planten die, die een heel natuurlijk gevoel geven. 

Annie: Ja, ja, ja, ja. Ik wil eigenlijk een soort van…geordende wanorde, zou je 

kunnen noemen. He (INF)? Een, een natuurlijk ogende tuin. Niet te netjes 

en niet te strak. En ik eb (TT) op ’t (TT) ogenblik zelfs een projectje op 

stapel gezet waar…een wilde hoek zal ontstaan. Waar de tuin echt z’n 

eigen gangetje mag gaan. Waar zich intussen ook al heel wa (TT) vaste 

planten hebben gevestigd. Ook weer nuttig voor de bijen en voor de 

vlinders. 

Koen: Annie, je tuin heet ‘Tussen bos en vijvers’. Wat de vijvers betreft, ja, da 

(TT) begrijp ik volledig, maar dat bos heb ik nog niet gezien. 

Annie: Hier heb je de openheid van de vijvers met alle beplanting derrond (TT), 

maar nu gaan w’ is (TT) even naar daar…en daar is het bos. 

Koen: Daar is ’t (TT) bos? Ah ja, ja, perfect. 

 

[Muziek] 

Dialoog 

Koen: Da (TT) zijn euh, neem ik aan, een aantal bomen die ge (TT) echt hebt 

laten staan? Die der (TT) stonden? 

Annie:  Ja, tuurlijk, die ‘k eb (TT) laten staan. Da (TT) zijn bomen van…honderd 

jaar oud. 

Koen: Ja, ja, ja. 

Annie: Die elzen, als je die bekijkt. Ik heb nog nooit ergens zo’n (TF) grote, hoge 

elzen gezien. Ook de es, de boom waar wij nu onder staan, die zijn 

allemaal aangeplant door euh de burggraafse grootvader en die is zelf 

negentig jaar. Da (TT) zijn bomen van honderd jaar oud. 

Koen: Mooi. Ja, ik heb nog een heel (TT) boswandeling voor de boeg dan voor 

ik thuis ben. 

Annie: Ja. 

Koen: Dus ik ga afscheid nemen. 

Annie: Ja. 

Koen: Dank u wel, Annie. 



54 
 

Annie: Tot ziens. 

Metaniveau   

Koen: Zo dadelijk is Groene Vingers er terug met een handige tip van Jean en 

een droomontwerp van onze tuinarchitect Timothy. 

 

[Reclame] 

Metaniveau   

Koen: Welkom terug bij Groene Vingers. Zo dadelijk is Timothy er met z’n 

ontwerp van een droomtuin, maar eerst is het de beurt aan tuinexpert 

Jean Vanhoof. Dankzij zijn handige tuintips kan je iedere uitdaging in je 

tuin probleemloos de baas. 

In de camera  

Jean: Ontzuren, dat doe je best met kalk en de ideale periode om kalk te 

strooien op het gazon – maar eigenlijk ook in gans (TT) de tuin –  is nu, 

in het najaar. Dan zal de grond tegen volgende lente voldoende ontzuurd 

zijn en zullen de plantenwortels heel goed alle voedingstoffen kunnen 

opnemen. En strooien gaan we doen, hier, met deze korrels, kijk. Die 

gaan (TT) in de regen van de herfst heel gemakkelijk oplossen in de 

bodem. Wat veel tuinders niet weten is dat kalk bovendien nog ‘ns heel 

goed is voor de structuur van de grond.  

Het is echte calciumcarbonaat, natuurkalk dus. Daar zit calcium in, da 

(TT) ’s een heel belangrijk spoorelement, zeg maar vitamine, voor de 

plant. Maar nie (TT) alleen calcium, der (TT) zit ook magnesium in en die 

gaat dan weer zorgen voor een frisgroene graskleur. 

De grondanalyse hier, wel, die laat me precies zien hoeveel ik per 

vierkante meter moet gaan (TT) strooien. Dat is heel gemakkelijk. En om 

gelijkmatig te verdelen, ga ik in twee richtingen strooien. We zijn 

vertrokken! 

 

[Muziek] 

In de camera 

Jean: Voilà (TT), klaar met strooien. Een kleine moeite waarvoor je gazon je 

volgend jaar zeker rijkelijk gaat (TT) belonen. 

 

[Van droom naar tuin] 
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Metaniveau   

Koen: Iedere week tovert onze tuinarchitect Timothy tuindromen om tot een 

ontwerp op maat. Dit is z’n opdracht voor deze week. 

In de camera   

Stijn: Hallo, wij zijn Stijn en Nathalie. 

Nathalie: W’ ebben (TT) een grote tuin, ma (TT) we weten nie wa (TT) we der 

(TT) mee moeten doen. 

Stijn:  Kan jij ons hierbij helpen, Timothy? 

 

[Muziek] 

In de camera 

Stijn: Hier zitten we in de achtertuin en zouden we graag een groot terras 

ebben (TT). Da (TT) mag eventueel overdekt zijn. 

Nathalie: W’ adden (TT) ook graag een zwemvijver gehad. Misschien iets 

rechthoekigs. Iets van een tiental meter zoda (TT) we toch nog iets 

kunnen zwemmen. 

Stijn: De twee grote bomen, hier, hadden w’ ook (TT) graag gehouden, omda 

(TT) ze veel schaduw en noten geven en ’t is (INF) ook een mooi uitzicht, 

natuurlijk. Ik speel graag een spelletje petanque, dus een petanquebaan 

zou ook altijd welkom zijn. 

Nathalie: De tuin hoeft nie (TT) te strak te zijn. W’ adden (TT) eerder iets 

natuurlijk (TF) in onze gedachten. 

Oké Timothy, dit is onze tuin en waar wij aan dachten. We zijn heel 

benieuwd naar u (TT) ontwerp. 

 

[Muziek] 

Dialoog 

Timothy: Hey, hallo. Dag Stijn, Nathalie. 

Nathalie: Hallo. 

Timothy: ‘k Eb (TT) jullie filmpje gezien. Jullie zijn op zoek naar een mooie tuin 

voor bij jullie woning. ‘k Eb (TT) iets getekend en we gaan ‘ns kijken, he 

(INF). 

Stijn: Oké. 

Nathalie: We zijn heel benieuwd. 
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Timothy: Stijn en Nathalie, jullie wonen hier in een prachtige woning, zowel 

vanbuiten als vanbinnen. En daar gaan w’ (INF) een mooie tuin ook bij 

ontwerpen. 

Stijn: Ja. 

Timothy: Ma, ‘k eb (TT) gezien, de voortuin, daar hebben jullie eigenlijk nie (TT) 

over gesproken. Hoe komt da (TT)? 

Stijn: Omdat ij (TT) door de vorige eigenaars al is aangelegd en omda (TT) we 

daar ook tevreden mee zijn. 

Timothy: ‘k Eb em (TT) wel ’n keer (TT) bekeken en mits een paar kleine 

aanpassingen kunnen we toch het beeld nog een beetje verbeteren…in 

mijn ogen. 

Stijn: Oké. 

Timothy: Gaan we daar eerst naar kijken? 

Stijn: Ja, goed. 

Timothy: Wat denken jullie dervan (TT)? 

Stijn: Tof. 

Nathalie: Ja. 

Timothy: Dus, dit gedeelte hier – jullie parking en oprit – heb ik bewaard. Alleen ten 

opzichte van de parking heb ik een boom voorzien zodanig dat deze 

schaduw kan geven over de geparkeerde wagens. Altijd leuker om in een 

frisse wagen terecht te komen. Vooraan afgesloten met een lage haag en 

dan het grote gazon, da (TT) vond ik saai. Eerlijk gezegd, jullie hebben ’n 

vrij hoge woning. Die staat tan (TT) in een vlakte, dus echt zo op zijn 

troon. Nu, door hier zes bomen in formatie te gaan planten, gaan (TT) we 

die dimensie in de hoogte terug gaan (TT) krijgen. Gaat het huis ook 

meer tot zijn recht gaan (TT) komen en hiertussen gaat (TT) er een as 

gecreëerd worden en die as stuit op een smeedijzeren hekwerk. Het mag 

echt wel een groot hekken zijn, een beetje verweerd, ge (TT) moet (TT) 

ta nie gaan (TT) schilderen ofzo. Da (TT) mag wel wa (TT) roest zijn 

enal (INF). Die is ingekleed hier aan de zijgevel met een haag. Dit is voor 

de voortuin. Nu kunnen we gaan kijken naar de achtertuin. 

Stijn: Ja. 

Timothy: Dit is het zicht van hieruit, uit de leefruimte. 

Stijn: Ja. 

