
 

 

 

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 

Vakgroep Nederlandse Taalkunde 

Academiejaar 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

Een glijdende overgang tussen informele 

standaardtaal en tussentaal?  

Een onderzoek naar het taalgebruik van acht 

presentatoren op de zender VIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Masterproef voorgelegd aan de Faculteit           Promotor: Prof. dr. Johan De Caluwe 

Letteren en Wijsbegeerte voor het  

behalen van de graad Master in de Taal-  

en Letterkunde Nederlands - Engels 

door Elke Adam 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=universiteit+gent+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=YQASqEUjmYauDM&tbnid=biomJLQ1qJRVrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ugent.be/nl/werken/organisatie/huisstijl/elementen/logo/logobalk&ei=nAKNUYjmBaWX0QXq24C4CQ&bvm=bv.46340616,d.d2k&psig=AFQjCNEFe58mdQ1U5QFZipHjuATifdScIg&ust=1368282134972062


 

 

 

 

 

  



 

 

 

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 

Vakgroep Nederlandse Taalkunde 

Academiejaar 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

Een glijdende overgang tussen informele 

standaardtaal en tussentaal?  

Een onderzoek naar het taalgebruik van acht 

presentatoren op de zender VIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterproef voorgelegd aan de Faculteit           Promotor: Prof. dr. Johan De Caluwe 

Letteren en Wijsbegeerte voor het  

behalen van de graad Master in de Taal-  

en Letterkunde Nederlands - Engels 

door Elke Adam 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=universiteit+gent+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=YQASqEUjmYauDM&tbnid=biomJLQ1qJRVrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ugent.be/nl/werken/organisatie/huisstijl/elementen/logo/logobalk&ei=nAKNUYjmBaWX0QXq24C4CQ&bvm=bv.46340616,d.d2k&psig=AFQjCNEFe58mdQ1U5QFZipHjuATifdScIg&ust=1368282134972062


 

 

Voorwoord 

 

In dit voorwoord zou ik enkele mensen willen bedanken; ze hebben immers het schrijven van 

deze scriptie mogelijk gemaakt. Ten eerste wil ik mijn promotor Prof. dr. Johan De Caluwe 

bedanken voor de begeleiding. Ik kon steeds bij hem terecht voor vragen, lectuurtips en 

feedback. Daarnaast wil ik ook mijn ouders danken voor hun steun en de motiverende 

gesprekken. Ik wil ook Christof en mijn broer bedanken voor de hulp bij enkele technische 

problemen die ik niet kon oplossen. Bovendien wil ik mijn oma danken, omdat ik haar dvd-

recorder mocht lenen. Zo kon ik de programma’s makkelijk opnemen en op dvd branden. Ten 

slotte wil ik nog een woord van dank richten aan mijn medestudenten voor de leuke 

momenten in deze vier jaar en hun advies tijdens het schrijven van deze masterproef. 

 



 

 

Inhoudsopgave 

 

1 Inleiding .............................................................................................................................. 9 

2 Taallandschap in Vlaanderen ............................................................................................ 11 

2.1 Dialect, regiolect, tussentaal, informele en formele standaardtaal ............................ 11 

2.1.1 Formele en informele standaardtaal ................................................................... 11 

2.1.2 Tussentaal ........................................................................................................... 13 

2.1.3 Dialect en regiolect ............................................................................................. 15 

2.1.4 Verhouding tussen standaardtaal en tussentaal .................................................. 15 

3 Taalgebruik op televisie .................................................................................................... 18 

3.1 Taalbeleid en taalgebruik bij de openbare omroep .................................................... 18 

3.1.1 Taalcharter uit 1998 ........................................................................................... 18 

3.1.2 Vernieuwde taalattitude ...................................................................................... 19 

3.2 Taalbeleid op VTM ................................................................................................... 20 

3.3 Taalbeleid op VIER ................................................................................................... 22 

4 Code-switching en code-mixing ....................................................................................... 23 

5 Opzet ................................................................................................................................. 25 

5.1 Onderzoeksvragen ..................................................................................................... 25 

5.2 Methodologie ............................................................................................................. 25 

5.2.1 Voorstelling presentatoren en programma’s .................................................... 26 

5.2.2 Orthografische transcripties ............................................................................... 29 

5.2.2.1 Werkwijze ................................................................................................... 29 

5.2.2.2 Lijst met tussentalige kenmerken ................................................................ 31 

6 Resultaten .......................................................................................................................... 34 

6.1 Kwantitatief onderzoek .............................................................................................. 34 

6.1.1 Variabelen .......................................................................................................... 34 

6.1.2 De Cijfers ........................................................................................................... 37 



 

 

6.1.2.1 Werkwijze ................................................................................................... 39 

6.1.3 Tussentaalindex .................................................................................................. 40 

6.1.4 Analyse Michiel Devlieger ................................................................................. 41 

6.1.5 Analyse Gilles De Coster ................................................................................... 43 

6.1.6 Analyse Erik Van Looy ...................................................................................... 44 

6.1.7 Analyse Tom Lenaerts ....................................................................................... 47 

6.1.8 Analyse Annemie Struyf .................................................................................... 48 

6.1.9 Analyse van de tussentalige kenmerken ............................................................. 51 

6.2 Kwalitatief onderzoek ................................................................................................ 54 

6.2.1 De Kruitfabriek .................................................................................................. 54 

6.2.1.1 Gilles De Coster .......................................................................................... 55 

6.2.1.2 Sofie Lemaire .............................................................................................. 56 

6.2.1.3 Tom Lenaerts .............................................................................................. 58 

6.2.2 De Pappenheimers .............................................................................................. 59 

6.2.2.1 Steven Van Herreweghe.............................................................................. 60 

6.2.3 De Slimste Mens ter wereld ............................................................................... 64 

6.2.3.1 Erik Van Looy ............................................................................................. 64 

6.2.3.2 Philippe Geubels ......................................................................................... 69 

6.2.4 De Slimste Gemeente ......................................................................................... 71 

6.2.4.1 Michiel Devlieger ....................................................................................... 71 

6.2.5 In Godsnaam ...................................................................................................... 73 

6.2.5.1 Annemie Struyf ........................................................................................... 74 

6.3 Evaluatie van de resultaten ........................................................................................ 77 

7 Besluit ............................................................................................................................... 81 

Bibliografie ............................................................................................................................... 84 

Bijlagen .................................................................................................................................... 90 

I. Orthografische transcripties ........................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 



 

 

a. Gilles De Coster ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

b. Michiel Devlieger .................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

c. Philippe Geubels ...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

d. Sofie Lemaire .......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

e. Tom Lenaerts ........................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

f. Steven Van Herreweghe .......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

g. Erik Van Looy ......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

h. Annemie Struyf ........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

II. Cd-rom: fragmenten ................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

 

 

 

 



 

 

Lijst met figuren, grafieken en tabellen 

 

Figuur 1: Het variëteitencontinuüm in Vlaanderen (De Ridder 2007: 13) 

Figuur 2: Schuifknoppenmodel (De Caluwe 2009: 17) 

Grafiek 1: Tussentaalindex per presentator 

Grafiek 2: Michiel Devlieger 

Grafiek 3: Gilles De Coster 

Grafiek 4: Tom Leaerts 

Grafiek 5: Erik Van Looy 

Grafiek 6: Annemie Struyf 

Grafiek 7: Tussentalige kenmerken bij de vijf presentatoren 

Grafiek 8: Procentueel voorkomen tussentalige kenmerken bij de vijf presentatoren 

Tabel 1: Overzicht presentatoren en televisieprogramma’s 

Tabel 2: Resultaten Michiel Devlieger 

Tabel 3: Resultaten Gilles De Coster 

Tabel 4: Resultaten Tom Lenaerts 

Tabel 5: Resultaten Erik Van Looy 

Tabel 6: Resultaten Annemie Struyf 



9 

 

1 Inleiding 

Taalkundigen hebben de laatste jaren intensief onderzoek verricht naar tussentaal. Hierbij 

werden inventarissen van de ingrediënten van tussentaal opgesteld en het gebruik van 

tussentaal werd onder andere bestudeerd in Vlaamse soaps (Geeraerts e.a. 2000), 

reclamespots (Saman 2003, Yde 2012) en toneelstukken (Marnef 2012). Verder is er 

tegenwoordig ook aandacht voor de attitudes en percepties van de gewone taalgebruiker 

tegenover deze taalvariëteit (Pinget 2009).  

 

Daarnaast stellen taalkundigen vast dat tussentaal in verschillende domeinen van de Vlaamse 

samenleving gebruikt wordt, bijvoorbeeld op televisie. In het journaal wordt het Algemeen 

Nederlands gebruikt, maar in soaps en realityreeksen wordt hoofdzakelijk tussentaal 

gesproken. Bovendien geeft VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx (1998) aan dat tussentaal 

gehanteerd mag worden indien het gebruik van deze variëteit functioneel is, bijvoorbeeld in 

fictieprogramma’s. Hij stelt ook “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” (Hendrickx 1998). Maar tijdens het presenteren van 

bijvoorbeeld spelprogramma’s, informatieve programma’s en talkshows is het gebruik van 

tussentaal volgens de taaladviseur niet geschikt. Onderzoek van Lefevere (2011) en Prieels 

(2012) toont echter aan dat presentatoren toch regelmatig tussentaal spreken op de Vlaamse 

televisie, namelijk op de openbare omroep en VTM. Hierbij zullen we ons in dit onderzoek 

concentreren op het taalgebruik van acht televisiefiguren op de nieuwe zender VIER. De acht 

presentatoren zijn: Gilles De Coster, Sofie Lemaire, Tom Lenaerts, Michiel Devlieger, 

Philippe Geubels, Erik Van Looy, Steven Van Herreweghe en Annemie Struyf. We zullen 

nagaan welke taalvariëteiten de mediafiguren respectievelijk hanteren in het praatprogramma 

De Kruitfabriek, de spelprogramma’s De Slimste Gemeente, De Slimste Mens ter wereld, De 

Pappenheimers en de documentaire In Godsnaam. 

 

Bovendien zullen we ons in deze masterproef niet enkel richten op tussentaal, maar we zullen 

ook het gebruik van informele standaardtaal behandelen. Taalkundigen (De Caluwe 2006, 

Grondelaers en Van Hout 2011) stellen immers vast dat een aantal ingrediënten van tussentaal 

ook doordringen in de informele standaardtaal van veel Vlamingen, bijvoorbeeld de h-

procope. Hierbij willen we in deze scriptie nagaan welke kenmerken niet enkel in de 
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tussentaal doordringen, maar ook in de informele standaardtaal van onze presentatoren. 

Daarnaast willen we ook onderzoeken in welke situaties de acht televisiefiguren informele 

standaardtaal en tussentaal hanteren. Is het gebruik van deze taalvariëteiten bijvoorbeeld 

afhankelijk van de rol die de presentator in het programma vervult? Deze vragen proberen we 

op te lossen aan de hand van een analyse van het taalgebruik van de acht geselecteerde 

mediafiguren.  

 

In deze scriptie zullen we ons dus richten op het taalgebruik van acht presentatoren op de 

nieuwe zender VIER. We zullen starten met enkele theoretische hoofdstukken. We lichten in 

hoofdstuk 2 immers de taalsituatie in Vlaanderen toe, waarbij we de verschillende 

taalvariëteiten kort bespreken en de verhouding tussen standaardtaal en tussentaal 

verduidelijken. In het derde hoofdstuk behandelen we het taalgebruik op de Vlaamse 

televisiezenders, waarbij we ons concentreren op de openbare omroep, de commerciële zender 

VTM en de nieuwe zender VIER. In hoofdstuk 4 verklaren we de begrippen code-switching 

en code-mixing, want we zullen deze termen regelmatig gebruiken bij de bespreking van de 

onderzoeksresultaten. Vervolgens behandelen we in het vijfde hoofdstuk de opzet van deze 

masterproef. Hierbij lichten we de onderzoeksvragen en de methodologie van het onderzoek 

toe. In het zesde hoofdstuk komen de resultaten van ons onderzoek aan bod. We geven 

respectievelijk een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het taalgebruik van de 

presentatoren, waarna we de resultaten uit dit hoofdstuk nog eens kort samenvatten. Tot slot 

formuleren we in hoofdstuk 7 een algemene conclusie.  
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2 Taallandschap in Vlaanderen 

Traditioneel wordt het taallandschap in Vlaanderen weergegeven met een bipolair model. In 

dit model wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee taalvariëteiten: de standaardtaal en 

het dialect (De Caluwe 2004). Maar wanneer we een blik op de taalvariatie in Vlaanderen 

werpen, stellen we vast dat dit model ontoereikend is (Adam 2012: 1). Hierbij benadrukken 

de taalkundigen Guy Janssens en Ann Marynissen (2008: 182) dat we de taaltoestand in 

Vlaanderen kunnen voorstellen aan de hand van een variëteitencontinuüm. In dit continuüm 

onderscheiden we dialect, regiolect, tussentaal, informele standaardtaal en formele 

standaardtaal. De Ridder (2007: 13) illustreert het variëteitencontinuüm met de volgende 

figuur: 

 

 

Figuur 1: Het variëteitencontinuüm in Vlaanderen (De Ridder 2007: 13) 

2.1 Dialect, regiolect, tussentaal, informele en formele standaardtaal 

In dit onderdeel van de scriptie zullen we de taalvariëteiten die we in het continuüm 

aantreffen, bespreken. 

2.1.1 Formele en informele standaardtaal 

Janssens en Marynissen definiëren standaardtaal als: 

 

De variëteit die in principe door alle leden van de gemeenschap, in het gehele 

taalgebied en in alle domeinen en situaties kan gebruikt worden. Spelling, uitspraak, 

grammatica en woordenschat van de standaardtaal zijn geüniformeerd en vastgelegd. 

Het is de variëteit met de hoogste maatschappelijke status, die als officiële taal 

fungeert. (Janssens & Marynissen 2008: 177) 
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Janssens en Marynissen (2008: 177) geven aan dat de standaardtaal in principe geschikt is in 

elke situatie, maar de praktijk leert ons dat Vlamingen het Algemeen Nederlands 

hoofdzakelijk in formele situaties gebruiken. In informele situaties schakelen veel Vlamingen 

over op informele taalvariëteiten, bijvoorbeeld tussentaal (Grondelaers and Van Hout: 227-

231). Bovendien hebben heel wat Vlamingen een “zondagsepakmentaliteit” (Geeraerts 2001: 

344) tegenover het Standaardnederlands. Hierbij vergelijkt Geeraerts de standaardtaal met een 

zondags pak. Geeraerts stelt immers ”zoals een zondags pak is de hoogste taalnorm iets 

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

2001:344).  

 

Daarnaast hanteren we tegenwoordig de term Belgisch Nederlands voor de standaardtaal in 

Vlaanderen, waarbij we ons bewust zijn van de verscheidenheid tussen de Nederlandse en de 

Belgische standaardtaal. Maar het verschil tussen de noordelijke en de zuidelijke norm was in 

het verleden niet altijd even groot. Hiervoor zullen we teruggaan in de tijd en het ontstaan van 

de standaardtaal in Vlaanderen zeer kort toelichten. Na de onafhankelijkheid van België in 

1830 was het Frans de enige officiële taal. België had immers een lange tijd onder Frans 

gezag gestaan, namelijk in de periode tussen 1794 en 1814. Maar de toenemende dominantie 

van het Frans en de onderdrukking van het Nederlands zorgde voor onvrede. Waarbij 

succesvolle acties ondernomen werden voor de erkenning van de moedertaal van de 

Vlamingen. Hierbij speelde de Vlaamse beweging een belangrijke rol. Binnen deze Vlaamse 

beweging bestonden twee strekkingen: de particularisten en de integrationisten. De 

particularisten waren voorstander van een eigen Vlaamse standaardtaal en de integrationisten 

wilden aansluiting zoeken bij de standaardtaal uit Nederland. De discussie werd uiteindelijk in 

het voordeel van de integrationisten beslecht en bijgevolg kreeg Vlaanderen een standaardtaal 

die op de noordelijke norm georiënteerd was. (Janssens & Marynissen 2008: 138-172). Tot 

1980 blijft de Vlaamse standaardtaal sterk op de Nederlandse taalnorm gericht, maar vanaf 

1980 verandert deze situatie (De Caluwe 2001: 53-54). De Belgische variëteit vertoont steeds 

meer lexicale, fonologische en morfo-syntactische verschillen met de Nederlandse 

standaardtaal en er ontstaat een nieuwe positieve attitude tegenover het Belgisch Nederlands. 

Hierbij vinden Vlamingen het niet langer noodzakelijk om hun taalgebruik aan te passen aan 

de Nederlandse taalnorm. Bovendien vermeldt het Prisma woordenboek sinds 2009 het 

Belgisch en Nederlands Nederlands als aparte taalvariëteiten, waarbij de Belgische en 

Nederlandse standaardtaal voor het eerst als evenwaardige taalvariëteiten gecodificeerd 

werden (Van Keymeulen 2012b).    
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Vervolgens treffen we ook de informele standaardtaal aan in het variëteitencontinuüm. Deze 

taalvariëteit vertoont grote gelijkenissen met de formele standaardtaal, maar er zijn toch 

enkele kleine verschillen aan te duiden, bijvoorbeeld de h-procope. In de formele 

standaardtaal zullen sprekers de anlaut -h in principe altijd uitspreken, maar in de informele 

standaardtaal valt deze h geregeld weg. Bovendien merkt De Ridder (2007: 13) op dat veel 

televisiepresentatoren informele standaardtaal hanteren in praatprogramma’s.  

2.1.2 Tussentaal 

Tussentaal treffen we in het variëteitencontinuüm tussen de twee polen de standaardtaal en het 

dialect aan. Bovendien is “de uitspraakbasis van de tussentaal standaardtalig” (Goossens in 

De Caluwe 2009: 15-16). De voorbije jaren hebben taalkundigen intensief onderzoek verricht 

naar tussentaal. Hierbij oordeelden heel wat taalkundigen en taalbeleidsmakers zeer negatief 

over deze variëteit (De Caluwe 2009: 8-9). Waarbij ze stigmatiserende begrippen zoals 

sloddertaal, koetervlaams en Verkavelingsvlaams gebruikten om tussentaal aan te duiden 

(Jaspers 2001: 133). Van Istendael omschrijft zijn term Verkavelingsvlaams als “iets vuils de 

taal van een nieuwsoortig, door en door vals Vlaams zelfvertrouwen, het is een taal die uit 

angst voor dialect en uit angst voor het Nederlands is geboren, een wangedrocht, die taal van 

de Vlaamse intellectuele luiheid” (Van Istendael in Jaspers 2001: 130). Bovendien deelt De 

Schutter deze mening: 

 

Wat de meeste taalbeschouwers [De Schutter incluis, jdc] en alle taalbewakers tegen 

dit soort “tussentaal” hebben, is dat die zowel de rijkdom van de standaardtaal als de 

spontaneïteit van het dialect mist: het is een taal die uit angst geboren wordt: angst om 

dialect te spreken omdat dat niet “netjes” is, en angst om de standaardtaal te spreken, 

omdat men die niet denkt aan te kunnen, of omdat men wel zeker weet dat men die 

niet aankan. (De Schutter in De Caluwe 2006: 22) 

 

Daarnaast merkt Beheydt op dat tussentaal uitsluitend gesproken wordt door Vlamingen die 

Algemeen Nederlands proberen te hanteren. Deze sprekers slagen niet in hun opzet, omdat ze 

zich de standaardtaal nog niet eigen gemaakt hebben (Jaspers 2001: 135-136). Maar niet 

iedereen staat negatief tegenover tussentaal; een aantal taalkundigen ijveren immers voor een 

minder negatieve attitude tegenover deze variëteit (De Caluwe 2009: 8). Bovendien gaat De 

Caluwe (2002: 59-60) niet akkoord met de stelling van Beheydt. De Caluwe geeft aan dat 
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sommige Vlamingen ongewild tussentaal praten wanneer ze standaardtaal proberen te 

spreken. Hij benadrukt echter dat de grote meerderheid van de Vlamingen bewust voor 

tussentaal kiest, waarbij ze deze variëteit hoofdzakelijk hanteren in informele bovenregionale 

situaties. Daarnaast gebruiken steeds meer jongeren tussentaal ook in formele situaties, waar 

traditioneel het gebruik van Standaardnederlands verwacht wordt, bijvoorbeeld mondelinge 

examens of sollicitatiegesprekken (De Caluwe 2009: 8-9). Hierbij merkt De Caluwe op dat 

veel jongeren deze variëteit “als eigen beschouwen en standaardtaal als vreemd” (De Caluwe 

2009: 9) waardoor ze de voorkeur geven aan tussentaal. Een andere taalkundige die een 

positieve attitude tegenover tussentaal heeft, is Cajot, waarbij hij aangeeft “deze omgangstaal 

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

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

een autonome informele taalstandaardisering” (Cajot in Jaspers 2001:136). 

 

Verder stelden een aantal neerlandici een inventaris op van de kenmerken van tussentaal. 

Hierbij stelt De Caluwe (2006: 19) “definiërende kenmerken zijn niet in de vorm van 

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

afwijkingen van de standaardtaal in zitten en voldoende afwijkingen t.o.v. dia/regiolect”. 

Vervolgens somt De Caluwe (2006: 19-21) een aantal tussentalige kenmerken op, 

bijvoorbeeld de h-procope, diminutiefvorming op -ke en clitische vormen van persoonlijke 

voornaamwoorden. Bovendien benadrukt hij dat de kenmerken van tussentaal “noch 

exhaustief noch exclusief” (De Caluwe 2006: 21) zijn, waarbij de taalkundige opmerkt:  

 

Ze [zijn, E. A.] niet exhaustief, want afhankelijk van hun dia/regiolectische 

achtergrond zullen tussentaalsprekers nu eens dit en dan weer een ander kenmerk uit 

hun dialect of regiolect integreren in hun tussentaal. De ingrediënten zijn ook niet 

exclusief tussentalig: een aantal verschijnselen dringt niet alleen door in de tussentaal, 

maar ook in de (informele) standaardtaal van heel wat Vlamingen. (De Caluwe 2006: 

21) 

 

In dit onderzoek hebben we ook een inventaris van de ingrediënten van tussentaal opgesteld. 

In hoofdstuk 5 hebben we twintig kenmerken die we in het taalgebruik van de presentatoren 

regelmatig aangetroffen hebben, opgelijst. Hiervoor hebben we ons gebaseerd op het 

onderzoek van De Caluwe (2006), Taeldeman (2008), Goossens (2000), Rys en Taeldeman 

(2007) en De Ridder (2007).  
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2.1.3 Dialect en regiolect 

Het Vlaamse dialectgebeid wordt gekenmerkt door vier grote dialectgroepen, waarbij we een 

onderscheid kunnen maken tussen de Limburgse, Brabantse, Oost-Vlaamse en West-Vlaamse 

dialecten. Deze dialecten hebben een beperkt geografisch bereik en vertonen onderling grote 

fonologische, lexicale en  morfo-syntactische verschillen (Taeldeman 2001). Sinds de jaren 

’60 stellen taalkundigen echter vast dat er een grote daling is in het dialectgebruik in 

Vlaanderen (Van Keymeulen 2012a). Steeds minder Vlamingen kunnen nog dialect spreken, 

waarbij ook de dialecten in steeds minder situaties gehanteerd worden (Taeldeman 2001: 5). 

