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Abstract 
In parentese worden syntactische grenzen door prosodische markeringen 

gesignaleerd. Het doel van dit onderzoek is de prominentie van die prosodische 

markeringen te vergelijken voor kindgerichte en tot volwassenen gerichte spraak 

en eventuele stijlverschillen tussen mannen en vrouwen na te gaan. Bij 30 

Nederlandstalige volwassenen werden een kind- en een tot volwassenen gerichte 

spraakopname gemaakt. In beide opnametypes werden naast de pauzeduur ook 

de contrasten tussen de toonhoogte, intensiteit en syllabeduur van de 

beklemtoonde syllabes voor en na een syntactische grens vergeleken voor zowel 

mannen als vrouwen en met de leeftijd van het kind in verband gebracht. Het 

effect van het geslacht van de proefpersoon op het verschil in pauzeduur tussen 

tot volwassenen en kindgerichte spraak is significant. Bij vrouwen is het  

pauzeduurverschil meer uitgesproken. Voor toonhoogtecontrast werd een 

significant verschil tussen beide spraakregisters en tussen mannen en vrouwen 

weerhouden. Dit contrast correleert bovendien met de leeftijd van het kind. De 

intensiteit- en syllabeduurverandering aan een syntactische grens bleken niet 

significant te verschillen. De hypothese dat prosodische markeringen meer 

uitgesproken zijn bij kindgerichte spraak wordt dus slechts gedeeltelijk bevestigd.  

In parentese, syntactic boundaries are marked by prosodic features. The aim of 

this study is to compare the prominence of those prosodic markers between 

child- and adult-directed speech and to investigate possible gender differences in 

prosodic style. For 30 Dutch adults, an adult- and a child-directed recording was 

made in which pause duration and contrasts in pitch, intensity and syllable 

duration of the stressed syllables before and after a syntactic boundary were 

compared for men and women and associated with the age of the child. The 

influence of adult’s gender on the difference in pause duration between adult - 

and child-directed speech is significant. The difference in pause duration is more 

salient in women. The pitch contrast correlates with child’s age and differs 

significantly between both speech types and between men and women. No 

differences for intensity contrast and syllable duration contrast at a syntactic 

boundary were found. The hypothesis that prosodic markers are more salient in 

parentese is only partially confirmed.  
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Inleiding 

Parentese is een spraakregister dat gehanteerd wordt door volwassenen 

wanneer ze zich richten tot kinderen tijdens hun taalontwikkeling. Dit taalaanbod 

is zowel op lexicaal als op morfo-syntactisch vlak vereenvoudigd en aangepast 

aan het linguïstisch niveau van de luisteraar (Kempe, Schaeffler & Thoresen, 

2010). Zo neemt de Mean Length of Utterance (MLU) in kindgerichte spraak toe 

met de MLU van het kind (Englund & Behne, 2006). Parentese wordt ook 

gekenmerkt door een beperkt aantal zinstypes en veelvuldige herhalingen 

(Warren-Leubecker & Bohannon, 1984). 

Daarnaast vertoont kindgerichte spraak een aantal specifieke prosodische 

karakteristieken. Met een vertraagde spreeksnelheid, lange pauzes, een 

verhoogde fundamentele frequentie, een grote toonhoogtevariatie, een groot 

toonhoogtebereik en repetitieve intonatiepatronen onderscheidt parentese zich 

van tot volwassenen gerichte spraak (Fernald & Mazzie, 1991; Thiessen, Hill & 

Saffran, 2005). Deze prosodische kenmerken spelen een rol bij de 

aandachtsregulatie van het kind en bij het overbrengen van affectieve intenties. 

Bovendien draagt de prosodie bij tot de taalverwerving van het kind (Cooper, 

Abraham, Berman & Staska, 1997; Trainor, Austin & Desjardins, 2000; Bryant & 

Barrett, 2007). 

Kindgerichte spraak mag dan nog vereenvoudigd zijn, kinderen blijven voor de 

uitdaging staan om syntactische eenheden in de woordenstroom te identificeren. 

Hoe ouder de kinderen zijn, hoe kleiner de eenheden die ze kunnen isoleren. Met 

andere woorden, kinderen kunnen vroeger zinnen detecteren dan bijzinnen of 

constituenten (Soderstrom, Seidl, Nelson & Jusczyk, 2003; Seidl, 2007).  

Er werd nagegaan welke prosodische signalen in parentese kinderen zouden 

kunnen ondersteunen bij de afbakening van zinnen of constitutenten in de 

boodschap. Pauze is een eerste prosodische markering die de overgang van de 

ene zin naar de andere aanduidt. Daarnaast treedt er vaak een 

toonhoogteverandering en een verlenging van de finale vocaal op aan een 

syntactische grens (Morgan, 1996). Deze markeringen komen zowel voor in tot 

volwassenen gerichte spraak als in kindgerichte spraak, maar zijn meer 

uitgesproken in kindgerichte spraak. Onderzoek wees uit dat de pauzeduur bij 

kindgerichte spraak langer is (Kempe, Schaeffler & Thoresen, 2010).  
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Ook de toonhoogteverandering en de vocaalverlenging zijn groter (Stern, 

Spieker, Barnett & Mac Kain, 1983; Morgan, 1996). Hoewel prosodie vaak de 

syntactische eenheden in spraak markeert, is de relatie tussen prosodie en 

syntaxis geen één op één relatie, want niet elke akoestische verandering valt 

samen met een syntactische grens en omgekeerd. Aangezien dit vooral bij 

complexe zinsstructuren zoals nevengeschikte en ondergeschikte zinnen het 

geval is en er bij parentese zelden zulke zinsstructuren voorkomen, correleert de 

prosodische structuur meestal wel goed met de syntactische eenheden in 

kindgerichte spraak (Gerken, Jusczyk & Mandel, 1994). 

De vaardigheid om prosodie te exploiteren neemt toe naarmate kinderen ouder 

worden (Soderstrom, Seidl, Nelson & Jusczyk, 2003). Pasgeboren kinderen 

kunnen hun moedertaal reeds onderscheiden van andere talen op basis van 

prosodische kenmerken (Gerken, Jusczyk & Mandel, 1994; Männel & Friederici, 

2009). Vanaf 1 à 2 maanden slagen ze erin toonhoogteveranderingen te 

detecteren (Soderstrom, Seidl, Nelson & Jusczyk, 2003). Prosodische 

markeringen van zinsstructuren opmerken en aanwenden voor segmentatie lukt 

pas op latere leeftijd. Bij een ‘headturn preference procedure’ onderzoek 

verkozen kinderen van 4 en 6 maanden een uiting waarin een vertrouwde zin 

gepresenteerd werd als een syntactisch geheel boven dezelfde woordsequentie 

die werd aangeboden als twee zinsfragmenten met een prosodische markering 

ertussen. Dit wijst erop dat ze gevoelig zijn voor dit type van akoestische 

signalen (Seidl, 2007). Daarnaast onderzochten Seidl en Cristià (2008) opnieuw 

aan de hand van een ‘headturn preference procedure’ het relatieve belang van 

bepaalde prosodische markeringen (pauze, toonhoogteverandering en 

klankverlenging voor een syntactische grens) bij de segmentatie van spraak in 

zinnen. Om dit na te gaan neutraliseerden ze de prosodische markeringen één 

voor één. Bij kinderen van 4 maanden zijn de drie prosodische kenmerken even 

belangrijk en steeds allen vereist om zinnen af te bakenen, in tegenstelling tot 

kinderen van 6 maanden voor wie alleen de toonhoogteverandering een 

noodzakelijke markering is, maar niet voldoende indien de andere twee 

markeringen geneutraliseerd zijn. Uit de onderzoeken van Seidl (2007) en van 

Seidl en Cristià (2008) blijkt dus dat kinderen gevoelig zijn voor prosodische 

markeringen en deze aanwenden voor de segmentatie van zinnen. 
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De prosodische markering van zinsdelen en woorden is minder prominent dan die 

van zinnen. (Soderström, Seidl, Nelson & Jusczyk, 2003). Vandaar dat kinderen 

deze eenheden meestal pas later identificeren.  

Bij onderzoek van Fisher en Tokura (1996) werden de prosodische markeringen 

pauze, toonhoogteverandering, intensiteitverandering en vocaalverlenging in 

syllabes op het einde van een zin telkens vergeleken met de prosodische 

karakteristieken van syllabes in de rest van de uiting. Ze vonden significante 

verschillen in pauzeduur, toonhoogteverandering en vocaalverlenging maar geen 

significant luidheidverschil. Dit onderzoek zegt echter niets over de prominentie 

van de prosodische markering, met name de grootte van de luidheid-, 

toonhoogte- en syllabeduurcontrasten voor en na een syntactische grens.  

Stern, Spieker, Barnett en Mac Kain (1983) hielden beter rekening met de 

prominentie door naast de bepaling van de finale toonhoogteverandering binnen 

de uiting ook de toonhoogtesprong tussen twee uitingen over de pauze heen te 

onderzoeken.  

In het huidig onderzoek wordt niet alleen de toonhoogtesprong bepaald om de 

sterkte van de prosodische markeringen na te gaan, ook het contrast tussen de 

syllabeduur van de beklemtoonde syllabes voor en na de syntactische grens 

wordt onderzocht. De intensiteit van een finale syllabe aan een syntactische 

grens bleek in het onderzoek van Fisher en Tokura (1996) niet significant te 

verschillen met andere syllabes in de uiting. Dit betekent niet dat dit voor het 

intensiteitcontrast ook het geval zal zijn. Het vermoeden bestaat dat de 

prosodische contrasten aan een syntactische grens groter zullen zijn bij 

kindgerichte dan bij tot volwassenen gerichte spraak. Hoe groter de contrasten 

zijn, hoe sterker de markering van de syntactische grens, dus hoe eenvoudiger 

de segmentatie zou kunnen verlopen. 