Nathalie: Heel mooi. 
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Timothy: Hebben we aansluitend…groot terras. Voldoende ruimte om een mooie 

eettafel te gaan plaatsen. De verharding kunnen jullie zelf kiezen, maar ‘k 

(TT) zou wel een grote tegel gaan (TT) kiezen. In het verlengde daarvan 

komt de zwemvijver, een grote zwemvijver: vier op tien meter. En, zoals 

jullie weten, hebben we ook een filterend gedeelte nodig en da (TT) zou 

ik hier plaatsen, van achter aan de vijver zo mooi langs het terras, een 

brede geul. Jullie hadden gevraagd om eventueel het eerste terras te 

gaan overdekken. Nu, ik eb (TT) gezien dat tat (TT) een heel donkere 

hoek is. De zon draait er rond, ma (TT) heel veel schaduw van het 

gebouw hiernaast, van de stalling. Dus ik zou ’t nie gaan (TT) 

overdekken, want dan gaan we ’t (TT) nog donkerder gaan (TT) maken. 

Nu, ik zou eerder opteren om hier achteraan, in de tuin, een overdekt 

terras te gaan maken. En ’t is (TT) een beetje speciaal. Waarom? Ik werk 

met shades, da (TT) ’s een vrij nieuw systeem. Da (TT) ’s glas binnen me 

(TT) lamellen die we kunnen open en toe draaien. En dan horizontaal. 

Dan kunnen we kiezen: willen we schaduw, doen we alles dicht; willen we 

toch nog een beetje licht of zon binnen krijgen, dan kunnen we z’ (TT) 

open zetten. Dan kun de (TT) nog altijd kiezen. Links ervan en dan hier 

rechts werk ik met een aantal taxusstructuren, dus groenblijvende 

structuren die de basis van jullie tuin moeten gaan (TT) vormen. Da (TT) 

we zowel winter als zomer groen hebben in de tuin. Da (TT) ’s toch 

belangrijk da (TT) we ergens een ruggengraat hebben en die gaan daar 

wel voor zorgen en die vormen hier ook een mooie as naast de as da 

(TT) we van ieruit (TT) in de leefruimte al gaan… Dit is, voor nu, het 

drukkere gedeelte, maar hier links aan de woning hebben jullie nog ‘n 

rustiger gedeelte. Ook een vrij grote tuin nog en daar zou ik willen 

werken, rechts, met een vrij robuuste euh heesterborder. Kunnen wel 

bloeiende heesters in zitten, dus ’t (TT) mag nie (TT) saai worden, en 

daarin verwerkt: de petanquebaan. 

Stijn: Ja. 

Timothy: Speciaal voor jou. 

Stijn: Tof. 

Timothy: Kan je met vrienden euh gerust een potje petanque gaan spelen. En dan 

de andere zijde, gebogen lijnen, nie (TT) te breed. Ma (TT) dan me (TT) 

vaste planten, nog een bloemenborder. En dan helemaal achteraan, de 

bomen worden behouden. Die worden wel allemaal opgesnoeid, zodanig 
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da (TT) we het zicht nie (TT) gaan blokkeren en dat ‘t (TT) terug (TF) 

wa (TT) luchtiger wordt. Voilà (TT), dat is ongeveer nu mijn idee voor 

jullie tuin. Wa (TT) denken jullie ervan? 

Nathalie: Heel origineel ideeën. Ik zou der (TT) zelf nie (TT) op… 

Stijn: Vooral de voorkant had ik nooit aan, zelf aan gedacht om het langs ier 

(TT) af te sluiten. 

Timothy:  Voilà (TT), met een minimum aan ingrepen – want uiteindelijk, de grote 

structuur blijft erin – kunnen we toch het beeld van, van de straatzijde 

totaal veranderen. 

Nathalie: Ja. 

Stijn: Ja. De grootste kost is dat dan vooral de zwemvijver? 

Timothy: Ja, de zwemvijver en ook het gedeelte van de terrassen ier (TT) zal de 

grootste hap van het budget in beslag nemen. Een zwemvijver – degelijk 

aangelegd – mag je toch minimum dertigduizend euro rekenen. Goed, als 

j’ em onderoudt (TT) en ij (TT) ’s goed aangelegd, heb j’ em (TT) wel 

voor het leven. Ga der (TT) heel veel geniet (TF) van ebben (TT). Ma 

(TT) in totaalconcept, zonder de zwemvijver, mag je toch op een dertig- 

,vijfendertigduizend euro rekenen. Kijk, jullie ebben (TT) nu jullie 

ontwerp. Mits een beetje hulp van euh vrienden en ouders zal er wel euh 

schot in de zaak komen. 

Nathalie: Ja. 

Timothy: En ik ben tevreden dat ik jullie toch kunnen helpen heb (TT), he (INF). 

Nathalie: Absoluut. Heel hartelijk bedankt. 

Timothy: Me (TT) veel plezier gedaan. 

 

[Toon je tuin] 

Metaniveau   

Koen: In Toon je tuin krijgen kijkers de kans hun tuinfoto’s te tonen en zo een 

verzorgingspakket voor de tuin in de wacht te slepen. Deze week is dit de 

winnaar. Proficiat! Wil jij ook graag je tuin tonen in Groene Vingers? Mail 

ons dan op groene punt vingers at vtm punt be. Zo, dit was het dan voor 

deze week. Voor meer info over deze aflevering, surf zeker eens naar 

onze website. Tot volgende week! 

 

 

mailto:groene.vingers@vtm.be
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Transcriptie 5 
 

 

Programma: Royalty 

Presentatoren: Kathy Pauwels 

                Zender: VTM 

Datum: zondag 13 november 2011 

 

 

In de camera  

Kathy: Goede avond en welkom bij Royalty. Vrijdag was het elf november of 

Wapenstilstand. Dan wordt het einde van de Eerste Wereldoorlog 

herdacht. En ook voor de Belgische koninklijke familie is dat een 

historisch moment om bij stil te staan. 

Metaniveau   

Pascal: Opvallend: het was dit jaar niet de koning die deelnam aan de 

plechtigheden, maar de jongere generatie. Prinses Mathilde trok naar 

Ieper voor ‘The Last Post Ceremony’ onder de Menenpoort. Op de muren 

van de Menenpoort staan de namen van vijfenvijftig duizend Britse 

soldaten die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog en van wie het 

stoffelijk overschot nooit werd teruggevonden of niet kon worden 

geïdentificeerd.  

Mathilde legt er een bloemenkrans neer in naam van de koning en de 

koningin.  

Naar aanleiding van de Olympische Spelen die volgend jaar plaatsvinden 

in Londen, woonde een delegatie van het Belgisch Olympisch Comité de 

ceremonie bij. Prinses Mathilde begroette onder meer Fred 

Deburghgraeve, Ulla Werbrouck en Eddy Merckx. En na afloop van de 

ceremonie begroette de prinses de klaroenblazers die elke dag onder de 

Menenpoort de Last Post blazen als eerbetoon aan de gesneuvelden. 

In Brussel intussen nam prins Filip deel aan de plechtigheden bij het graf 

van de onbekende soldaat. ’t Is normaal de koning die de ceremonie 

bijwoont, maar Albert liet zich vervangen door zijn oudste zoon. Het 

paleis gaf geen reden op voor de wissel. Drie jaar geleden nam prins Filip 

ook al ‘ns de plaats in van z’n vader. 
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In de camera  

Kathy: De Koning Boudewijnstichting is op zoek naar kandidaten voor de 

Prinses Mathildeprijs. Dat is een prijs die wordt toegekend aan kwetsbare 

mensen in onze samenleving. En Mathilde, die ging deze week al twee 

kandidaat projecten bezoeken.  

Metaniveau   

Kathy: In Leuven bezoekt prinses Mathilde De Bakermat, een organisatie die 

moeders begeleidt voor en na de bevalling. In de klas ‘Borstvoeding’ 

ontmoet de prinses aanstaande moeders. 

Dialoog [ondertiteld] 

Mathilde: En dus voor de kerstfeest hebt u… 

Jonge moeder: Ja, negen december, normaal gezien. 

Mathilde: Misschien voor Sinterklaas, he? Misschien. 

Jonge moeder: Ja, een mooi cadeau! 

Mathilde: En u weet of het een meisje of een… 

Jonge moeder: Ja, da weten we. 

Mathilde: Maar we zeggen dat niet! 

Metaniveau  

Kathy:  De Prinses Mathildeprijs 2012 zal worden uitgereikt aan een organisatie 

die de strijd aanbindt tegen armoede bij kinderen. Die strijd begint soms 

al vóór de geboorte. In Péruwelz in Henegouwen bezoekt prinses 

Mathilde een organisatie die vrouwen ondersteunt die ongewild zwanger 

werden.  

Dialoog   

Mathilde: [Frans] 

Jonge moeder: [Frans] 

Metaniveau   

Kathy: Tot eind deze maand kunnen organisaties zich inschrijven voor de 

Prinses Mathildeprijs. De prijs bedraagt tienduizend euro en wordt in mei 

uitgereikt in het Koninklijk Paleis. 

In de camera  

Kathy: Prinses Astrid heeft voor het eerst in haar leven de marathon van New 

York gelopen. En ze deed dat niet alleen. Ook haar man Lorenz en zoon 

Amedeo trokken de sportschoenen aan. En voor Astrid was de finishlijn 

meer dan een mijlpaal.  
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Metaniveau   

Reinout: Met ruim zevenenveertigduizend lopers zijn ze en bij de negenenvijftig 

Belgische vrouwelijke deelneemsters ook prinses Astrid. Vorig jaar liep ze 

‘n halve marathon in Zwitserland; nu voor het eerst een hele marathon. 