Dit dialectverlies wordt bepaald door verschillende factoren, waarbij grote maatschappelijke 

veranderingen een sleutelrol spelen (Van Keymeulen 2012a). Hierbij zijn onder meer de 

schaalvergroting van het openbare leven en de ABN-acties van groot belang (Taeldeman 

2001: 5-9). Maar het dialectverlies verloopt in Vlaanderen niet in elk dialectgebied even snel.  

Onderzoek van Willemyns en Van Keymeulen (Vandekerckhove 2000: 15) toont aan dat het 

dialectverlies het grootst is in Limburg en Brabant. Daarna volgt Oost-Vlaanderen en West-

Vlaanderen is de meest dialectvaste provincie, waarbij nog heel wat West-Vlamingen 

vasthouden aan hun dialect. Bovendien wordt in het variëteitencontinuüm ook het regiolect 

voorgesteld. Hierbij stelt De Schutter: 

 

[Regiolecten, E.A.] ontwikkelen zich doordat in een ruimer gebied de dialectsprekers 

de meest specifieke verschijnselen van de lokale taalvarianten gaan vermijden, en 

vervangen door taalelementen die een wijder bereik hebben, terwijl ze voor de rest hun 

dialectvormen en –constructies in ere houden. (De Schutter 1998: 241) 

 

Daarnaast willen we benadrukken dat de dialecten en regiolecten zeer informele 

taalvariëteiten zijn. 

2.1.4 Verhouding tussen standaardtaal en tussentaal 

We hebben in de vorige paragraaf de verschillende Vlaamse taalvariëteiten behandeld. Hierbij 

wordt het taallandschap gekenmerkt door een variëteitencontinuüm, waartoe dialect, regiolect, 

tussentaal, informele en formele standaardtaal behoren. Vervolgens zullen we de verhouding 

tussen formele standaardtaal, informele standaardtaal en tussentaal proberen te verduidelijken.  
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Hierbij stelt De Caluwe:  

 

Uniek voor Vlaanderen is de verspreiding van de tussentaal als algemene informele 

omgangstaal, en de groei van een registercontinuüm voor de bovenregionale 

communicatie – tussentaal > informeel AN > formeel AN – met meer of minder 

tussentalige en standaardtalige ingrediënten, aangepast aan de (in)formaliteit van de 

situatie. (De Caluwe 2006: 33) 

 

Bovendien stelt De Caluwe (2009: 16-23) het schuifknoppenmodel voor om de relatie tussen 

standaardtaal en tussentaal te illustreren. In dit model wordt de taalsituatie in Vlaanderen 

weergegeven vanuit het oogpunt van de niet-taalkundig opgeleide Vlaming. In het 

schuifknoppensysteem wordt echter geen rekening gehouden met de dialecten, omdat De 

Caluwe (2009: 17) zich in dit model hoofdzakelijk concentreert op het taalgebruik van 

jongeren. Veel Vlaamse jongeren praten immers geen dialect meer. 

  

Figuur 2: Schuifknoppenmodel (De Caluwe 2009: 17) 

 

De Caluwe (2009: 17) gebruikt in dit model de term omgangstaal in plaats van tussentaal. 

Tussentaal is immers een taalkundig begrip, maar voor veel jongeren is deze variëteit hun 

gewone omgangstaal. Daarenboven merkt De Caluwe (2009: 15-19) op dat de niet-taalkundig 

geschoolde Vlaming tussentaal hoogstwaarschijnlijk niet als een aparte taalvariëteit 

percipieert. Verder geeft het schuifknoppensysteem weer dat de standaardtaal en omgangstaal 
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zeer veel fonologische, lexicale, morfologische en grammaticale ingrediënten 

gemeenschappelijk hebben. Hierbij illustreren de schuifknoppen de overgang tussen 

omgangstaal en standaardtaal. Onderzoek toont immers aan dat Vlamingen meestal niet 

exclusief omgangstalige of standaardtalige varianten hanteren, maar sprekers kiezen 

doorgaans voor een combinatie van de varianten. Hierdoor kan het taalgebruik niet afgebeeld 

worden door middel van een aan/uit-knop. Concreet houdt dit in dat we de schuifknoppen 

nauwelijks allemaal op nul of allemaal op honderd zullen aantreffen in het taalgebruik van 

Vlamingen.  

 

In dit model vertrekt De Caluwe (2009: 17-23) dus vanuit het standpunt van de Vlaamse 

jongeren. Bovendien wordt de term omgangstaal geïntroduceerd; deze omgangstaal is immers 

de moedertaal voor veel jongeren in Vlaanderen. Aan de hand van dit schuifknoppensysteem 

willen we de relatie tussen formele standaardtaal, informele standaardtaal en tussentaal 

verduidelijken. Hierbij zullen we deze drie termen toepassen op het schuifknoppenmodel. We 

stellen vast dat bij formele standaardtaal alle schuifknoppen op 100 staan, waarbij geen enkele 

knop zich in de richting van de omgangstaal bevindt. Wanneer Vlamingen informele 

standaardtaal spreken, bevinden de schuifknoppen zich in het model in de buurt van de 

formele standaardtaal. Er zullen slechts enkele schuifknoppen, onder meer de h-procope en de 

t-apocope bij korte functiewoorden, verschuiven in de richting van de omgangstaal. Bij 

tussentaal zullen de knoppen dichter bij 0 staan dan bij de twee vorige variëteiten. Bovendien 

zullen de schuifknoppen zich slechts in relatief beperkte mate verplaatsen in de richting van 

de standaardtaal (Marnef 2012: 56-59). 
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3 Taalgebruik op televisie 

In dit onderzoek zullen we ons concentreren op het taalgebruik van acht presentatoren op de 

nieuwe zender VIER. Hierbij zullen we het taalgebruik op de Vlaamse televisie kort 

toelichten, waarbij we ons concentreren op het taalbeleid omtrent standaardtaal en tussentaal 

bij de openbare omroep, VTM en VIER.  

3.1 Taalbeleid en taalgebruik bij de openbare omroep 

Bij de openbare omroep wordt een officieel taalbeleid gevoerd; dit taalbeleid werd in 1998 

vastgelegd in het taalcharter dat onder meer door de taaladviseur van de VRT Ruud 

Hendrickx werd opgesteld (Hendrickx 1998). 

3.1.1 Taalcharter uit 1998 

Ruud Hendrick verduidelijkt het beleid van de openbare omroep in het volgende citaat: 

 

De VRT wil de norm voor standaardtaal zijn en blijven. Hij hanteert daarom een 

aantrekkelijke, duidelijke en correcte standaardtaal die rekening houdt met en 

afgestemd is op de mediagebruikers. (Hendrickx 1998) 

 

De taaladviseur benadrukt dat de VRT zich op een zeer breed doelpubliek richt, waarbij het 

Algemeen Nederlands de meest geschikte variëteit is. De standaardtaal is immers de 

overkoepelende cultuurtaal in Vlaanderen; een variëteit die voor iedereen verstaanbaar is. 

Volgens Hendrickx (1998) is het Standaardnederlands bijgevolg de enige taalvariëteit die 

presentatoren mogen hanteren op de openbare omroep. 

 

Van alle omroepmedewerkers wordt verwacht dat ze voor de microfoon een verzorgde 

standaardtaal spreken. Al wie namens de omroep spreekt - een journalist, reporter, 

interviewer, commentator, presentator, quizmaster - doet dat in de standaardtaal, niet 

in het dialect of in tussentaal. Typetjes die als zodanig duidelijk herkenbaar zijn, 

vormen hierop een uitzondering. (Hendrickx 1998) 
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Ruud Hendrickx (1998) maakt dus een uitzondering voor typetjes, waarbij personages uit 

Vlaamse komediereeksen, soaps en fictieprogramma’s dialect of tussentaal mogen spreken. 

Hij benadrukt echter dat het gebruik van deze taalvariëteiten functioneel moet zijn. 

Personages mogen enkel tussentaal of dialect spreken om de geloofwaardigheid van het 

programma en de personages te bevorderen. Waarbij deze personages de taalvariëteit mogen 

hanteren die ze in het dagelijkse of gewone leven ook zouden gebruiken. 

 

Op de VRT is er dus een beperkte ruimte voor het gebruik van tussentaal, maar Hendrickx’ 

standpunt ten opzichte van tussentaal is zeker niet positief. Hij citeert in het taalcharter uit 

1998 immers de woorden van neerlandicus Peter Debrabandere (Van Hoof 2012): 

 

Verkavelingsvlaams is een onvolkomen taaltje, een taaltje dat alleen steunt op de 

onwil en het onvermogen van velen om echt Nederlands te spreken, een samenraapsel 

van Belgisch-Nederlandse afwijkingen: gallicismen, dialectismen, archaïsmen, 

purismen, schrijftaal ... (Debrabandere in Hendrickx 1998) 

 

Bovendien veronderstelt de VRT-taalraadsman in 1998 dat tussentaal een tijdelijk fenomeen 

is dat vervangen zal worden door een informele variant van het Algemeen Nederlands 

(Hendrick 1998). 

3.1.2 Vernieuwde taalattitude 

In 2012 heeft Ruud Hendrickx zijn mening over tussentaal echter wat bijgeschaafd, hij stelt 

immers “Het heeft (…) geen enkele zin om het bestaan van een tussentaal te ontkennen” (Van 

Hecke 2012). Hendrickx moet dus toegeven dat deze variëteit in 2012 nog niet verdwenen is; 

in tegendeel tussentaal wordt in steeds meer situaties gebruikt en de variëteit wordt de laatste 

jaren ook vanuit taalkundige hoek intensief bestudeerd.  

 

Daarnaast kondigde de openbare omroep in 2011 aan dat er een voorstel ingediend werd om 

het taalcharter uit 1998 aan te passen. (De Standaard 25/10/2011) De VRT-taalraadsman 

benadrukt dat het Algemeen Nederlands de belangrijkste taalvariëteit blijft bij de openbare 

omroep. Maar hij geeft aan dat een licht regionaal accent in het Standaardnederlands 

acceptabel is. De toelating van een lichte regionale tongval impliceert echter niet dat VRT-

presentatoren dialect of tussentaal mogen spreken (Van Hecke 2012). 
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Bovendien verduidelijkt Hendrickx in januari 2012 opnieuw zijn mening over het gebruik van 

tussentaal op de openbare omroep. Hij haalt het voorbeeld van het Canvasprogramma De 

Patat aan om zijn standpunt te verduidelijken. In De Patat behandelt tv-kok Jeroen Meus de 

geschiedenis van de aardappel, volgens de VRT-taaladviseur “het volkse eten bij uitstek” 

(Hendrickx in Van Hecke 2012). Hendrickx (Van Hecke 2012) benadrukt dat het gebruik van 

tussentaal in deze context gepast is. Maar de voice-over in het programma, waarin uitsluitend 

informatie gegeven wordt, moet standaardtalig zijn (Van Hecke 2012). Hierbij merkt de 

taalraadsman van de openbare omroep op: 

 

De kijker ziet ook het verschil tussen de kok Jeroen Meus, die geen vlekkeloos 

Nederlands hoeft te spreken, en een nieuwsanker. Die laatste gebruikt altijd 

standaardtaal. In bepaalde fictiereeksen kan daar wel van worden afgeweken. Maar 

ook hier is het VRT-taalbeleid duidelijk: fictie voor kinderen wordt met bijzondere 

aandacht voor de standaardtaal gemaakt. (Hendrickx in Van Hecke 2012) 

 

We stellen dus vast dat tussentaal tegenwoordig, net zoals in 1998, slechts in beperkte 

gevallen toegelaten wordt op de openbare omroep. Bovendien kondigde Ruud Hendrickx in 

2012 aan dat het nieuwe taalcharter in maart 2012 zou verschijnen, maar het charter werd nog 

niet officieel uitgegeven (Prieels 2012: 19). 

3.2 Taalbeleid op VTM 

Er zijn zeer weinig bronnen beschikbaar over het taalbeleid op VTM. Bijgevolg hebben we 

ons in deze paragraaf geconcentreerd op de licenciaatsverhandeling van Stéphanie Van 

Beversluys: Het taalbeleid van de Vlaamse televisieomproepen. Van Beversluys (2004) nam 

voor haar scriptie immers een interview af met VTM-taaladviseur Jan Schoukens. 

 

Tot 2001 werd er op VTM geen officieel taalbeleid gevoerd en bestond de functie van 

taaladviseur niet. Maar sinds de aanstelling van taalraadsman Jan Schoukens is er aandacht 

voor een actief taalbeleid op de commerciële zender. Schoukens werkte voor zijn overstap 

naar VTM bij de openbare omroep, waar hij onder andere deel uitmaakte van de stuurgroep 

Taaladvies. Deze stuurgroep ontwierp onder meer, samen met taaladviseur Ruud Hendrickx, 

het taalcharter in 1998. Schoukens benadrukt dat er grote parallellen zijn tussen het taalbeleid 

van de openbare omroep en de zender VTM, hoofdzakelijk bij informatieve programma’s. In 
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informatieve programma’s, waartoe ook de nieuwsuitzending hoort, moeten de omroepers en 

nieuwslezers Algemeen Nederlands spreken. Hierbij assisteert Schoukens de nieuwsankers en 

VTM-omroepers en hij stuurt hen elke week een taalmail. In deze taalmail bespreekt hij het 

taalgebruik van de nieuwslezers, waarbij hij hen op hun taalfouten wijst. Hij besteedt 

aandacht aan uitspraak, grammatica en taalzorg. VTM hanteert echter een ander taalbeleid 

dan de VRT bij spelprogramma’s en talkshows: 

 

Amusementsprogramma's standaardtalig houden, dat is echt een hele klus. Wij werken 

bij VTM met heel wat Bekende Vlamingen die om andere redenen dan hun taalgebruik 

in dienst genomen zijn. Het is bijna onmogelijk om van elke presentator te verwachten 

dat hij de standaardtaal hanteert. Ik heb het, eerlijk gezegd, bijna opgegeven. 

(Schoukens in Van Beversluys 2004: 173) 

 

VTM laat het gebruik van dialect en tussentaal dus toe in amusementsprogramma’s, maar dit 

betekent niet dat Schoukens een voorstander is van tussentaal: 

 

De standaardtaal krijgt het zwaar te verduren. De tussentaal duikt te pas en te onpas 

op. Ik vrees een beetje dat de publieke instanties daar verantwoordelijk voor zijn. 

Welke minister spreekt bijvoorbeeld nog behoorlijk zijn taal? Ministers hanteren nu 

ook tussentaal en dat deden ze vroeger, ik denk aan vader en zoon Eyskens, niet. 

Ministers zouden in plaats van plat populistisch te zijn en de taal van de man in de 

straat te spreken om stemmen binnen te halen, Algemeen Nederlands moeten gaan 

spreken. (Schoukens in Van Beversluys 2004: 171-172) 

 

Bovendien wordt vaak aangenomen dat VTM de oorzaak is van het ontstaan en de 

verspreiding van tussentaal (Van Hoof 2012). Jan Schoukens ontkracht deze stelling, hij stelt 

immers dat in de serie Schipper naast Mathilde al tussentaal gesproken werd. Deze serie werd 

in de jaren ’50 op de openbare omroep uitgezonden, maar VTM werd pas in 1989 opgericht. 

Dialect of tussentaal zijn immers vaak gebruikte taalvariëteiten in amusementsprogramma’s 

(Schoukens in Van Beversluys 2004: 171-176). Schoukens’ visie wordt bevestigd door het 

onderzoek van Sarah Van Hoof (2012), waarin ze het gebruik van tussentaal en standaardtaal 

onderzoekt in fictieprogramma’s op de openbare omroep. Van Hoof (2012) stelt vast dat er in 

de vroege jaren ’80 al veel substandaardtalig taalgebruik gehanteerd werd in VRT-

programma’s. Hierbij is het ontstaan van de zender VTM niet zozeer van belang, maar vooral 
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de liberalisering van de televisiemarkt markeert een kantelpunt. Door de vrijmaking van de 

Vlaamse televisiemarkt werden de wensen van de kijkers belangrijk, waardoor de VRT zijn 

educatieve aanbod sterk reduceerde (Van Hoof 2012). Deze ontwikkeling heeft ook een 

invloed gehad op het taalgebruik in televisieprogramma’s en in het bijzonder op 

televisiefictie: 

 

Vandaag wordt fictie niet langer voor de opvoedende kar gespannen: in hedendaagse 

fictie prevaleren dramatische imperatieven – herkenbaarheid, authenticiteit en 

geloofwaardigheid – die het gebruik van standaardtaal grotendeels van de radar 

hebben doen verdwijnen. (Van Hoof 2012) 

3.3 Taalbeleid op VIER 

De commerciële zender VIER werd opgericht op 17 september 2012 als opvolger van de 

zender VT4. Het productiehuis Woestijnvis nam VT4 en de zusterzender Vijftv immers over, 

waarbij deze twee zenders grondig vernieuwd werden (Woestijnvis 2013b). VIER bestaat 

slechts een aantal maanden, bijgevolg is er nog niet veel bekend over het taalgebruik en het 

taalbeleid op deze zender. Bovendien merken we op dat de programmering op de 

commerciële zender VIER bestaan uit voormalige VT4-programma’s zoals bijvoorbeeld 

Komen Eten en Goe Gebakken. Maar er werden ook een groot aantal 

Woestijnvisprogramma’s geïntroduceerd, onder andere De Kruitfabriek, De Slimste Gemeente 

en Dr. Livingstone. (Woestijnvis 2013b) De nieuwe zender VIER vertoont dus grote 

parallellen met VT4 en ook het productiehuis Woestijnvis heeft een grote invloed. We zullen 

in dit onderzoek het taalgebruik van acht VIER-presentatoren onderzoeken, waarbij we dus 

een beter beeld proberen te krijgen van het taalgebruik van televisiepresentatoren op deze 

zender. 
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4 Code-switching en code-mixing 

Vooraleer we de opzet en de resultaten van het onderzoek bespreken, willen we de termen 

code-switching en code-mixing verduidelijken. We zullen deze begrippen in de volgende 

hoofdstukken immers geregeld gebruiken. Code-switching kunnen we omschrijven als het 

wisselen van de ene taal of taalvariëteit naar de andere. Hierbij bestaat er dus een onderscheid 

tussen intertalige en intratalige codewisseling. Bij intertalige code-switching wisselen 

sprekers tussen verschillende talen. Intratalige codewisseling gebeurt echter binnen een taal, 

waarbij sprekers overschakelen naar een andere taalvariëteit, bijvoorbeeld de overschakeling 

van standaardtaal naar dialect in het Nederlands (Wardhaugh 2006: 88-131). In dit onderzoek 

zullen we ons hoofdzakelijk concentreren op intratalige code-switching. Bovendien maakt 

Wardhaugh (2006: 102-104) een onderscheid tussen twee soorten codewisseling, namelijk 

situationele en metaforische codewisseling. In situationele code-switching bepaalt de situatie 

welke code door de spreker geselecteerd wordt. We geven een voorbeeld om dit begrip te 

verduidelijken: tijdens een mondeling examen praat een student Standaardnederlands, maar 

diezelfde student hanteert bijvoorbeeld in het bijzijn van zijn familie tussentaal. Metaforische 

code-switching impliceert vaak een wisseling van het onderwerp van de conversatie. 

Bovendien bevat metaforische codewisseling een affectieve component (Wardhaugh 2006: 

100-103). De Ridder (2007: 74) illustreert dit begrip aan de hand van een voorbeeld: een 

gesprek tussen vreemden start dikwijls in het Algemeen Nederlands. Maar wanneer de 

gesprekspartners elkaar beter leren kennen, schakelen veel sprekers over op tussentaal. In 

deze situatie wordt het gesprek niet langer als formeel ervaren, waardoor ze overstappen naar 

een informele variëteit. De term metaforische codewisseling heeft bijvoorbeeld ook 

betrekking op het overschakelen naar een informele taalvariëteit in grappige situaties (Prieels 

2012: 59-60). We bemerken echter dat het begrip metaforische codewisseling een moeilijk 

hanteerbaar concept is, bijgevolg zullen we in deze scriptie geen onderscheid maken tussen 

situationele en metaforische code-switching.   

 

Code-mixing kunnen we definiëren als het hanteren van taalvarianten uit verschillende 

variëteiten in eenzelfde situatie (Marnef 2012: 35). Bijvoorbeeld de zin “jij zal dat zeker goed 

doen, ik heb u dat toch al meerdere keren gezegd” bevat code-mixing. In deze zin wordt 

immers het standaardtalige pronomen je als subjectvorm gebruikt, maar het persoonlijk 
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voornaamwoord u wordt als objectvorm gehanteerd. Het gebruik van het pronomen u als 

objectvorm behoort in dit voorbeeld tot het gij-systeem, waarbij we opmerken dat het gij-

systeem een tussentalig kenmerk is. In dit voorbeeld worden dus varianten uit de 

standaardtaal en de tussentaal in één zin gehanteerd. 
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5 Opzet 

In het vijfde hoofdstuk zullen we de opzet van deze masterproef toelichten. Ten eerste 

behandelen we de onderzoeksvragen. Ten tweede komt de methodologie van dit onderzoek 

aan bod. 

5.1 Onderzoeksvragen 

In deze masterproef zullen we ons concentreren op het gebruik van tussentaal en informele 

standaardtaal bij acht televisiepresentatoren. Het is echter moeilijk om de grens te bepalen 

tussen deze twee taalvariëteiten. Recent onderzoek toont immers aan dat sommige kenmerken 

die oorspronkelijk als typisch tussentalige ingrediënten gepercipieerd werden ook doordringen 

in de informele standaardtaal van veel Vlamingen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de h-

procope en de t-apocope bij korte functiewoorden (De Caluwe 2006: 19-21). In dit onderzoek 

willen we bijgevolg nagaan welke kenmerken precies doordringen in de informele 

standaardtaal. Vervolgens willen we onderzoeken wanneer presentatoren tussentaal en 

informele standaardtaal gebruiken in een televisieprogramma. Hierbij richten we ons op de rol 

die de presentator vertolkt in het programma. Welke taalvariëteit hanteert de televisiefiguur 

bijvoorbeeld als hij de rol van interviewer op zich neemt of welke variëteit gebruikt de 

mediafiguur wanneer hij of zij de rol van gastheer vertolkt? Past de presentator zijn 

taalgebruik aan naar gelang de rol die hij in het programma vervult? We proberen deze 

onderzoekvragen te beantwoorden aan de hand van een casestudy op de zender VIER, waarbij 

we het taalgebruik van acht presentatoren onderzoeken.  

5.2 Methodologie 

In dit onderdeel van de scriptie zullen we de methodologie van het onderzoek toelichten. We 

starten met de voorstelling van de geselecteerde presentatoren en programma’s. Daarna 

bespreken we de orthografische transcripties. 
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5.2.1 Voorstelling presentatoren en programma’s 

We hebben, zoals we reeds vermeldden, ons op het taalgebruik van acht presentatoren van de 

nieuwe zender VIER geconcentreerd. Deze acht televisiefiguren zijn: Gilles De Coster, 

Michiel Devlieger, Philippe Geubels, Sofie Lemaire, Tom Lenaerts, Steven Van Herreweghe, 

Erik Van Looy en Annemie Struyf. De Coster, Lemaire en Lenaerts presenteren het 

actualiteitsmagazine De Kruitfabriek. Van Herreweghe is de quizmaster van het 

spelprogramma De Pappenheimers. Daarnaast is Devlieger de presentator van het programma 

De Slimste Gemeente. Van Looy en Geubels leiden het spelprogramma De Slimste Mens ter 

wereld in goede banen en Struyf presenteert de documentaire In Godsnaam. De geselecteerde 

programma’s werden tussen september 2012 en mei 2013 op VIER uitgezonden. Vervolgens 

zullen we een korte toelichting bij de geselecteerde presentatoren en hun programma’s geven. 