Naast de toonhoogte-, syllabeduur- en intensiteitcontrasten aan syntactische 

grenzen wordt de pauzeduur tussen twee uitingen bepaald. Zoals eerder al bleek 

uit het onderzoek van Kempe, Schaeffler en Thoresen (2010) is de pauzeduur 

tussen syntactische grenzen groter in kindgerichte dan in tot volwassenen 

gerichte spraak.  
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Vermoedelijk zal dit verschil ook voor Nederlandstalige sprekers gelden. Toch 

wordt dit nogmaals onderzocht aangezien prosodische markeringen 

taalafhankelijk blijken (Seidl, 2007), wat zou kunnen impliceren dat syntactische 

grenzen op een andere manier door de prosodische structuur gemarkeerd 

worden in het Nederlands dan in een andere taal.  

Verder blijkt uit onderzoek dat de prosodie van mannen en vrouwen sowieso 

verschilt of het nu om tot volwassenen gerichte dan wel om kindgerichte spraak 

gaat. Zo hanteren vrouwen een meer overdreven intonatiepatroon dan mannen 

(Warren-Leubecker & Bohannon, 1984). Vandaar dat hier onderzocht wordt of 

deze geslachtsverschillen zich ook manifesteren op vlak van prosodische 

markeringen rond syntactische grenzen.  

Tenslotte wordt nagegaan of de leeftijd van het kind een invloed heeft op de 

prosodische markeringen in kindgerichte spraak aangezien de gevoeligheid voor 

prosodie toeneemt met de leeftijd van het kind en volwassenen hun taalaanbod 

ook op andere vlakken dan prosodie aanpassen aan de mogelijkheden van het 

kind. 

De volgende onderzoeksvragen worden dus bestudeerd:  

Zijn er significante verschillen tussen kindgerichte en tot volwassenen gerichte 

spraak op vlak van pauzeduur, syllabeduurcontrast, toonhoogtesprongen en 

sterktesprongen aan een syntactische grens? Correleren die variabelen in 

kindgerichte spraak met de leeftijd van het kind tot wie de volwassene zich richt? 

Speelt het geslacht van de proefpersoon een rol bij deze prosodische 

markeringen? Zijn er los van het spraakregister überhaupt verschillen te 

bespeuren tussen mannen en vrouwen wat betreft de akoestische signalering van 

syntactische grenzen? 
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Methode 

Proefpersonen 

De proefpersonen zijn ouders van normaal ontwikkelende kinderen tussen nul en 

vijf jaar. Deze werden via een onthaalmoeder gerekruteerd aan de hand van 

flyers. Daarnaast werden ook kennissen gecontacteerd. Op die manier werden 30 

personen weerhouden ( ̅=34 jaar), waarvan 14 mannen tussen 28 en 43 jaar 

( ̅=34 jaar) en 16 vrouwen tussen 25 en 34 jaar ( ̅=30 jaar). Het gros van de 

proefpersonen is afkomstig uit West-Vlaanderen. Daarnaast zijn er ook Oost-

Vlamingen en Limburgers geïncludeerd. Bij dit onderzoek waren 21 kinderen 

( ̅=23 maanden) betrokken, waarvan 10 jongens tussen 1 en 56 maanden ( ̅=19 

maanden) en 11 meisjes tussen 3 en 52 maanden ( ̅=26 maanden). Het groter 

aantal volwassen deelnemers dan kinderen is te verklaren doordat in 9 gevallen 

het spraakstaal van de vader en het spraakstaal van de moeder in interactie met 

hetzelfde kind werden opgenomen. 

Werkwijze 

In samenwerking met vijf collega-onderzoekers (L. Desmet, J. Maene, S. Tarras, 

S. Vandenberghe en M. Van Wambeke) werden gegevens verzameld aan de 

hand van een vragenlijst (zie bijlage 1). Daarin werd gepeild naar de 

gezinssamenstelling. Ook werden de medische voorgeschiedenis en 

taalontwikkeling van het kind nagevraagd om een normaal verloop van de 

ontwikkeling te toetsen. 

Van elke deelnemer werden spraakstalen opgenomen met een Samson C01U 

USB-condenser microfoon in het computerprogramma Praat (Boersma & 

Weenink, 2011). Een samplingfrequentie van 22050 Hz werd gehanteerd, waarna 

de opname werd opgeslagen als WAV-bestand. Per persoon werden op die 

manier twee geluidsopnames geregistreerd in een stille ruimte in de woning van 

de proefpersoon. De microfoon stond telkens op minstens 30 cm afstand van de 

proefpersonen opgesteld. Ondanks het feit dat de deelnemers niet expliciet 

verzocht werden om zich niet te verplaatsen, deden ze dit uiterst zelden. De 

proefpersonen kregen de instructie te communiceren zoals ze dit gewoon zi jn. 

Dialect was dus toegestaan. 
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Het doel van het onderzoek werd pas na de opnames meegedeeld om een 

eventuele invloed op de spraak te vermijden. Bij de ene opname, “ tot 

volwassenen gericht” (VG), richtte de proefpersoon zich tot de onderzoeker(s) in 

een spontaan gesprek. Bij de andere opname, “kindgericht” (KG), werd spraak 

van de ouder naar het kind toe uitgelokt. Er werd spelmateriaal aangewend zoals 

knuffels, plastieken figuren en prentenboeken of speelgoed van de deelnemers.  

Oorspronkelijk werden er 43 proefpersonen gerekruteerd, maar van 13 personen 

werden de opnames geweerd uit het onderzoek omdat ze te kort of te stil waren 

of omdat er te veel achtergrondlawaai was. 

De 60 spraakstalen, zowel tot volwassenen als kindgericht, werden geannoteerd 

in Praat. Alle fragmenten waarin anderen dan de proefpersoon aan het woord 

waren en de fragmenten met achtergrondlawaai werden als onbruikbaar 

gemarkeerd. Ook werden alle spreekpauzes aangeduid. Aan de hand van een 

eerste script (P. Corthals) werden alle fragmenten die een (vooraf ingesteld) 

aantal dB stiller waren dan het luidste fragment in de opname, als een pauze 

beschouwd. Daarna werden alle geregistreerde pauzes auditief gecontroleerd en 

werden de pauzegrenzen manueel aangepast. Vervolgens werd het aantal 

woorden in de fragmenten met spraak geteld, waarna het totaal aantal woorden 

per opname door middel van een tweede script (P. Corthals) op semi-

automatische wijze werd bepaald. De geluidsopnames telden gemiddeld 630 

woorden (range 185 – 1330 woorden) en duurden gemiddeld 302 s (range 78 s – 

454 s). Bij een tweede annotatie werden van de bruikbare spraakfragmenten voor 

elke opname telkens vijf keer twee opeenvolgende syntactische gehelen 

afgebakend, bij voorkeur met een spreekpauze ertussen (zie bijlage 2). Met 

“syntactisch geheel” wordt hier een hoofd- of bijzin bedoeld of een zinsdeel. 

Aangezien het om spreektaal gaat, bestond niet elke zin uit een grammaticaal 

afgewerkt geheel. Dit was voornamelijk het geval bij VG-spraakstalen, waar er 

zich af en toe revisies voordeden, bijvoorbeeld: 

“De collega's zin ‘oltied’ anders en dus” 

PAUZE 

“en 't zin ollemoal toffe gasten wormee da 'k werke, dus da's wel leuk.”  
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“t enige da we soms nbeetje moetn opletten is als (naam) te dicht komt da ze”  

PAUZE 

“z' is soms te lief” 

Van elke pauze tussen de syntactische gehelen werd de pauzeduur afgelezen in 

Praat. Daarnaast werd bij de bepaling van de toonhoogte- en luidheidvariatie in 

de buurt van de syntactische grens telkens de laatste beklemtoonde syllabe voor 

en de eerste beklemtoonde syllabe na de syntactische grens aangeduid.  

Er werd gekozen voor beklemtoonde syllabes omdat dit onderzoek zich richt op 

de prosodie op zinsniveau en niet op woordaccenten. De syllabes werden auditief 

geïsoleerd. Vervolgens werd de afbakening nog eens visueel geverifieerd aan de 

hand van het oscillogram en het spectrogram. Voor elke syllabe werd de duur 

genoteerd. Daarnaast kon aan de hand van een derde script (P. Corthals) de 

mediaan van de toonhoogtevariatie en de mediaan van de intensiteitvariat ie voor 

elke syllabe worden berekend. Voor de uiting in figuur 1 betekent dit de 

medianen van de toonhoogte- en intensiteitvariatie binnen de syllabes ‘hier’ (pre) 

en ‘zoekt’ (post). 

 

Figuur 1: screenshot Praat 

Oscillogram en spectrogram van een ‘kindgericht’ opnamefragment.  
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Op lijn 1 en 2: afbakening spraakfragmenten met spreekpauze ertussen en 

weergave van respectievelijk het aantal woorden en syllabes per spraakfragment. 

Op lijn 3 en 4: afbakening van de syntactische gehelen (‘En nu moe je nog eentje 

zoeken voor hierin’ – ‘Zoekt e keer da voor daarin’). Lijn 5: markering 

beklemtoonde syllabes. 

Parameters 

Pauzeduur 

Voor elke proefpersoon werd zowel in de VG-opname als in de KG-opname de 

gemiddelde pauzeduur van de vijf pauzes tussen de syntactische gehelen 

bepaald. Voor het voorbeeld in figuur 1 komt dit neer op de duur van het 

geselecteerde fragment. 

Syllabeduurcontrast 

Van elke deelnemer werd zowel in het VG-spraakstaal als in het KG-spraakstaal 

de absolute waarde van het verschil in syllabeduur tussen de beklemtoonde 

syllabes voor en na een syntactische grens berekend. Voor het voorbeeld in 

figuur 1 betekent dit het duurverschil tussen de syllabes ‘hier’ en ‘zoekt’. Dit werd 

voor de vier overige uitingen per opname herhaald. Vervolgens werd voor elke 

proefpersoon het gemiddeld syllabeduurcontrast bepaald voor de VG-opname en 

de KG-opname.  