En prinses of niet, wie na tweeënveertig kilometer de eindmeet haalt, 

vergeet dat gevoel nooit meer. 

In de camera  

Prinses Astrid: Ik ben heel trots natuurlijk. Zo fier als een, een gieter, uiteraard. Ook als 

het niet zo uitstekend was qua uur, maar bon qua tijd, maar ik, ik heb het 

uitgelopen en dat is het belangrijkste, denk ik, en ben zo tevreden dat ik 

iets euh gedaan heb met m’n echtgenoot en m’n, m’n zoon. 

Metaniveau   

Reinout: Astrid liep de tweeënveertig kilometer in vijf uur en tweeënvijftig minuten 

en eindigde daarmee op de duizend achthonderd tachtigste plaats voor 

mensen van haar leeftijd. In juni wordt de prinses vijftig. 

In de camera  

Kathy: Eergisteren is Guillaume van Luxemburg dertig geworden. Guillaume is 

de oudste zoon van Groothertog Henri en Groothertogin Maria-Theresia 

en hij is dus de erfgroothertog, maar bovenal een sportieve dertiger. 

Metaniveau   

Pascal: Dit is het favoriete plekje van prins Guillaume van Luxemburg: een smal 

wegje helemaal bovenaan het Groothertogdom. Hier heeft hij een mooi 

uitzicht op het ministaatje van amper vijfhonderdduizend inwoners.  

In de camera   

Guillaume: [Frans] 

Metaniveau   

Pascal: Het Groothertogpaleis is de werkplek van prins Guillaume. In dit bureau, 

dat door z’n moeder Groothertogin Maria-Theresia is ingericht, bereidt de 

Luxemburgse troonopvolger zijn werkbezoeken voor, onder leiding van 

zijn vader Groothertog Henri. 

In de camera   

Guillaume: [Frans] 

Metaniveau   

Pascal:  In tweeduizend werd de toen negentienjarige Guillaume officieel 

benoemd tot troonopvolger. Sindsdien vertegenwoordigt hij z’n land 

tijdens economische missies in het buitenland, zoals onlangs in China. 
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In de camera   

Guillaume: [Frans] 

Metaniveau   

Pascal: Prins Guillaume voelt zich even goed tussen gewone mensen als tussen 

andere royals als Haakon van Noorwegen of Frederik van Denemarken. 

Met onze prins Filip en prinses Mathilde heeft ie een speciale band. 

Guillaume is ook de peter van prins Emanuel.  

In de camera   

Guillaume: [Frans] 

Metaniveau   

Pascal: Aan z’n grootmoeder, wijlen Josefien- Charlotte, de zus van koning 

Albert, heeft Guillaume warme herinneringen. 

In de camera   

Guillaume: [Frans] 

Metaniveau  

Pascal:  Guillaume neemt ons mee naar z’n privéappartement in het paleis. Hij 

woont er niet, maar komt er wel tot rust. Hij vertelt er voor de eerste keer 

over z’n liefdesleven. 

In de camera   

Guillaume: [Frans] 

Metaniveau   

Pascal: In z’n vrije tijd is Guillaume vooral met sport bezig. Hij skiet graag, maar 

z’n grote passie is tennis. Hij speelt twee uur per week. 

In de camera   

Guillaume: [Frans] 

Metaniveau   

Pascal: Guillaume is vrijdag dertig jaar geworden. Dit weekend houdt hij een 

bescheiden feestje om dat te vieren. 

In de camera   

Guillaume: [Frans] 

In de camera  

Kathy: Straks zien we de Oranjes op de Caraïben met de koninklijke voeten van 

de vloer gaan en we hebben ook een gesprek met de bestseller auteur 

die persoonlijke vriendin is van prinses Máxima en prins Charles. 
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[Reclame] 

In de camera  

Kathy: En opnieuw welkom bij Royalty. De Nederlandse koningin Beatrix, 

kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima hebben een bezoek 

gebracht aan het Caraïbische deel van hun koninkrijk en de Caribische 

klanken hoeven maar even te klinken of de Oranjes, die swingden al 

mee. 

Metaniveau   

Kathy: De rondreis begint op Aruba. Het wordt een tiendaags gevarieerd 

programma met werkbezoeken rond wijkverbetering, natuurbehoud, 

onderwijs, sport en cultuur. De Oranjes voelen zich helemaal thuis. 

Voor publiek  

Koningin 

Beatrix: 

Wij voelen ons hier thuis. We zijn blij op Aruba te zijn. Het is een, weer 

een feest om bij u allemaal te mogen zijn. Ik euh, wil ook namens mijn 

zoon en schoondochter zeggen: “Wij hebben genoten en we zijn u zeer, 

zeer dankbaar”. Dank u wel.  

Metaniveau  

Kathy: Maar af en toe wordt ook de rust opgezocht in indrukwekkende 

natuurparken. Met een open jeep gaan de koningin, de prins en de 

prinses het park in.  

Vanaf Aruba gaat het bezoek richting Bonaire, voor de toeristen een echt 

duikparadijs. De hele reis zorgt voor veel ambiance. De koninklijke 

voetjes gaan regelmatig van de grond. 

Op Curaçao nemen de Oranjes een kijkje in de Prinses Margriet School. 

De leerlingen gaan spontaan tegen alle protocol in. 

Soms worden de Nederlandse royals (Eng) iets te onstuimig onthaald. 

De Oranjes zouden het liefst eens een gesprek hebben zonder 

gefotografeerd te worden. Maar ja, je maakt nu eenmaal niet dagelijks 

mee dat er koninklijk bezoek is. Ook de koningin wordt belaagd met 

mobieltjes. 

Na tien dagen gaat het koninklijk gezelschap terug richting Nederland en 

moeten de zomerse outfit en de ambiance terug de kast in.  

In de camera  

Kathy: In Groot-Brittannië blijven William en Kate het nieuws beheersen. Hoe 

hard prins Charles z’n best ook doet, de Britten blijven vooral 

geïnteresseerd in het doen en laten van de jonge royals (Eng).  
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Metaniveau   

Brigitte: Een sober gebeuren zoals een liefdadigheidsdiner voor 

oorlogsslachtoffers haalt de internationale pers, enkel en alleen omdat 

William en Kate er als gastheren fungeren. 

Voor publiek   

Prins William: [Engels] 

Metaniveau  

Brigitte:  Bovendien is net bekend geraakt dat William in de lente voor zes weken 

als reddingspiloot naar de Falklandeilanden trekt. Eind volgend jaar zou 

het paar voorgoed verhuizen naar Kensington Palace. Tegen die tijd 

wordt daar een groter appartement ingericht. 

Kate en William gebruiken deze grote mediabelangstelling ook graag 

voor het goede doel. Samen met het Deense kroonprinselijke paar, 

Frederik en Mary, hebben ze in Kopenhagen enkele voedselpakketten 

gemaakt voor de vluchtelingenkampen in Oost-Afrika.  

In de camera   

Prinses Kate: [Engels] 

Metaniveau  

Brigitte: Voor de activiteiten van prins Charles en z’n echtgenote Camilla is er de 

jongste tijd veel minder persbelangstelling. Dat was vooral te merken 

tijdens hun jongste toer door Zuid-Afrika. Gelukkig had een medewerker 

van Charles zelf een kleine camera mee. Anders had niemand gezien dat 

de Britse kroonprins er geestdriftig gedanst heeft. 

In de camera  

Kathy: De bekende Britse romanschrijfster Santa Montefiore was te gast op de 

boekenbeurs in Antwerpen. Montefiore is al jaren een bestsellerauteur. In 

Groot-Brittannië is ze beter bekend onder de naam Santa Palmer-

Tomkinson en ze is al jaren bevriend met prins Charles. 

Metaniveau   

Kathy: In een mum van tijd staat er een hele rij fans te wachten, wanneer Santa 

Montefiore op de boekenbeurs aan haar signeersessie begint. De 

romantische verhalen van Montefiore gaan met miljoenen over de 

toonbank. Toch kan je Santa Palmer-Tomkinson, zoals haar meisjenaam 

luidt, geen broodschrijver noemen. Haar steenrijke ouders behoren al 

jaren tot de intieme vriendenkring van prins Charles. Toen Santa in 1998 

trouwde met de bekende historicus Montefiore was dat een society 
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event (Eng). Niet in het minst omdat prins Charles er voor het eerst in 

het openbaar verscheen met Camilla. Santa kent dus een massa 

privéverhalen over de koninklijke familie. Toch zou ze er niet aan denken 

om daarover te schrijven. 

In de camera   

S. Montefiore: [Engels] 

Metaniveau  

Kathy: En voor wie het jammer vindt dat ie zelf niet uitgenodigd was op het 

huwelijk van William en Kate heeft Santa een magere troost: op tv was er 

meer te zien dan in de kerk. 