 

De kruitfabriek is een 50 minuten durende talkshow die gepresenteerd wordt door Tom 

Lenaerts. Lenaerts wordt geassisteerd door een vast panel waartoe Lieven Scheire, Christophe 

Deborsu, Sofie Lemaire en Gilles De Coster behoren. De zender VIER heeft geen journaal, 

maar deze commerciële zender promoot De Kruitfabriek als een volwaardig alternatief (De 

Standaard 23/04/2013). Het programma behandelt immers actuele onderwerpen op een 

ludieke wijze, waarbij er onder meer aandacht besteed wordt aan politiek, economie, sport en 

nieuws uit binnen- en buitenland (VIER 2013b). In deze masterproef zullen we ons 

concentreren op het taalgebruik van drie presentatoren, namelijk: Tom Lenaerts, Gilles De 

Coster en Sofie Lemaire. Lenaerts presenteerde in het verleden onder meer De 

Pappenheimers en Schalkse Ruiters. Daarnaast is de Antwerpse presentator ook actief als 

scenarist en regisseur bij het productiehuis Woestijnvis, in samenwerking met Tom Van Dyck 

regisseerde Lenaerts onder meer de recente reeks Met man en macht (VIER 2013g). Gilles De 

werd geboren in Wilkrijk en studeerde communicatiebeheer en journalistiek. De Coster 

werkte onder andere als radiopresentator bij Radio 1 en sinds 2012 is hij actief bij het 

productiehuis Woestijnvis. (De Redactie 17/01/2008). Sofie Lemaire studeerde Woordkunst 

aan het Herman Teirlinck Instituut en startte haar carrière als presentatrice bij Studio Brussel. 

De Antwerpse mediafiguur presenteerde op deze radiozender onder meer haar eigen 

programma De wereld van Sofie en nam deel aan de liefdadigheidsactie Music For Life. Net 

zoals De Coster werkt Lemaire sinds 2012 bij Woestijnvis (VIER 2013e). 
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De Pappenheimers is een quiz die sinds 2003 uitgezonden wordt, vroeger op de zender Eén 

maar sinds 2012 op VIER. Tom Lenaerts bedacht het programma en presenteerde ook enkele 

seizoenen. Maar Steven Van Herreweghe nam vanaf 2011 de presentatie van de quiz op zich. 

In De Pappenheimers nemen elke aflevering drie quizploegen het tegen elkaar op, waarbij 

elke ploeg uit één bekende Vlaming en twee onbekende medekandidaten bestaat (VIER 

2013a). Verder werkte Steven Van Herreweghe onder meer als presentator bij Ketnet en hij 

acteerde in de televisieprogramma’s Het Peugelpaleis en W817. Tegenwoordig presenteert de 

Oost-Vlaamse televisiefiguur de spelprogramma’s De Pappenheimers en Rasters op de 

nieuwe zender VIER (VIER 2013f).   

 

De Slimste Gemeente is een 45 minuten durend spelprogramma, waarbij 81 Vlaamse 

gemeentes het tegen elkaar opnemen. De 81 quizploegen bestaan uit drie kandidaten, namelijk 

een mannelijke en een vrouwelijke inwoner van de gemeente en de burgemeester. Deze quiz 

wordt gepresenteerd door Michiel Devlieger (VIER 2013c). Devlieger is afkomstig uit West-

Vlaanderen en studeerde bachelor Nederlands - Geschiedenis. Hij presenteerde onder meer 

het spelprogramma De Mol en het praatprogramma De Laatste Show. Bovendien werkte hij 

ook mee aan de regie van de televisieprogramma’s Van vlees en bloed en De Parelvissers 

(Lefevere 2011: 39). 

 

De Slimste Mens ter wereld is een quiz die in 2003 voor het eerst werd uitgezonden op Eén. 

Maar het programma wordt sinds de overstap van het productiehuis Woestijnvis naar de 

commerciële zender VIER op VIER uitgezonden. Ieder seizoen van De Slimste Mens ter 

wereld duurt acht weken en in het spelprogramma quizzen elke aflevering drie deelnemers 

tegen elkaar, waarbij de verliezende deelnemer afvalt. In de laatste twee finaleweken van het 

spelprogramma strijden de kandidaten met de meeste deelnames verder voor de titel Slimste 

Mens ter wereld. Oorspronkelijk was Bruno Wyndaele de quizmaster van het spelprogramma, 

maar na één seizoen werd hij vervangen door Erik Van Looy die al negen seizoenen het 

programma presenteert (Woestijnvis 2013a). Van Looy werd geboren in Antwerpen en is 

hoofdzakelijk bekend als filmregisseur en quizpresentator. Hij regisseerde onder meer de 

kaskrakers De zaak Alzheimer en Loft en hij presenteerde ook het vierde seizoen van De 

Pappenheimers (VIER 2013d). Bovendien wordt Van Looy in De Slimste Mens ter wereld 

bijgestaan door de jury. In het tiende seizoen bestond de jury uit Philippe Geubels en één 

wisselend gastjurylid. Geubels is een humorist die afkomstig is uit Oost-Vlaanderen. In 

Vlaanderen brak hij door met zijn deelname aan de Comedy Casino Cup, een wedstrijd waarin 
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beginnende stand-upcomedians het tegen elkaar opnemen. Geubels is tegenwoordig zeer 

populair als grappenmaker, bijna alle optredens van zijn zaalshows Droog en Hoe moet het nu 

verder zijn immers uitverkocht (Geubels 2013). 

 

In de tweede reeks van het televisieprogramma In Godsnaam: de laatste missiezusters 

bezoekt presentatrice Annemie Struyf de laatste Vlaamse missiezusters. Struyf reist onder 

meer naar Congo, Haïti en Texas om de Vlaamse missiezusters te ontmoeten, waar ze hen 

volgt in hun laatste taken als missionaris. Vervolgens begeleidt Struyf enkele missiezusters 

die op pensioen gaan. Hierbij nemen de missionarissen afscheid van hun missiepost en de 

plaatselijke bevolking, waarna de zusters terug naar België reizen naar het klooster van de 

Zusters van de Jacht in Heverlee (Woestijnvis 2013c). Annemie Struyf studeerde 

Pedagogische Wetenschappen, maar tegenwoordig houdt ze zich hoofdzakelijk bezig met 

journalistiek, boeken schrijven en televisieprogramma’s maken. In samenwerking met 

fotografe Lieve Blancquaert schreef ze onder meer de boeken Insjallah mevrouw en Mijn 

status is positief. Een dagboek in zwart-wit (Hostens 2010). In 2012 verliet Struyf samen met 

Woestijnvis de zender Eén voor de nieuwe zender VIER. Maar kort na de uitzending van het 

programma In Godsnaam: de laatste missiezusters keerde ze terug naar de openbare omroep 

(De Standaard 27/12/2012). 

 

In de volgende tabel geven we een kort overzicht van de geselecteerde presentatoren en 

programma’s: 

Programma Genre Presentatoren Tijdsduur 

De Kruitfabriek Actualiteitenmagazine Tom Lenaerts 

Gilles De Coster 

Sofie Lemaire 

50 minuten 

De Pappenheimers Quiz Steven Van Herreweghe 60 minuten 

De Slimste Gemeente Quiz Michiel Devliegher 45 minuten 

De Slimste Mens ter 

wereld 

Quiz Erik Van Looy 

Philippe Geubels 

60 minuten 

In Godsnaam: de 

laatste missiezusters 

Documentaire Annemie Struyf 50 minuten 

Tabel 1: Overzicht presentatoren en televisieprogramma’s 
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5.2.2 Orthografische transcripties 

In dit onderdeel van de scriptie zullen we toelichting geven bij de transcripties die we 

gemaakt hebben. Hierbij verduidelijken we enkele codes die we in de transcripties 

aangebracht hebben. Vervolgens stellen we een lijst samen, waarin we twintig tussentalige 

kenmerken die in onze transcripties regelmatig aan bod komen, opsommen. 

5.2.2.1 Werkwijze 

Na de selectie van de presenatoren konden we beginnen te transcriberen. Ons corpus bevat 

ongeveer 16500 woorden, hierbij hebben we de woorden van de presentatoren en de 

gesprekspartners opgeteld. Daarnaast willen we opmerken dat de lengte van de transcripties 

varieert. We hebben het taalgebruik van vijf presentatoren kwantitatief en kwalitatief 

onderzocht. Deze vijf mediafiguren zijn: Gilles De Coster, Michiel Devlieger, Tom Lenaerts, 

Erik Van Looy en Annemie Struyf. Bij deze televisiefiguren hebben we per presentator 

minimum 1000 woorden getranscribeerd, waarbij we voor elke mediafiguur ongeveer 10 

pagina’s uitgeschreven hebben. Maar de transcriptie van Michiel Devlieger telt slechts zes 

pagina’s, omdat hij redelijk veel aan bod komt. Voor Devlieger hadden we in deze zes 

pagina’s immers al 1061 woorden uitgeschreven. Bovendien hebben we het taalgebruik van 

de drie resterende televisiefiguren Philippe Geubles, Sofie Lemaire en Steven Van 

Herreweghe uitsluitend kwalitatief onderzocht. De transcripties van deze drie presentatoren 

zijn wat korter. Bij deze mediafiguren hebben we ongeveer vijf pagina’s uitgeschreven, 

waarbij we per presentator minimum 500 woorden getranscribeerd hebben. Bovendien willen 

we opmerken dat de fragmenten die we getranscribeerd hebben de verschillende rollen die de 

presentatoren in het programma vervullen, weergeven. We illustreren de selectie van de 

fragmenten aan de hand van een voorbeeld: bij Annemie Struyf hebben we passages 

uitgekozen, waarbij Struyf de missiezusters interviewt en tussentaal praat. Maar we hebben 

ook de (informele) standaardtalige voice-overs uitgeschreven, waarin de presentatrice voor 

elk interview uitleg geeft over de missieposten en de humanitaire taken van de zusters. We 

probeerden op deze manier een zo volledig mogelijk beeld weer te geven van het taalgebruik 

van de televisiefiguren.  

 

We willen ook opmerken dat we orthografische transcripties gemaakt hebben. Bovendien 

hebben we geprobeerd om het taalgebruik van de presentatoren zo duidelijk mogelijk weer te 

geven, maar we werden soms met kleine problemen geconfronteerd. In sommige gevallen 

praatten de sprekers immers door elkaar, waardoor we niet verstonden wat de presentatoren 
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precies vertelden. De woorden die we niet verstonden, hebben we in de transcriptie 

weergegeven met de code xxx. Daarnaast hebben we ook fonologische, lexicale en morfo-

syntactische kenmerken van tussentaal aangetroffen in de transcripties. In de volgende 

paragraaf sommen we twintig kenmerken die de presentatoren in de geselecteerde fragmenten 

regelmatig gebruiken, op. Woorden waarin één of meerdere van deze twintig tussentalige 

kenmerken voorkwamen, hebben we in vet aangeduid. Bovendien hebben we dialectwoorden 

gesignaleerd met de code *d. Klanken die in het taalgebruik van de mediafiguren wegvielen, 

hebben we tussen vierkante haken geplaatst. Als een spreker bijvoorbeeld wa zei in plaats van 

wat, hebben we dit aangegeven door middel van de notatie wa[t]. 

 

Verder hebben we passages in een andere taal dan het Nederlands niet uitgeschreven. Deze 

passages hebben we tussen ronde haken aangegeven in de orthografische transcriptie. 

Bijvoorbeeld: 

 

Struyf: jij [h]ebt [h]aar opgeleid. jij [h]ebt [h]aar zuster gemaakt. 

(gesprek gaat verder in het Frans) 

Struyf: [he]t ziet er lekker uit. (15 oktober 2012, bijlage I) 

 

De passages in vreemde talen zijn immers niet relevant voor ons onderzoek. We hebben de 

fragmenten wel volledig uitgeschreven indien slechts één of enkele woorden uit een andere 

taal voorkwamen. Deze anderstalige woorden hebben we weergegeven met de notering *v, 

bijvoorbeeld amazing*v. Bovendien werden de codes die we in de transcripties gebruikt 

hebben, overgenomen uit het Corpus Gesproken Nederlands (website Corpus Gesproken 

Nederlands).  

 

Daarnaast komen de televisiepresentatoren in enkele fragmenten een tijdje niet aan bod. Deze 

passages hebben we bijgevolg niet volledig getranscribeerd. Het weglaten van een passage 

werd tussen ronde haken aangeduid: 

 

Vandeweghe: kan [h]etzelfde dezelfde oefening maken met langlaufen ma[ar] daar is 

niemand in geïnteresseerd  

De Coster: ja  

(De Coster komt even niet aan bod, fragment niet getranscribeerd)  
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De Coster: wie wie moet er volgens jou winnen? die zeven Tourzeges blanco laten? 

(22 oktober 2012, bijlage I) 

 

Bovendien hebben we ook het taalgebruik van de gesprekspartners van de mediafiguren 

getranscribeerd. De taal van de gesprekspartner kan immers een invloed hebben op het 

taalgebruik van de presentator. Hierbij zijn onder meer de termen accommodatie en 

divergentie van belang. “Accommodatie betekent dat je je associeert met de andere door je 

aan zijn of haar ‘code’ aan te passen. Door dezelfde ‘code’ te kiezen, verklein je immers de 

sociale afstand tussen jou en je gesprekspartner en creëer je als het ware een groep van 

gelijken.” (De Ridder 2007: 75) Bij divergentie zal de spreker zich daarentegen niet 

aanpassen aan de code van de gesprekspartner, maar de spreker zal zijn eigen taalvariëteit 

blijven hanteren. Hierdoor wordt de sociale afstand tussen de sprekers groter (De Ridder 

2007: 75). Verder willen we opmerken dat we de orthografische trascripties als bijlage 

toegevoegd hebben (bijlage I). Daarnaast hebben we ook de geluidsfragmenten op een cd-rom 

gebrand. De bestanden waren te groot om volledig, met beeld, op een dvd te plaatsen, 

waardoor we enkel het geluid van de opnames op een cd-rom gebrand hebben (bijlage II). 

5.2.2.2 Lijst met tussentalige kenmerken 

In de literatuurstudie hebben we aangegeven dat tussentaal gekenmerkt wordt door typisch 

tussentalige ingrediënten. Bovendien hebben we ook opgemerkt dat de opsomming van de 

kenmerken van tussentaal “noch exhaustief noch exclusief” (De Caluwe 2006: 21) is. In deze 

paragraaf hebben we ook een lijst opgesteld met twintig tussentalige kenmerken. Hierbij 

willen we geen complete inventaris geven, waarbij we alle kenmerken die in de literatuur 

beschreven worden, opsommen. Maar we willen ons concentreren op twintig tussentalige 

kenmerken die we in ons corpus het vaakst aangetroffen hebben. Voor deze inventaris hebben 

we ons gebaseerd op het werk van De Caluwe (2002), De Ridder (2007), Taeldeman (2008) 

en Rys en Taeldeman (2007). De twintig kenmerken hebben we opgedeeld in vier 

categorieën: fonologische, lexicale, morfologische en syntactische ingrediënten van 

tussentaal. We hebben deze twintig ingrediënten van tussentaal opgelijst en geïllustreerd aan 

de hand van een voorbeeld uit de transcripties. 
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Fonologische kenmerken: 

- h-procope: [h]ij, [h]et, [h]ebben  

- t-apocope bij korte functiewoorden: da[t], nie[t], me[t] 

- syncope bij korte functiewoorden: a[l]s 

- apocope van de eind-schwa als het volgende woord met een vocaal start: j[e] [h]ebt, z[e] 

is 

- verbindings-n bij werkwoorden en zelfstandige naamwoorden: dat doe n ik ni[et], [i]k 

versta n er niks van  

- progressieve i.p.v. regressieve assimilatie: dat tan  

- d’er i.p.v. er/daar: d’er is nog niks gebeurd, de thema’s voor drie[h]onderd euro komen 

d’eraan 

 

Lexicale kenmerken: 

- onomasiologische alternatieven: kop i.p.v. hoofd 

- tussenwerpsels: allee, enfin, seg 

 

Morfologische kenmerken: 

- verbuiging van lidwoorden: den dokter  

- afwijkende verbuiging van aanwijzende/bezittelijke voornaamwoorden en bijvoeglijke 

naamwoorden: mijne bril, ons loodgieter, dieje prauw, ne bonten avond 

- gij-systeem: ma[ar] voelt g[e] u echt goed 

- diminutiefvorming op -ke: afdakske, kapke 

- vorm zij(t) van zijn i.p.v. wees/bent: zijt ge nu blij me[t] ons bezoek? 

- vormen als hem voor 3
e
 persoon enkelvoud in onderwerpfunctie: ik denk ook dat [h]em 

[h]eel veel kans maakt om te winnen 

 

Grammaticale kenmerken: 

- gebruik van lidwoord bij persoonsnamen: den Erik, de Wouter 

- redundant gebruik van dat bij voegwoorden: wa[t] dat 

- subjectreduplicatie: ik zie k ik er gene 

- clitische vormen van persoonlijke voornaamwoorden: dan kun de gij vertalen voor mij, 

da[t] wil de nie[t] weten 
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- afwijkend gebruik van betrekkelijk voornaamwoord dat bij de-woorden: ik pak altijd 

iemand mee da[t] slimmer is 

 

Voor de analyse van de onderzoeksresultaten hebben we ons op deze twintig kenmerken van 

tussentaal geconcentreerd. Bovendien stellen we vast dat enkele typisch tussentalige 

kenmerken niet in onze transcripties voorkomen, bijvoorbeeld de dubbele negatie of de 

doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep.  
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6 Resultaten 

In het zesde hoofdstuk van deze scriptie zullen we de resultaten van dit onderzoek bespreken. 

We geven eerst een kwantitatieve analyse van de resultaten, daarna volgt een kwalitatieve 

analyse. Vervolgens evalueren we de resultaten uit het kwantitatieve en kwalitatieve luik van 

de scriptie.  

6.1 Kwantitatief onderzoek 

We behandelen in dit hoofdstuk het tussentaalgehalte van vijf presentatoren. Zoals we reeds 

vermeldden zijn deze vijf presentatoren Gilles De Coster, Michiel Devlieger, Tom Lenaerts, 

Erik Van Looy en Annemie Struyf. We bespreken eerst de tussentalige kenmerken die we 

gebruikt hebben in ons kwantitatief onderzoek. Vervolgens geven we de resultaten en de 

interpretatie van de kwantitatieve analyse. 

6.1.1 Variabelen 

Voor de kwantitatieve analyse hielden we met vijf tussentalige kenmerken rekening: h-

procope, t-apocope bij korte functiewoorden, afwijkende verbuiging van lidwoorden en 

aanwijzende en bezittelijke voornaamwoorden, gij-systeem en diminuering op -ke. We 

hebben deze tussentalige kenmerken geselecteerd op basis van het onderzoek van Sarah Van 

Hoof (2012) waarin ze het taalgebruik in Vlaamse fictieprogramma’s onderzoekt. Van Hoof 

selecteerde onder meer ook deze vijf kenmerken om het tussentaalgehalte in de programma’s 

te berekenen (Van Hoof 2012). Bovendien wordt aangenomen dat deze kenmerken goede 

indicatoren zijn voor het tussentaalgebruik. In de volgende paragraaf geven we wat extra 

uitleg bij deze vijf tussentalige ingrediënten. 

 

H-procope 

In de formele standaardtaal wordt een h- in de anlaut van een woord in principe altijd 

uitgesproken. Maar wanneer iemand tussentaal spreekt, wordt de anlaut h- dikwijls 

weggelaten. (De Ridder 2007: 40-41) 

 



35 

 

Bijvoorbeeld:  Gilles De Coster: [h]ij [h]eeft de boel wel belazerd natuurlijk (22 

oktober 2012, bijlage I) 

 

De Caluwe (2006: 21) benadrukt echter dat de h-procope geen exclusief tussentalig kenmerk 

is, veel Vlamingen gebruiken dit kenmerk immers ook in de informele standaardtaal. 

Bovendien merkt De Ridder (2007: 40-41) op dat de anlaut h- soms wegvalt in het taalgebruik 

van nieuwsanker Martine Tanghe tijdens de presentatie van het journaal. 

 

T-apocope bij korte functiewoorden 

In een tussentalig discours valt de eind -t vaak weg bij korte functiewoorden. De 

functiewoorden die we in onze transcripties opgemerkt hebben en bijgevolg opgenomen 

hebben in de tussentaalindex zijn: da[t], wa[t], me[t], nie[t] en omda[t] (De Caluwe 2006: 

19). 

 

Bijvoorbeeld:  Erik Van Looy: nee [i]k wist da[t] nie[t] (aflevering 25 seizoen 10, 

bijlage I) 

 

De h-procope en t-apocope zijn fonologische tussentaalkenmerken; de volgende drie 

kenmerken die we zullen bespreken, zijn morfologische kenmerken van tussentaal. 

 

Afwijkende verbuiging van lidwoorden, aanwijzende en bezittelijke voornaamwoorden 

De verbuiging van lidwoorden en aanwijzende en bezittelijke voornaamwoorden komt 

regelmatig voor in tussentaal. Taeldeman (2008: 32-33) benadrukt dat deze verbuiging een 

dialectogeen tussentaalkenmerk is.  

 

We merken de volgende vormen van het kenmerk verbuiging van lidwoorden op in ons 

corpus: den, nen en ne. De vormen den en nen verschijnen voor mannelijke enkelvoudige 

substantieven die beginnen met een t, d, h, of vocaal; de vorm ne komt voor bij de resterende 

mannelijke substantieven in het enkelvoud (Goossens 2000: 9-10). 

 

Bijvoorbeeld: Struyf: [h]ebt ge daar al [een]s met den dokter over gesproken? (15 

oktober 2012, bijlage I) 

Struyf: ma[ar] d’er is toch nen tijd va[n] komen en een tijd va[n] gaan. 

(4 november 2012, bijlage I) 
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Struyf: dag zuster Renee ne goeiemorgen (5 november 2012, bijlage I) 

 

Daarnaast hebben we ook het kenmerk afwijkende verbuiging van bezittelijke en aanwijzende 

voornaamwoorden enkele keren aangetroffen in ons corpus. 

 

Bijvoorbeeld:   Struyf: waar is diejen prauw nu? (15 oktober 2012, bijlage I) 

Struyf: ik wens u toch samen met euh de zusters van uwe groep da[t] 

wij een hele fijne en lange lange euh gelukkige jaren toe op de jacht. 

(15 oktober 2012, bijlage I) 

 

Gij-systeem 

In tussentaal worden de persoonlijke voornaamwoorden jij, je, jou(w) en de 

beleefdheidsvormen u(w) dikwijls vervangen door gij, ge en u(w). Hierbij worden gij en ge 

gebruikt in plaats van de standaardtalige subjectvormen jij en je; u wordt als objectvorm en 

u(w) als bezitsvorm gehanteerd (Marnef 2012: 27).  