Toonhoogtesprong aan syntactische grens 

Voor elk koppel beklemtoonde syllabes rond de syntactische grens werd het 

toonhoogteverschil voor VG-spraak nagegaan. Vervolgens werd van de vijf 

bekomen waarden het gemiddelde toonhoogteverschil per opname becijferd. Dit 

alles werd herhaald voor KG-spraak. Voorts werd het verschil tussen de VG-

opname en de KG-opname voor elke proefpersoon berekend. In figuur 1 wordt de 

toonhoogte weergegeven door de blauwe lijn in het spectrogram. 

Intensiteitsprong aan syntactische grens 

Voor elk koppel beklemtoonde syllabes rond de syntactische grens werd ook het 

intensiteitverschil voor VG-spraak onderzocht. De donkerheidsgraad van het 

spectrogram in figuur 1 vormt een indicatie voor de intensiteit. Nadien werd van 

de vijf bekomen waarden het gemiddelde intensiteitverschil per opname 

nagegaan. Hetzelfde patroon werd hernomen voor KG-spraak.  

Verder werd het verschil tussen de VG-opname en de KG-opname voor elke 

proefpersoon becijferd. 
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Statistische analyse 

De statistische verwerking gebeurde met het programma IBM SPSS Statistics 19. 

In de eerste plaats werd nagegaan of de variabelen normaal verdeeld zijn aan de 

hand van de Kolomgorov-Smirnov test. Verder werd onderzocht of er een 

verband bestaat tussen de leeftijd van het kind tot wie de proefpersoon zich richt  

enerzijds en pauzeduur, syllabeduurcontrast, toonhoogtesprongen en 

sterktesprongen om syntactische grenzen te markeren anderzijds. De Pearson 

correlatiecoëfficiënt werd bepaald om de relatie tussen de leeftijd van het kind en 

elk van de vier voorgaande variabelen na te gaan. Om te onderzoeken of 

mannen en vrouwen, als een neveneffect van de rekrutering in dit onderzoek, 

zich niet systematisch richtten tot kinderen van een andere leeftijdscategorie 

werd een t-test uitgevoerd. Immers: indien uit de dataset zou blijken dat mannen 

voornamelijk oudere kinderen als gesprekspartner hadden en vrouwen jongere 

(of omgekeerd), zou dit een onderzoek naar de interactie tussen geslacht en 

leeftijd bemoeilijken. Vervolgens werd voor elke afhankelijke variabele een mixed 

2x2 ANOVA-test uitgevoerd. Daarbij werd elke variabele afgewogen tegenover 

twee factoren (gesprekspartner en geslacht van de proefpersoon) die elk twee 

niveaus hebben (volwassene of kind en man of vrouw). Zo werd er zowel voor 

pauzeduur, syllabeduurcontrast, toonhoogtewijziging als intensiteitwijziging 

bepaald of er een significant verschil bestaat tussen VG-spraak en KG-spraak. 

Daarnaast werd geverifieerd of het verschil tussen mannen en vrouwen voor elk 

van die variabelen significant is. De invloed van de leeftijd van de kinderen op de 

resultaten werd uitgesloten door dit als covariabele mee te nemen in de test.  

Resultaten werden als significant beschouwd wanneer p  0,05. 
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Resultaten 

Aangezien bij dit onderzoek kinderen van verschillende leeftijden betrokken 

waren, werd het verband tussen de leeftijd van het kind tot wie de volwassene 

zich richt en de vier variabelen, pauzeduur, syllabeduurcontrast, 

toonhoogtesprong en intensiteitsprong nagegaan door telkens de Pearson 

correlatiecoëfficiënt te bepalen (zie tabel 1). Er kon enkel een significant verband 

aangetoond worden tussen de leeftijd van het kind en de toonhoogtesprong die 

de volwassene maakt aan een syntactische grens. Figuur 2 illustreert dat hoe 

ouder de gesprekspartner is, hoe kleiner de toonhoogtesprongen zijn. Bovendien 

blijkt dat vrouwen grotere toonhoogtesprongen maken dan mannen.  

De vergelijking tussen mannen en vrouwen is mogelijk bij verder onderzoek, 

aangezien uit de t-test bleek dat mannen en vrouwen zich niet systematisch 

richtten tot kinderen van een andere leeftijdscategorie (p = 0,516). 

Tabel 1: Correlatie tussen de vier variabelen en de leeftijd van het kind  

  Leeftijd kind (maanden) 

Pauzeduur Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed) 

N 

0,157 

0,406 

30 

Syllabeduurcontrast Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

-0,208 

0,269 

30 

Toonhoogtesprong Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed) 

N 

-0,485
 

0,007 

30 

Intensiteitsprong Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed) 

N 

-0,130 

0,492 

30 

Zowel de distributies van pauzeduur, syllabeduurcontrast, toonhoogtesprongen 

en intensiteitsprongen aan een syntactische grens zijn Gaussiaans verdeeld. 

Hierdoor kon voor elke variabele een parametrische mixed 2x2 Anova test 

uitgevoerd worden. 
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Figuur 2: Toonhoogtesprong aan een syntactische grens in functie van de leeftijd 

van de gesprekspartner met onderscheid tussen mannen en vrouwen. 

Pauzeduur 

De proefpersonen pauzeerden gemiddeld 0,492 s (SD 0,237) aan een 

syntactische grens bij tot volwassenen gerichte spraak. Indien ze zich richtten tot 

een kind bedroeg de gemiddelde pauzeduur 0,924 s (SD 0,394). Dit verschil in 

pauzeduur tussen tot volwassenen gerichte en kindgerichte spraak is niet 

significant (p = 0,119). Er is wel een significant effect van het geslacht op het 

pauzeduurverschil tussen VG- en KG-spraak (p = 0,022). Figuren 3 en 4 tonen 

aan dat vrouwen langere pauzes hanteren aan een syntactische grens tegenover 

kinderen dan tegenover volwassenen. Bij mannen is dit ook het geval, maar 

minder uitgesproken. Indien de resultaten van de VG- en KG-opnames samen 

genomen worden, is het verschil tussen mannen en vrouwen niet significant  

(p = 0,871). De leeftijd van het kind tot wie de volwassene zich richt heeft geen 

significant effect op de pauzeduur (p = 0,238).  
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Figuur 3: Onderscheid tussen mannen en vrouwen wat betreft de pauzeduur aan 

een syntactische grens bij tot volwassenen gerichte en kindgerichte spraak. 

 
Figuur 4: Gemiddelde pauzeduur aan een syntactische grens in tot volwassenen 

gerichte en kindgerichte spraak met onderscheid tussen mannen en vrouwen. 
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Syllabeduurcontrast 

Het verschil in syllabeduur tussen de syllabes voor en na de syntactische grens 

bedroeg voor VG-spraak gemiddeld 0,166 s (SD 0,082). Voor KG-spraak bedroeg 

dat syllabeduurcontrast gemiddeld 0,145 s (SD 0,089). Het verschil tussen 

kindgerichte en tot volwassenen gerichte spraak is niet significant (p = 0,752). 

Figuur 5 illustreert dat het syllabeduurcontrast zowel bij mannen als bij vrouwen 

kleiner is indien ze zich richten tot kinderen dan wanneer ze zich tot volwassenen 

wenden. Bij mannen is het verschil in syllabeduurcontrast tussen KG-spraak en 

VG-spraak groter. Toch kon er geen significante interactie weerhouden worden 

tussen het geslacht van de proefpersoon en het syllabeduurverschil aan een 

syntactische grens (p = 0,853). Ook los van het spraakregister werd geen 

significant verschil tussen mannen en vrouwen gevonden (p = 0,783). De leeftijd 

van het kind tot wie de volwassene zich richt heeft geen significant effect op het 

syllabeduurcontrast aan een syntactische grens (p = 0,378). 

 

Figuur 5: Onderscheid tussen mannen en vrouwen wat betreft het duurcontrast 

tussen syllabes voor en na een syntactische grens bij tot volwassenen en 

kindgerichte spraak. 
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Toonhoogtesprong aan syntactische grens 

De proefpersonen maakten een gemiddelde toonhoogtesprong van 58,21 Hz (SD 

29,715) aan een syntactische grens wanneer ze zich tot kinderen richtten. Bij VG 

spraak bedroeg de toonhoogteverandering gemiddeld 23,03 Hz (SD 9,720). Dit 

verschil in toonhoogteverandering tussen VG- en KG-spraak is significant  

(p < 0,001). Bovendien blijkt er een significante interactie te bestaan tussen het 

geslacht van de proefpersoon en het verschil in toonhoogteverandering tussen 

VG- en KG- spraak (p = 0,012). Figuren 6 en 7 illustreren dat vrouwen grotere 

toonhoogtesprongen maken dan mannen en dit zowel in VG- als in KG-spraak. 

Zowel bij mannen als bij vrouwen zijn de toonhoogtesprongen aan een 

syntactische grens kleiner bij een volwassen gesprekspartner dan bij kinderen. 

Indien alle resultaten met betrekking tot toonhoogtesprong in de VG- en KG-

opnames samen worden geanalyseerd, kan er opnieuw een significant verschil 

tussen mannen en vrouwen weerhouden worden (p < 0,001). Daarnaast bestaat 

er ook een significant verband tussen de leeftijd van het kind en de 

toonhoogtesprong die gemaakt wordt in KG-spraak (p = 0,008), zoals eerder al 

bleek bij de correlatiebepaling. 

 

Figuur 6: Onderscheid tussen mannen en vrouwen wat betreft de 

toonhoogtesprong aan een syntactische grens bij tot volwassenen en 

kindgerichte spraak. 
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Figuur 7: Gemiddelde toonhoogtesprong aan een syntactische grens in tot 

volwassenen gerichte en kindgerichte spraak met onderscheid tussen mannen en 

vrouwen. 