In de camera   

S. Montefiore: [Engels] 

Metaniveau   

Kathy: Santa is ook al jaren bevriend met prinses Máxima. Zelf een half-

Argentijnse door haar moeder leerde ze Máxima kennen op haar 

negentiende tijdens haar sabbatjaar. 

In de camera   

S. Montefiore: [Engels] 

Metaniveau  

Kathy: En als troost voor de gewone stervelingen: zelfs een succesvolle vrouw 

als Santa Montefiore heeft nog dromen. 

In de camera   

S. Montefiore: [Engels] 

In de camera  

Kathy: En tot zover Royalty vanuit het Gravenhof in Dworp. Volgende week is 

het vijftien november, dus koningsdag, en ook met prins Laurent. 

Uitgebreide verslaggeving volgende week zondag. Tot dan! 
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Transcriptie 6 
 

 

Programma: Stadion 

Presentatoren: Tom Coninx 

                  Zender: VTM 

Datum: zaterdag 22 oktober 2011 

 

In de camera  

Tom: Dames en heren, goeienavond. In Oost-Vlaanderen zaten ze om zes uur 

al op het puntje van hun stoel voor de derby AA Gent-Lokeren. Gent 

moest zich herpakken na de kansloze nederlaag tegen Club Brugge. Bij 

winst bleef Gent op één punt hangen van leider Anderlecht. Lokeren 

heeft juist de drive (Eng) stilaan gevonden na een zeven op negen. Het 

won voor het laatst in Gent in tweeduizend vijf. Da (TT) ’s lang geleden. U 

hoort Wouter Laarmans. 

 

[Voetbalcommentaar] 

In de camera  

Tom: Ja, toch een bescheiden en mooi debuut. 

Dialoog  

Tom: Marc Degryse, goeienavond. Gent wint voor de zevende keer, staat 

voorlopig tweede, da (TT) ’s knap, al kreeg het wat hulp van Copa euh in 

het begin van die match. 

Marc: Ja, niet alleen van Copa, ma (TT) van euh, heel Lokeren. De eerste helft 

euh vond ik Lokeren niet op niveau spelen. Natuurlijk, als je dit doet na 

vijf minuten, dan euh, ja, maak je ‘t (TT) de hele ploeg echt wel moeilijk. 

Je krijgt twee kansen om te ontzetter, Copa. De verdienste ligt bij 

Jürgensen, dat (TT) ie vanuit het middenveld mee is komen ver…euh 

druk zetten, bijkoppen. Tweede doelpunt is ook als collectief nie (TT) 

echt goed verdedigd, he (INF). Veel mensen, maar niemand die secuur 

ingrijpt. Iedere keer vinden ze toch nog ‘n vrije man, Gent, en dan is het 

uiteindelijk via een afgeweken schot dat ze de twee-nul maken, maar 

Lokeren speelde nie (TT) goed de eerste helft. Het middenveld, vierman 

middenveld, tegen drie van, van Gent, had geen overwicht en euh dat, 

dat was toch wel euh een probleem. 

Tom: Want ze wilden wel die match doen kantelen, euh Lokeren. Leek erop te 

lukken, maar uiteindelijk toch niet. 
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Marc: Nee, euh, Peter Maes verving De Pauw door Patosi en dan euh kwam er 

toch wat meer euh dreiging vanuit euh de kant van Lokeren en dan moest 

Gent toch euh met meer euh omschakeling euh spelen. Dat teden (TT) 

ze goed bij momenten. Dit is een moment van Brüls die euh perfecte 

voorzet geeft voor euh Coulibaly en in feite moet hij hier euh meer mee 

doen. Hij raakt ‘m (INF) op z’n schouder. En dat gaf aan dat, dat Lokeren 

toch beter in de wedstrijd zat. Hier hebben we nog zo een fase. ’n Beetje 

geluk, komt tie (TT) bal dan euh bij Jürgensen. Weer zo’n snelle uitbraak 

met vier mensen euh tegen vier van Lokeren. En dit keer is het euh El 

Ghanassy die opnieuw zo’n voorzet kan geven naar euh Coulibaly. Maar 

dit was iets moeilijker; daar kon ie niet bij. Maar Lokeren deed het wel 

beter de tweede helft. Ook euh dat schot van De Ceulaer tegen de deklat; 

Jürgensen euh of Ljubijankic die, die goed redde. En dan de twee 

betwiste fases, natuurlijk. De strafschop die der (TT) volgens mij geen is, 

maar evenzeer euh de rooie kaart van euh El Gam...euh El Harbaoui. Die 

ad (TT) ook mogen getrokken worden (TT), dus euh…al, langs beide 

kanten één betwistbare fase toch. 

Tom: Oké, dank je, Marc. 

In de camera  

Tom: Landskampioen Racing Genk had zeer weinig tijd om te bekomen van de 

vijf-nul afstraffing tegen Chelsea in de Champions League, dames ’n 

heren. Bergen stond vanavond aan de poorten van de Cristal Arena. Na 

twee nederlagen werd best (TF) gewonnen om de voeling met te (TT) 

top zes niet te verliezen. Bergen is dan misschien Chelsea niet, het heeft 

wel de beste aanval van het land met vierentwintig goals (Eng) en 

voorlopig drie punten meer dan Genk. U hoort Dirk Deferme. 

 

[Voetbalcommentaar] 

Dialoog   

Tom: Ja, inderdaad, mooie woorden van Kevin De Bruyne. Die zoekt, die 

mensen vonden mekaar vandaag, trokken Genk over de streep. Dat moet 

goed toen (TT) voor euh de spelers, maar ook voor de trainer na een euh 

één op negen. 
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Marc: Ja, het was nodig, denk ik, he (INF). Gezien (TF), inderdaad, de reeks 

die ze neergezet hadden, euh, ook twee Champions League euh 

nederlagen daar euh bij. En wa dat (TT) er nog komt, euh, dat is ook nie 

(TT) makkelijk. 

Tom: Naar Brugge onder andere. 

Marc: Ja, ma (TT) goed, de twee doelpunten waren twee mensenuitblinkers 

euh de voorbije weken. Natuurlijk, de fase waar dat (TT) euh de links 

achter Frank Lampard gaat toch echt wel in de fout. Twee keer, twee 

keer laat ie Buffel binnendoor komen. Hier staat ie helemaal aan de 

buitenkant. Op dit moment moet ie veel sneller naar binnen komen. Ie 

ziet euh Buffel vertrekken en dan dat tie (TT) bal van De Bruyne op maat 

komt, ja, dat weten we. Die kwaliteit heeft ie, maar euh ik denk dat 

Dennis Van Wijk de twee fases, de twee doelpunten, zijn links achter euh 

niet echt zal euh een compliment geven, ma (TT) goed, ’t is, ’t is (TT) 

goed gedaan van Buffel en, en, en De Bruyne, ma (TT) dat verwachten 

de mensen natuurlijk ook wel, he (INF). Ik bedoel, je bent kampioen en 

dan eb (TT) je uitblinkers nodig en euh tot nu toe is dat te weinig het 

geval geweest euh voor Genk. 

Tom: Ja, want, tit (TT) zijn nu euh Buffel en De Bruyne. Vorig seizoen waren 

het Vossen en Ogunjimi, die op dit moment eigenlijk bijna onzichtbaar 

zijn. 

Marc: Ja, Vossen, natuurlijk uit blessure terugkomend is al sneller 

teruggekomen dan euh dan verwacht. Dan kan je ook natuurlijk nie direc 

(TT) top zijn. En Ogunjimi, ja, die eeft (TT) een probleem ook. Euh, tegen 

Anderlecht was die nie (TT) fit. Heeft tan (TT) gespeeld met te (TT) 

nationale ploeg. Vertrekt in januari naar, naar Mallorca, ja, dan moet, dan 

kan ik wel begrijpen dat te (TT) trainer efkes (TT) voor een andere speler 

kiest, dus euh, je moet zolang dat (TT) je bij je club bent euh alles 

dervoor (TT) geven en niet de voorkeur geven aan nationale ploeg of 

aan je transfer denken. Hij moet presteren om terug in die ploeg te 

komen en vooral ook fit zijn, denk ik. Dat is euh voor veel spelers het 

geval euh bij Genk. 

In de camera  

Tom:  Cercle Brugge ontving Oud-Heverlee op Olympia. Bob Peeters en co 

hebben dit seizoen al voor hetere vuren gestaan. Plooien doet Cercle in 

elk geval niet meer zo snel; het verloor nog niet voor eigen volk. Alleen 
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Kortrijk kreeg Cercle op de knieën dit seizoen. Bij Oud-Heverlee Leuven 

loopt het wat minder vlot. Daar wachten ze al vier matchen op een 

overwinning. U hoort Stefan Van Loock. 

 

[Voetbalcommentaar] 

In de camera  

Tom: Cercle top. Onze excuses voor de klankproblemen. Zo dadelijk ziet u of 

STVV en KV Mechelen uit het sukkelstraatje geraakt zijn na duels tegen 

Lierse en Beerschot. 