 

Bijvoorbeeld: Struyf: Karola ik moet zeggen da[t] gij d’er al zeer goed uitziet. (15 

oktober 2012, bijlage I) 

Struyf: ma[ar] voelt g[e] u echt goed of zegt ge [he]t omda[t] ge [he]t 

goed wilt doen? (15 oktober 2012, bijlage I) 

 

Diminuering op -ke 

In de standaardtaal wordt het diminutief suffix -je gehanteerd. Maar in tussentaal wordt het 

achtervoegsel -ke (en de vormen -ske en -eke) zeer vaak gebruikt bij verkleinwoorden 

(Taeldeman 2018: 32) . In onze transcriptie hebben we het kenmerk diminutiefvorming op -ke 

onder meer aangetroffen bij de woorden kapke, afdakske en cijferkessoep. 

 

Bijvoorbeeld:  Struyf: [i]k ga al onder [he]t afdakske staan want [he]t is [h]ier zo 

warm (15 oktober 2012, bijlage I) 

 

Hieronder zullen we de resultaten van de kwantitatieve analyse bespreken. Hierbij illustreren 

we het procentueel voorkomen van de vijf kenmerken per presentator aan de hand van enkele 

tabellen, waarbij we ook de werkwijze voor het berekenen van de procenten verduidelijken. 

Vervolgens lichten we de resultaten toe per televisiefiguur. 
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6.1.2 De Cijfers 

Michiel Devlieger (tussentaalindex: 13,3%) 

Tussentalig kenmerk Aantal aangetroffen 

tussentalige 

attestaties 

Aantal mogelijke 

tussentalige 

attestaties 

Procentueel 

voorkomen 

h-procope 21 58 36,2% 

t-apocope 2 27 7,4% 

Gij-systeem 0 16 0% 

Diminuering op –ke 0 2 0% 

verbuiging van 

lidwoorden en 

aanwijzende/betrekkelijke 

voornaamwoorden 

0 70 0% 

Tabel 2: Resultaten Michiel Devlieger 

 

Gilles De Coster (tussentaalindex: 19,5%) 

Tussentalig kenmerk Aantal aangetroffen 

tussentalige 

attestaties 

Aantal mogelijke 

tussentalige 

attestaties 

Procentueel 

voorkomen 

h-procope 33 64 51,6% 

t-apocope 3 44 6,8% 

Gij-systeem 0 22 0% 

Diminuering op –ke 0 0 0% 

verbuiging van 

lidwoorden en 

aanwijzende/betrekkelijke 

voornaamwoorden 

0 55 0% 

Tabel 3: Resultaten Gilles De Coster 
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Erik Van Looy (tussentaalindex: 23,4%) 

Tussentalig kenmerk Aantal aangetroffen 

tussentalige 

attestaties 

Aantal mogelijke 

tussentalige 

attestaties 

Procentueel 

voorkomen 

h-procope 49 86 57,0% 

t-apocope 16 60 26,7% 

Gij-systeem 2 57 3,5% 

Diminuering op –ke 0 0 0% 

verbuiging van 

lidwoorden en 

aanwijzende/betrekkelijke 

voornaamwoorden 

1 87 1,1% 

Tabel 4: Resultaten Erik Van Looy 

 

Tom Lenaerts (tussentaalindex 24,4%) 

Tussentalig kenmerk Aantal aangetroffen 

tussentalige 

attestaties 

Aantal mogelijke 

tussentalige 

attestaties 

Procentueel 

voorkomen 

h-procope 45 80 56,3% 

t-apocope 23 55 41,8% 

Gij-systeem 0 76 0% 

Diminuering op –ke 0 2 0% 

verbuiging van 

lidwoorden en 

aanwijzende/betrekkelijke 

voornaamwoorden 

1 70 1,4% 

Tabel 5: Resultaten Tom Lenaerts 
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Annemie Struyf (tussentaalindex: 48,0%) 

Tussentalig kenmerk Aantal aangetroffen 

tussentalige 

attestaties 

Aantal mogelijke 

tussentalige 

attestaties 

Procentueel 

voorkomen 

h-procope 60 94 63,8% 

t-apocope 25 45 55,6% 

Gij-systeem 26 38 68,4% 

Diminuering op –ke 2 2 100% 

verbuiging van 

lidwoorden en 

aanwijzende/betrekkelijke 

voornaamwoorden 

6 69 8,7% 

Tabel 6: Resultaten Annemie Struyf 

6.1.2.1 Werkwijze 

In de voorgaande tabellen (tabel 2 tot 6) hebben we de resultaten per presentator voorgesteld. 

In elke tabel geven we weer hoe vaak een presentator de vijf tussentalige kenmerken hanteert.  

We verduidelijken onze werkwijze aan de hand van een voorbeeld. Tabel 6 geeft weer dat 

Annemie Struyf in de transcriptie 38 keer een persoonlijk voornaamwoord in de tweede 

persoon enkelvoud gebruikt, waarbij ze 26 keer kiest voor het gij-systeem. We kunnen dus 

stellen dat ze in 68,4% ((26 : 38) . 100 = 68,4%) van de gevallen een gij-vorm gebruikt. 

Bovendien hanteert Struyf 12 keer de standaardtalige persoonlijke voornaamwoorden jij, je en 

jou. Aan de hand van de vijf besproken tussentaalkenmerken hebben we ook een 

tussentaalindex berekend. Hiervoor telden we per presentator alle tussentalige attestaties van 

de vijf kenmerken op. Vervolgens deelden we deze score door het totaal aantal keer dat deze 

tussentalige kenmerken konden voorkomen in de transcriptie. We berekenden met andere 

woorden het gewogen gemiddelde. We zullen onze methode opnieuw illustreren met een 

voorbeeld. Annemie Struyf hanteert de vijf geselecteerde kenmerken 248 (94 + 45 + 38 +2 + 

69 = 248) keer, hierbij rekenen we zowel de tussentalige als de standaardtalige attestaties. In 

119 (60 + 25 + 26 + 2 + 6 = 119) van de 248 gevallen kiest ze voor een tussentalig kenmerk. 

Wanneer we dus de tussentaalindex van Annemie struyf berekenen stellen we vast dat deze 

index 48,0% ((119 : 248) . 100 = 48,0%) bedraagt. We hebben deze werkwijze toegepast voor 

onze vijf presentatoren. Vervolgens willen we ook vermelden dat we de procenten steeds 

afgerond hebben tot één cijfer na de komma. 
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Hieronder zullen we de resultaten van de kwantitatieve analyse bespreken, de resultaten 

worden per presentator toegelicht. Hierbij hebben we ter illustratie ook enkele grafieken 

afgebeeld. In deze grafieken zullen we de tussentaalindexen van de presentatoren en het 

procentueel voorkomen per tussentalig kenmerk weergeven. Bovendien werden alle grafieken 

in Excel gemaakt.  

6.1.3 Tussentaalindex 

In de volgende grafiek worden de tussentaalindexen van de vijf presentator afgebeeld. 

 

 

Grafiek 1: Tussentaalindex per presentator 

 

Wanneer we rekening houden met de vijf besproken kenmerken, spreekt Annemie Struyf het 

tussentaligst. Ze heeft immers een tussentaalindex van 48%. Het tussentaalgehalte van de 

presentatoren Gilles De Coster, Erik Van Looy en Tom Lenaerts ligt dicht bij elkaar, waarbij 

Gilles De Coster met een tussentaalindex van 19,5% iets minder tussentalig spreekt dan Van 

Looy en Lenaerts. Michiel Devlieger spreekt echter het minst tussentalig, hij kiest in 13,3% 

van de geanalyseerde gevallen waarbij een tussentalige variant bestaat voor het tussentalige 

verschijnsel. 
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6.1.4 Analyse Michiel Devlieger 

 

Grafiek 2: Michiel Devlieger 

 

Michiel Devlieger spreekt het minst tussentalig van de vijf televisiepresentatoren die we 

kwantitatief bestudeerd hebben. De tussentaalindex van de quizmaster bedraagt 13,3%. Hij 

past twee van de vijf geselecteerde tussentalige kenmerken toe in zijn taalgebruik, deze twee  

kenmerken zijn de h-procope en t-apocope. De h-deletie behaalt de hoogste score in de 

tussentaalindex, namelijk 36,2%. Dit kenmerk hebben we aangetroffen in het lidwoord en 

onpersoonlijk voornaamwoord [h]et, het werkwoord ver[h]uizen, vormen van het werkwoord 

[h]ebben, de persoonlijke voornaamwoorden [h]ij, [h]em en het bezittelijk voornaamwoord 

[h]un. Bij de werkwoorden heten, hangen, haasten, horen, herrijzen en houden en de 

substantieven hoofdrol, duidelijkheid, overheid, liefhebster, hond en hobby spreekt de 

quizmaster de anlaut h- wel uit.  

 

In 2 van de 27 gevallen hanteert Devlieger de t-apocope. De twee attestaties treffen we in de 

transcriptie aan in de vorm da[t] [i]s. We willen echter opmerken dat recent onderzoek 

aantoont dat de vorm da’s voor dat is niet exclusief tot de tussentaal behoort, deze vorm komt 

immers ook voor in de informele standaardtaal (Marnef 2012: 27). Wanneer de vorm is niet 

op het functiewoord dat volgt, treffen we geen t-deletie aan in het woord dat. De presentator 

hanteert de t-apocope ook niet bij de functiewoorden wat en met. Daarnaast treffen we het 

wegvallen van de auslaut -t eenmalig aan in het negatiepartikel niet. Deze t-apocope komt 
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voor wanneer Devlieger het antwoord van de Brugse kandidaat Bart gedeeltelijk herhaalt. 

Hierbij vroeg de quizmaster de Brugse kandidaten of ze extra gestudeerd hadden voor hun 

deelname aan het spelprogramma. 

 

Bart: nee nee w[e] [h]ebben da[ar] nie[t] aa[n] gestudeerd 

Devlieger: nie[t] aa[n] gestudeerd 

Bart: nee sorry (2 april 2013, bijlage I) 

 

We hebben deze tussentalige attestatie van de t-apocope echter niet opgenomen in de 

tussentaalindex, omdat we ons willen concentreren op het taalgebruik van de presentator zelf. 

Hierbij houden we dus geen rekening met het herhalen of citeren van de woorden van een 

andere persoon. Indien we deze t-deletie zouden opnemen in onze tussentaalindex, zouden we 

dus een vertekend beeld krijgen van het tussentaalgehalte van de quizmaster. In dit geval 

herhaalt Devlieger dus de woorden van de Brugse deelnemer als een echo. We zullen het 

echoën van de woorden die een persoon net gehoord heeft de echo-functie noemen. We willen 

echter benadrukken dat deze echo-functie geen voorbeeld is van code-switching, want in 

codewisseling concentreren we ons op de wisseling van taalvariëteiten die spontaan 

gegenereerd wordt door de spreker. Daarnaast bemerken we ook zes standaardtalige 

attestaties van het negatiewoord niet, waarbij Devlieger de auslaut -t dus wel uitspreekt. 

 

Bovendien heeft het gij-systeem een tussentaalscore van 0%. Michiel Devlieger spreekt de 

kijkers en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten aan met de beleefdheidsvorm u. 

De andere, niet bekende, kandidaten worden aangesproken met de standaardtalige 

persoonlijke voornaamwoorden jij en je. Vervolgens gebruikt hij ook het tussentalige 

diminutief suffix -ke niet. Maar we willen opmerken dat we slechts twee keer het 

verkleinwoord filmpje aangetroffen hebben, er waren geen andere verkleinwoorden in de 

transcriptie aanwezig.  

 

Ten slotte bespreken we ook het morfologische kenmerk verbuiging van lidwoorden. Dit 

kenmerk behaalt een tussentaalscore van 0%. We treffen het tussentalige kenmerk echter 

eenmalig aan in onze transcriptie; deze unieke attestatie van het kenmerk komt opnieuw voor 

wanneer Devlieger het antwoord van een kandidaat herneemt:  
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Devlieger: burgemeester Landuyt welke twee brugwachters hebt u meegebracht? 

Landuyt: den Bart en de Karen 

Devlieger: den Bart en de Karen. Karen en Bart jullie zijn allebei leerkracht. zelfde 

vakken? (2 april 2013, bijlage I) 

 

Hierbij treffen we in dit fragment dus ook de echo-functie aan. Bijgevolg hebben we deze 

attestatie opnieuw niet opgenomen in de tussentaalindex. 

 

Bovendien stellen we vast dat Michiel Devlieger in De Slimste Gemeente informele 

standaardtaal spreekt. Hierbij toont recent onderzoek (De Ridder 2007, Marnef 2012) aan dat 

de h-procope en de vorm da[t] [i]s in de informele spreektaal van veel Vlamingen voorkomt; 

deze kenmerken komen ook voor in de informele standaardtaal van Devlieger.  

6.1.5 Analyse Gilles De Coster 

      

Grafiek 2: Gilles De Coster 

 

We stellen vast dat presentator Gilles De Coster uitsluitend informele standaardtaal spreekt in 

de fragmenten die we getranscribeerd hebben. Hierbij behaalt de h-procope een zeer hoge 

tussentaalscore in de transcriptie. De Coster hanteert immers in 33 van de 64 gevallen dit 

tussentaalkenmerk. De h-procope komt voor in de woorden [h]et, [h]ier, [h]ij, [h]em en de 

vormen van het werkwoord [h]ebben. Bovendien blaast De Coster de h aan bij werkwoorden, 
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adjectieven en substantieven die met een /h/ beginnen, bijvoorbeeld bij: hangen, verhinderen, 

weghalen, halen, hypothetisch, hoog, hard en verhaal. 

 

We hebben ook de t-apocope bemerkt in onze transcriptie. Met slechts drie op 44 attestaties is 

het gebruik van dit kenmerk dus beperkt. Bovendien komt de t-deletie enkel voor in de vorm 

da[t] [is]. Daarnaast gebruikt deze televisiepresentator de drie geselecteerde morfologische 

kenmerken van tussentaal niet. 

6.1.6 Analyse Erik Van Looy 

 

Grafiek 3: Erik Van Looy 

 

Het tussentaalgehalte in het taalgebruik van Erik Van Looy bedraagt 23,4%. We treffen vier 

van de vijf tusssentalige kenmerken aan in de transcriptie. De h-procope behaalt met 57% de 

hoogste tussentaalscore. Hierbij stellen we vast dat Van Looy de h-deletie niet toepast bij de 

woorden hamer, geheim, hoofd, huis, hopelijk, haar, hoe en honderd. We bemerken dit 

kenmerk echter wel bij de woorden [h]et, [h]ier, [h]ij, [h]em, [h]eel en de vormen van 

[h]ebben.  

 

De t-apocope komt bij 16 van de 60 korte functiewoorden in de transcriptie voor, Van Looy 

kiest dus in 26,7% van de gevallen voor de t-apocope. Dit kenmerk bemerken we in de 
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functiewoorden da[t], nie[t] en de vorm da[t] [i]s. Van Looy hanteert de t-deletie niet bij de 

functiewoorden met en wat.  

 

Daarnaast behaalt het gij-systeem de derde plaats in de lijst van hoogste tussentaalscores. We 

treffen 55 standaardtalige persoonlijke voornaamwoorden in de tweede persoon aan. Maar de 

quizmaster kiest in de transcriptie ook tweemaal voor een pronomen uit het gij-systeem. We 

bemerken enkel standaardtalige attestaties wanneer Van Looy de quizvragen voorleest aan 

zijn kandidaten. Maar we hebben het gij-systeem wel opgemerkt wanneer Erik Van Looy met 

de jury van het programma praat. De jury zorgt in De Slimste Mens voor een komisch 

intermezzo. In het geselecteerde fragment bestaat de jury uit Philippe Geubels en gastjurylid 

Astrid Bryan, waarbij Bryan en Geubels grappen maken. Erik Van Looy spreekt in het 

programma doorgaans informele standaardtaal, maar in dit fragment schakelt hij over op 

tussentaal. We merken dus codewisseling op, waarbij hij naar tussentaal switcht om een 

grappig effect te creëren. 

 

Bryan: den John is iets zachter dan gij. 

Geubels: ja 

Van Looy: ja 

Geubels: [he]t is waar [he]t is ene dag nie[t] geschoren  

Van Looy: allee ja g[e] [h]ad u toch speciaal kunnen scheren? 

Geubels: maar ik [h]eb wel ook ne pussywagon*v 

Bryan: ah 

Geubels: ne chromed*v out*v Citroën Berlingo ja (aflevering 21 seizoen 10, bijlage I) 

 

Bovendien leidt Van Looy iedere aflevering van het spelprogramma in op een speelse wijze. 

We merken in dit onderdeel van het programma één gij-vorm op wanneer de presentator de 

woorden van een Antwerpse prostituee citeert, in de rest van het fragment spreekt de 

quizmaster echter informele standaardtaal: 

 

Van Looy: wie is de slimste mens ter wereld? wie kent [h]et volledige oeuvre van Paul 

Van Ostaijen? maar weet ook wat een Antwerpse prostituee bedoelt met wil de gij 

mee xxx vrijen? één ding is zeker [h]et is niet Arne De Tremerie. [h]ij is weer bij papa 

en mama thuis. (aflevering 21 seizoen 10, bijlage I) 

 



46 

 

Deze attestatie van het gij-systeem hebben we niet in de tussentaalindex opgenomen, omdat 

Erik Van Looy dit kenmerk enkel gebruikt bij het citeren van de woorden van een andere 

persoon. Analoog aan de echo-functie zullen we het gebruik van citaten de citaat-functie 

noemen. 

 

Daarnaast hanteert de quizmaster geen verkleinwoorden in de transcriptie. Het laatste 

tussentaalkenmerk dat we bespreken is het verbuigen van lidwoorden, aanwijzende en 

betrekkelijke voornaamwoorden. Dit kenmerk treffen we slechts één keer aan in de 

transcriptie. De presentator verbuigt het bezittelijk voornaamwoord mijn wanneer hij samen 

met de jury grappen maakt: 

 

Geubels: wees maar gewoon jezelf. da[t] [i]s al gek genoeg 

Van Hoof: met je bril van Pearl. allee jongens komaan er efkes terug bij blijven 

Van Looy: in welk land ligt [h]et dorp Onverwacht? [h]et [h]et type… er wordt geen 

Ubi gesproken maar Sranan Tongo… nee in welk in welk euh ja in welk land ligt [h]et 

dorp Onverwacht? 

Laurens: Zuid-Afrika 

Van Looy: nee niet Zuid-Afrika. Otto-Jan 

Otto-Jan: Nederland 

Van Looy: nee niet in Nederland. oh mijne bril dampt aan. (24 oktober 2012, bijlage 

I) 

 

Vervolgens stellen we vast dat Astrid Bryan haar man John Bryan altijd den John noemt. 

Wanneer Van Looy met Astrid Bryan over haar man praat, neemt hij dit kenmerk over. 

Aangezien Van Looy dit kenmerk overneemt van Bryan, hebben we de attestatie van het 

morfologische kenmerk in den John niet vermeld in de tussentaalindex.  
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6.1.7 Analyse Tom Lenaerts 

 

Grafiek 4: Tom Lenaerts 

 

Tom Lenaerts gebruikt in 56,3% van de gevallen het fonologische kenmerk de h-procope, dit 

kenmerk is dus prominent aanwezig in Lenaerts taalgebruik. We treffen de h-deletie aan in 

functiewoorden en inhoudswoorden. De presentator gebruikt dit kenmerk eenmalig in de 

substantieven [h]uis en bekend[h]eid, maar bij de substantieven hel, huisvrouw en liefhebster 

spreekt de presentator de h wel uit.  

 

Ook de t-apcope bij korte functiewoorden behaalt een vrij hoge tussentaalscore met 41,8%. 

We treffen de t-deletie aan bij de woorden da[t], wa[t], me[t], nie[t] en de vorm da[t] [i]s. 

We bemerken de t-apocope echter niet bij het functiewoord omdat. 

 

Daarnaast hanteert Lenaerts in onze transcriptie geen gij-vormen. Bovendien is de 

tussentaalscore van het morfologische kenmerk diminutiefvorming op -ke 0%. De presentator 

gebruikt eenmalig een verkleinwoord met diminutief suffix -ke, maar deze attestatie hebben 

we niet opgenomen in de tussentaalindex. In De Kruitfabriek is er immers een vaste rubriek 

die cijferkessoep heet. In deze rubriek wordt de actualiteit op een ludieke wijze voorgesteld 

aan de hand van cijfers. Zo komt de kijker bijvoorbeeld te weten welk bedrag de federale 

regering dit jaar moet besparen of hoeveel de benzineprijs de laatste jaren gestegen is. In onze 

transcriptie leidt Lenaerts deze rubriek in, waarbij hij de naam cijferkessoep vermeldt. 
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Hierdoor treffen we dus één diminutief suffix -ke aan in de transcriptie. Het voorkomen van 

dit kenmerk moeten we bijgevolg in de context van het programma plaatsen, waarbij 

nieuwsberichten op een speelse wijze voorgesteld worden. 

 

Ten slotte is er ook één attestatie van het morfologische kenmerk verbuiging van lidwoorden. 

De tussentaalscore van dit kenmerk bedraagt slechts 1,4%; Lenaerts gebruikt immers 79 keer 

de standaardtalige vormen. Bovendien hanteert de presentator dit kenmerk enkel wanneer hij 

Astrid Bryan interviewt. Hij is immers verwonderd dat Bryan in haar reeks Astrid in 

Wonderland een printer koopt als verjaardagscadeau voor haar man. Waarbij Lenaerts zich 

ook afvraagt waarom ze het kopen van een printer laat filmen voor haar realityreeks. In deze 

situatie treffen we de woorden ne printer aan, in de rest van het interview spreekt Tom 

Lenaerts echter informele standaardtaal. 

6.1.8 Analyse Annemie Struyf 

 

Grafiek 5: Annemie Struyf 

 

Annemie Struyf praat in het programma hoofdzakelijk tussentaal. We merken echter op dat er 

ook een (informele) standaardtalige voice-over aanwezig is in haar documentaire; deze voice-

over wordt ingesproken door Struyf. Een voice-over of “commentaarstem” (Van Dale 2011) 

geeft extra informatie of uitleg over de acties die zich op het scherm afspelen, maar deze 

commentaarstem voert zijn taak buiten beeld uit (Yde 2012: 23). De voice-over wordt zeer 
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vaak gebruikt in reclameboodschappen, maar in Struyfs programma treffen we dus ook een 

voice-over aan. Volgend voorbeeld illustreert deze vaststelling: 

 

voice-over:  

Struyf: vanuit Mbandaka de hoofdstad van de evenaarprovincie moeten we verder over 

het water. [h]et wordt e[en] zware tocht. drie dagen varen met een prauw. geen enkele 

missiepost is zo moeilijk te bereiken e[n] zo afgesloten van de buitenwereld. zonder 

elektriciteit. zonder stromend water. zonder enige communicatie. (15 oktober 2012, 

bijlage I) 

 

conversatie met de missiezusters: 

Struyf: bonjour*v. waar is diejen prauw nu? 

zuster: [he]t is langs [h]ier hé. langs [h]ier. 

Struyf: ik zie k ik er gene. 

zuster: langs [h]ier. 

Struyf: zuster Mit. dat is toch wel [h]eel primitief hé. voor die. voor daar e[en] paar 

dagen in te zitten.  

zuster Mit: ja ma[ar] we gaan da[ar] nie[t] buiten kunnen. 

Struyf: ja. [i]k ga al onder [he]t afdakske staan want [he]t is [h]ier zo warm. (15 

oktober 2012, bijlage I) 

 

We stellen dus vast dat Struyf informele standaardtaal gebruikt in de voice-over van het 

programma. In deze voice-over geeft Struyf de kijkers wat uitleg over de missieposten en de 

humanitaire taken van de missiezusters. Maar in de conversaties met de zusters kiest ze voor 

tussentaal. We zullen dit geval van code-switching verder behandelen in het kwalitatieve luik 

van deze scriptie.  