Intensiteitsprong aan syntactische grens   

De gemiddelde intensiteitverandering aan een syntactische grens bedroeg voor 

VG-spraak 5,325 dB (SD 1,653). Bij KG-spraak maakten de proefpersonen een 

gemiddelde luidheidsprong van 4,753 dB (SD 2,077). Dit verschil in 

sterktevariatie tussen VG- en KG-spraak blijkt niet significant te zijn (p = 0,793). 

Ook het geslacht van de proefpersoon (p = 0,176) en de leeftijd van het kind (p = 

0,600) spelen geen significante rol in de sterktevariatie aan een syntactische 

grens. Bovendien is er los van het spraakregister geen significant verschil tussen 

mannen en vrouwen wat betreft de luidheidvariatie (p = 0,526). 
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Discussie 

De hypothese dat de prosodische markeringen meer uitgesproken zijn bij 

kindgerichte spraak dan bij tot volwassenen gerichte spraak wordt slechts deels 

bevestigd in de resultaten. Daarnaast blijken het geslacht van de proefpersonen 

en de leeftijd van het kind zoals verwacht in zekere mate een rol te spelen bij de 

markeringen van de syntactische grenzen. 

De eerste prosodische markering van een syntactische grens die werd 

onderzocht was pauzeduur. Het pauzeduurverschil tussen kindgerichte en tot 

volwassenen gerichte spraak is niet significant indien de resultaten van mannen 

en vrouwen samen worden geanalyseerd. Dit is waarschijnlijk te verklaren 

doordat de pauzeduur in tot volwassenen gerichte spraak groter is bij mannen 

dan bij vrouwen terwijl in kindgerichte spraak de pauzeduur kleiner is bij mannen. 

Wanneer de resultaten van mannen en vrouwen samengenomen worden, heffen 

ze elkaar deels op waardoor er geen significant verschil meer wordt weerhouden 

tussen kindgerichte en tot volwassenen gerichte spraak. Dat er geen 

betekenisvol verschil werd gevonden tussen kind- en tot volwassenen gerichte 

spraak impliceert niet dat pauzes geen belangrijke markering vormen van de 

syntactische grens voor kinderen. Eerder onderzoek wees reeds op het belang 

van pauzes voor Nederlandstalige kinderen bij de segmentatie van spraak in 

zinnen (Johnson & Seidl, 2008). Het klein verschil in pauzeduur tussen kind- en 

tot volwassenen gerichte spraak zou erop kunnen wijzen dat pauzes ook voor 

volwassenen een belangrijke aanwijzing blijven voor zins- en zinsdeeleindes.  

Er dient opgemerkt te worden dat vrouwen de pauzeduur meer aanpassen 

wanneer ze zich tot een kind richten dan mannen, waardoor het contrast in 

pauzeduur tussen parentese en tot volwassenen gerichte spraak groter is bij 

vrouwen dan bij mannen. Dit bleek uit de resultaten waar een significante 

interactie tussen geslacht en pauzeduurverschil voor beide spraakregisters 

weerhouden kon worden. Dat in eerder onderzoek wel een significant verschil 

tussen tot volwassenen gerichte spraak en kindgerichte spraak werd gevonden 

en in het huidig onderzoek niet, zou, gezien het effect van geslacht op pauzeduur 

in functie van het spraakregister, te wijten kunnen zijn aan een andere 

samenstelling van de proefgroep.  
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In dit onderzoek werden zowel mannelijke als vrouwelijke proefpersonen 

onderzocht, terwijl in vorig onderzoek enkel de spraak van vrouwelijke 

proefpersonen geanalyseerd werd (Kempe, Schaeffler & Thoresen, 2010).  

Los van het spraakregister kon geen significant verschil in pauzeduur tussen 

mannen en vrouwen weerhouden worden. Bij vrouwen die zich tot kinderen 

richten wordt de lange pauzeduur gecompenseerd door de korte pauzes 

tegenover volwassenen. Bij mannen is de pauzeduur in kindgerichte spraak 

minder uitgesproken dan bij vrouwen en in tot volwassenen gerichte spraak is de 

pauzeduur langer. Indien de resultaten van kindgerichte en tot volwassenen 

gerichte spraak dus worden samengenomen voor de man-vrouw vergelijking, zijn 

de verschillen minder uitgesproken. 

De pauzeduur correleerde in dit onderzoek niet met de leeftijd van het kind. 

Stern, Spieker, Barnett & Mac Kain (1983) daarentegen vonden wel een 

significant verschil in pauzeduur in relatie tot de leeftijd van de kinderen. Zij 

voerden een longitudinaal onderzoek waardoor de intra-individuele 

pauzeduurverschillen nagegaan werden naargelang de leeftijd van het kind. Het 

huidig onderzoek is echter een cross-sectioneel onderzoek waardoor een 

eventueel leeftijdseffect gemaskeerd kan zijn door inter-individuele verschillen. 

Lange pauzes in parentese vormen een rustmoment waarin kinderen de vorige 

uiting kunnen verwerken en ze kunnen tegelijkertijd een uitnodiging tot 

beurtneming zijn zoals in het onderzoek van Stern et al. (1983) gesuggereerd 

wordt. Bovendien vormen pauzes zowel voor Nederlandstalige kinderen als 

volwassenen een aanduiding van de syntactische grens (Johnson & Seidl, 2008). 

Een ander duureffect dat werd nagegaan was het syllabeduurverschil tussen de 

laatste beklemtoonde syllabe voor en de eerste beklemtoonde syllabe na de 

syntactische grens. Er konden geen significante verschillen tussen kindgerichte 

en tot volwassenen gerichte spraak weerhouden worden. Ook bleken de leeftijd 

van het kind, noch het geslacht van de volwassene een effect te hebben op het 

syllabeduurcontrast. Deze resultaten moeten echter met enige voorzichtigheid 

geïnterpreteerd worden.  

Dat er geen syllabeduurcontrast is, impliceert niet dat er geen syllabeverlenging 

optreedt en evenmin dat er geen verschil is tussen tot volwassenen gerichte 

spraak en kindgerichte spraak wat syllabeduuraspecten betreft.  
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De syllabes kunnen inderdaad verlengd zijn voor de grens, maar indien er zich 

zowel voor als na de grens een verlenging voordoet, kan het verschil opgeheven 

worden. Bovendien werd de volledige syllabeduur en niet alleen de duur van de 

vocalen bepaald zoals bij eerder onderzoek (Morgan, 1996). Hierdoor kan er 

alleen al door het voorkomen van een ander type consonanten, duurconsonanten 

of plosieven, een duurverschil optreden bij de vergelijking van twee syllabes. 

Indien dit gebeurt, is er geen sprake van een zuivere vergelijking. Bij de tot 

volwassenen gerichte opnames werd er in 41% en bij de kindgerichte opnames  

in 45% van de gevallen zo’n onzuivere vergelijking gemaakt.  

Bij tot volwassenen gerichte spraak kwam de interjectie ‘euh(m)’ veelvuldig voor 

aan een syntactische grens (10,3 % van de syllabes) waarvan in 2 op 3 van de 

gevallen na de syntactische grens. Deze interjecties duurden meestal langer dan 

andere syllabes. Bij kindgerichte spraak daarentegen kwam deze interjectie nooit 

voor. Hierdoor zou het syllabeduurcontrast bij tot volwassenen gerichte spraak 

groter kunnen zijn dan indien er geen interjecties voorkwamen. Bovendien was 

de syllabe voor de grens steeds de laatste die beklemtoond was. Dit is dus niet 

altijd de allerlaatste syllabe voor de grens. Ook de syllabe na de grens was 

steeds de eerste die beklemtoond was en dus niet altijd de allereerste syllabe na 

de grens.  

Dit was een eerste verkenning van syllabeduurcontrast. Verder onderzoek is 

aangewezen, waarbij niet het verschil in syllabeduur maar het duurverschil van 

de vocalen net voor en net na een syntactische grens wordt bepaald. Het laten 

voorlezen van een tekst waarbij de beklemtoonde syllabes voor en na de grens 

een gelijkwaardige samenstelling hebben, zou ook tot de mogelijkheden behoren 

voor verder onderzoek. Dit zorgt er bovendien voor dat de interjecties die vaak 

voorkomen bij tot volwassenen gerichte spraak worden vermeden. Het gebruik 

van een vaste tekst zou ook de veelvuldige revisies en onderbroken uitingen die 

zich voordoen in tot volwassenen gerichte spraak omzeilen. Hierdoor wordt een 

meer zuivere afbakening verkregen van de syntactische grenzen dan in deze 

studie het geval was.  

De derde prosodische parameter als markering van de syntactische grens, 

toonhoogteverandering, is het meest opvallende verschil tussen kindgerichte en 

tot volwassenen gerichte spraak.  
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Het gemiddelde toonhoogtecontrast bij kindgerichte spraak is meer dan dubbel 

zo groot dan bij tot volwassenen gerichte spraak. Een mogelijke verklaring 

hiervoor zou het verschil in aangewende zinstypes tussen de twee 

spraakregisters kunnen zijn. Een kenmerk van parentese is immers het groot 

aantal vragende zinnen. Deze zouden net zoals pauzeduur een uitnodiging 

vormen tot beurtneming en zouden taalproductie uitlokken bij het kind (Fernald & 

Mazzie; 1991). In dit onderzoek waren bij kindgerichte spraak 26,7 % van de 

uitingen voor een syntactische grens vraagzinnen. Bij tot volwassenen gerichte 

spraak was het aantal vraagzinnen voor een syntactische grens te verwaarlozen 

(< 1%). Aangezien de toonhoogte bij vraagzinnen opvallend stijgt en dit zinstype 

meer voorkomt in kindgerichte spraak, zou dit deels het grote toonhoogtecontrast 

aan zinsgrenzen bij parentese kunnen verklaren.  

In dit onderzoek werd de grootte van de toonhoogtesprong kwantitatief bepaald. 

Kwalitatief onderzoek naar de richting van de toonhoogtesprong werd niet 

uitgevoerd. Er wordt vermoed dat voornamelijk de grootte van het 

toonhoogtecontrast de syntactische grens in de verf zet, ongeacht of de 

toonhoogte stijgt of daalt over de pauze heen.  