 

[Reclame] 

In de camera  

Tom: KV Mechelen trok met een één op achttien naar het Kiel, dames ’n heren. 

Het woord ‘crisis’ werd voorlopig nog niet echt in de mond genomen, 

maar een zesde nederlaag op rij zou toch een mokerslag zijn voor 

Malinois. Beerschot sloop stiekem naar de achtste plaats. Uitkom zou z’n 

top zes binnenduiken. ’t (TT) Was al veertien matchen ongeslagen in het 

Olympisch Stadion. U hoort Niko Lainé. 

 

[Voetbalcommentaar] 

Dialoog   

Tom: Ja, de twee-twee was dat, Kenny Van Hoevelen. Euh, natuurlijk, massaal 

voor eigen doel gaan liggen is ook gevaarlijk, he (INF). 

Marc: Ja, ma (TT) goed, je staat twee-nul voor en euh je staat euh na nul op 

vijftien, dan denk je nog een kwartier te spelen. Ik breng [OW] en euh je 

gaat toch die voorsprong proberen te verdedigen, ma (TT) je kan ook 

soms met teveel staan en dit is een beetje een ongelukkige situatie. Je 

ad (TT) twee olle (TT) doelpunten eigenlijk, dus euh, ja goed, dat moet 

meezitten. Als trainer euh neem je die keuze, maar euh kon der (TT) wel 

inkomen dat euh eenmaal da (TT) je nul-twee voor staat da (TT) je nog e 

(TT) kwartier te spelen ebt (TT), da (TT) je da (TT) doet, ja. 

Tom: Euh, Marc Brys verdedigde voorbije weken Kevin Vandenbergh. Scoort 

voorlopig nog niet, maar werkt hard, zegt hij en, ja, vandaag euh werd dat 

bewezen waarom hij dat eigenlijk deed euh Vandenbergh beschermen. 

Marc: Nee, ja, ma ’t (TT) was de eerste keer dat ie echt ook euh nadrukkelijk 

aanwezig was in de wedstrijd. Euh, Mechelen die absoluut nie (TT) als 
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een geslagen ploeg speelde. Deze aanval is echt wel euh illustratief de 

eerste helft: snel, euh combinerend en ook iedere keer euh Vandenbergh 

betrokken. En euh de mensen die een kans kregen: Vandenbergh, Zhairi, 

Alibec, ja goed, die, die tonen toch wel wat. He (INF), de eerste fase en 

dan ’n strafschop en dat toet (TT) deugd als spits als je daar bij 

betrokken bent. Hij scoort dan zelf niet, terwijl dat tie (TT) toch wel een 

typische speler is die daar wordt meestal op afgerekend (ZB). Maar 

ook deze dingen moet hij doen: druk zetten op een verdediging en dingen 

afdwingen. In dit geval, dit is z’n beste actie, vond ik: aannemen, borst, 

de combinatie zoeken met Alibec en dan vanuit een scherpe hoek 

schieten. En dan is dit Diabang die sneller is dan Manul, maar euh, zo wil 

je ’n diepe spits zien spelen: euh, euh, wegen op een verdediging, 

aanspeelbaar zijn, combineren en of je dan scoort of niet, daar hoef je 

nie (TT) op afgerekend te worden. Als je dit soort dingen maar doet. 

Tom: Want ja, hij heeft tie (TT) neus voor goals, net zoals z’n vader. Da (TT) 

kan ie toch nie (TT) verleren, of wel? 

Marc: Nee, in principe niet, maar goed, je weet allemaal euh, een spits euh, ja 

dat is euh, ineens is het daar en dan kan het een hele tijd weg zijn, maar 

euh als je nie (TT) scoort, dan moe (TT) je blijven werken voor je ploeg 

en moet je aanwezig zijn in de wedstrijd. Je ebt (TT) er niks aan als spits, 

nie (TT) scoren en je dan ook nog verstoppen en wachten op die 

kansjes. Nee, je moet euh je ploeg helpen.  

Tom: Oké, dat heeft ie gedaan vandaag, Kevin Vandenbergh. Sint-Truiden, de 

laatste in de stand, was op deze uit te (TT) speeldag de enige ploeg die 

nog niet kon winnen. Het belang van de match tegen Lierse was dan ook 

enorm, zeker omdat Lierse z’n eerste zege pakte in Waregem vorige 

week. Lierse begon als veertiende aan de degradatietoppen met al zeven 

punten meer. Wie de beste zaak deed op het Lisp hoort u van Merijn 

Casteleyn. 

 

[Voetbalcommentaar] 

In de camera  

Tom: Inderdaad, achtste doelpunt ook al voor REZA, vlak achter Jeremy 

Berbet in die topschutterstand. 
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Dialoog  

Tom:  Geweldig belangrijk is tegenwoordig Sint-Truiden, want ja, anders was 

het misschien al over geweest (TT), he (TT) Marc? 

Marc: Ja, over niet. Z’ ebben (TT) nog altijd die play-offs (Eng), dus euh, z’ 

ebben (TT) altijd een kans als ze laatste zijn, maar het was wel een 

zespuntenwedstrijd en ik euh voorzie voor euh Lierse toch echt wel ook 

een lang en een euh seizoen vol problemen, want als je maar zes keer 

scoort in elf wedstrijden, dan heb je waarschijnlijk een groter probleem 

dan, dan Sint-Truiden, die wel eenendertig doelpunten tegen ad (TT), ma 

(TT) daar kan je meer aan werken. Als je ma (TT) zes keer scoort in elf 

wedstrijden, dan denk ik da (TT) je daar een beetje kwaliteit mist en dat 

los je nie (TT) zomaar op of je moet ineens weer een hele karrevracht 

spelers euh kopen, terwijl da z’ (TT) er al zoveel ebben (TT) die nie (TT) 

gebruikt worden. 

Tom: Oké. 

In de camera  

Tom: Dit zijn nog ‘ns alle uitslagen, dames ’n heren. AA Gent-Lokeren: drie-

één, Genk-Bergen: twee-nul, Cercle Brugge-Oud Heverlee Leuven: ook 

twee-nul, Beerschot-Mechelen: twee-twee en Lierse-Sint-Truiden, dus net 

gezien: nul-twee. AA Gent komt door de zege tegen Lokeren terug op de 

tweede plaats. Ook Cercle blijft het uitstekend doen: heeft nu evenveel 

punten als Club en Gent. Genk sluipt de top zes binnen. Bergen en Genk 

hebben wel al een achterstand van zes punten op de leidersploegen. 

STVV pakt z’n eerste zege van het seizoen en nadert nu tot op twee 

punten van voorlaatste, da (TT) ’s Westerlo. En morgen zijn er ook nog 

drie wedstrijden. Om half drie speelt leider Anderlecht op Westerlo en da 

(TT) ’s niet altijd een simpele trip voor Anderlecht. Denk maar aan de vijf-

nul rammeling in tweeduizend of de zes-nul pandoering het seizoen 

daarvoor, de zwaarste nederlaag voor Anderlecht ooit in de Belgische 

competitie. 

 

[Voetbalcommentaar] 
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Dialoog   

Tom: Ja, da (TT) ’s geen zes-nul. Nog altijd nie (TT) meer meegemaakt, maar 

zo’n vaart zal ’t (TT) morgen nie (TT) lopen. Kortrijk-Club Brugge, ook 

euh belangrijke match voor Brugge, ook voor Kortrijk. Gaan (TT) zij 

Brugge eindelijk op de knieën krijgen? 

Marc: Da (TT) ’s euh moeilijk te zeggen, maar ik verwacht toch wel een euh 

moeilijkere wedstrijd voor Club dan, dan voor Anderlecht, gezien (TF) 

euh, ja, dat (TT) Kortrijk een goeie thuisreputatie heeft dit seizoen en euh 

Club toch nog altijd een beetje wisselvallig is. Ma (TT) goed euh, ’t is 

(TT) afwachten hoe dat (TT) we Club morgen te zien krijgen. Het goeie, 

het echt goeie, zoals verleden week bij momenten, of ja, toch wel weer 

het twijfelende in euh de laatste fase van de wedstrijd. 

Tom: Oké, dank u wel, Marc, voor de analyse. U, bedankt voor het kijken, 

dames ’n heren. Morgen zijn w’ (TT) er weer na het nieuws van zeven 

onder andere met dus de samenvatting van die match van Anderlecht op 

Westerlo. Dank voor het kijken. Tot dan! 
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Transcriptie 7 

 

Programma: Stadion 

Presentatoren: Tom Coninx 

                    Zender: VTM 

Datum: zondag 23 oktober 2011 

 

 

In de camera  

Tom: Dames en heren, goeie avond. Alleen topvoetbal in Stadion met straks de 

West-Vlaamse strijd Kortrijk-Club Brugge en de wervelende stadsderby 

Manchester United-Manchester City met Vincent Kompany. Maar eerst 

de match van leider Anderlecht op Westerlo. Het vertrouwen druipt ervan 

af bij Anderlecht dat z’n laatste negen duels won. Westerlo hield vorig 

seizoen de punten in het Kuipje. Een nieuwe zege verloste hen van een 

degradatieplaats. Je hoort Dirk Deferme. 