 

Bovendien hanteert de presentatrice in de voice-over slechts één van de vijf geselecteerde 

kenmerken, namelijk de h-procope. In de voice-over gebruikt Struyf dit kenmerk enkel bij het 

lidwoord en onpersoonlijk pronomen [h]et en het bezittelijk voornaamwoord [h]un. We 

treffen de h-deletie in de voice-over niet aan in de substantieven huis, hart, hand en 

hoofdstad, de bijwoorden hier en heel en de vormen van de werkwoorden halen, herstellen en 

hebben. Maar in de dialogen met de missiezusters laat de presentatrice in meer gevallen de 

anlaut -h vallen. Hierbij merken we het fonologische kenmerk immers op in de woorden 
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[h]et, [h]un, [h]aar, [h]elemaal, [h]ier, [h]oe, [h]uis en de vormen van [h]ebben. Bovendien 

komt de h-procope, net zoals bij de vier vorige presentatoren, zeer frequent voor in de 

transcriptie. 

 

We bemerken de vier resterende tussentalige kenmerken in de conversaties met de zusters. 

Hierbij behaalt het morfologische kenmerk diminutiefvorming op -ke de hoogste 

tussentaalscore met 100%. We willen echter opmerken dat de presentatrice slechts twee 

verkleinwoorden gebruikt in de transcriptie. De twee verkleinwoorden met diminutief suffix -

ke kapke en afdakske komen dus enkel voor tijdens de gesprekken met de missiezusters; 

tijdens de voice-over merken we geen diminuering op.  

 

Daarnaast  hanteert Struyf in 26 van de 38 gevallen de persoonlijke voornaamwoorden gij, ge 

en u. Ze spreekt de zusters hoofdzakelijk aan met de gij-vormen, maar gebruikt soms ook de 

standaardtalige alternatieven. Annemie Struyf gebruikt echter geen persoonlijke 

voornaamwoorden van de tweede persoon in de getranscribeerde voice-overs. 

 

Vervolgens gebruikt de presentatrice bij 55,6% van de korte functiewoorden de t-apocope. 

Wanneer Struyf informele standaardtaal praat, merken we dit kenmerk niet op. Maar Struyf 

hanteert de t-apocope zeer vaak in de tussentalige gesprekken met de missiezusters, waarbij 

we de t-deletie aantreffen in de woorden me[t], nie[t], wa[t], da[t], omda[t] en de vorm da[t] 

[i]s.   

 

Ten slotte kiest Annemie Struyf in 7,5% van de gevallen voor een afwijkende verbuiging van 

de lidwoorden, aanwijzende en betrekkelijke voornaamwoorden. Opnieuw treffen we dit 

tussentalig kenmerk enkel aan in de conversaties met de zusters; in de voice-overs kiest Struyf 

voor de standaardtalige varianten. De opgemerkte tussentalige attestaties zijn: ne 

goeiemorgen, nen tijd, den dokter, diejen prauw en uwe groep.  
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6.1.9 Analyse van de tussentalige kenmerken 

 

Grafiek 7: tussentalige kenmerken bij de vijf presentatoren 

 

In deze grafiek hebben we de tussentalige attestaties voor de vijf televisiefiguren 

weergegeven. We zullen de grafiek verduidelijken aan de hand van een voorbeeld: het gij-

systeem. De blauwe balk bij het gij-systeem geeft weer hoe vaak de vijf presentatoren het 

tussentalige kenmerk gehanteerd hebben; we hebben met andere woorden de tussentaalscores 

van dit morfologisch kenmerk van onze vijf presentatoren samengeteld. De groene balk 

illustreert hoe vaak het kenmerk kon voorkomen, hierbij hebben we de standaardtalige en 

tussentalige attestaties van de vijf mediafiguren opgeteld. We stellen dus vast dat het gij-

systeem in 28 van de 209 gevallen voorkomt in ons corpus. De resterende vier kenmerken 

werden analoog voorgesteld. 

 

Vervolgens hebben we in de volgende grafiek deze gegevens ook procentueel voorgesteld: 
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Grafiek 8: procentueel voorkomen tussentalige kenmerken bij de vijf presentatoren 

 

Uit deze twee grafieken kunnen we afleiden dat de h-procope zeer vaak gebruikt wordt door 

Devlieger, De Coster, Van Looy, Lenaerts en Struyf. Wanneer we de transcripties van de vijf 

televisiefiguren analyseren, stellen we immers vast dat deze VIER-presentatoren in 208 van 

de 382 attestaties de anlaut h- laten wegvallen. Hiermee behaalt dit kenmerk de hoogste 

tussentaalscore met 54,5%. Recent onderzoek toont aan dat de h-procope in alle vormen van 

informeel gesproken taal voorkomt, van dialect over tussentaal tot standaardtaal (De Caluwe 

2006, De Ridder 2007). Ook in onze transcripties bemerken we dit kenmerk in de tussentaal 

en informele standaardtaal van de presentatoren. Het wegvallen van de h treffen we zeer vaak 

aan in de woorden: [h]et, [h]ij, [h]em, [h]ier, [h]oe, [h]eel en de vormen van het werkwoord 

hebben. Maar we merken op dat dit kenmerk in de informele standaardtaal van de 

televisiefiguren slechts eenmalig voorkomt in de substantieven [h]uis, bekend[h]eid en het 

werkwoord ver[h]uizen. In de informele standaardtaal van de mediafiguren wordt de h wel 

uitgesproken bij de werkwoorden haasten, heten, horen, hangen, halen, houden, herrijzen, 

verhinderen, weghalen, herstellen en verhinderen en de zelfstandige naamwoorden hoofdrol, 

hoofdstad, hel, hobby, hond, hart, verhaal, duidelijkheid, liefhebber, liefhebster, overheid, 

huisvrouw, hoofd, hamer, geheim en hand. Hierbij komen een aantal van deze substantieven 

en werkwoorden verschillende malen voor in de transcriptie, waarbij de presentatoren steeds 

de h aanblazen. We stellen vast dat bij substantieven en werkwoorden, uitgezonderd het 

werkwoord hebben, de h-procope niet frequent voorkomt in de informele standaardtaal van de 
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televisiepresentatoren. Mogelijk wordt de h-deletie in deze gevallen als slordig ervaren en 

blazen de sprekers bijgevolg de h wel aan. We hebben echter te weinig substantieven en 

werkwoorden die met het foneem /h/ starten, aangetroffen in onze transcripties om sluitende 

uitspraken te doen over deze vaststelling. We zullen in de kwalitatieve analyse onderzoeken 

of deze tendens ook voorkomt bij de drie resterende presentatoren. Deze vaststelling vormt 

mogelijk stof tot verder onderzoek. 

 

Het morfologische kenmerk  diminuering op -ke behaalt de tweede plaats in de lijst van meest 

voorkomende tussentalige attestaties. De vijf mediafiguren opteren in 33,3% van de 

verkleinwoorden voor het dimutief suffix -ke. We willen echter benadrukken dat we slechts 

zes diminutieven aangetroffen hebben in onze transcripties. Hierbij hanteert Annemie Struyf 

het kenmerk als ze tussentaal praat met de zusters. Ook Lenaerts gebruikt het kenmerk 

eenmalig, omdat de naam van een rubriek uit De Kruitfabriek het suffix -ke bevat, maar deze 

attestatie werd niet opgenomen in de tussentaalscore. Bovendien bemerken we dit kenmerk 

niet in de informele standaardtaal van onze televisiefiguren.  

 

De t-apocope bij korte functiewoorden werd in 69 van de 231 gevallen gebruikt. Hiermee 

behaalt het fonologische kenmerk een tussentaalscore van 29,9%. We bemerken de deletie 

van de auslaut -t in de tussentaal en de informele standaardtaal van de mediafiguren. Zoals we 

in dit hoofdstuk reeds aangaven, toont recent onderzoek aan dat de vorm da[t] [i]s niet 

uitsluitend tot de tussentaal behoort, maar ook tot de informele standaardtaal (Marnef 2012: 

27). Ook in ons onderzoek treffen we deze vorm aan in de informele spreektaal. Michiel 

Devlieger en Gilles De Coster, de twee televisiefiguren met het laagste tussentaalgehalte, 

gebruiken de t-deletie zelfs enkel in de vorm da[t] [i]s. Bovendien stellen we vast dat de t-

apocope ook bij andere functiewoorden voorkomt in de informele standaardtaal van Van 

Looy en Lenaerts. In de informele standaardtaal van Struyf treffen we geen deleties van de 

auslaut -t aan. We stellen vast dat naarmate de tussentaalindex van de spreker stijgt, we de t-

apocope in meer functiewoorden opmerken. Bij Devlieger treffen we dit kenmerk 

bijvoorbeeld aan in de vorm da[t] [i]s. Maar Tom Lenaerts, die een beduidend hogere 

tussentaalindex heeft dan Devlieger, hanteert de t-deletie in de woorden da[t], da[t] [i]s, 

wa[t], me[t] en nie[t]. 

 

De mediafiguren opteerden in 13,4% van de gevallen voor een pronomen uit het gij-systeem. 

Bovendien werd dit kenmerk niet door alle presentatoren gebruikt; enkel Van Looy en Struyf 
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opteerden voor gij-vormen. Van Looy hanteerde dit kenmerk slechts tweemaal, maar Struyf 

koos in 68,4% van de gevallen voor het gij-systeem. Hierbij is de behaalde tussentaalscore 

van 13,4% dus hoofdzakelijk toe te schrijven aan de hoge frequentie van gij-vormen in 

Struyfs taalgebruik. Dit kenmerk komt enkel voor in de tussentaal van deze twee 

presentatoren.  

 

Vervolgens heeft het kenmerk verbuiging van lidwoorden, aanwijzende en bezittelijke 

voornaamwoorden de laagste tussentaalscore met 2,3%. De presentatoren hebben dit kenmerk 

dus zeer weinig gebruikt. Enkel Van Looy, Lenaerts en Struyf hanteerden deze afwijkende 

verbuiging sporadisch. Bovendien behoort dit kenmerk, net zoals het gij-systeem en de 

diminutiefvorming op -ke,  niet tot de informele standaardtaal.  

6.2 Kwalitatief onderzoek 

In het kwantitatieve luik van ons onderzoek hebben we enkel de h-procope, t-apocope, gij-

systeem, diminutiefvorming op -ke en de afwijkende verbuiging van lidwoorden, aanwijzende 

en betrekkelijke voornaamwoorden besproken. Hierbij hebben we ons geconcentreerd op het 

taalgebruik van Michiel Devlieger, Gilles De Coster, Erik Van Looy, Tom Lenaerts en 

Annemie Struyf. In onze kwalitatieve analyse zullen we bijgevolg de resterende kenmerken 

die niet in de tussentaalindex werden opgenomen, behandelen. Bovendien zullen we ons in dit 

kwalitatief luik niet enkel concentreren op de vijf bovengenoemde presentatoren, maar ook 

het taalgebruik van Philippe Geubels, Sofie Lemaire en Steven Van Herreweghe komt aan 

bod. We zullen deze presentatoren per programma behandelen. In het methodologische 

onderdeel van de scriptie hebben we de televisieprogramma’s reeds kort besproken, maar in 

dit kwalitatief luik zullen we extra toelichting geven.  

6.2.1 De Kruitfabriek 

De Kruitfabriek is een praatprogramma dat gepresenteerd wordt door Tom Lenaerts. Lenaerts 

wordt in zijn taak bijgestaan door de medepresentatoren Gilles De Coster, Christophe 

Deborsu, Sofie Lemaire en Lieven Scheire. Elke vrijdag neemt Lemaire de taak van Lenaerts 

over, waarbij ze de rol van hoofdpresentator op zich neemt. In De Kruitfabriek worden 

actuele onderwerpen behandeld. Hierbij komen de meest uiteenlopende thema’s aan bod, 

bijvoorbeeld: muziek, film, sport, economie en politiek (VIER 2013b). Bovendien probeert 

het programma de actualiteit op een speelse wijze voor te stellen. Op de site van VIER staat 
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bij de beschrijving van de talkshow immers te lezen “het kan allemaal serieus, maar met wat 

minder sérieux” (VIER 2013b). De Kruitfabriek werd voor het eerst uitgezonden op de 

geboortedatum van de zender VIER op 17 september 2012. Oorspronkelijk gaf VIER aan dat 

het programma uitgezonden zou worden tot mei 2013, maar de laatste aflevering vond wegens 

tegenvallende kijkcijfers plaats op 8 maart 2013 (De Morgen 17/02/1013). Ondertussen 

maakte de zender ook bekend dat er geen nieuw seizoen van De Kruitfabriek zal verschijnen 

(De Standaard 23/04/2013). In het kwalitatieve luik van ons onderzoek richten we ons op het 

taalgebruik van de televisiefiguren Gilles De Coster, Tom Lenaerts en Sofie Lemaire. 

6.2.1.1 Gilles De Coster 

In de fragmenten die we getranscribeerd hebben, interviewt Gilles De Coster Europees 

commissaris Karel De Gucht en de voorzitter van de Vlaamse wielerbond Hans Vandeweghe. 

De onderwerpen van deze twee interviews zijn respectievelijk de Belgische en Europese 

politiek en het dopingschandaal rond Lance Armstrong. De presentator ondervraagt dus 

hooggeplaatste gasten over formele onderwerpen. Bovendien vervult De Coster in deze 

gesprekken de rol van interviewer en discussiepartner. Hierbij stellen we vast dat Gilles De 

Coster uitsluitend informele standaardtaal spreekt: 

 

De Coster: want u analyseert [h]et liberalisme in in in België i[n] Vlaanderen maar 

even goed in de rest van Europa euh en dat nationalisme dat overal meer en meer de 

kop opsteekt en dat is wat u zorgen baart hé?  

Karel De Gucht:  ja 

De Coster: dat is in se dezelfde boodschap dan meneer Verhofstadt die euh [h]ier 

twee weken geleden ook samen enfin of zat om zijn boek met meneer Cohn-Bendit 

voor te stellen. da[t] [i]s eigenlijk dezelfde… 

De Gucht: ja ik denk niet dat dat volledig dezelfde boodschap is. ik euh de Europese 

integratie en de globalisering leidt er denk ik toe dat euh men enerzijds men eder… 

enerzijds wordt opgestuurd naar grotere gehelen naar [h]et Europese. maar men krijgt 

ook de reactie dat men naar kleinere gehelen wil. (17 oktober 2012, bijlage I) 

 

In de kwantitatieve analyse van dit onderzoek gaven we reeds aan dat Gilles De Coster de h-

procope en t-apocope gebruikt. Bovendien hanteert De Coster nog andere fonologische 

kenmerken van informele spreektaal. De Coster laat immers geregeld enkele klanken vallen in 

de woorden: ma[ar], [ee]n, da[n] en [een]s. We treffen ook de syncope van het foneem /l/ 
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aan in het functiewoord a[l]s. Daarenboven kiest hij ook regelmatig voor de vorm d’er. 

Vervolgens hanteert de presentator ook enkele interjecties, namelijk enfin, euh, ja, oké, zeg en 

hé. Deze tussenwerpsels behoren, net zoals de fonologische kenmerken die hij hanteert, niet 

exclusief tot de tussentaal, maar tot de informele spreektaal. Bovendien worden deze 

interjecties dikwijls gebruik in conversaties en interviews als een vorm van minimale 

feedback. Met deze interjecties kunnen gesprekspartners immers aangeven dat ze het gesprek 

nog steeds volgen of duidelijk maken dat ze het eens zijn met de uitspraken van de spreker. 

Sprekers kunnen de conversatie dus onder meer door het gebruik van deze tussenwerpsels 

gaande houden. Verder merken we geen morfo-syntactische tussentalige kenmerken op in het 

taalgebruik van de presentator. 

6.2.1.2 Sofie Lemaire 

We hebben Sofie Lemaire niet besproken in ons kwantitatief onderzoek, maar we zullen in dit 

kwalitatief luik het taalgebruik van deze presentatrice toelichten. Lemaire vervult in De 

Kruitfabriek hoofdzakelijk de rol van interviewer. In de uitgeschreven fragmenten interviewt 

ze Astrid Bryan en Sergio Quisqater respectievelijk over de serie Astrid in Wonderland en de 

ambities van Sergio als auteur. Maar Lemaire stelt ook ludieke nieuwsfeiten voor in het 

programma en elke vrijdag is ze de hoofdpresentatrice van de talkshow, waarbij ze ook de rol 

van gastvrouw op zich neemt. We zullen deze vaststelling illustreren aan de hand van enkele 

fragmenten: 

 

Lemaire interviewt Astrid Bryan: 

Lemaire: stel dat er. ze zijn aan [he]t filmen en d’er gebeurt iets. jij krijgt ruzie met 

John of zo ka[n] je dan zeggen stoppen met filmen iedereen buiten nu?  

Bryan: euh nee dan gaan die blijven filmen 

Lemaire: ja? 

Bryan: ja den John en ik wij maken echt bijna zelden ruzie. biekan*d nooit ma[ar] 

we*v have*v fun*v. a[l]s ik d’er nu geen plezier nie[t] meer zou in [h]ebben dan zou 

ik [h]et ook nie[t] meer doen. 

Lemaire: want ja hoe lang ga je dit nog doen? want [he]t is nu serie drie. we hebben al 

de cadeautjes gezien. w[e] [h]ebben de feestjes gezien euh de vergaderingen euh met 

the*v blond*v and*v the*v brunette*v wat gaat er nu nog? (…) 

Lemaire: ah de kinderen [h]ebben we nog niet gezien… (16 oktober 2012, bijlage I) 
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Lemaire geeft ludieke nieuwsweetjes: 

Lemaire: nog ander nieuws euh niet alleen Yves Leterme werd deze week gesjareld 

door de snelheid van [h]et internet. ook de Britse Queen werd er [h]et slachtoffer van. 

d’er was een Brits judokampioene die werd door hare majesteit uitgenodigd op 

Buckingham Palace en die nam daar ongevraagd deze foto van de troon van de Queen. 

van de toiletten. blijkt e[en] simpele plank te zijn met e[en] gat. (26 oktober 2012, 

bijlage I) 

 

Lemaire ontvangt haar panelleden en Sergio Quisqater: 

Lemaire: goeienavond dag Chrisophe. dag Lieven. [he]t is vrijdagavond dat wil 

zeggen dat Tom zich professioneel op [h]et weekend aan [h]et voorbereiden is met 

een Caïpirinia in de zetel. heel veel plezier daar Tom. wij beginnen met een 

weekoverzicht van de grote en de minder grote gebeurtenissen is in binnen- en 

buitenland vooreerst de alleroudste muziekopname ooit. (…) de herfstvakantie die is 

ondertussen begonnen en dus kijken we uit naar de boekenbeurs euh die begint 

volgende week. een opvalle… opvallende afwezige. iemand van wie we een biografie 

verwachten. maar die er dus niet zal zijn. uw applaus voor Sergio Quisqater. (26 

oktober 2012, bijlage I) 

 

We stellen vast dat Sofie Lemaire als interviewer, gastvrouw en presentatrice van luchtige 

nieuwsfeiten steeds informele standaardtaal hanteert. Hierbij verandert ze haar taalgebruik dus 

niet naar gelang de rol die ze in het programma vervult. Ze kiest frequent voor de h-procope 

in het lidwoord en onpersoonlijk voornaamwoord [h]et, het vraagwoord [h]oe en de vormen 

van het werkwoord [h]ebben. Bovendien hanteert Sofie Lemaire de h-deletie niet in de 

werkwoorden horen en onthouden en de substantieven herfstvakantie en snelheid, dit is 

analoog aan onze vaststelling in het kwantitatieve luik van dit onderzoek. Bovendien gebruikt 

de presentatrice het kenmerk t-apocope en syncope bij korte functiewoorden; in de 

transcriptie merken we dit kenmerk op in de volgende woorden: da[t] [i]s, nie[t] en a[l]s. 

Daarnaast bemerken we ook de apocope van de eind-schwa voor een volgende vocaal in de 

vormen: w[e] [h]ebben, j[e] [h]ebt, j[e] [h]et en w[e] een. De presentatrice laat ook nog 

andere klanken wegvallen in haar taalgebruik, onder andere: ma[ar], e[n], da[n] en va[n]. 

We treffen ook de vormen d’er, d’erin en de tussenwerpsels ah, oké, ja, ah ja, nee, euh, zeg 

en hmm aan in het taalgebruik van de televisiefiguur. We willen benadrukken dat, net zoals bij 

De Coster, deze fonologische kenmerken en interjecties in alle vormen van informele 
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spreektaal voorkomen. Hierbij gebruikt Lemaire de tussenwerpsels ook om de gesprekken 

gaande te houden.  

6.2.1.3 Tom Lenaerts 

Tom Lenaerts is de hoofdpresentator van De Kruitfabriek; hij ontvangt zijn studiogasten, 

spreekt de kijkers toe en neemt interviews af. In de fragmenten die we geselecteerd hebben, 

komen de volgende gasten en onderwerpen aan bod: Thomas Van Den Spiegel vertelt over 

zijn deelname aan De Slimste Mens ter wereld en het nieuwe basketbalseizoen in Amerika. 

Astrid Bryan praat over haar realityreeks Astrid in Wonderland, Stef Wijnants stelt zijn 

nieuwe zaalshow Sporstories voor en Jan Hoet getuigt over zijn ziekte. Hierbij neemt Tom 

Lenaerts de rol op van gastheer en interviewer. 

 

Lenaerts als gastheer: 

Lenaerts: goeienavond goeienavond Christophe goeienavond meneer Hoet welkom 

euh vandaag hebben we onder andere Kamagurka die [h]et heeft over de dood. Frank 

Vandenbroucke over hoe we uit de crisis geraken. Christophe Deborsu over Astrid 

Bryan. Sofie Lemaire over wonderbaarlijke overlijdens. maar we beginnen met de 

wonderbaarlijke verrijzenis va[n] Jan Hoet. hartelijk welkom meneer Hoet. (1 

november 2012, bijlage I) 

 

Lenaerts als interviewer: 

Lenaerts: Thomas j[e] [h]ebt gespeeld in Moskou. bij Real Madrid. da[t] [i]s absolute 

Europese top hoger ka[n] je eigenlijk nie[t] geraken behalve in de NBA ma[ar] j[e] 

[h]ebt ooit een aanbieding gekregen? of nooit? 

Van den Spiegel: ja ik [h]eb maar dan praat ik al over meer dan tien jaar geleden heel 

dicht aangeleund bij zowel de Maverick als de Warriors (…) da[t] ging me heel veel 

geld gekost [h]ebben en [i]k ging zonder enige garantie. want uiteindelijk euh elke 

NBA-ploeg [h]eeft vijftien spelers euh dus vier à vijf spelen zo goed als nooit. 

Lenaerts: je bent nu vierendertig nu ga je daar nie[t] meer naartoe gaan neem ik aan. 

maar heb je daar spijt van da[t] j[e] [h]et nooit geprobeerd [h]ebt? 