Uit de resultaten bleek er een significante interactie te bestaan tussen het 

geslacht van de proefpersoon en het verschil in toonhoogtecontrast tussen tot 

volwassenen gerichte en kindgerichte spraak. Bij vrouwen is het verschil in 

toonhoogtecontrast tussen parentese en tot volwassenen gerichte spraak groter 

dan bij mannen. Dit kan niet verhaald worden op het zinstype aangezien vrouwen 

en mannen zo goed als evenveel vragende zinnen voor een syntactische grens 

uitten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de keuze van de zinscombinaties 

willekeurig gebeurde en niet door toeval werd bepaald, aangezien rekening 

gehouden werd met de kwaliteit van de opnamefragmenten.  

Los van het spraakregister is er een significant verschil tussen mannen en 

vrouwen wat de toonhoogtesprong aan een syntactische grens betreft. De 

toonhoogtesprong bij vrouwen is beduidend groter dan bij mannen. Dit ligt in de 

lijn van de meer uitgesproken toonhoogtevariatie die vrouwen in het algemeen 

hanteren (Warren-Leubecker & Bohannon, 1984). 
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Niet alleen het geslacht, maar ook de leeftijd van de kinderen heeft een 

significant effect op de toonhoogtesprong aan een syntactische grens.  

Hoe jonger de gesprekspartner, hoe groter de toonhoogtesprong, dus hoe 

duidelijker de markering van de syntactische grens in parentese. Dit weerspiegelt 

hoe de aanpassingen van de spraak van volwassenen tegenover hun kind mee 

evolueren met de mogelijkheden van het kind (Kempe, Schaeffler &Thoresen, 

2010). Volwassenen vereenvoudigen het taalaanbod dus niet enkel op lexicaal 

en morfo-syntactisch vlak, maar ook op prosodisch vlak in functie van de 

syntactische ontwikkeling.  

Naast de toonhoogtesprong aan een syntactische grens werd ook de 

luidheidsprong nagegaan. Fisher en Tokura (1996) vonden in hun onderzoek 

geen significant luidheidverschil tussen syllabes op het einde van een uiting en 

andere syllabes in de uiting. Ook het luidheidverschil aan een syntactische grens 

in het huidig onderzoek bleek niet significant. Noch de leeftijd van het kind, noch 

het geslacht van de proefpersoon beïnvloedden het luidheidcontrast aan een 

syntactische grens. Luidheid is dus waarschijnlijk een minder belangrijke 

prosodische markering van een syntactische grens.  

In dit onderzoek werd geen onderscheid gemaakt tussen functiewoorden en 

inhoudswoorden en hun specifieke plaats in de zinsstructuur. Ouders hebben de 

neiging om nieuwe woorden op het eind van een uiting te plaatsen. Deze vallen 

bovendien samen met een toonhoogtepiek (Fernald & Mazzie; 1991). Aangezien 

inhoudswoorden vaak meer beklemtoond zijn dan functiewoorden zouden 

prosodische veranderingen aan een syntactische grens ook door de woordsoort 

beïnvloed kunnen worden. Om uitspraken te doen over de eventuele invloed van 

functiewoorden en inhoudswoorden op prosodische markeringen rond de 

syntactische grens is verder onderzoek nodig. 

Naast de leeftijd van de kinderen en het geslacht van de volwassene zou ook het 

geslacht van het kind een effect kunnen hebben op de hierboven besproken 

prosodische parameters. Uit eerder onderzoek bleek het geslacht van de 

kinderen een rol te spelen in het taalaanbod. Zo hebben ouders de neiging om 

hun zonen minder vaak te onderbreken dan hun dochters.  
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Bovendien gebruiken ouders vaker verkleinwoorden bij hun dochters dan 

wanneer ze zich richten tot hun zonen. Deze aanpassingen van het taalaanbod 

zouden de ontwikkeling van de genderidentiteit in de hand werken (Foulkes, 

Docherty & Watt; 2005). De invloed van het geslacht van de kinderen wordt hier 

aangehaald op pragmatisch en lexicaal vlak. Er wordt vermoed dat het geslacht 

van de kinderen ook een effect zou kunnen hebben op de prosodie. Verder 

onderzoek zou dit kunnen uitklaren. 

Conclusie 
Prosodische markeringen van syntactische grenzen kunnen de segmentatie van 

syntactische eenheden bij kinderen faciliteren. Deze syntactische eenheden 

worden afgebakend door pauzes. Daarnaast doet er zich een toonhoogtesprong 

voor tussen de beklemtoonde syllabes voor en na de syntactische grens, die 

meer uitgesproken is in kindgerichte dan in tot volwassenen gerichte spraak. 

Bovendien bleken de leeftijd van het kind en het geslacht van de ouders de 

grootte van het toonhoogtecontrast te beïnvloeden. Daarnaast kon een interactie 

tussen het geslacht van de volwassen proefpersoon en de twee variabelen 

pauzeduur en toonhoogtesprong aan een syntactische grens weerhouden 

worden. Ongeacht het spraakregister verschilt de prosodische markering van de 

syntactische grenzen bij mannen en vrouwen enkel wat het toonhoogtecontrast 

betreft. Er kon geen noemenswaardig syllabeduurcontrast en luidheidverschil 

tussen de syllabes voor en na de grens gevonden worden. Verder onderzoek 

naar syllabeduurcontrast en de invloed van de woordsoort en het geslacht van 

het kind op prosodie is aangewezen. 
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Bijlage 1 
Vragenlijst      CODE:………………………………….. 

       Opnamedatum : ……………………… 

 

Gelieve onderstaande vragen over uzelf en het kind in te vullen. 

U bent:   

o Man  

o Vrouw 

Wat is uw relatie tot het kind? 

o Ouder 

o Voogd 

o Andere: 

………………………………………………………………………………………… 

Wat is uw beroep? 

.............................................................................................................................. 

Wat is uw leeftijd?  

.............................................................................................................................. 

Hoeveel kinderen telt uw gezin? 

………………………………………………………………………………………………… 

Indien u meer dan 1 kind heeft, als hoeveelste in de rij is dit kind geboren? 

………………………………………. 

Wat is het geslacht van het kind? 

o Jongen 

o Meisje 

Wat is de geboortedatum van het kind?  

…………………………………………………………………………………………… 

Waren er problemen tijdens de zwangerschap of bij de geboorte van het kind? 

Indien ja, welke? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Heeft het kind  medische problemen, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down, 

gehoorproblemen, gezichtsproblemen,… ?  Indien ja, welke?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Hoe verliep de spraakontwikkeling van het kind tot nu toe? Op welke leeftijd 

begon het kind te brabbelen?  Op welke leeftijd sprak het kind de eerste 

woordjes? Was uw kind vlugger, trager of even snel in vergelijking met broertjes, 

zusjes of leeftijdsgenootjes? Zijn er merkwaardigheden? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Welke taal spreekt u wanneer u met het kind spreekt? 

o Algemeen Nederlands 

o Dialect  uit provincie 

………………………………………………………………………………………… 

o Andere: 

…………………………………………………………………………………………. 

Wat is de frequentie van uw contact met het kind? 

o Dagelijks 

o Wekelijks 

o Andere:…………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Wenst u de groepsresultaten van het onderzoek te ontvangen?  

o Ja 

o Neen 
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Bijlage 2: syntactische gehelen 

Kindgerichte opnames 

1. Vrouw 32 jaar – Jongen 28 maanden 

a. Kijk, mo 

Mama heeft hier een kleurenboek van zusje. 

b. Jij kijkt graag hé naar Plop. 

Wat ga j’e keer kleuren, zijn oogjes of zijn baard? 

c. Maar nu heb jij je koek in je mond hé. 

Wacht e keer van je koek te eten. 

d. Als jij da mooi gekleurd hebt, 

dan mag jij een stempel zetten. 

e. Mo en wat is dat? 

Wat is dat? 

2. Man 37 jaar – Jongen 28 maanden 

a. Ga j’ e blaadje draaien? 

Draai maar hoor. 

b. Dat is een boot. 

Is dat een mooie boot? 

c. De muts van Kwebbel. 

En zijn gezichtje. 

d. Ga (naam) nog een mooie tekening maken nu? 

Teken jij e kee Lui. 

e. Ah, is dat een huisje? 

Ah, is oma is een huisje? 

3. Vrouw 33 jaar – meisje 52 maanden 

a. We gaan niets verklappen. 

En hoeveel kaarsjes zijn er? 

b. Geef aan mama w’ gaan ’t is juist steken.  

Mama vindt ze niet. 

c. Allemaal juist. 

Ga je nog een blaadje doen? 

d. Zet de juiste getallen en leg ze erbij. 

Of zoek de juiste getallen en leg ze erbij. 
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e. En ’t zijn de knuffeltjes van Sara da je moet tellen. 

En waar is je cijfertje één? 

4. Man 35 jaar – meisje 52 maanden 

a. Wuk is da? 

Welk kleurtj’ is dat? 

b. Driehoekjes, è je nog driehoekjes? 

Zijn z’allemaal ’t zelfde kleur die driehoekjes? 

c. Een groen driehoekje. 

En wat i da? 

d. De juiste dobbelsteen. 

Dat is de dobbelsteen. 

e. En welke cijfertjes zijn dadde? 

Welk is dadde? 

5. Vrouw 33 jaar – meisje 29 maanden 

a. Da ga nie gaan. 

Da ga nie hoor om te tekenen. 

b. Oortjes tekenen. 

Oortjes en ’t gezichtje van ’t konijntje. 

c. Gaat het nie, ma je moet een beetje draaien, zo. 

Doe maar. 

d. Kan jij da niet doen? 

Moet een beetje mooi draaien. 

e. En moet je dan zingen straks, een liedje? 

Ga j’een liedje zingen? 

6. Man 36 jaar – meisje 29 maanden 

a. En moe (naam) nie? 

Moe papa ’t huisje tekenen? 

b. Huisje tekenen hé. 