 

[Voetbalcommentaar] 

In de camera  

Tom: De eerste nederlaag voor Anderlecht sinds de openingsspeeldag hing 

lang in de lucht, maar uiteindelijk ging Westerlo toch voor de bijl. 

Interview  

In de camera  

Tom: Rond kwart voor acht ziet u wat Club Brugge ervan bakte in het 

Guldensporenstadion tegen Kortrijk en we komen terug op de eerste 

zege van STVV. 

[onderbreking] 

…we naar Engeland voor het duel om de leidersplaats in de Premier 

League tussen Manchester United en Manchester City. City, met Rode 

Duivel Vincent Kompany als kapitein, zakte als leider af naar Old 

Trafford. Het wilde ook graag als leider weer de spelersbus op. Geen 

sinecure, want Manu won z’n jongste negentien thuismatchen. Je hoort 

Robin Janssens en Sporting Telenetcollega Wim Heidbüchel. 

 

[Voetbalcommentaar] 
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In de camera  

Tom: Ja, waanzinnige middag op Old Trafford. Nederland ging vanmiddag plat 

voor de klassieker Ajax-Feyenoord. Zeker nu de rollen nog ‘ns 

omgedraaid zijn. Feyenoord draait tegenwoordig mee bovenin en had 

voor de wedstrijd één punt meer dan Ajax, dat voorlopig ontgoochelt op 

een zesde plek. U hoort Maarten Breckx en Wilfried Mostings van Sorting 

Telenet. 

 

[Voetbalcommentaar] 

In de camera  

Tom: Zo meteen het voetbal van bij ons, maar gisterenavond eerst veldrijden, 

want ook de veldrijders waren op post vanmiddag voor de tweede 

wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Tábor. Daar werd vuurwerk 

verwacht. Kevin Pauwels en Zdenek Stybar wilden revanche (Fr) nemen 

op de sluwe Nys, winnaar in Pilzen. Voor Niels Albert was het zelfs van 

moeten na het veelbesproken startincident vorig weekend. Wie het 

haalde in het land van de wereldkampioen hoort u van Merijn Casteleyn. 

 

[Voetbalcommentaar] 

In de camera  

Tom: Het (TF) onemanshow (Eng) van Kevin Pauwels in Tsjechië. 

Gisterenavond won Sint-Truiden voor het eerst dit seizoen met nul-twee 

tegen Lierse. STVV blijft wel laatste, maar kon de kloof met Lierse 

verkleinen tot vier punten. Een hele opluchting voor trainer Franky Van 

der Elst die stilaan hopeloos werd na een één op vijftien. Ook bij de 

trouwe Sint-Truidensupporters was de ontlading na het laatste fluitsignaal 

enorm. 

 

[Voetbalcommentaar] 

In de camera  

Tom: Een zoete, maar vooral superbelangrijke overwinning voor STVV dat nu 

weer naar boven kan lonken. Ook in de andere vier partijen van 

gisterenavond trilden de netten. Kampioen Racing Genk klopte revelatie 

Bergen dat uit nog niet won. Rudi Janssens gidst u door ons wekelijks 

voetbaloverzicht. 
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[Voetbalcommentaar] 

In de camera  

Tom: Dat was gisteren. Zo meteen ziet u of Club Brugge profiteert euh van euh 

het puntenverlies van Anderlecht, maar dat klopt niet, want Anderlecht 

heeft natuurlijk gewonnen. Winnen op Kortrijk was de opdracht voor het 

ongeslagen team van Adrie Koster. 

 

[Reclame] 

In de camera  

Tom: Club Brugge wilde graag in het spoor blijven van leider Anderlecht dat 

tus (TT) won op Westerloo. Het moest dan wel voorbij Kortrijk in de altijd 

intense West-Vlaamse derby. Kortrijktrainer Hein Vanhaezebrouck wilde 

heel graag een einde maken aan de ongeslagen reeks van Club. 

Birmingham toonde in de Europa League al hoe dat moet. Kortrijk had 

bovendien al een half jaar niet meer verloren voor eigen volk. U hoort 

Wouter Laarmans. 

 

[Voetbalcommentaar] 

In de camera  

Tom: Ja, nul-één dus voor Club een goeie tien minuten van het einde. Voor de 

laatste stand van zaken gaan we nu live (Eng) naar Wouter Laarmans in 

Kortrijk. 

 

[Voetbalcommentaar] 

In de camera  

Tom: Voilà (TT), dat euh was het daar dus in stand. Blijft Anderlecht leider? 

Brugge heeft dus nu een achterstand op Anderlecht van vier punten. Ja, 

voor meer reacties en beelden, straks rond een uur of elf, hier euh terug 

euh bij ons in Stadion. Tot dan! 
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Bijlage 2: Tabellen met absolute cijfers 

__________________________________________________________________________ 

10 jaar Dieren in nesten (Eén) 

 

Fonologie  

 Kenmerk Chris 

1 Procope van de h- 4 

2 Apocope van de eind-sjwa 0 

3 Apocope en syncope bij functie- en inhoudswoorden 1 

4 Progressieve assimilatie 3 

5 Auslautende –t wordt –d 0 

6 Der, derover, derin, deraan 0 

   

Morfologie 
 

  

7 Verbuiging van lidwoorden 0 

8 Verbuiging van telwoorden en voornaamwoorden 1 

9 Het diminutief 0 

10 Ge/gij en u 0 

11 Clitische vormen van het persoonlijk voornaamwoord 0 

12 Speciale werkwoordsvormen 0 

13 Het werkwoord zijn 0 

   

Lexicon   

   

14 Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen 0 

15 Tussenwerpsels 0 

   

Syntaxis 
 

  

16 Redundante/expletieve complementeerder dat 0 

17 Gaan in plaats van zullen 0 

18 Consecutieve en finale dat-zinnen 1 

19 Doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 1 

   

 Totaal aantal tussentaalkenmerken:      11 
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Groenland (Eén) 

 

Fonologie  

 Kenmerk Bartel 

1 Procope van de h- 53 

2 Apocope van de eind-sjwa 13 

3 Apocope en syncope bij functie- en inhoudswoorden 184 

4 Progressieve assimilatie 45 

5 Auslautende –t wordt –d 6 

6 Der, derover, derin, deraan 6 

   

Morfologie 

 

  

7 Verbuiging van lidwoorden 19 

8 Verbuiging van telwoorden en voornaamwoorden 17 

9 Het diminutief 24 

10 Ge/gij en u 26 

11 Clitische vormen van het persoonlijk voornaamwoord 5 

12 Speciale werkwoordsvormen 18 

13 Het werkwoord zijn 0 

   

Lexicon   

   

14 Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen 11 

15 Tussenwerpsels 7 

   

Syntaxis 

 

  

16 Redundante/expletieve complementeerder dat 9 

17 Gaan in plaats van zullen 10 

18 Consecutieve en finale dat-zinnen 1 

19 Doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 0 

   

 Totaal aantal tussentaalkenmerken 454 
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Vlaanderen Vakantieland (Eén) 

 

Fonologie  

 Kenmerk Saartje Ben Vincent 

1 Procope van de h- 0 4 9 

2 Apocope van de eind-sjwa 0 1 2 

3 Apocope en syncope bij functie- en inhoudswoorden 0 12 37 

4 Progressieve assimilatie 3 5 2 

5 Auslautende –t wordt –d 0 0 2 

6 Der, derover, derin, deraan 1 0 3 

     

Morfologie 

 

    

7 Verbuiging van lidwoorden 0 2 5 

8 Verbuiging van telwoorden en voornaamwoorden 0 0 2 

9 Het diminutief 0 2 3 

10 Ge/gij en u 0 0 2 

11 Clitische vormen van het persoonlijk voornaamwoord 0 0 2 

12 Speciale werkwoordsvormen 0 0 9 

13 Het werkwoord zijn 0 0 1 

     

Lexicon     

     

14 Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen 0 2 1 

15 Tussenwerpsels 0 1 1 

     

Syntaxis 

 

    

16 Redundante/expletieve complementeerder dat 0 0 2 

17 Gaan in plaats van zullen 0 1 1 

18 Consecutieve en finale dat-zinnen 0 0 0 

19 Doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 0 0 0 

     

 Totaal aantal tussentaalkenmerken 4 30 84 

 



79 
 

Groene Vingers (VTM) 

 

Fonologie  

 Kenmerk Koen Jean Timothy 

1 Procope van de h- 23 5 19 

2 Apocope van de eind-sjwa 5 4 4 

3 Apocope en syncope bij functie- en inhoudswoorden 20 25 34 

4 Progressieve assimilatie 2 4 3 

5 Auslautende –t wordt –d 1 2 0 

6 Der, derover, derin, deraan 2 5 2 

     

Morfologie 

 

    