Van den Spiegel: ma[ar] spijt komt altijd te laat. (30 oktober 2012, bijlage I) 

 

We stellen vast dat Tom Lenaerts als interviewer en als gastheer voornamelijk dezelfde 

informele spreektalige kenmerken hanteert. Bovendien spreekt hij in de geselecteerde 
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fragmenten hoofdzakelijk informele standaardtaal. Zoals we in de kwantitatieve analyse reeds 

besproken hebben, kiest Lenaerts vaak voor de h-procope. Maar er vallen ook andere klanken 

weg in zijn taalgebruik, onder meer in de woorden: ma[ar], ee[n], e[en], e[n], va[n] en 

da[n].  Lenaerts gebruikt ook het fonologische kenmerk apocope van de eind-schwa voor een 

volgende vocaal, bijvoorbeeld in de woorden: z[e] er, z[e] een en j[e] [h]et. Daarnaast 

merken we ook de tussenwerpsels oké, euh, ja, nee en zeg op in de transcriptie. Bovendien 

treffen we de t-apocope in korte functiewoorden enkel aan wanneer Lenaerts een studiogast 

interviewt, maar in zijn rol van gastheer gebruikt hij dit kenmerk niet. Hierbij willen we 

opmerken dat de fragmenten waarin Lenaerts optreedt als gastheer beperkt zijn, dit is 

mogelijk de oorzaak waarom we de t-apocope niet aangetroffen hebben. Deze kenmerken 

komen, net zoals we bij Gilles De Coster en Sofie Lemaire aangaven, voor in dialect, 

regiolect, tussentaal en informele standaardtaal. We bemerken echter eenmalig het 

dialectogeen kenmerk verbuiging van lidwoorden; dit kenmerk behoort niet tot de informele 

standaardtaal. We hebben dit tussentalig kenmerk kort behandeld in het kwantitatieve luik van 

dit onderzoek, maar we zullen het voorkomen van dit kenmerk verder toelichten. Tom 

Lenaerts hanteert dit morfologisch kenmerk tijdens het interview met Astrid Bryan. In deze 

passage is Lenaerts verbaasd, omdat Bryan in haar realityserie een printer koopt voor de 

verjaardag van haar man: “ja maar Astrid wa[t] mij fascineert is. zitten jullie dan voor zo’n 

reeks brainstormen (…) ja we zullen [een]s ne printer gaa[n] kopen?” (16 oktober 2012, 

bijlage I). De presentator lacht terwijl hij deze zin uitspreek, waarbij hij het onbepaald 

lidwoord verbuigt. Na deze zin stopt Lenaerts met lachen en in de rest van het gesprek en de 

transcripties komt dit kenmerk niet meer voor.   

6.2.2 De Pappenheimers 

De Pappenheimers is een spelprogramma waarin drie ploegen het tegen elkaar opnemen. Elke 

aflevering bestaat uit vier quizrondes, namelijk: kennismakingsronde, verdeel en heers, geven 

en nemen en de finale. In de kennismakingsronde bestaan de drie teams uit twee deelnemers, 

waarbij quizmaster Steven Van Herreweghe hen enkele vragen stelt. Indien een deelnemer 

een fout antwoord geeft, moet de kandidaat de vraag doorgeven aan een bekende Vlaming. In 

het begin van het programma bevinden zich immers drie bekende Vlamingen in drie kokers. 

Op het einde van deze ronde mogen de drie quizploegen elk één van deze drie bekende 

Vlamingen kiezen om hun team te versterken. In de tweede ronde worden de quizvragen per 

thema gesteld, voorbeelden van thema’s zijn: Brusselse randgevallen, elementaire waskunde 

en losse pollekes. Bij deze thema’s horen ernstige, maar ook minder ernstige vragen. 
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Bovendien zorgen deze quizvragen vaak voor hilariteit in de studio. Na de tweede ronde valt 

de ploeg met de laagste score af. In de volgende ronde stelt Van Herreweghe de vragen 

opnieuw per thema, waarbij de kapitein van elke ploeg de sterktes en zwaktes van zijn 

teamgenoten moet inschatten. De kapitein kiest immers de thema’s voor zijn teamleden. Na 

deze ronde gaat de ploeg met de hoogste score door naar de finale. In deze finale krijgen de 

kandidaten twee minuten om per teamlid drie punten te behalen. Per correct antwoord krijgt 

de deelnemer één punt, maar per foutief antwoord verliest de kandidaat een punt. Indien de 

drie teamleden drie punten gescoord hebben, winnen ze een geldprijs. Maar als ze de finale 

verliezen, winnen ze niets. 

6.2.2.1 Steven Van Herreweghe 

We stellen vast dat Steven Van Herreweghe in De Pappenheimers de rol van gastheer, 

quizmaster en humorist op zich neemt. Als gastheer verwelkomt Van Herreweghe de kijkers 

en zijn studiogasten, hij leidt het programma in en hij voert ook een kort informeel gesprek 

met zijn kandidaten: 

 

Van Herreweghe: goedenavond dames en heren. na tien jaar in de luwte van de 

zondagavond zijn De Pappenheimers eindelijk klaar om zich [een]s te tonen aan [h]et 

grote publiek. (…) welkom bij de Pappenheimers. na maandenlang zoeken. hebben we 

toch drie BV’s gevonden die zich konden vrijmaken. (…) in koker één een strenge 

Wilrijkse basketliefhebster die vroeger een dikke vriend had. (…) maar eerst uiteraard 

graag uw aandacht voor mensen die wel belastingen betalen zoals Bert e[n] Joost. 

heren hartelijk welkom.  

Bert en Joost: dank u 

Van Herreweghe: Bert wie [h]eb je meegebracht?  

Bert: ik [h]eb euh Joost meegebracht mij[n] jongste broer 

Van Herreweghe: je jongste broer. Bert wat doe jij?  

Bert: ik werk als inkoper voor een meubelketen (…) 

Van Herreweghe: en waar doe je dat tan? 

Bert: ik werk in Oostkamp. (29 november 2012, bijlage I) 

 

We stellen vast dat Van Herreweghe uitsluitend informele standaardtaal spreekt wanneer hij 

de rol van gastheer vervult. We bemerken in zijn taalgebruik enkele fonologische kenmerken 

van informele spreektaal en het standaardtalige tussenwerpsel ja. Hierbij kiest de gastheer 
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voor de h-procope in het lidwoord [h]et en de vorm [h]eb van het werkwoord hebben, maar in 

de substantieven heren, humor en liefhebster treffen we dit kenmerk niet aan. We bemerken 

ook een unieke attestatie van het fonologische kenmerk progressieve assimilatie in de vorm 

dat tan (in plaats van dat dan). We merken op dat De Ridder (2007: 41-42) aangeeft dat deze 

progressieve assimilatie voorkomt in alle vormen van informele spreektaal. Daarnaast laat de 

televisiefiguur nog enkele klanken vallen in de woorden [een]s en [i]k. 

 

Maar als quizmaster gebruikt de presentator ook geregeld morfo-syntactische kenmerken van 

tussentaal. Deze typisch tussentalige ingrediënten komen dikwijls voor in bepaalde 

themavragen. Er is in de getranscribeerde fragmenten immers een thema dat losse pollekes 

heet, bijgevolg komen in heel wat quizvragen verkleinwoorden op -ke voor: 

 

Van Herreweghe: losse pollekes*d volgende vraag. deze Pol haalde plots alle kranten 

met z’n losse polle[kes]*d waarmee [h]ij lekker ko[n] graaien. welke Duitser had 

[h]et dan ook meer dan… meer dan zeven die heel goed de voetbaluitslagen konden 

voorspellen? (29 november 2012, bijlage I) 

 

Van Herreweghe leest ook enkele malen een citaat voor; bij deze presentator treffen we dus 

ook de citaat-functie aan: 

 

Van Herreweghe: eerste vraag mannekes op [he]t eerste verdiep op den overloop 

staa[t] nen sofa. [h]oeveel kussens liggen d’er op dieje sofa? Jelle 

Jelle: Stef Goossens (29 november 2012, bijlage I) 

 

In dit fragment, maar ook in andere passages, imiteert en citeert Van Herreweghe de woorden 

van een bekende persoon. De kandidaten moeten bijgevolg raden welke persoon de 

quizmaster imiteert. In dit geval bootst de presentator het taalgebruik na van acteur Stef 

Goossens, waarbij hij de kenmerken: h-procope, diminuering op -ke, t-deletie, verbuiging van 

lidwoorden en aanwijzende voornaamwoorden en de vorm d’er hanteert. Bovendien vraagt de 

quizmaster zijn deelnemers ook om enkele anagrammen op te lossen, bijvoorbeeld het 

anagram “hel m’n anus is me slijperken” (29 november 2012, bijlage I). In dit anagram komt 

ook het morfologische kenmerk diminutiefvorming op -ke voor. We treffen niet enkel typisch 

tussentalige kenmerken aan in citaten, bepaalde themavragen en anagrammen, maar de 

presentator hanteert ook enkele morfologische kenmerken van tussentaal tijdens het stellen 
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van twee gewone quizvragen. Deze twee vragen zijn: “wie was als presentator van Binnen en 

Binnen minstens even goed als ons loodgieter in thuis?” en “over e[en] poepke me[t] lange 

haren die veel beter kan krijgen” (29 november 2012, bijlage I). In deze quizvragen gebruikt 

de televisiefiguur dus de kenmerkende afwijkende verbuiging van bezittelijke 

voornaamwoorden en een verkleinwoord op -ke. Verder spreekt Steven Van Herreweghe 

informele standaardtaal in de passages waarin hij extra uitleg geeft over het programma of de 

quizvragen. In deze passages hanteert hij dus geen morfo-syntactische kenmerken van 

tussentaal. We illustreren deze vaststelling aan de hand van een voorbeeld:  

 

Van Herreweghe: laatste thema voor drie[h]onderd euro. gisteren ging ik na[ar] de 

cinema wordt gespeeld door Lukas Gislinde en Joost. (…) ik ben gisteren drie keer 

na[ar] de cinema geweest en jullie moeten raden naar welke film of wat ik daar gezien 

[h]eb. eerste vraag gisteren ging ik na[ar] de cinema. (29 november 2012, bijlage I) 

 

We merken op dat de quizmaster dus informele standaardtaal hanteert wanneer hij essentiële 

informatie geeft aan de kandidaten. Bovendien stelt Yde (2012: 52) dat (informele) 

standaardtaal de meest geschikte taalvariëteit is om informatie te verschaffen, omdat elke 

Nederlandstalige het Standaardnederlands goed verstaat. Vervolgens merken we ook enkele 

quizvragen op waarbij de presentator informele standaardtaal hanteert, bijvoorbeeld: “i[n] 

welke zittende sport met paarden krijg je e[en] stuk of zestien hindernissen voo[r] je neus 

terwijl de tijd wegtikt? e[en] voorbeeld van iemand die de teugels dan meestal strak in de 

handen hield (…) was Anatoli Karpov” (29 november 2012, bijlage I). We stellen dus vast dat 

Van Herreweghe zijn taalgebruik aanpast als quizmaster. In de informatieve passages en 

sommige quizvragen wordt informele standaardtaal gebruikt. Maar in citaten, ludieke 

thema’s, anagrammen en humoristische quizvragen bemerken we ook typisch tussentalige 

kenmerken die niet in de informele standaardtaal voorkomen. Hierbij merken we de 

morfologische kenmerken diminutiefvorming op -ke en de verbuiging van lidwoorden, 

bezittelijke en aanwijzende voornaamwoorden op. Daarnaast treffen we ook de tussentalige 

interjectie hela en het Engelse woord wag aan. 

 

Vervolgens treedt Steven Van Herreweghe als humorist op in het spelprogramma. We merken 

echter op dat de grens tussen de rol van humorist en quizmaster soms moeilijk te trekken is, 

omdat Van Herreweghe vaak ludieke quizvragen stelt. We hebben deze twee rollen toch 

duidelijk proberen af te bakenen, waarbij we Van Herreweghes taalgebruik tijdens het stellen 
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van luchtige quizvragen in de vorige alinea besproken hebben. Wanneer de presentator 

grappen vertelt, schakelt hij over op tussentaal. Deze bevinding is analoog aan de vaststelling 

in het onderzoek van Lefevere (2012: 70-73). In haar onderzoek stelt Lefevere immers vast 

dat de presentatoren Ben Crabbé, Rani De Coninck en Goedele Liekens in grappige situaties 

ook switchen naar tussentaal. De volgende passage illustreert de codewisseling van Steven 

Van Herreweghe in een grappige situatie; hij schakelt immers over van informele 

standaardtaal naar tussentaal: 

 

Van Herreweghe: ik ben gisteren drie keer na[ar] de cinema geweest en jullie moeten 

raden naar welke film of wat ik daar gezien [h]eb. eerste vraag gisteren ging ik na[ar] 

de cinema 

kandidaten: olé ola 

Van Herreweghe: seg da[t] [i]s [h]ier gene bonten avond in e[en] rusthuis hé dames 

en [h]eren. ik begin opnieuw. gisteren ging ik na[ar] de cinema  

kandidaten: olé ola 

Van Herreweghe: en wat ik euh sorry nu ben k ik verkeerd nog [een]s. (29 november 

2012, bijlage I) 

 

In dit fragment merken we de afwijkende verbuiging van het woord geen en het adjectief bont 

op. Hierbij treffen we ook het kenmerk subjectreduplicatie en enkele tussenwerpsels aan. 

Bovendien laat de mediafiguur enkele klanken wegvallen. Daarnaast merken we ook op dat 

de presentator zich eenmalig accommodeert aan het taalgebruik van een kandidaat om een 

humoristisch effect te creëren. Frederik, een deelnemer van de quiz, is afkomstig uit Ternat en 

Van Herreweghe probeert na een goed antwoord van deze kandidaat het taalgebruik uit Ternat 

te imiteren:  

 

Van Herreweghe: goed geantwoord (…) da[t] [i]s e[en] standbeeld op de oude markt 

en ik bracht ook even de tune van de kotmadam 

Frederik: ja ja [i]k [h]ad [h]et allemaal door ja 

Van Herreweghe: van Ternat hé 

Frederik: ja kijk [he]t zit erin hé 

Van Herreweghe: [h]ebt ge e[en] saf*d? saf*d geweldig woord. (29 november 2012, 

bijlage I) 
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In dit voorbeeld treffen we het gij-systeem, het onomasiologische alternatief saf voor het 

standaardtalige woord sigaret en het wegvallen van enkele klanken aan. We stellen dus vast 

dat de presentator tussentaal hanteert wanneer hij de rol van humorist vervult. Naast de 

bovengenoemde kenmerken treffen we ook het morfologische kenmerk diminutiefvorming op 

-ke aan het in het woord mannekes. Bovendien hanteert Van Herreweghe de fonologische 

kenmerken die ook in zijn informele standaardtaal voorkomen. Hieruit kunnen we dus 

afleiden dat de presentator zijn taalgebruik aanpast naar gelang de rol die hij in het 

programma vervult. 

6.2.3 De Slimste Mens ter wereld 

In De Slimste Mens ter wereld strijden bekende en minder bekende deelnemers om de titel 

van Slimste Mens ter wereld. In dit spelprogramma nemen elke aflevering drie kandidaten het 

tegen elkaar op. Elke aflevering bestaat uit vijf verschillende rondes en een finalespel. In de 

vijf rondes moeten de kandidaten onder meer puzzels oplossen, gewone quizvragen 

beantwoorden en afbeeldingen of foto’s identificeren. De winnaar van deze vijf quizrondes 

gaat door naar de volgende aflevering en de twee verliezende deelnemers nemen het tegen 

elkaar op in het finalespel. De verliezer van het finalespel valt af en de winnaar van de finale 

mag, net zoals de winnaar van de uitzending, deelnemen aan de volgende aflevering van de 

quiz. Hierbij proberen de deelnemers aan zoveel mogelijk afleveringen van het 

spelprogramma deel te nemen. In de twee laatste finaleweken van elk seizoen nemen de 

kandidaten met de meeste deelnames het tegen elkaar op, waarbij de deelnemer die de laatste 

aflevering van de tweede finaleweek wint zich een jaar lang Slimste Mens ter wereld mag 

noemen (Eén 2013). Wij hebben ons geconcentreerd op fragmenten uit het tiende seizoen, in 

dit seizoen was Thomas Van Den Spiegel de winnaar van het spelprogramma. De twee 

televisiefiguren die we uit dit programma bespreken, zijn Erik Van Looy en Philippe Geubels. 

Zoals we in het methodologische hoofdstuk reeds vermeldden, vervult Van Looy 

voornamelijk de rol van quizmaster en Geubels maakt deel uit van de jury. Hierbij staat 

Geubels hoofdzakelijk in voor het humoristische deel van het programma. 

6.2.3.1 Erik Van Looy 

Erik Van Looy is dus de quizmaster van het programma, maar we stellen vast dat hij ook twee 

andere rollen vervult in de quiz: die van gastheer en humorist. In het begin van het 

spelprogramma ontvangt hij immers de kandidaten en het gastjurylid, waarbij hij kort met hen 
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praat. Maar Van Looy maakt ook regelmatig een grappige opmerking en lacht met de grappen 

van de jury.  

 

We merken op dat de presentator hoofdzakelijk informele standaardtaal spreekt wanneer hij 

de rol van quizmaster vervult. Als quizmaster legt Van Looy uit hoe het programma werkt; hij 

geeft bijvoorbeeld informatie over de verschillende rondes in het spelprogramma. Verder stelt 

hij ook de quizvragen, geeft de correcte antwoorden op de vragen en vermeldt de scores van 

de kandidaten:  

 

Van Looy: honderddrieëntwintig voor Laurens tweehonderdtweeëndertig voor Guga 

[he]t verschil is groot maar we zullen zien hoe lang. wat weet je over de Amish? 

Laurens: Amish people. wonen in Verenigde Staten dragen zwarte kleren  

Van Looy: Verenigde Staten. traditionele kledij  

Laurens: euh paard en kar maken kaas ook koets denk koets ja huifkar die die 

gebruiken geen auto’s geen water 

Van Looy: geen auto’s  

Laurens: geen elektriciteit  

Van Looy: ja euh zelfvoorzienend inderdaad 

Laurens: ja zo er er een soort religie stop 

Van Looy: een geloofsgemeenschap dat moet ik ook nog goed rekenen. ja. 

honderdenvijf. honderdtweeëndertig. da[t] [i]s goed gespeeld va[n] Laurens euh. 

(aflevering 25 seizoen 10, bijlage I)  

 

Hierbij gebruikt de quizmaster hoofdzakelijk fonologische kenmerken van informele 

spreektaal. Zoals we in het kwantitatieve luik van deze scriptie reeds aangaven, hanteert Van 

Looy dikwijls de h-procope en t-apocope. We stellen echter vast dat hij regelmatig ook andere 

klanken laat vallen, bijvoorbeeld bij de woorden i[k], da[n], va[n], voo[r], ma[ar] en 

[ge]hoord. Ook bij het onbepaald lidwoord een worden sommige klanken weggelaten, 

waarbij hij de vormen e[en] en [ee]n gebruikt. Daarnaast treffen we, net als in de informele 

standaardtaal van Lemaire, Lenaerts en Van Herreweghe, de apocope van de eind-schwa voor 

een volgende vocaal aan bij de vormen j[e] [h]ebt en j[e] er. We treffen in het taalgebruik 

van de quizmaster ook enkele tussenwerpsels aan: enfin, hé, oké, ja, sja, tja, nee, euh en 

mmm. We merken op dat deze tussenwerpsels vaak gebruikt worden om te benadrukken dat 

een kandidaat een goed of fout antwoord gegeven heeft. Vervolgens merken we geen morfo-
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syntactische kenmerken van tussentaal op. Als quizmaster hanteert Van Looy dus 

voornamelijk informele standaardtaal, maar hij spreekt formele standaardtaal wanneer hij de 

quizvragen stelt: 

 

Van Looy: wat weet je over de tv-reeks Lili en Marleen? 

Van Looy: wat waren de laatste vijf wereldkampioenen in de Formule 1? 

Van Looy: wat kun je mij vertellen over Rik Torfs 

Van Looy: wie is of wat weet je over Bas Luyten? 

Van Looy: wat weet je over Roos Van Acker? 

Van Looy: op naar de Balkan. Kroatië heeft vijf buurlanden. ken je ze alle vijf? 

(aflevering 25 seizoen 10, bijlage I) 

 

 

Hij stelt deze vragen in het Standaardnederlands zodat elke kandidaat de quizvragen goed zou 

begrijpen. Er namen immers ook enkele Nederlandse kandidaten deel aan het tiende seizoen 

van De Slimste Mens ter wereld, bijvoorbeeld voetbalanalist Jan Mulder en auteur en 

cabaretier Paulien Cornelisse. Hierbij gaf Cornelisse in enkele afleveringen zelfs aan dat ze 

Philippe Geubels niet verstond, omdat hij tussentaal praatte. Bijgevolg hanteerde Van Looy 

het Algemeen Nederlands tijdens het stellen van de vragen; deze variëteit wordt immers door 

elke Nederlandstalige verstaan. Bovendien leest Erik Van Looy de quizvragen gedeeltelijk af, 

deze factor bevordert ook het gebruik van de standaardtaal. We treffen slecht één quizvraag 

aan waarin Van Looy informele standaardtaal praat:  

 

Van Looy: in welk land ligt [h]et dorp Onverwacht? [h]et [h]et type… er wordt geen 

Ubi gesproken maar Sranan Tongo… nee in welk in welk euh ja in welk land ligt 

[h]et dorp Onverwacht? (24 oktober 2012, bijlage I) 

 

We moeten echter opmerken dat Erik Van Looy in dit fragment grappen maakt met de jury, 

waardoor hij er niet in slaagt om te stoppen met lachen. Bijgevolg stelt hij deze quizvraag al 

lachend; in dit fragment fungeert Van Looy dus als quizmaster en humorist. 

 

Als gastheer hanteert Erik Van Looy ook informele standaardtaal. We bemerken dat hij 

dezelfde fonologische en lexicale kenmerken gebruikt wanneer hij de rol van quizmaster en 

gastheer op zich neemt. We illustreren de rol van gastheer in het volgende fragment: 
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Van Looy: is [h]et dan misschien Otto-Jan Ham? een tip voor de jaloerse mannen die 

zoals hem willen zijn. drinken fuiven en nooit blokken dat is zijn geheim. of is [h]et 

An De Craemer? (…) zij worden uitgedaagd door Laurens Nuyens alias de Lau. een 

knappe kerel met een knappe zus. (…) welkom in de Slimste mens ter wereld. 

dag Otto-Jan dag euh Ann dag euh Laurens euh of moet ik de Lau zeggen? 

Laurens: zegt ma[ar] Laurens 

Van Looy: Laurens ja ja vind je da[t] eigenlijk tof dat euh dat iedereen jou de Lau 

euh noemt?  

Laurens: vroeger was Astrid de enige dat dat zei. nu ineens den [h]elft va[n] 

Vlaanderen 

Van Looy: ja [i]k weet [h]et. (aflevering 21 seizoen 10, bijlage I) 

 

In dit fragment stelt Van Looy zijn kandidaten voor en verwelkomt ze in het spelprogramma, 

waarna hij een informeel gesprek aangaat met Laurens Nuyens. Naast de fonologische en 

lexicale kenmerken die Van Looy als gastheer en quizmaster gebruikt, merken we ook enkele 

morfo-syntactische tussentalige kenmerken op in de transcriptie. Van Looy gebruikt immers 

enkele malen een lidwoord gevolgd door een persoonsnaam. We merken dit kenmerk enkel 

op bij de eigennamen de Lau en den John. In het begin van de aflevering vraagt de gastheer 

aan Laurens Nuyens hoe hij het liefst aangesproken wordt, met Laurens of de Lau. In de 

realityserie Astrid in Wonderland spreekt Astrid Bryan haar broer immers aan met de Lau. 