En moet er e deurtje in? 

c. Een deurtje. 

En een raampje, waar moet er een raampje? 

d. Een raampje. 

En ga (naam) de zon tekenen? 
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e. Moet er nog een dakje op ’t huis? 

Toon het e keer. 

7. Vrouw 34 jaar – meisje 30 maanden 

a. Mooi, zeg misschien moe j’een keer stipjes doen. 

Kleine stipjes, ooh. 

b. Ga j’ derond oja. 

Speciaal. 

c. Oh, maar daar ligt er nog veel verf. 

‘k zou daar nog een keer wrijven. 

d. Ga je nog een keer stempelen me je borstel? 

Oh ja, da’s ook mooi hé. 

e. Ahja, want ’t wordt een beetje koud hé ’s nachts? 

’t zou jammer zijn als ze kapot zijn hé anders. 

8. Man 36 jaar – meisje 30 maanden 

a. Een egel, kijk ’t is de snoet van een egel. 

Moe je stekkertjes op zetten. 

b. Puntjes hier hé, zo. 

’t is lik een egeltjen hé 

c. Zeg, misschien kan je ook een konijn tekenen. 

Ga j’een konijn schilderen? 

d. En ’t was nu juist zo mooi. 

Weet je wa, gaan we een andere kroon maken nog? 

e. Wa gaan we daarmee moeten doen? 

Gaan we ze moeten wassen? 

9. Vrouw 33 jaar – meisje 33 maanden 

a. Ik weet het. 

Een autobus. 

b. Kijkt e keer hier. 

Een olifant. 

c. Kijk da’s van Sneeuwwitje, ‘k heb da overlaatst verteld hé van Sneeuwwitje? 

Da ze in een bos woonde met allemaal kaboutertjes. 

d. Een rendier. 

Zoals op reis. 
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e. Ah, nu zijn we in de lucht. 

Wien is er daar? 

10. Man 33 jaar – meisje 33 maanden 

a. ’t is nie gelijk hé. 

Dus weer omdraaien. 

b. Nee ’t is nie juist en je mag d’ er nog twee omdraaien. 

Je moe ne keer twee andere proberen, o ja. 

c. Mo, ’t is juist. 

Jij kan da goed. 

d. Allé, ’t is weer aan jou. 

We zijn der al bijna zeg. 

e. Dan moe j’ ze terug omdraaien hé. 

Ma je mag nog een keer. 

11. Vrouw 28 jaar – meisje 11 maanden 

a. Wat doe ’t muisje? 

Piep piep piep piep piep. 

b. Ja, danku. 

’t is een konijntje. 

c. Dansen. 

Je ga dansen. 

d. Een varkentje? 

Ga j’een zoentje geven aan ’t varkentje? 

e. Ham ham ham. 

Zoentjes geven. 

12. Vrouw 32 jaar – jongen 33 maanden 

a. Kijk nog een keer in de zak. 

Wa zit er daar nog in? 

b. Wat is dat allemaal? 

Ga je ’t er e keer weer allemaal ingooien? 

c. En nu moe j’ nog eentje zoeken voor hierin. 

Zoekt e keer da vo daarin. 

d. Of ga j’een keer iets vertellen? 

Vertel e keer iets over ’t school. 
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e. Of ga, moe ‘k het verhaaltje lezen van de knuffelklas. 

Gaan we een keer kijken naar de knuffelklas? 

13. Man 38 jaar – jongen 33 maanden 

a. Ik denk 

Dat ie hier is. 

b. Kijk hoeveel, g’ebt nu nog. 

Hoeveel is’t er nu nog over? 

c. Kidde keer hier. 

Wat heeft diene meneer mee? 

d. Hier tussen da huis. 

Die in de lucht zit. 

e. Camionette is klein hé. 

Camionette is klein. 

14. Man 34 jaar – jongen 56 maanden 

a. Hoe zit da weer (naam)? 

Hoeveel staarten moe jij hebben? 

b. En wa wat heb ik nog nodig? 

Het et et het hoofd, de kop de kop van de krokodil. 

c. Stel da j’een papegaai hebt 

Dan mag de krokodil hem opeten. 

d. En nu is’t weer aan papa hé. 

En je moet onthouden waar da ze liggen hé, de kaartjes. 

e. Een luchtvogel. 

Waar an wij hier een luchtvogel gezien? 

15. Vrouw 27 jaar – jongen 13 maanden 

a. Doe maar hoor. 

Waar zit het konijn? 

b. Ma da ken jij hé. 

Dat is een… 

c. Dat is een muis hé. 

Wat is dat? 

d. Nog een kabouter. 

En nog een kabouter. 
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e. Piep konijn. 

‘k heb lange oren. 

16. Man 32 jaar – jongen 13 maanden 

a. Kijkt e keer wie dat er hier aankomt. 

Wie dat er hier aankomt. 

b. Wie zie je liefst? 

Wie zie je liefst? 

c. Da’s da’s voor mij? 

Da’s voor mij? 

d. Paardje loopt weg. 

Paardje loopt weg. 

e. Is da jèjès? 

Ja. 

17. Man 28 jaar – meisje 11 maanden 

a. Wat is da? 

Wat is da? 

b. ’t zijn verschillende diertjes hé. 

Kijk dat is hier e schaap. 

c. Wa ga je daarmee doen? 

Ga j’et were steken? 

d. Een muis. 

Moe j’ z’ook nie hebben muis. 

e. Geef e keer zoentje. 

Oooooo 

18. Vrouw 25 jaar – meisje 20 maanden 

a. Wa’s da? 

Wa’s da (naam)? 

b. Is een computer hè. 

Zeg eens computer. 

c. Da mag nie hè. 

Mag nie aan de computer komen. 

d. (Naam) kom jij bij mama zitten? 

Gaan wij samen Bumba kijken? 
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e. Da zijn de Teletubbies (naam). 

Da is Bumba, welke wil je zien? 

19. Man 30 jaar – jongen 1 maand 

a. Komt wel goed man. 

Komt wel goed joh. 

b. Dag Robbedoes. 

Dag Robbedoes. 

c. Ma (naam) toch. 

Ma (naam)mans toch. 

d. Kom hier. 

Poepoepoepoe ewel ewel ewel ewel ewel ewel ewel ewel. 

e. Dag (naam). 

Ja, dag (naam). 

20. Vrouw 27 jaar – meisje 39 maanden 

a. En ik nu nog eens. 

Voila, ze zijn allemaal op. 

b. Kijk ne keer naar mij. 

Curieuzeneuzeke. 

c. Nee pak gij da prentje. 

Kijk ik ben al bezig hé. 

d. Jaja, ‘k denk da’k ga winn’ hoor. 

Mo mama is al veel groter dan gij. 

e. Voila, ‘k ben al klaar. 

Kijkt ies. 

21. Man 30 jaar – jongen 13 maanden 

a. De zon. 

En terug. 

b. Tja da is een soort bal hè. 

Een grote grote ronde gele bal. 

c. En waar staan wij? 

Wij staan in de bakker. 

d. Nee hè. 

Da ’s de poes. 
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e. En hier heb j’een paardje. 

Die had je nog nie gezien hè. 

22. Vrouw 27 jaar – meisje 3 maanden 

a. Joepla en mo wa is da? 

Wat is da? 

b. Gaan we nog eens zitten? 

Kom ze mieke. 

c. Èèè vieze melk. 

Vieze melk. 

d. Wa ga de mij vertellen? 

Wa ga de mij vertellen? 

e. Kadee, waar is mama? 

Hier ben ik. 

23. Vrouw 29 jaar – jongen 6 maanden 

a. Da’s een eendje. 

Ja. 

b. Da’s gereedschap. 

Vo te werken. 

c. We gaan een ander boekje pakken uh. 

Da’s ook een boekje van haar. 

d. Kijk keer (naam) hier. 

Een schaapje. 

e. En wie zit er hier allemaal, o. 

Wien is da schoon kindje? 

24. Vrouw 31 jaar – meisje 27 maanden 

a. Kijk een mooi leeuwke. 

Keer mooi zettn. 

b. Amai, amai. 

Kidde keer ier. 

c. En da. 

Een aapje. 

d. De zebra. 

De zebra é streepjes. 
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e. En een peer. 

Sinaasappel. 

25. Man 31 jaar – meisje 27 maanden 

a. Wa zit er hier allemaal in? 

Wat è dadde? 

b. Ja. 

En bloemetjes? 

c. Neen da ’n appel. 

En da e tomaat. 

d. Da è ‘n peer. 

Dat è een appelsien. 

e. Wie i’ da? 

Mo … weet da wie da da ‘dè’. 

26. Vrouw 31 jaar – jongen 20 maanden 

a. Da kende gij è. 

Kijk en nog boekjes. 

b. Ja mama heeft ook schoenen hé. 

En gij ook hé. 

c. Want kijk hier staan ook autootjes in. 

Waar staan de auto’s nu weer. 

d. Oo, de haartjes van de leeuw. 

De haartjes van de leeuw. 

e. Gaan we met de autootjes rijden. 

Wat doet de auto. 

27. Vrouw 26 jaar – meisje 13 maanden 

a. Waar is ’t boekje? 

We gaan een keer in ’t boekje kijken. 

b. Tasjes. 

En hier de blokjes. 

c. Hier kindjes. 

Kleine kindjes. 

d. (Naam). 

’t is nie om op te eten. 
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e. Zijn ’t mooie beestjes? 

Is ’t mooi? 

28. Man 43 jaar – meisje 28 maanden 

a. Kleur de keer. 

Kan (naam)ke kleuren? 

b. Heel mooi wi. 

Ga j’ K3 teken? 

c. Daar kleuren hé, daar in ’t boekje hé. 

Dat è vo te lezen hé dadde. 

d. J’èt daarvan 

gisteravond gegeten. 

e. Ja hé.  

Braaf zijn hé. 

29. Vrouw 33 jaar – jongen 7 maanden 

a. We gaan ons pyjamaatjen afdoen hé. 