7 Verbuiging van lidwoorden 1 6 0 

8 Verbuiging van telwoorden en voornaamwoorden 1 3 0 

9 Het diminutief 2 5 0 

10 Ge/gij en u 15 6 1 

11 Clitische vormen van het persoonlijk voornaamwoord 0 1 2 

12 Speciale werkwoordsvormen 1 1 0 

13 Het werkwoord zijn 2 1 0 

     

Lexicon     

     

14 Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen 2 4 1 

15 Tussenwerpsels 0 10 2 

     

Syntaxis 

 

    

16 Redundante/expletieve complementeerder dat 1 1 0 

17 Gaan in plaats van zullen 0 5 10 

18 Consecutieve en finale dat-zinnen 0 0 1 

19 Doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 0 0 1 

     

 Totaal aantal tussentaalkenmerken 78 88 80 
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Royalty (VTM) 

 

Fonologie  

 Kenmerk Kathy 

1 Procope van de h- 0 

2 Apocope van de eind-sjwa 0 

3 Apocope en syncope bij functie- en inhoudswoorden 0 

4 Progressieve assimilatie 0 

5 Auslautende –t wordt –d 0 

6 Der, derover, derin, deraan 0 

   

Morfologie 

 

  

7 Verbuiging van lidwoorden 0 

8 Verbuiging van telwoorden en voornaamwoorden 0 

9 Het diminutief 0 

10 Ge/gij en u 0 

11 Clitische vormen van het persoonlijk voornaamwoord 0 

12 Speciale werkwoordsvormen 0 

13 Het werkwoord zijn 0 

   

Lexicon   

   

14 Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen 0 

15 Tussenwerpsels 0 

   

Syntaxis 

 

  

16 Redundante/expletieve complementeerder dat 0 

17 Gaan in plaats van zullen 0 

18 Consecutieve en finale dat-zinnen 0 

19 Doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 0 

   

 Totaal aantal tussentaalkenmerken 0 
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Stadion (VTM) 

 

Fonologie  

 Kenmerk Tom 

1 Procope van de h- 2 

2 Apocope van de eind-sjwa 1 

3 Apocope en syncope bij functie- en inhoudswoorden 9 

4 Progressieve assimilatie 6 

5 Auslautende –t wordt –d 0 

6 Der, derover, derin, deraan 0 

   

Morfologie 

 

  

7 Verbuiging van lidwoorden 0 

8 Verbuiging van telwoorden en voornaamwoorden 0 

9 Het diminutief 0 

10 Ge/gij en u 0 

11 Clitische vormen van het persoonlijk voornaamwoord 0 

12 Speciale werkwoordsvormen 0 

13 Het werkwoord zijn 0 

   

Lexicon   

   

14 Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen 0 

15 Tussenwerpsels 1 

   

Syntaxis 

 

  

16 Redundante/expletieve complementeerder dat 0 

17 Gaan in plaats van zullen 1 

18 Consecutieve en finale dat-zinnen 0 

19 Doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 0 

   

 Totaal aantal tussentaalkenmerken 20 
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Bijlage 3: Tabellen met relatieve cijfers 
__________________________________________________________________________ 

10 jaar Dieren in nesten (Eén) – Chris Dusauchoit 

 

Fonologie  

 Kenmerk Correct Fout Percentage 

1 Procope van de h- 79 4 4,82% 

2 Apocope van de eind-sjwa 22 0 0% 

3 Apocope en syncope bij functie- en inhoudswoorden 78 1 1,27% 

4 Progressieve assimilatie 18 3 14,29% 

5 Auslautende –t wordt –d 27 0 0% 

6 Der, derover, derin, deraan 8 0 0% 

     

Morfologie 
 

    

7 Verbuiging van lidwoorden 82 0 0% 

8 Verbuiging van telwoorden en voornaamwoorden 14 1 6,67% 

9 Het diminutief 16 0 0% 

10 Ge/gij en u 7 0 0% 

11 Clitische vormen van het persoonlijk voornaamwoord 3 0 0% 

12 Speciale werkwoordsvormen 9 0 0% 

13 Het werkwoord zijn 0 0 0% 

     

Lexicon     

     

14 Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen N.V.T. 

15 Tussenwerpsels N.V.T. 

     

Syntaxis 
 

    

16 Redundante/expletieve complementeerder dat 5 0 0% 

17 Gaan in plaats van zullen 0 0 0% 

18 Consecutieve en finale dat-zinnen 0 1 100% 

19 Doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 1 1 50% 

     

 Totaal:   369 11 2,89% 
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Groenland (Eén) – Bartel Van Riet 

 

Fonologie  

 Kenmerk Correct Fout Percentage 

1 Procope van de h- 66 53 44,54% 

2 Apocope van de eind-sjwa 26 13 33,33% 

3 Apocope en syncope bij functie- en inhoudswoorden 66 184 73,60% 

4 Progressieve assimilatie 18 45 71,43% 

5 Auslautende –t wordt –d 32 6 15,79% 

6 Der, derover, derin, deraan 19 6 20,83% 

     

Morfologie 

 

    

7 Verbuiging van lidwoorden 63 19 30,16% 

8 Verbuiging van telwoorden en voornaamwoorden 52 17 24,64% 

9 Het diminutief 31 24 43,64% 

10 Ge/gij en u 29 26 47,27% 

11 Clitische vormen van het persoonlijk voornaamwoord 27 5 15,62% 

12 Speciale werkwoordsvormen 31 18 36,73% 

13 Het werkwoord zijn 1 0 0% 

     

Lexicon     

     

14 Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen N.V.T. 

15 Tussenwerpsels N.V.T. 

     

Syntaxis 

 

    

16 Redundante/expletieve complementeerder dat 3 9 75% 

17 Gaan in plaats van zullen 0 10 100% 

18 Consecutieve en finale dat-zinnen 1 1 50% 

19 Doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 1 0 0% 

     

 Totaal: 466 436 48,34% 
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Vlaanderen Vakantieland (Eén) – Saartje Vandendriessche 

 

Fonologie  

 Kenmerk Correct Fout Percentage 

1 Procope van de h- 40 0 0% 

2 Apocope van de eind-sjwa 10 0 0% 

3 Apocope en syncope bij functie- en inhoudswoorden 22 0 0% 

4 Progressieve assimilatie 5 3 37,50% 

5 Auslautende –t wordt –d 10 0 0% 

6 Der, derover, derin, deraan 5 1 16,67% 

     

Morfologie 

 

    

7 Verbuiging van lidwoorden 33 0 0% 

8 Verbuiging van telwoorden en voornaamwoorden 14 0 0% 

9 Het diminutief 3 0 0% 

10 Ge/gij en u 15 0 0% 

11 Clitische vormen van het persoonlijk voornaamwoord 12 0 0% 

12 Speciale werkwoordsvormen 8 0 0% 

13 Het werkwoord zijn 0 0 0% 

     

Lexicon     

     

14 Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen N.V.T. 

15 Tussenwerpsels N.V.T. 

     

Syntaxis 

 

    

16 Redundante/expletieve complementeerder dat 1 0 0% 

17 Gaan in plaats van zullen 0 0 0% 

18 Consecutieve en finale dat-zinnen 0 0 0% 

19 Doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 0 0 0% 

    0% 

 Totaal: 178 4 2,20% 
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Vlaanderen Vakantieland (Eén) – Ben Roelants 

 

Fonologie  

 Kenmerk Correct Fout Percentage 

1 Procope van de h- 64 4 5,88% 

2 Apocope van de eind-sjwa 25 1 3,85% 

3 Apocope en syncope bij functie- en inhoudswoorden 46 12 20,69% 

4 Progressieve assimilatie 10 5 33,33% 

5 Auslautende –t wordt –d 35 0 0% 

6 Der, derover, derin, deraan 9 0 0% 

     

Morfologie 

 

    

7 Verbuiging van lidwoorden 60 2 3,23% 

8 Verbuiging van telwoorden en voornaamwoorden 29 0 0% 

9 Het diminutief 4 2 33,33% 

10 Ge/gij en u 24 0 0% 

11 Clitische vormen van het persoonlijk voornaamwoord 11 0 0% 

12 Speciale werkwoordsvormen 16 0 0% 

13 Het werkwoord zijn 3 0 0% 

     

Lexicon     

     

14 Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen N.V.T 

15 Tussenwerpsels N.V.T. 

     

Syntaxis 

 

    

16 Redundante/expletieve complementeerder dat 4 1 20% 

17 Gaan in plaats van zullen 0 1 100% 

18 Consecutieve en finale dat-zinnen 0 0 0% 

19 Doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 0 0 0% 

     

 Totaal: 340 28 7,61% 
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Vlaanderen Vakantieland (Eén) – Vincent Verelst 

 

Fonologie  

 Kenmerk Correct Fout Percentage 

1 Procope van de h- 44 9 16,98% 

2 Apocope van de eind-sjwa 10 2 16,67% 

3 Apocope en syncope bij functie- en inhoudswoorden 22 37 62,71% 

4 Progressieve assimilatie 4 2 33,33% 

5 Auslautende –t wordt –d 19 2 9,52% 

6 Der, derover, derin, deraan 8 3 27,27% 

     

Morfologie 

 

    

7 Verbuiging van lidwoorden 38 5 11,63% 

8 Verbuiging van telwoorden en voornaamwoorden 18 2 10% 

9 Het diminutief 2 3 60% 

10 Ge/gij en u 13 2 13,33% 

11 Clitische vormen van het persoonlijk voornaamwoord 7 2 22,22% 

12 Speciale werkwoordsvormen 10 9 47,37% 

13 Het werkwoord zijn 0 1 100% 

     

Lexicon     

     

14 Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen N.V.T. 