Deze realityreeks is in Vlaanderen zeer populair en bijgevolg kent Vlaanderen Laurens 

Nuyens als de Lau. Nuyens geeft aan dat Van Looy hem met Laurens mag aanspreken. De 

presentator vraagt Nuyens of hij het tof vindt dat veel Vlamingen hem de Lau noemen en 

gebruikt daarna deze aanspreekvorm niet meer in zijn rol als gastheer. Daarnaast gebruikt de 

gastheer het kenmerk ook eenmalig bij de eigennaam den John wanneer hij gastjurylid Astrid 

Bryan in het programma verwelkomt. Hij gebruikt dit kenmerk opnieuw omdat Bryan haar 

man den John noemt in haar realityserie. Bij de andere eigennamen die voorkomen in het 

programma, bijvoorbeeld de namen van de andere deelnemers, hanteert Van Looy dit 

kenmerk niet. Bovendien bemerken we ook de citaat-functie wanneer Van Looy de rol van 

gastheer op zich neemt: “maar [wie, E.A.] weet ook wat een Antwerpse prostituee bedoelt met 

wil de gij mee xxx vrijen” (aflevering 21 seizoen 10, bijlage I). Dit citaat komt voor wanneer 

hij de kandidaten Otto-Jan Ham, Laurens Nuyens en Ann De Craemer voorstelt. Hierbij 

treffen we dus twee morfo-syntactische tussentalige kenmerken aan, namelijk het gij-systeem 

en clitische vormen van persoonlijke voornaamwoorden. We willen echter benadrukken dat 
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we de citaat-functie en de kenmerken die de presentator van Astrid Bryan overneemt dus niet 

tot het taalgebruik van Erik Van Looy rekenen. Hierdoor stellen we vast dat hij als gastheer 

informele standaardtaal spreekt. 

 

Net als bij Steven Van Herreweghe merken we op dat Van Looy in zijn rol van humorist meer 

typisch tussentalige kenmerken gebruikt. Erik Van Looy vervult de rol van grappenmaker 

hoofdzakelijk wanneer hij met de jury van het programma praat. Zoals we in het kwantitatieve 

luik van deze scriptie reeds aangaven, hanteert de presentator enkele malen het gij-systeem, 

bijvoorbeeld in de zin “allee ja g[e] [h]ad u toch speciaal kunnen scheren” (aflevering 21 

seizoen 10, bijlage I). In dit voorbeeld reageert Van Looy op een grappige opmerking van 

Geubels, waarbij hij overschakelt op tussentaal. Hierbij merken we dus codewisseling op. 

Bovendien treffen we in deze zin ook de typisch tussentalige interjectie allee aan. Ook in het 

volgende fragment bemerken we een grappige situatie: 

 

Van den Hoof: zeg [h]et maar in je eigen woorden 

Geubels: wees maar gewoon jezelf. da[t] [i]s al gek genoeg 

Van den Hoof: met je bril van Pearl. allee jongens komaan er efkes terug bij blijven 

Van Looy: in welk land ligt [h]et dorp Onverwacht? [h]et [h]et type… er wordt geen 

Ubi gesproken maar Sranan Tongo… nee in welk in welk euh ja in welk land ligt 

[h]et dorp Onverwacht? 

Laurens: Zuid-Afrika 

Van Looy: nee niet Zuid-Afrika. Otto-Jan 

Otto-Jan: Nederland 

Van Looy: nee niet in Nederland. oh mijne bril dampt aan. (24 oktober 2012, bijlage 

I) 

 

Dit voorbeeld hebben we ook kort besproken in de kwantitatieve analyse. Jurylid Philippe 

Geubels en gastjurylid Adriaan Van den Hoof maken enkele grappen, waardoor Van Looy de 

slappe lach heeft en zijn vraag niet meer duidelijk kan stellen. Deze quizvraag haalden we ook 

kort aan bij de bespreking van Erik Van Looy in de rol van quizmaster, omdat dit de enige 

quizvraag is waarbij Van Looy geen formele standaardtaal hanteert. De presentator slaagt er 

niet in om te stoppen met lachen en bijgevolg duurt het vier minuten totdat Van Looy de 

vraag duidelijk kan formuleren. Op het einde van dit fragment maakt hij de grappige 

opmerking dat zijn bril bewasemd is door het lachen. Hierbij bemerken we het morfologische 
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kenmerk verbuiging van bezittelijke voornaamwoorden in de woorden mijne bril en het 

tussenwerpsel oh. Vervolgens legt kandidaat Guga op een lachwekkende manier het concept 

van de kinderserie Samson en Gert uit: “Guga: da[t] was iets met een hond en een hand daarin 

en da[t] soort dingen nee? Van Looy: ekkes” (aflevering 25 seizoen 10, bijlage I). Van Looy 

lacht met de uitleg van Guga en hanteert de tussentalige interjectie ekkes. Bovendien 

bemerken we het kenmerk persoonsnaam voorafgegaan door een lidwoord niet enkel wanneer 

Van Looy de rol van gastheer vervult. Als grappenmaker gebruikt hij dit tussentaalkenmerk 

ook enkele malen bij de eigennamen de Lau en den John, waarbij hij het kenmerk overneemt 

van Astrid Bryan. Opnieuw merken we dit kenmerk niet op bij de namen van de andere 

kandidaten en personen die in het programma voorkomen. Daarnaast treffen we ook het 

fonologische kenmerk insertie van verbindings-n tussen twee vocalen aan wanneer de 

presentator aangeeft dat hij Astrid Bryan een aangename vrouw vindt: ”ja [he]t is [he]t is een 

toffe n é ja” (aflevering 21 seizoen 10, bijlage I). Verder hanteert de televisiefiguur ook 

dezelfde fonologische kenmerken en tussenwerpsels die hij gebruikt als gastheer en 

quizmaster, onder meer de h-procope, t-apocope en de tussenwerpsels ja en nee. 

6.2.3.2 Philippe Geubels 

We stellen vast dat de presentatoren Steven Van Herreweghe en Erik Van Looy in grappige 

situaties geregeld overschakelen op tussentaal of meer typisch tussentalige kenmerken 

hanteren. Hierbij merken we op dat in verschillende Vlaamse televisieprogramma’s tussentaal 

gebruikt wordt in een humoristische situatie. Bijvoorbeeld in het programma In de gloria 

wordt tussentaal gebruikt om een grappig effect te bereiken (De Ridder 2007: 94-95). Ook bij 

Philippe Geubels treffen we deze tendens aan. Geubels vervult immers de rol van humorist in 

De Slimste Mens ter wereld, waarbij hij ook tussentaal hanteert. Stand-upcomedian Philippe 

Geubels spreekt dus uitsluitend tussentaal in het spelprogramma, maar ook in zijn zaalshows 

of andere televisieoptredens hanteert hij deze taalvariëteit. Bovendien is Geubels geen 

alleenstaand geval, de meeste Vlaamse humoristen kiezen immers voor tussentaal. We denken 

onder meer aan de grappenmakers Alex Agnew, Bart Cannaerts, Wouter Deprez en Adriaan 

Van den Hoof. In Vlaanderen zijn er weinig komieken die (informele) standaardtaal 

gebruiken. Maar in Nederland spreekt bijna elke humorist informele standaardtaal, 

bijvoorbeeld Paul de Leeuw en Theo Maassen.  

 

We treffen in het taalgebruik van Philippe Geubels dus veel verschillende spreektalige en 

typisch tussentalige kenmerken aan. Ten eerste kiest Geubels voor een aantal fonologische 
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verschijnselen, bijvoorbeeld de t-apocope bij de woorden altij[d], nie[t], da[t] en de vorm 

da[t] [i]s. Ook de h-procope treffen we geregeld aan in de woorden: [h]ier, [h]ij, [h]em, 

[h]aar, [h]eel en de vormen van het werkwoord hebben. Geubels gebruikt echter geen andere 

werkwoorden en substantieven die met een h starten. Daarnaast hanteert de komiek de 

syncope bij het functiewoord a[l]s en de apocope van de eind-schwa voor een volgende 

vocaal onder meer bij de woorden w[e] [h]ebben en g[e] [h]ad. Vervolgens laat de humorist 

ook enkele klanken vallen in de woorden: e[n], iet[s], ma[ar], [i]k, [een]s en na[ar]. Ook de 

insertie van de verbindings-n bij werkwoorden treffen we onder meer aan in de zinnen “[i]k 

versta n er niks van” (aflevering 20 seizoen 10, bijlage I) en “dat doe n ik ni[et] meer Erik” 

(aflevering 27 seizoen 10, bijlage I). Bovendien merken we ook de vormen d’er en d’ermee 

op. Ten tweede hanteert de grappenmaker morfologische tussentaalkenmerken, onder andere 

de diminutiefvorming op -ke in het woord kuske. Hij gebruikt ook enkele malen de vorm 

[h]em in de onderwerpsfunctie, bijvoorbeeld in de zin “ik denk ook dat [h]em [h]eel veel 

kans maakt om te winnen.” (aflevering 27 seizoen 10, bijlage I). We merken in de transcriptie 

ook de afwijkende verbuiging van lidwoorden en aanwijzende en bezittelijke 

voornaamwoorden: dieje Lau, ne pussywagon, nen topper, nen hond, den bank, den John, den 

Erik, zijne kop en mijne pronostiek. Daarnaast bemerken we de afwijkende vorm zij van het 

werkwoord zijn in plaats van bent/wees en enkele gij-vormen. Bovendien gebruikt hij ook de 

afwijkende werkwoordsvorm meug van het werkwoord mogen in de zin “ge meug zelf 

kiezen” (aflevering 27 seizoen 10, bijlage I). Ten derde hanteert Geubels ook enkele lexicale 

kenmerken. Hij gebruikt immers enkele niet-standaardtalige woorden, namelijk kop in plaats 

van hoofd en biekan in plaats van bijna. Hierbij bemerken we ook Engelse woorden op in het 

ludieke gesprek met gastjurylid Astrid Bryan: yes, amazing, pussywagon en chromed out. We 

merken echter op dat Geubels deze Engelse woorden overneemt van Bryan. Bovendien 

bemerken we ook de tussenwerpsels euh, ah, ja, nee, hé, allee, héla en zu. Ten vierde treffen 

we grammaticale verschijnselen aan in de transcriptie, onder meer het redundant gebruik van 

dat bij voegwoorden en het afwijkend gebruik van het betrekkelijk voornaamwoord dat bij 

de-woorden. De humorist kiest ook tweemaal voor het kenmerk subjectreduplicatie in de 

vorm k ik. Vervolgens hanteert hij clitische vormen van persoonlijke voornaamwoorden, 

bijvoorbeeld: “wil de gij nog kinderen?” en “da[t] wil de nie[t] weten” (aflevering 21 seizoen 

10, bijlage I). Ten slotte stellen we vast dat Geubels het lidwoord de gebruikt bij de 

persoonsnamen den Erik, de Wouter, de Lau en den John.  
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6.2.4 De Slimste Gemeente 

De Slimste gemeente is een quiz die gepresenteerd wordt door Michiel Devlieger. In 

december 2012 namen 250 gemeentes deel aan de preselecties. Slechts 81 gemeentes werden 

geselecteerd en mogen aan het spelprogramma deelnemen (VIER 2013c). Elke quizploeg 

bestaat uit de burgemeester en een vrouwelijke en mannelijke inwoner van de gemeente. In 

het televisieprogramma nemen op maandag, dinsdag en woensdag drie gemeentes het tegen 

elkaar op. De winnaars van deze drie afleveringen mogen op donderdag meedoen aan de 

weekfinale. In de laatste finaleweek van het programma mogen de gemeentes die hun 

weekfinale gewonnen hebben, deelnemen aan de grote finale, waarbij de winnaar van de 

laatste finaleaflevering zich De Slimste Gemeente van Vlaanderen mag kronen. Bovendien is 

Aarschot de winnende gemeente van het eerste seizoen. Iedere aflevering van de quiz bestaat 

uit vijf rondes, namelijk: de kennismakingsronde, de linkenronde, het thuisvoordeel, de 

lijstvorming en de finale. In de kennismakingsronde krijgt iedere gemeente 60 seconden om 

zoveel mogelijk vragen correct te beantwoorden. In de linkenronde stelt Devlieger enkele 

vragen, waarbij de antwoorden op de quizvragen gerelateerd zijn aan elkaar. Hierbij moeten 

de kandidaten de link tussen de antwoorden vinden. De ronde het thuisvoordeel bevat een 

filmpje over elke deelnemende gemeente, waarbij humorist Sven De Leijer op een ludieke 

manier de gemeente voorstelt. Daarna stelt Devlieger enkele quizvragen over de 

desbetreffende gemeentes. Maar in elke donderdagaflevering wordt deze ronde vervangen 

door de ronde groeten uit, waarbij hetzelfde concept gehanteerd wordt. Er worden enkele 

quizvragen over de deelnemende gemeentes gesteld, maar er is geen introducerend filmpje 

aanwezig. In de lijstvorming moeten de kandidaten een lijstje met zoveel mogelijk goede 

antwoorden geven op de gestelde quizvraag. Een mogelijke vraag is bijvoorbeeld: “ik zoek de 

Belgische steden en gemeentes waar een universiteit is” (aflevering 15/05/2013). Na deze 

ronde valt de gemeente met de laagste score af en de twee resterende gemeentes mogen de 

finale spelen.  

6.2.4.1 Michiel Devlieger 

Ook televisiepresentator Michiel Devlieger vervult verschillende rollen in De Slimste 

Gemeente. Hij treedt hoofdzakelijk op als quizmaster, maar we stellen vast dat hij ook de rol 

van gastheer op zich neemt. Daarnaast maakt hij ook enkele grappige opmerkingen in het 

programma. We zullen deze vaststelling illustreren aan de hand van een paar fragmenten: 
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Devlieger als quizmaster: 

Devlieger: Bart welke president van de Verenigde Staten zie[n] we hier. de rechtse? 

Bart: Raegan 

Devlieger: goed Karen welk nieuwsanker riep in 2007 op om naar je borsten te laten 

kijken e[n] kreeg enkele jaren later zelf helaas borstkanker? 

Karen: Martine Tanghe (…) 

Devlieger: goed Karen i[n] welke sport gebruiken we de termen albatroz*v eagle*v en 

birdy*v? 

Karen: boogschieten 

Devlieger: meneer de burgemeester 

Landuyt: basket 

Devlieger: golf. Brugge heeft zes goeie antwoorden gegeven. dat levert jullie zestig 

punten op (2 april 2013, bijlage I) 

 

Michiel Devlieger als gastheer: 

Devlieger: uw applaus voor de kwissers*d van Brugge. Grimbergen e[n] Laakdal. 

welkom welkom allemaal. burgemeester Landuyt welke twee brugwachters hebt u 

meegebracht? 

Landuyt: den Bart en de Karen 

Devlieger: den Bart en de Karen. Karen en Bart jullie zijn allebei leerkracht. zelfde 

vakken? 

Karen: ja. toch niet ik geef fysica 

Devlieger: e[n] jij Bart? 

Bart: Grieks en Latijn  

Devlieger: ja complementair da[t] [i]s goed. na de preselectie hadden jullie gezegd dat 

jullie toch nog enkele zwakke plekken hadden. [h]ebben jullie bijgestudeerd? (…)  

zij[n] jullie beetje tevreden over de nieuwe burgemeester? 

Bart: hij moet het eigenlijk nog allemaal bewijzen hij is nog maar begonnen ja. (2 april 

2013, bijlage I) 

 

Devlieger maakt enkele grappige opmerkingen: 

Devlieger: ja burgemeester Gielis ik moet me nog excuseren voor [h]et tonen van die 

naaktfoto daarnet. 

Gielis: geen probleem 
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Devlieger: oei nu doe[n] ze [he]t weer da[t] [i]s ja enfin. veel reactie op gehad? (…) 

is [h]et e[en] goeie mevrouw Gielis is [h]et een goeie fanfare? 

Mark: een toffe madam 

Gielis: zeer  

Devlieger: [he]t hangt ervan af hé wacht… misschien eerst wachten wat ze zegt over 

de fanfare. (2 april 2013, bijlage I) 

 

We stellen vast dat Michiel Devlieger uitsluitend informele standaardtaal hanteert wanneer hij 

de rollen van gastheer, quizmaster en humorist op zich neemt. We merken echter wel enkele 

morfo-syntactische kenmerken van tussentaal op wanneer de presentator de woorden van een 

kandidaat herhaalt. Maar zoals we in de kwantitatieve analyse vermeldden, rekenen we de 

echo-functie niet tot het taalgebruik van de presentator. In de echo-functie bemerken we 

eenmalig de t-apocope in het functiewoord niet en de woorden “den Bart en de Karen” (2 

april 2013, bijlage I). Bij den Bart verbuigt de presentator dus het lidwoord de. Maar in dit 

voorbeeld worden ook de persoonsnamen Karen en Bart voorafgegaan door een lidwoord; 

deze twee kenmerken zijn morfo-syntactische tussentalige kenmerken. Vervolgens kiest 

Devlieger hoofdzakelijk fonologische kenmerken van informele spreektaal. We merken 

immers de h-procope bij de woorden [h]et, [h]em, [h]un, [h]ij en de vormen van het 

werkwoord [h]ebben en de t-apocope in de vorm da[t] [i]s. Bovendien laat hij ook de 

eindletter n onder meer vallen in de woorden e[n], i[n], e[en], zie[n] en doe[n]. We bemerken 

ook de syncope van het foneem /l/ in het functiewoord a[l]s. Daarnaast kiest de presentator 

ook voor de tussenwerpsels oké, ja, nee, enfin, oei, hé en ah, met deze interjecties geeft hij 

vaak aan of het antwoord van de kandidaten goed of fout is. Vervolgens merken we ook het 

woord kwisser op, maar dit woord komt niet voor in het Van Dale woordenboek. We treffen 

echter geen andere fonologische, lexicale of morfo-syntactische kenmerken van informele 

spreektaal aan in het taalgebruik van Devlieger. Bovendien verandert Devlieger, in 

tegenstelling tot Van Looy en Van Herreweghe, zijn taalgebruik niet naar gelang de rol die hij 

in het programma vervult. 

6.2.5 In Godsnaam 

In godsnaam is een documentaire waarin presentatrice Annemie Struyf aandacht besteedt aan 

religie. Het eerste seizoen van deze reeks werd in 2010 op Eén uitgezonden, in dit seizoen 

stonden de verschillende wereldgodsdiensten centraal. In elke aflevering kwam een andere 

godsdienst aan bod, waarbij de presentatrice onder meer het jodendom en het boeddhisme 
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behandelde. Hierbij maakte Struyf kennis met het religieuze leven van de gelovigen van deze 

godsdiensten (Woestijnvis 2013c). In onze masterproef hebben we echter een aantal 

fragmenten uit het tweede seizoen van In godsnaam geselecteerd. Het tweede seizoen werd in 

2012 op de zender VIER uitgezonden. Annemie Struyf gaat in dit programma op zoek naar de 

leefwereld van de laatste Vlaamse missiezusters. Struyf bezoekt het slotklooster van de 

Zusters van de Jacht in Heverlee, waar een honderdtal bejaarde missiezuster leven. Maar ze 

trekt ook naar de missieposten waar nog steeds Vlaamse missionarissen actief zijn. De 

missieposten die Struyf bezoekt, liggen onder meer in Congo, Haïti en Texas. Bovendien zijn 

de missiezusters vaak bejaarde vrouwen die al jaren hun taak plichtsbewust vervullen. Hierbij 

bezoekt de presentatrice deze missiezusters, ze volgt hen in hun dagelijkse bezigheden en ze 

begeleidt enkele zusters die op pensioen gaan. Veel van de pensioengerechtigde 

missionarissen willen nog niet op pensioen gaan, maar moeten tegen hun zin terug naar België 

vertrekken waar ze de rest van hun leven in het slotklooster in Heverlee doorbrengen. De 

laatste aflevering van In Godsnaam: de laatste missiezusters werd op 5 november 2012 

uitgezonden en kort daarna verliet Annemie Struyf de zender VIER. Struyf verklaarde in het 

programma De laatste week op Eén dat haar programma’s niet bij een commerciële zender en 

de bijbehorende reclameonderbrekingen passen. Ze wil met haar programma immers 

gevoelige onderwerpen aankaarten en die reportages onderbreken door reclameboodschappen 

doet volgens Struyf haar documentaire onrecht aan. Het nieuwe televisieprogramma De 

Bleekweide maakte Struyf oorspronkelijk voor de zender VIER, maar na Struyfs vertrek bij 

Woestijnvis werd  het programma op Eén uitgezonden (De Standaard 27/12/2012).  

6.2.5.1 Annemie Struyf 

Zoals we in het kwantitatieve luik van dit onderzoek reeds aangaven, gebruikt Annemie 

Struyf tussentaal wanneer ze met de missiezusters praat, maar in de voice-over van het 

programma hanteert ze informele standaardtaal. In dit geval van code-switching 

accommodeert de presentatrice zich aan het taalgebruik van de zusters. De missiezusters 

spreken dialect of tussentaal en bijgevolg kiest Struyf in de gesprekken met de missionarissen 

ook voor tussentaal. Hierbij probeert de presentatrice voeling te krijgen met haar 

gesprekspartners door dezelfde taalvariëteit te hanteren. Daarnaast gaan de conversaties vaak 

over persoonlijke en gevoelige onderwerpen. Missiezuster Renee vertelt bijvoorbeeld over 

haar gevecht tegen kanker en zuster Karola praat over het emotionele vertrek uit de missiepost 

in Mexico. Bovendien werken deze informele en emotionele onderwerpen ook het gebruik 

van informele taalvariëteiten in de hand. 
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Daarnaast spreekt Struyf dus informele standaardtaal in de voice-over van het programma. In 

deze voice-over geeft Struyf de kijker extra informatie over de missieposten, de zusters en het 

slotklooster in Heverlee. Deze commentaarstem treffen we meestal aan voor een reportage of 

een conversatie met een zuster, waarbij Struyf de nodige context geeft waardoor de kijkers het 

programma goed kunnen volgen. Hierbij merken we een overeenkomst op met het taalgebruik 

in de voice-overs bij reclameboodschappen. Veerle Saman (2003) en Evelien Yde (2012) 

hebben in hun masterproef het taalgebruik in Vlaamse reclamespots onderzocht. Saman 

(2003) analyseerde reclameboodschappen die afkomstig waren uit de periode 1991 tot 2000. 