Hé, gaan w’ons pyjamaatjen afdoen? 

b. Hé, ge zit daar nu te kijken hé. 

We gaan ’t pyjamaatjen afdoen hé voor in ’t badje. 

c. Joe en we proberen en we proberen zeg. 

Voor te stampen. 

d. Hé, vlug vlug vlug vlug vlug drogen zeg. 

Vlug vlug vlug oh. 

e. We doen dat dan zo. 

En azo. 

30. Man 31 jaar – jongen 13 maanden 

a. Gaan w’in jouw ballenbad? 

Gaan w’in jouw ballenbad? 

b. Gaan we in een boek kijken? 

Gaan w’in een boek kijken? 

c. Dan heb je nog de koeien. 

En de koeien lopen het liefst samen in de wei. 

d. Papa ga jou pakken hé. 

Papa ga jou pakken hé. 
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e. Gooi de bal terug naar papa. 

(Naam). 

Tot volwassenen gerichte opnames 

1. Vrouw 32 jaar 

a. ‘k zijn peuterleidster. 

Euh, bij de hele kleintjes euh hier in de (…)straat in (stad). 

b. Euhm, mo ‘k doet enorm heirn de kleintjes ‘k èn ook nog ‘t twidde kleuter 

gedoan. 

Nooit echt de oudsten, buiten ja, a ‘k het studeerde. 

c. We kijken ton na ’t prentje welke dag da ’t is. 

Euhm, ’t is tan ook een klaspop. 

d. ’t is ook dikwijls een aanzet vo de activiteiten in de klas dadde. 

En vooral de hjille kleintjes vinden da leuk. 

e. En ton ook nog e klok van Jules. 

Met een beetje de verschillende momenten van de dag. 

2. Man 37 jaar 

a. Mor euh, ‘k geve dus ook euh rijschole en dus 

in de vakantie oe'k me doamee een beetje bezig omdat er ton vele werk is. 

b. Euh, dus euh 'k geven kik lesse in 't deeltijds onderwijs 

dus dat zijn gastn die niet altijd gemotiveerd zijn om naar school te komn 

c. Euhm, dus 'k em twee kindjes euhm 

't oudste is (naam), is vijf jaar, zit nu in 't der in de derde kleuterklas 

d. De kleinsten euh is (naam) 

euh, die twee jaar is 

e. Euh laat me zeggen 

een keer of twji in e weke 

3. Vrouw 33 jaar 

a. Euh uitstapjes met de kindjes eigenlijk. 

Ja, 't was eigenlijk maar een dag of zesse dus euh. 

b. Deeltijds stoan kik eigenlijk in voor het budgetbeheer, 

en ton de financiële steunverlening aan mensen. 

c. En 't ander deel van mijn werk is arbeidsbegeleiding dus 

en, mensen van de doelgroep euh proberen 
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d. Euh (naam) is bijna vier jaar ’n hoalf 

ga nu naar de tweede kleuterklas 

e. En (naam) is bijna twee jaar ’n half. 

euh, ze schelen twee jaar en vijf dagen. 

4. Man 35 jaar 

a. In de weke van d'eenentwintigste juli zijn wieder vertrokkn 

Euhm, naar een usetje da me doa huurd an 

b. Een bitje Bokrijk bezocht en en ja zukke dingn gedoan me met de jongens 

surtout 

Da z'under kostn euh e bitje bezig oedn 

c. Aja da wos e poar wekn voordat euh in Kiewit doa Pukkelpopdrama ton ton 

gebeurd et dus m'an 

De festivalweide an we wel gezien dus euh 

d. Noa de zji en wieder ook ewist peis ik 

euhm, ewel een bitje een bitje korte daguitstappen eigenlijk 

e. Euh, beslissingen voor 't schepencollege voorbereiden en overlegmomenten 

met euh ja vakbonden en schepenen 

Ja, dergelijke meer dus euh 

5. Vrouw 33 jaar 

a. Ene keer zijn we weggeweest naar Milaan zonder de kindjes. 

En euh ton ook nog met de kindjes zijn we naar Duitsland gewist. 

b. M'en toch nog een klein beetje cultuur maar niet zoveel, toch nog een keer 

voor de oudste. 

Euh, omdat dat wel nog interessant is eigenlijk dat ie dat wel ook e keer ziet. 

c. Euh (naam) is de oudste. 

is een jongen, is acht jaar. 

d. En ton (naam), eh moet nu in november naar school. 

euh is de jongste van de drie. 

e. Euh, de oudste twee zijn turners. 

Dus (naam) turnt euh als jongen ja. 

6. Man 36 jaar 

a. Da's hoofdzakelijk hetgeen da we moeten doen 

en dan spotjes steken en al zukke dingn 
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b. Zijn hobby's zijn turnen en zwemmen en nu ook tekenen, ja hij doet dat ook 

graag. 

Euhm, 't is een filou. 

c. (Naam) is 't er al zes. 

euhm en (naam) is hoe ga ik het zeggen 

d. Een beetje met de kindjes spelen als het mogelijk is. 

Euhm, opstaan ja samen aan tafel 

e. Drie weken geleden ebbn we weggeweest, 

naar ’t Helleketelbos. 

7. Vrouw 34 jaar 

a. (Naam) is gedaald tot e kilo negenhonderd. 

Euh en ommenekeer k lag int ziekenhuis kom ik terug binnen en zegt er een 

van de verpleegkundigen kijk kijk kijk kijk aar diploma angt aan aar bedje. 

b. Nee ik a daar enorm schrik voor int begin dak dacht gaat da lukken gaat da 

nie lukken met (naam) mo da lukt. 

Ja da is echt geestig dat euh t is wel lastig. 

c. Ik weet da bij ons dat ook spannend maar bij ons werd da vastgelegd van, 

wij moesten nie zelf azo. 

d. Een equipe van acht of zo denk ik tan euh. 

En zij gaan ook in de scholen bij ons waar da wij samen werken dus vandaar 

komen wij under regelmatig tegen. 

e. Da va allé bij ons valt da toch enorm op dan euh. 

Zelfs die die mini's lik de kleuterkes lik (naam) 

8. Man 36 jaar 

a. ‘t ga vooruit ma ja. 

De nachten zijn soms nog wa. 

b. En ze ja ze drinken wel goed. 

En ja de pipi en de kaka is ook goed. 

c. 't enige da we soms nbeetje moetn opletten is als (naam) te dicht komt da ze 

z' is soms te lief 

d. W'ebn ton gewacht van te zeggen 

Totda ze der bij mocht want ja (naam) mocht nie altijd in de 
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e. Voor den opkuis was 't vooral ambetant da 

De tenten weer nat waren en 

9. Vrouw 33 jaar 

a. Da was eigenlijk wel heel leuk. 

Z’ ad heel wat boeken mee met euh. 

b. Da’s allemaal op basis van een euh beschrijving. 

Euh die ik opgemaakt heb tijdens de grote vakantie en daarin staat 

c. Da gebeurt ook op basis van een aantal criteria. 

Ze krijgen punten voor bijvoorbeeld euh 

d. Ja ja twas echt euh 

een hele studie 

e. Vooraleer daj iets kunt aankopen. 

Ja vooral ook omdat t een gemeente is é moe je wel een heel aantal 

procedures doorlopen. 

10. Man 33 jaar 

a. Euh wat da'k vandaag gedaan eb: 

euh veel te vroeg opgestaan 

b. De collega's zin oltied anders en dus 

en 't zin ollemoal toffe gasten wormee da'k werke dus da's wel leuk. 

c. ‘k ben zelfstandig dus ‘k kan wel kiezen wanneer da 'k werk en wanneer nie. 

Tuurlijk ja oj u engageert vo nen tour te doen 

d. Moja let op g oor me nie klagen ze mo ’t is 

‘k peis dat ‘t (naam) erger vindt. 

e. We goant zien euh a ze der zijn hé. 

We zeidn da van (naam) ook van amai oe goan wieder dat doen met een kind 

da goat nooit lukken. 

11. Vrouw 28 jaar 

a. Ton zit ze zo te kikn van hmmmmm. 

Wat doet die hond nu. 

b. Ze trekt aar recht aan de bench (naam). 

Ze staat dan zo te dansen en te springen. 

c. En ton is dien dag daar. 

En tegen da je ‘t beseft is ‘t ja gepasseerd. 
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d. Wa da z ook al ee is da z’ aar eigen begint te herkennen op foto's. 

Da's wel tof a ze zo aar eigen ziet. 

e. A ze dan al stapt é. 

Eerste communie, nee plechtige communie al 

12. Vrouw 32 jaar 

a. Een kleine drie maand 

loop ik weer rond 

b. Acht uur dertig a't goe goat 

zit ie in z’n bedje 

c. Da's nie altijd even evident, nint 

vooral omda je ton ook zenuwachtig begint te wordn hé 

d. Met da gesprek 

da moe je helemaal ontleden 

e. Dat is zo bij ons op school 

Aj bij ons op school 

13. Man 38 jaar 

a. Dan moetn ze al 2,5 km met de fiets hé. 

Ge kunt z'ook brengn met den auto hé. 

b. Dat hier nie zo ver is in de zomer kan ze met haar fiets rijden. 

Dan is ze natuurlijk meer onafhankelijk hé. 

c. 't is daarom 't staat ier nog e grote stal achter. 

M' en daar ook e garage. 

d. W' adden azo voorwaarden 

a we dat huis kochten. 

e. En dan kunnen z'aan 't ander poortje terugkomen. 

Ze kunnen azo e circuit maken om te rijden. 

14. Man 34 jaar 

a. 't was een verrassing voor euh ons mama of zogezegd een verrassing. 

en we waren eerst gaan wandelen euhm. 

b. Da w' eigenlijk niet te veel zelf moesten koken. 

dat 't allemaal klaarstond. 

c. Dus nog een uur of twee euh wa rondgelopen. 

Dus 't was uiteindelijk twaalf uur. 
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d. In de Meersen een keer proberen een vis te vangen met de neefjes. 

en (naam) gaat ook mee dus euh. 

e. Da was onze é de eerste week van de vakantie. 