15 Tussenwerpsels N.V.T. 

     

Syntaxis 

 

    

16 Redundante/expletieve complementeerder dat 4 2 33,33% 

17 Gaan in plaats van zullen 2 1 33,33% 

18 Consecutieve en finale dat-zinnen 0 0 0% 

19 Doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 1 0 0% 

     

 Totaal: 202 82 28,87% 
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Groene Vingers (VTM) – Koen De Bouw 

 

Fonologie  

 Kenmerk Correct Fout Percentage 

1 Procope van de h- 47 23 32,86% 

2 Apocope van de eind-sjwa 5 5 50,00% 

3 Apocope en syncope bij functie- en inhoudswoorden 33 20 37,74% 

4 Progressieve assimilatie 6 2 25,00% 

5 Auslautende –t wordt –d 17 1 5,56% 

6 Der, derover, derin, deraan 5 2 28,57% 

     

Morfologie 

 

    

7 Verbuiging van lidwoorden 46 1 2,13% 

8 Verbuiging van telwoorden en voornaamwoorden 19 1 5,00% 

9 Het diminutief 1 2 66,67% 

10 Ge/gij en u 18 15 45,45% 

11 Clitische vormen van het persoonlijk voornaamwoord 8 0 0% 

12 Speciale werkwoordsvormen 2 1 33,33% 

13 Het werkwoord zijn 4 2 33,33% 

     

Lexicon     

     

14 Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen N.V.T. 

15 Tussenwerpsels N.V.T. 

     

Syntaxis 

 

    

16 Redundante/expletieve complementeerder dat 1 1 50,00% 

17 Gaan in plaats van zullen 1 0 0% 

18 Consecutieve en finale dat-zinnen 0 0 0% 

19 Doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 1 0 0% 

     

 Totaal: 214 77 26,46% 
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Groene Vingers (VTM) – Jean Vanhoof 

 

Fonologie  

 Kenmerk Correct Fout Percentage 

1 Procope van de h- 52 5 8,77% 

2 Apocope van de eind-sjwa 11 4 26,67% 

3 Apocope en syncope bij functie- en inhoudswoorden 62 25 28,74% 

4 Progressieve assimilatie 11 4 26,67% 

5 Auslautende –t wordt –d 21 2 8,70% 

6 Der, derover, derin, deraan 9 5 35,71% 

     

Morfologie 

 

    

7 Verbuiging van lidwoorden 55 6 9,84% 

8 Verbuiging van telwoorden en voornaamwoorden 19 3 14,29% 

9 Het diminutief 13 5 27,78% 

10 Ge/gij en u 13 6 31,58% 

11 Clitische vormen van het persoonlijk voornaamwoord 4 1 20,00% 

12 Speciale werkwoordsvormen 10 1 9,09% 

13 Het werkwoord zijn 0 1 100% 

     

Lexicon     

     

14 Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen N.V.T. 

15 Tussenwerpsels N.V.T. 

     

Syntaxis 

 

    

16 Redundante/expletieve complementeerder dat 6 1 14,29% 

17 Gaan in plaats van zullen 5 5 50,00% 

18 Consecutieve en finale dat-zinnen 0 0 0% 

19 Doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 0 0 0% 

     

 Totaal: 281 88 23,85% 
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Groene Vingers (VTM) – Timothy Cools 

 

Fonologie  

 Kenmerk Correct Fout Percentage 

1 Procope van de h- 59 19 24,36% 

2 Apocope van de eind-sjwa 10 4 28,57% 

3 Apocope en syncope bij functie- en inhoudswoorden 22 34 60,71% 

4 Progressieve assimilatie 8 3 27,27% 

5 Auslautende –t wordt –d 16 0 0% 

6 Der, derover, derin, deraan 6 2 25,00% 

     

Morfologie 

 

    

7 Verbuiging van lidwoorden 64 0 0% 

8 Verbuiging van telwoorden en voornaamwoorden 16 0 0% 

9 Het diminutief 7 0 0% 

10 Ge/gij en u 4 1 20,00% 

11 Clitische vormen van het persoonlijk voornaamwoord 3 2 40,00% 

12 Speciale werkwoordsvormen 5 0 0% 

13 Het werkwoord zijn 0 0 0% 

     

Lexicon     

     

14 Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen N.V.T. 

15 Tussenwerpsels N.V.T. 

     

Syntaxis 

 

    

16 Redundante/expletieve complementeerder dat 0 0 0% 

17 Gaan in plaats van zullen 2 10 83,33% 

18 Consecutieve en finale dat-zinnen 0 1 100% 

19 Doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 0 1 100% 

     

 Totaal: 222 79 26,25% 
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Royalty (VTM) – Kathy Pauwels 

 

Fonologie  

 Kenmerk Correct Fout Percentage 

1 Procope van de h- 47 0 0% 

2 Apocope van de eind-sjwa 15 0 0% 

3 Apocope en syncope bij functie- en inhoudswoorden 32 0 0% 

4 Progressieve assimilatie 10 0 0% 

5 Auslautende –t wordt –d 18 0 0% 

6 Der, derover, derin, deraan 6 0 0% 

     

Morfologie 

 

    

7 Verbuiging van lidwoorden 79 0 0% 

8 Verbuiging van telwoorden en voornaamwoorden 12 0 0% 

9 Het diminutief 3 0 0% 

10 Ge/gij en u 2 0 0% 

11 Clitische vormen van het persoonlijk voornaamwoord 1 0 0% 

12 Speciale werkwoordsvormen 0 0 0% 

13 Het werkwoord zijn 0 0 0% 

     

Lexicon     

     

14 Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen N.V.T. 

15 Tussenwerpsels N.V.T. 

     

Syntaxis 

 

    

16 Redundante/expletieve complementeerder dat 3 0 0% 

17 Gaan in plaats van zullen 1 0 0% 

18 Consecutieve en finale dat-zinnen 0 0 0% 

19 Doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 1 0 0% 

     

 Totaal aantal tussentaalkenmerken 230 0 0% 
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Stadion (VTM) – Tom Coninx 

 

Fonologie  

 Kenmerk Correct Fout Percentage 

1 Procope van de h- 96 2 2,04% 

2 Apocope van de eind-sjwa 26 1 3,07% 

3 Apocope en syncope bij functie- en inhoudswoorden 94 9 8,74% 

4 Progressieve assimilatie 14 6 30,00% 

5 Auslautende –t wordt –d 23 0 0% 

6 Der, derover, derin, deraan 4 0 0% 

      

Morfologie 

 

    

7 Verbuiging van lidwoorden 84 0 0% 

8 Verbuiging van telwoorden en voornaamwoorden 11 0 0% 

9 Het diminutief 3 0 0% 

10 Ge/gij en u 3 0 0% 

11 Clitische vormen van het persoonlijk voornaamwoord 0 0 0% 

12 Speciale werkwoordsvormen 2 0 0% 

13 Het werkwoord zijn 0 0 0% 

     

Lexicon     

     

14 Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen N.V.T. 

15 Tussenwerpsels N.V.T. 

     

Syntaxis 

 

    

16 Redundante/expletieve complementeerder dat 1 0 0% 

17 Gaan in plaats van zullen 0 1 100% 

18 Consecutieve en finale dat-zinnen 0 0 0% 

19 Doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 0 0 0% 

     

 Totaal aantal tussentaalkenmerken 361 19 5,00% 
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Bijlage 4: Tabel met de meest en minst frequente kenmerken 

__________________________________________________________________________ 

 

 Kenmerk  Aantal 

Fonologie   

 Procope van de h- 119 

 Apocope van de eind-sjwa 30 

 Apocope en syncope bij functie- en inhoudswoorden 322 

 Progressieve assimilatie 73 

 Auslautende –t wordt –d 11 

 Der, derover, derin, deraan 19 

Morfologie   

 Verbuiging van lidwoorden 33 

 Verbuiging van telwoorden en voornaamwoorden 24 

 Het diminutief 38 

 Ge/gij en u 50 

 Clitische vormen van het persoonlijk voornaamwoord 10 

 Speciale werkwoordsvormen 29 

 Het werkwoord zijn 4 

Lexicon   

 Onomasiologische alternatieven en lexicale afwijkingen 21 

 Tussenwerpsels 22 

Syntaxis   

 Redundante/expletieve complementeerder dat 13 

 Gaan in plaats van zullen 28 

 Consecutieve en finale dat-zinnen 3 

 Doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 2 