Yde (2012) bestudeerde het taalgebruik in reclameboodschappen uit 2011. Beiden stellen vast 

dat de meeste voice-overs in de bestudeerde reclamespots standaardtalig zijn. Concreet stelt 

Yde (2012: 58) zelfs vast dat slechts in 6,5% van de geanalyseerde voice-overs tussentaal 

gesproken wordt, waarbij dus in 93% van de commentaarstemmen voor formele en informele 

standaardtaal gekozen wordt. Yde (2012: 58-59) verklaart dat deze voice-overs hoofdzakelijk 

standaardtalig zijn, omdat ze belangrijke informatie verschaffen. De commentaarstem geeft 

onder meer de promoties en de contactgegevens weer, waarbij het dus van groot belang is dat 

de potentiële klanten deze informatie goed verstaan. Bijgevolg zijn de voice-overs 

voornamelijk standaardtalig. Elke Nederlandstalige persoon verstaat immers het Algemeen 

Nederlands, waarbij Yde (2012: 58-59) ook benadrukt dat het Standaardnederlands gebruikt 

wordt in bovenregionale en formele situaties. We merken dus parallellen op met de informele 

standaardtalige voice-over in In Godsnaam. Ook Ydes (2012: 58-59) verklaring voor het 

gebruik van de standaardtaal is van toepassing op Struyfs programma. Struyf spreekt immers 

informele standaardtaal wanneer ze uitleg geeft over het programma. Bovendien is deze 

informatie noodzakelijk om de documentaire goed te kunnen volgen. Hierbij hanteert de 

televisiefiguur deze taalvariëteit, zodat elke kijker de voice-over goed kan verstaan. We zullen 

de (informele) standaardtalige voice-over en de tussentalige gesprekken illustreren aan de 

hand van een voorbeeld: 

 

voice-over:  

Struyf: Diep in de brousse ver weg in [h]et evenaarswoud ligt Imbonga. deze 

missiepost is volledig afgesloten van de buitenwereld. zonder communicatie 

elektriciteit of stromend water. samen met mij is zuster Mit naar Imbonga gevaren om 

[h]et klooster te sluiten en haar medezuster Els mee naar huis te nemen. zuster Els 

moet nu definitief terug naar Heverlee. (…) voor haar vertrek neemt ze mij mee nog 
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dieper het woud in om afscheid te nemen van de Pygmeeën. e[en] volk dat haar nauw 

aan [h]et hart ligt. (28 oktober 2012, bijlage I) 

 

gesprek met zuster Karola: 

Strufy: goeiemiddag dag Karola. en Karola ik moet zeggen da[t] gij d’er al zeer goed 

uitziet om zo pas geopereerd te zijn.  

zuster Karola: ma[ar] [i]k zien d’er goed uit wi. [i]k ben goed. 

Strufy: ongelooflijk. want oe.. [h]oe lang zijt ge nu geopereerd? 

zuster Karola: va[n] vlede*d woens... euh woensdag. (…) 

Struyf: woensdag geopereerd e[n] sinds wanneer zijt ge terug [h]ier in De Jacht? 

zuster Karola: va[n] gisteren gisterenavond. 

Struyf: ah ja en [h]oe voelt g[e] u? 

zuster Karola: goed. 

Struyf: ma[ar] voelt g[e] u echt goed of zegt ge [he]t omda[t] ge [he]t goed wilt 

doen? (15 oktober 2012, bijlage I) 

 

In de voice-over hanteert Annemie Struyf dus informele standaardtaal. Hierbij merken we 

uitsluitend fonologische kenmerken van informele spreektaal op. De presentatrice kiest vaak 

voor de h-procope in het lidwoord en onpersoonlijk voornaamwoord [h]et en het bezittelijk 

voornaamwoord [h]un. Daarnaast valt de auslaut -n ook geregeld weg in de woorden ee[n], 

e[n], i[n] en hu[n]. In de voice-over treffen we geen morfo-syntactische tussentaalkenmerken 

aan. 

 

Struyf kiest dus voor tussentaal in de gesprekken met de missiezusters. Hierbij treffen we 

verschillende kenmerken van informele spreektaal aan. De presentatrice gebruikt, zoals we in 

het kwantitatieve luik aanhaalden, de h-procope en t-apocope regelmatig. Ook de vorm d’er 

en de syncope van de eind-schwa voor een volgende vocaal treffen we dikwijls aan in Struyfs 

taalgebruik, bijvoorbeeld: g[e] [he]t, z[e] [h]et en z[e] is. We bemerken ook het wegvallen 

van enkele eindklanken onder andere in de woorden ma[ar], gaa[n] en va[n]. Daarnaast 

hanteert de presentatrice dikwijls de tussenwerpsels ja, nee, hé, ah, zeg en euh. Vervolgens 

kiest de presentatrice ook voor morfo-syntactisch kenmerken van tussentaal, bijvoorbeeld het 

syntactische kenmerk clitische vormen van persoonlijke voornaamwoorden in de zin “[h]ier 

ga de terug” (15 oktober 2012, bijlage I). Bovendien hanteert Struyf eenmalig het syntactische 

kenmerk subjectreduplicatie in de zin “ik zie k ik er gene” (15 oktober 2012, bijlage I); in 



77 

 

deze zin bemerken we ook de afwijkende verbuiging van het onbepaald voornaamwoord 

geen. Daarnaast treffen we het redundant gebruik van dat bij voegwoorden aan in de 

transcriptie. Ook het gebruik van de vorm zijt in plaats van wees/bent komt zeer frequent voor 

in Struyfs taalgebruik, bijvoorbeeld: “zijt ge nu blij me[t] ons bezoek” (15 oktober 2012, 

bijlage I). Zoals we reeds besproken hebben in de kwantitatieve analyse gebruikt Struyf ook 

de morfologische kenmerken afwijkende verbuiging van lidwoorden, aanwijzende en 

bezittelijke voornaamwoorden, gij-systeem en diminutiefvorming op -ke.  

6.3 Evaluatie van de resultaten 

We stellen in ons onderzoek vast dat hoofdzakelijk fonologische kenmerken doordringen in 

de informele standaardtaal van de presentatoren. Deze kenmerken zijn: h-procope, apocope en 

syncope bij korte functiewoorden, apocope van de eind-schwa voor een volgende vocaal en 

de vorm d’er. We stelden in het kwantitatieve luik van ons onderzoek vast dat de h-deletie 

zeer vaak voorkomt in de informele standaardtaal van Devlieger, De Coster, Van Looy, 

Lenaerts en Struyf. Bijvoorbeeld Gilles De Coster spreekt in de geselecteerde fragmenten 

uitsluitend informele standaardtaal en gebruikt in 51,6% van de gevallen de h-procope. Deze 

h-deletie treffen we dus zeer vaak aan, bijvoorbeeld in de woorden [h]et, [h]ij, [h]em, [h]ier, 

[h]oe, [h]eel en vormen van het werkwoord hebben. Bovendien merken we op dat de 

presentatoren in hun informele standaardtaal slechts in 3 van de 50 gevallen de h-deletie 

gebruiken bij substantieven en werkwoorden, uitgezonderd vormen van het werkwoord 

hebben. We stellen dus vast dat de televisiefiguren de h-procope in deze gevallen minder 

frequent hanteren dan bijvoorbeeld bij functiewoorden en vormen van het werkwoord hebben. 

Mogelijk wordt de deletie van de h bij zelfstandige naamwoorden en werkwoorden, 

uitgezonderd het werkwoord hebben, als slordig ervaren, waardoor de presentatoren de h 

doorgaans wel aanblazen. Zoals we in de kwantitatieve analyse reeds aangaven, hebben we te 

weinig materiaal om sluitende uitspraken te doen over deze bevinding. Mogelijk vormt deze 

vaststelling mogelijk stof tot verder onderzoek.  

 

In de kwantitatieve analyse bemerkten we ook dat de t-apocope bij korte functiewoorden 

frequent gebruikt wordt in de tussentaal en informele standaardtaal van de vijf geselecteerde 

presentatoren. Bovendien stellen we in het kwalitatieve luik vast dat ook Lemaire, Van 

Herreweghe en Geubels de t-deletie vaak hanteren, waarbij dit kenmerk ook doordringt in de 

informele standaardtaal van Lemaire en Van Herreweghe. Bovendien laten de mediafiguren 
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ook geregeld andere eindklanken wegvallen bij korte functiewoorden in de informele 

standaardtaal, bijvoorbeeld ma[ar]. Daarnaast komt de syncope van de l in het functiewoord 

a[l]s ook frequent voor in de informele standaardtaal van de presentatoren.  

 

Daarnaast kiezen Lemaire, Lenaerts, Van Herreweghe en Van Looy in hun informele 

standaardtaal ook regelmatig voor de syncope van de eind-schwa voor een volgende vocaal. 

Bovendien geeft De Ridder (2007: 42) aan dat de syncope van de eind-schwa voor een 

volgende vocaal dikwijls voorkomt in combinatie met de h-procope. We treffen de combinatie 

van deze twee fonologische kenmerken ook regelmatig aan in ons corpus, bijvoorbeeld: j[e] 

[h]ebt, j[e] [h]et en w[e] [h]ebben. Vervolgens merken we de vorm d’er dikwijls op in de 

informele standaardtaal van Van Looy, Lemaire, De Coster en Van Herreweghe. Hierbij 

willen we opmerken dat deze fonologische kenmerken voorkomen in alle vormen van 

informele spraak, namelijk in dialect, regiolect, tussentaal en informele standaardtaal. 

Bovendien zijn deze kenmerken niet echt saillant (Adam 2012: 40-42). Daarnaast treffen we 

ook de gereduceerde vormen [i]k, ee[n] en [een]s aan in de informele standaardtaal van 

enkele presentatoren. 

 

Verder bemerken we ook zeer vaak tussenwerpsels in de informele standaardtaal van de acht 

televisiefiguren, bijvoorbeeld: ja, nee, oké, ah, enfin en euh. Deze interjecties worden in ons 

corpus regelmatig gebruikt tijdens conversaties, waarmee de presentatoren onder meer 

aangeven dat ze een gesprek nog steeds volgen. De quizmasters hanteren de interjecties 

geregeld om aan te geven of het antwoord van een kandidaat juist of fout is. Daarnaast geeft 

De Caluwe (2006: 21) aan dat de syntactische kenmerken dubbele negatie, doorbreking van 

de werkwoordelijke eindgroep en het redundant gebruik van dat bij voegwoorden ook 

doordringen in de informele standaardtaal. Maar we hebben deze grammaticale kenmerken 

niet opgemerkt in de informele standaardtaal van de mediafiguren. Bovendien gebruiken de 

presentatoren in hun informele standaardtaal geen morfologische en syntactische kenmerken 

van tussentaal. 

 

Hierbij willen we ook opmerken dat de presentatoren Michiel Devlieger en Gilles De Coster 

uitsluitend informele standaardtaal praten in de getranscribeerde fragmenten. Maar Devlieger 

en De Coster behalen toch respectievelijk een tussentaalindex van 13,3% en 19,5%, omdat ze 

geregeld de t-apocope bij korte functiewoorden en de h-procope gebruiken. Aangezien deze 

kenmerken ook doordringen in de informele standaardtaal, is het misschien nuttig om op 
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termijn deze kenmerken niet meer op te nemen in de tussentaalindex. Met een tussentaalindex 

willen we immers het tussentaalgehalte van een spreker berekenen. Het opnemen van 

kenmerken die ook opklimmen naar de informele standaardtaal zou bijgevolg een vertekend 

beeld kunnen geven.  

 

Bovendien hebben we ons ook geconcentreerd op de rollen die de presentatoren in hun 

programma vertolken. We geven eerst een korte samenvatting van de resultaten. We stellen 

vast dat Sofie Lemaire, Tom Lenaerts en Gilles De Coster informele standaardtaal praten in 

het actualiteitsprogramma De Kruitfabriek, ongeacht de rol die ze in het programma 

vervullen. Hierbij neemt Lemaire de rol van interviewer en presentatrice van ludieke 

nieuwsfeiten op zich. Elke vrijdagaflevering vervult Lemaire ook de rol van gastvrouw. 

Daarnaast worden de studiogasten ook geïnterviewd door De Coster en Lenaerts, waarbij 

Lenaerts op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag de rol van gastheer vervult. Ook 

Michiel Devlieger gebruikt uitsluitend informele standaardtaal in het spelprogramma De 

Slimste Gemeente. Devlieger treedt in het programma op als gastheer, quizmaster en humorist. 

In De Slimste Mens ter wereld gebruikt Erik Van Looy hoofdzakelijk informele standaardtaal 

wanneer hij de rol van quizmaster vervult, maar hij hanteert formele standaardtaal als hij de 

quizvragen voorleest. Als gastheer spreekt Van Looy ook informele standaardtaal, maar 

wanneer hij grappen maakt met de jury gebruikt hij tussentaal. Bovendien hanteert jurylid 

Geubels uitsluitend tussentaal, waarbij hij de grappenmaker van het programma is. Verder 

hanteert Steven Van Herreweghe in De Pappenheimers ook informele standaardtaal wanneer 

hij zijn studiogasten verwelkomt. Als quizmaster hanteert Van Herreweghe voornamelijk 

informele standaardtaal, maar hij schakelt geregeld over op tussentaal wanneer hij ludieke 

quizvragen stelt en de rol van humorist vervult. We merken dus op dat in de drie 

quizprogramma’s die we besproken hebben, de presentatoren informele standaardtaal spreken 

wanneer ze de rol van gastheer vervullen. De quizvragen worden doorgaans in de (informele) 

standaardtaal gesteld en drie mediafiguren hanteren tussentaal in grappige situaties. Ten slotte 

past ook Annemie Struyf haar taalgebruik aan naar gelang de rol die ze vervult in de 

documentaire In Godsnaam. In de voice-over van In Godsnaam spreekt Struyf informele 

standaardtaal, maar in de emotionele gesprekken met de zusters accommodeert ze haar 

taalgebruik aan haar gesprekspartners, waarbij ze tussentaal hanteert. Hierbij stellen we dus 

vast dat de rol die de presentatoren in het programma vervullen van groot belang is bij de 

keuze van de taalvariëteit. 
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Onze resultaten sluiten grotendeels aan bij de hypothese van De Caluwe (2012) waarbij hij 

stelt dat in Vlaanderen mogelijk een dubbele norm zal ontwikkelen. Hierbij zou het Algemeen 

Nederlands niet verdwijnen. Vlaanderen blijft immers gesteld op het Standaardnederlands, 

maar de standaardtaal zou gebruikt worden in situaties waarbij de informatieve functie of de 

boodschap vooropstaat, bijvoorbeeld in het journaal. Daarnaast zou mogelijk een andere norm 

gehanteerd worden wanneer de nadruk op de persoon of de boodschapper gelegd wordt, 

bijvoorbeeld in spelprogramma’s of soaps. In deze situaties zou tussentaal aanvaard worden. 

In ons corpus stellen we vast dat de presentatoren uitsluitend (informele) standaardtaal 

spreken wanneer ze belangrijke informatie geven. We denken onder meer aan Devlieger, Van 

Herreweghe en Van Looy die informele standaardtaal hanteren wanneer ze de kandidaten en 

de kijkers uitleg geven over de quiz. Bovendien gebruiken de drie quizmasters hoofdzakelijk 

(informele) standaardtaal tijdens het stellen van de quizvragen. Ook Struyf kiest voor 

informele standaardtaal in de voice-over van In Godsnaam, waarin ze informatie geeft die 

noodzakelijk is voor de kijker om het programma goed te kunnen volgen. Daarnaast spreken 

de drie presentatoren van De Kruitfabriek informele standaardtaal, in dit programma ligt de 

nadruk op de boodschap. Het actualiteitenmagazine moet op de zender VIER immers een 

alternatief vormen voor het journaal. Vervolgens stellen we vast dat Geubels, Van Looy en 

Van Herreweghe tussentaal hanteren wanneer ze zich als humorist profileren, in deze 

fragmenten ligt de nadruk dus niet meer op de boodschap maar op de boodschapper. Verder 

spreekt Struyf tussentaal in de emotionele gesprekken met de missiezusters, waarbij ze haar 

taalgebruik aanpast om de sociale afstand met de gesprekspartners te verkleinen. Vervolgens 

merkt De Caluwe (2012) echter een tendens op waarbij een steeds grotere nadruk gelegd 

wordt op de persoon die achter de boodschap schuilgaat, onder meer bij nieuwslezers. Hierbij  

is het mogelijk dat bij informatieve boodschappen, waar we traditioneel accentloos Algemeen 

Nederlands verwachten, op termijn Nederlands met een accent aanvaard zal worden. 
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7 Besluit 

Ten slotte zullen we in dit hoofdstuk het besluit van ons onderzoek formuleren. Recent 

onderzoek van Lefevere (2011) en Prieels (2012) toont aan dat televisiepresentatoren op de 

openbare omroep en VTM geregeld tussentaal spreken. Hierbij hebben we in deze scriptie het 

taalgebruik van acht presentatoren van de nieuwe zender VIER onderzocht. We 

concentreerden ons op het gebruik van tussentaal en informele standaardtaal. Vervolgens 

zullen we de structuur en de belangrijkste conclusies van deze masterproef toelichten.  

 

We startten deze scriptie met vier theoretische hoofdstukken. In het tweede hoofdstuk 

behandelden we de huidige taalsituatie in Vlaanderen. Hierbij kwamen de verschillende 

taalvariëteiten en de verhouding tussen standaardtaal en tussentaal aan bod. In hoofdstuk 3 

concentreerden we ons op het taalgebruik op de Vlaamse televisiezenders en in het vierde 

hoofdstuk verduidelijkten we de begrippen code-switching en code-mixing. Vervolgens 

hebben we in hoofdstuk 5 de opzet van het onderzoek besproken. We hebben de 

onderzoeksvragen en de methodologie van dit onderzoek behandeld, waarbij we onder meer 

toelichting gaven bij de geselecteerde televisiepresentatoren en de orthografische 

transcripties. In hoofdstuk 6 hebben we de resultaten van ons onderzoek besproken. In dit 

hoofdstuk gaven we een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van onze resultaten. In het 

kwantitatief luik hebben het taalgebruik van vijf presentatoren besproken, namelijk: Gilles 

Decoster, Michiel Devlieger, Tom Lenaerts, Erik Van Looy en Annemie Struyf. Voor deze 

vijf televisiefiguren hebben we een tussentaalindex bepaald. In deze tussentaalindex hielden 

we rekening met vijf tussentaalkenmerken: h-procope, t-apocope bij korte funtiewoorden, gij-

systeem, diminutiefvorming op -ke en afwijkende verbuiging bij lidwoorden, aanwijzende en 

betrekkelijke voornaamwoorden. We stelden vast dat Devlieger het minst tussentalig spreekt, 

daarna volgen respectievelijk De Coster, Van Looy en Lenaerts. Annemie Struyf spreekt het 

tussentaligst, waarbij ze een tussentaalindex van 48,8% behaalt. Vervolgens hebben we in het 

kwalitatieve luik de resterende tussentalige kenmerken die we in het taalgebruik van de 

presentatoren opmerkten, behandeld. Verder hebben we ook het taalgebruik van de drie 

resterende presentatoren onderzocht, deze drie mediafiguren zijn: Philippe Geubels, Sofie 

Lemaire en Steven Van Herreweghe. 
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Vervolgens zullen we de antwoorden op de onderzoeksvragen verduidelijken. Ten eerste 

haalden we in het begin van dit onderzoek aan dat de grens tussen tussentaal en informele 

standaardtaal moeilijk te trekken is. Bijgevolg wilden we nagaan welke kenmerken, die 

oorspronkelijk als typisch tussentalig beschouwd werden, ook doordringen in de informele 

standaardtaal. We probeerden hierop een antwoord te vinden door het taalgebruik van de 

televisiepresentatoren te analyseren. We stellen in ons onderzoek vast dat hoofdzakelijk 

fonologische kenmerken doordringen in de informele standaardtaal. Deze kenmerken zijn: h-

procope, apocope en syncope bij korte functiewoorden, apocope van de eind-schwa voor een 

volgende vocaal en de vorm d’er. Daarnaast komen ook een aantal interjecties voor in de 

informele standaardtaal, bijvoorbeeld: euh, ah, oké, ja, nee, hé en enfin. Hierbij willen we 

benadrukken dat we enkel het taalgebruik van acht presentatoren onderzocht hebben. Deze 

presentatoren gebruiken in hun informele standaardtaal geen morfologische en syntactische 

kenmerken van tussentaal. Maar het is mogelijk dat in de informele standaardtaal van heel wat 

Vlamingen ook kenmerken voorkomen die in ons corpus niet aan bod kwamen. De Caluwe 

(2006: 21) stelt immers dat ook enkele syntactische kenmerken doordringen in de informele 

standaardtaal, bijvoorbeeld de doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep en het 

redundant gebruik van dat bij voegwoorden. 

 

Ten tweede wilden we nagaan op welke momenten in het programma de presentatoren 

tussentaal en informele standaardtaal gebruiken. Hierbij concentreerden we ons specifiek op 

de rol die de presentator vertolkt in het programma. Welke taalvariëteit hanteert de 

televisiefiguur bijvoorbeeld als hij de rol van interviewer op zich neemt of welke variëteit 

gebruikt de mediafiguur bij het vertolken van de rol van gastheer? Bovendien wilden we 

onderzoeken of de presentatoren hun taalgebruik aanpassen naar gelang de die rol ze in het 

programma vervullen. We merken op dat de mediafiguren uitsluitend informele standaardtaal 

spreken wanneer ze de rol van gastheer vervullen; de presentatoren die deze rol vervullen, 

zijn: Devlieger, Lemaire, Lenaerts, Van Looy en Van Herreweghe. In deze rol verwelkomen 

ze de gasten en de kijkers, stellen ze de deelnemers voor en bedanken ze na afloop van het 

programma de kandidaten en het publiek. Verder wordt tijdens een interview informele 

standaardtaal gebruikt door Lemaire, Lenaerts en De Coster. Enkel Struyf hanteert tussentaal 

wanneer ze de zusters interviewt, waarbij ze haar taalgebruik aanpast om voeling te krijgen 

met haar gesprekspartners. De drie quizmasters Devlieger, Van Looy en Van Herreweghe 

kiezen voor informele standaardtaal wanneer ze uitleg geven over het spelprogramma. 

Daarnaast spreken ze voornamelijk (informele) standaardtaal tijdens het stellen van de 
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quizvragen. Bovendien hanteren Van Looy, Van Herreweghe en Geubels tussentaal wanneer 

ze de rol van humorist vervullen. Devlieger maakt ook enkele grappige opmerkingen in De 

Slimste Gemeente, maar gebruikt hiervoor informele standaardtaal. Vervolgens merken we 

één voice-over op in ons corpus, deze voice-over is standaardtalig.  

 

Hierbij merken we op dat drie presentatoren hun taalgebruik aanpassen naar gelang de rol die 

ze vervullen in het programma, namelijk Annemie Struyf, Erik Van Looy en Steven Van 

Herreweghe. Struyf spreekt in de voice-over van haar programma informele standaardtaal, 

maar in de gesprekken met de missiezusters spreekt ze tussentaal, waarbij ze haar taalgebruik 

accommodeert aan het taalgebruik van haar gesprekspartners. Van Looy en Van Herreweghe 

spreken informele standaardtaal wanneer ze hun gasten en de kijkers ontvangen, met andere 

woorden wanneer ze de rol van gastheer op zich nemen. Van Looy schakelt tijdens het stellen 

van de quizvragen over op formele standaardtaal en wanneer hij grappen maakt met de jury 

van het programma gebruikt hij regelmatig tussentaal. Ook Van Herreweghe schakelt over op 

tussentaal wanneer hij de rol van humorist op zich neemt. Bij de andere presentatoren treffen 

we geen code-switching aan. Lemaire, Lenaerts, De Coster en Devlieger spreken in de 

getranscribeerde fragmenten immers informele standaardtaal en Philippe Geubels hanteert 

tussentaal. We kunnen dus besluiten dat de rol van de presentator van groot belang is bij de 

keuze van een taalvariëteit. Hierbij stellen we vast dat op de zender VIER zowel tussentaal als 

standaardtaal gehanteerd wordt. Bovendien kunnen we concluderen dat de VIER-

presentatoren hoofdzakelijk (informele) standaardtaal hanteren wanneer ze informatie geven, 

maar wanneer de nadruk op de boodschapper ligt, wordt geregeld overgeschakeld op 

tussentaal.  
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