W' an eigenlijk prachtig weer had. 

15. Vrouw 27 jaar 

a. Nu, nu begint ie te babbelen allé, nu is 't toch plezant, 

maar 't wordt alleen maar plezanter. 

b. Ja, je beseft dat dat uw leven zal veranderen. 

En je beseft dat dat een verrijking is voor uw leven want anders wil je geen 

kinderen. 

c. Alle clichés kloppen, 

wederom. 

d. 't was plots grote paniek. 

Ik dacht van ik ga da nie kunnen hé. 

e. En 'k moe dringend beginnen aan zijn fotoalbum. 

Hij is al een jaar gepasseerd. 

16. Man 32 jaar 

a. Ik werkte samen met mijn broer. 

Euh, ik woonde nog samen met mijn broer eigenlijk thuis ook euh 

b. En dan is (naam) meer en meer bij mij komen wonen of of bij mij euh 

gekomen. 

Met als gevolg dus dat er meer en meer euh ook in 't interieur in orde moest 

komen. 

c. Hebben we onmiddellijk een tuin da we zien. 

Hebben we onmiddellijk een groot terras beneden. 

d. Had ik die foto's gezien en euh 

heb ik dat zo getoond aan (naam) van 

e. Wij moesten niet per se dringend weg. 

Euh, of da wij dan dan twee, drie maand langer moesten wachten om om hier 

te kunnen intrekken. 

17. Man 28 jaar 

a. En euh ja 't komen natuurlijk altij wel wa voorbereidingn bij. 

Ja je moet zorgen voor drank, je moet zorgen voor 
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b. 'k zien ernaar uit hé ja 

ge moet ge moet mee hé 

c. Ewel ja ja da is 't euh het ik doe het beperkte minimum 

euh of hoe moe j' da zeggn 

d. Da is al een tijdje da 'k daar zo mee bezig was van tiens ga ne keer na da 

'k weet het niet dat is lik een een soort van drempel hé. 

e. Da je moe a wat is 't gaan fietsen of op brommerkes gaan rijden of 

of euh een hindernissenparcours en al afleggn da zou 'k ook wel 

18. Vrouw 25 jaar 

a. Is 't tot tien uur open. 

Inkom acht euro 

b. Die gaat weer rot verwend worre. 

Ons maten he nieuwe kleren en al gekocht voor ‘ji’ voor (naam). 

c. Ge kunt ook rap wakker wordn è. 

Die zal toch nog moe zijn geweest. 

d. Ja, en dan begint het weer die moet ete dan moet die weer spele dan moet hij 

weer ete euh 

druk genoeg 

e. Stijn kom jij de kleine es effe pakke? 

Alhoewel hij slaapt weer. 

19. Man 30 jaar 

a. A in België, 'k zou hier ook nog wel willen verhuizen ma 

als ik echt moe verhuizen, dan liefst in’t buitenland. 

b. Dees jaar nog alles geven 

tot aan de spelen en dan zien 

c. Wa meer van 't leven genietn è. 

Want nu is ’t euh 

d. 'k heb training of dit of dat. 

Dus je kunt iets minder lol trappen è. 

e. Ja, met ’t lopen 

Je kunt geen risico's nemen è. 
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20. Vrouw 27 jaar 

a. Als ze, als ze op kot zat 

heeft ze haar daar ne keer laten aansluiten. 

b. En die huizen edde da al gezien da ge dat daarop zet 

zien der wel altijd vré goed uit 

c. Ik doe da graag ma 

da lukt mij nie goe 

d. Als ik het doe gelijk in de boek è 

'k had al geprobeerd van minder graden te pakken 

e. Moja ik dacht azo van 

Ook ge ge rolt da zo uit è 

21. Man 30 jaar 

a. Ja, pak maar 't liefst maar ik pak meestal ne vier-vier als basis 

en dan smeer kik daar vanalles tussen en derover aja. 

b. maar 'k had ook geen goe recept. 

Da ge dan da steeg nie en zo. 

c. Ewel daarom 

Als (naam) daarmee ga gaan trainen moet da weer snelsnel zijn dus ja. 

d. Bij vreemde mensen ga kik nie veel babbelen. 

Gij wel. 

e. Choco gebruiken, 

is één beter en vlugger te doen dan. 

22. Vrouw 27 jaar 

a. En ze d'é eet wortelkes nu. 

Zo moet ik da nog een week proberen volhouden. 

b. Als dat ook niet lukt dan met fruitpapke toch beginnen, 

maar ja naar 't schijnt is wortel toch 't beste omdat da euh 

c. Wacht, wa staat er nog bij 

Euhm, rode bietjes 

d. En 't is tan al zo zuur in haar buikske zogezegd 

dus tomaatjes nog nie. 

e. Geen peper, geen zout 

moet allemaal apart doen. 
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23. Vrouw 29 jaar 

a. Mo vroeger woonden wieder in 't huis van m'n papa hé 

Maar euh, mijn papa woont weer thuis euh en w'en toen da gezocht 

b. Ja, twee kamers en een badkamer, dus eigenlijk de breedte van da 

en ton è je hier vanachter nog euh een tuinhuisje en daar kunnen we zijn 

spulletjes zetten 

c. azo en euh 

ton babbel e gij al een beetje Oostends. 

d. Aha 

en ej da zelf uit de lijst moeten? 

e. Dus da's zes maand. 

Allé, t is wel een enorm verschil. 

24. Vrouw 31 jaar 

a. Jist zjipke, mo da zjipke ligt ier nu niet 

Vo (naam) zijn droog vel vo mee te wassn. 

b. Volgende week est euh anatomie. 

Weer een andere leerkracht. 

c. 'k è da kè geoefend up (naam) en up gie van de weke, 

mor euh under noagels woaren eigenlijk nog nie lang genoeg. 

d. Da moet van da zin da moet perfect zin. 

'k peize wel da me der ville van goan van ljiren 

e. Dus euh, en 'k è afgesprokn vo dikwijls om toer te doen. 

En ot e kè november es èk ton den dissendag en zij ton de zoaterdag. 

25. Man 31 jaar 

a. 'k wil der nu vanof zin 

stoa hjilehans tegen de kant. 

b. J'é gistern geweest bwoja. 

j'é gecontroleerd geweest in Holland zekere met zijne camion. 

c. Drie kwartier zeker ongeveer, drie kwartier een ure. 

Veel te lang was 't. 

d. In mei wordt ie e joar. 

Dus 't noste joare een joar n' alf ist ie em nu. 

e. Twee euren doags e plakkerke, dat è verzekers nie veel avance hé. 

Alé, 'k weet ook nie ze want 'k ken der ook nie van ze. 
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26. Vrouw 31 jaar 

a. Da's geestig ook hé 

En veel nieuwe kleertjes gekocht. 

b. Ge zijt thuis ge stuurt hem nie naar de crèche mo ja. 

Als je nen halven dag moet werken, stuur d'em nen helen dag hé. 

c. Als ik van twee tot zes moet werken, moet ik die om twaalf uur ten laatste 

brengen. 

Da's altijd nen hele dag hé. 

d. Allé misschien voor sommige wel, maar voor mij eigenlijk nie. 

Ik vind dat 't voor mij verslechterd is ja. 

e. G'ebt bijna niks aan u allé. 

Stef werkt ook heel de week. 

27. Vrouw 26 jaar 

a. Ja, mo we zijn me vier die carpoolen, 

dus euh we spreken af in Deerlijk iedere morgen. 

b. Met 't carpoolen verlies je wel iets van tijd, een vijftal minuutjes. 

Euhm, 'k denk ja, da je moe rekenen, een veertig minuten onderweg. 

c. 't is altijd wel iets te zeggen of euh. 

Ja w’ ebn ook allemaal kindjes en 

d. We doen ze dan wel e keer weg. 

Alhoewel dat da nog nie zoveel gebeurd is. 

e. Constant u moe concentreren op uw werk, 

e 'k dan graag 's avonds een beetje ontspanning 

28. Man 43 jaar 

a. Euh min hobby è nu 

goan rien me minne moto. 

b. Een moand of zesse 

da'k doa mee rie. 

c. A ‘k mi vervele zo 

zoe kik ahowe etwadde etwa doen thus. 

d. 'k kunne computers vermoaken kunne 

kunne computers herstellen, kunne machines vermoaken van vuftien meters 

bree euh. 
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e. En ... met computergestuurd 

'k è doar e joar n'half aangezeten. 

29. Vrouw 33 jaar 

a. Ziekenhuis was echt ja da zijn uw patiënten die daar liggen en 

en lik thuisverpleging want j'è lik echt aan huis euh en op den duur is dat euh 

is da ja. 

b. 'k ben ekik gelukkig dat hij naar de oma's mag gaan en dat ie euh 

aja dat ie kan opgevangen worden, want 't is wel nodig natuurlijk hé da je een 

geruststelling èt. 

c. Daarin heb ik geluk da 

ons kleintje kan euh gaan en staan waar dat 't wilt en dat ’t euh. 

d. Allemaal curieus en alles zo dicht mogelijk bij hem 

en alles in ’t mondje. 

e. Lacht ie naar iedereen dus euh 

zijn we gerust op da gebied dat ie euh. 

30. Man 31 jaar 

a. Euh, ik ben van beroep software ingenieur. 

Euh, ik ontwikkel software. 

b. Een een een afdeling die niet anders doet dan computerinfrastructuur gaan 

leveren bij klanten. 

En dan d' afdeling waar da kik zit engineering waar da we pure 

softwareontwikkeling doen. 

c. Nu zijn w'ongeveer met 110 in de firma. 

Euhm, 'k heb daar m'n stage gedaan in 2003. 

d. Zegt 110 man denk ik want 't komen der bijna wekelijks 

of toch maandelijks komen er een aantal bij. 

e. En dan aan sport doen al is't nu wel al een tijdje geleden, 

aangezien met de geboorte van (naam) è 'k het een beetje uitgesteld en zo. 

 


