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Woord vooraf 
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Bovendien zouden we Jeppe Knockaert willen bedanken voor zijn expertise op het vlak van statistiek, 
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te maken. Daarnaast bedanken we haar om nauwgezet onze voorlopige versies te overlezen en ons 
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Daarnaast verdienen ook Marijke Kesteloot en Luc Godderis een bedankje omdat ze me al 22 jaar 

onvoorwaardelijk steunen. Ook bedanken we hen voor het vervoer van en naar de informanten en hun 

nuttige opmerkingen op de vorige versies van deze scriptie. 

 

We betuigen ook onze dank aan Tineke Depauw die opnieuw toegang verleende tot de 

wetenschappelijke apparaten van het WVD en ons met de handigste en snelste query’s leerde werken. 

 

Tot slot gaat onze dank uit naar onze promotor prof. dr. Jacques Van Keymeulen voor zijn 

aanstekelijke enthousiasme en zijn grote belangstelling voor het onderwerp dialectologie. We 

bedanken hem bovendien omdat hij altijd klaarstond om onze vragen deskundig te beantwoorden.  
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1 Inleiding 

 

Er bestaat geen twijfel over dat de dialectkennis van Vlaamse taalgebruikers erop achteruitgaat. De 

specifieke lokale dialectkenmerken worden namelijk steeds meer vervangen door bovenregionale 

taalvormen. Dat betekent echter niet noodzakelijk dat alle dialectische vormen die verloren gaan, 

ingeruild worden voor standaardtalige alternatieven. Het valt ook voor dat de verschillende dialecten 

naar elkaar toegroeien zonder dat ze standaardtaliger worden. In Vlaanderen heeft het Brabantse 

regiolect bijvoorbeeld een zekere invloed op de dialecten (Van Ouytsel 2012:30,98). Devos & 

Vandekerckhove (2005:142-144) merken echter op dat de Brabantse en standaardtalige invloed op de 

West-Vlaamse dialecten nog grotendeels is uitgebleven, onder meer door de geografisch perifere 

ligging van de kustprovincie. Hoewel het dialect in West-Vlaanderen beter overeind blijft dan in de 

andere Vlaamse provincies, is de tendens van dialectverlies volgens hen ook in West-Vlaanderen 

aanwezig.  

 

Het dialectverlies dat dus over heel Vlaanderen plaatsvindt, heeft verschillende oorzaken. Ten eerste 

speelt de toegenomen mobiliteit sedert de tweede helft van de negentiende eeuw een belangrijke rol 

(Van Ouytsel 2012:125). Door de opkomst van de moderne vervoermiddelen als de fiets en de auto 

verlaten Vlamingen massaal hun lokale gemeenschappen, terwijl ze vroeger binnen een straal van vijf 

kilometer van hun woonplaats bleven (Devos & Vandekerckhove 2005:142). Dialectsprekers komen 

dankzij de toegenomen mobiliteit in contact met mensen uit andere dialectgebieden en laten in hun 

onderlinge communicatie de primaire dialectkenmerken, de opvallendste lokale kenmerken, vallen 

(Rys & Taeldeman 2007:3).  

 

De tweede oorzaak van het dialectverlies die Van Ouytsel (2012:29) en Devos & Vandekerckhove 

(2005:142-143) vermelden, is de democratisering van het onderwijs en het gestegen algemene 

opleidingsniveau dat daaruit volgt. In de twintigste eeuw kregen de brede lagen van de bevolking 

toegang tot het hoger onderwijs en sindsdien verlaten jongeren meer en meer hun eigen stad of dorp 

om verder te studeren. Zo ontmoeten ze mensen uit andere dialectgebieden en wordt bovendien hun 

contact met de standaardtaal steeds intenser.  

 

Ten derde is de sociale mobiliteit van de gemiddelde Vlaming alleen maar toegenomen. Vroeger was 

de afkomst bepalend voor de sociale status, maar sinds Vlaanderen is geëvolueerd naar een 

geïndustrialiseerde en sterk verstedelijkte samenleving, hebben de scholingsgraad en het beroep 

almaar aan belang gewonnen. Bovendien is het taalgebruik een steeds belangrijker statussymbool. Wie 

‘beschaafder’ spreekt, heeft meer aanzien dan wie dialect spreekt (Devos & Vandekerckhove 

2005:143). 

 

De laatste oorzaak van het dialectverlies in Vlaanderen die Van Ouytsel (2012:57) en Devos & 

Vandekerckhove (2005:143) aanstippen, is de opkomst van radio, televisie en andere media. De 

verschillende media zorgen voor een groter contact met enerzijds de standaardtaal en anderzijds ook 

met andere dialecten en regiolecten, waarvan het Brabantse regiolect toonaangevend is. Ook doordat 



13 

 

moderne communicatiemiddelen contacten mogelijk maken zonder de fysieke aanwezigheid van de 

gesprekspartner, komen meer mensen in aanraking met taalgebruikers uit andere streken. 

 

Die vier factoren dragen dus bij aan de nivellering van de dialecten, die meestal in twee bewegingen 

gebeurt. Eerst groeien de verschillende dialecten steeds meer naar elkaar toe en neemt hun onderlinge 

verstaanbaarheid toe, zonder dat het dialect daarom standaardtaliger wordt. In tweede instantie pas 

convergeren de dialecten met de standaardtaal (Van Ouytsel 2012:32-33). Dat proces verloopt 

bovendien in verschillende gradaties: niet alle taalcomponenten verdwijnen even snel. De 

woordenschat is volgens Devos & Vandekerckhove (2005:108) het onderdeel van het dialect dat het 

eerst verloren gaat. Dat is ook de reden waarom dit onderzoek over dialectverlies zich focust op het 

lexicon. Meer bepaald wordt in deze masterscriptie het lexicale dialectverlies in de West-Vlaamse stad 

Ieper onderzocht, in het bijzonder voor de woordvelden kinderspelen en dieren. Bovendien wordt er 

nagegaan welke factoren een bepalende invloed hebben op het dialectverlies in Ieper. Deze scriptie is 

een uitbreiding van een ongepubliceerde bachelorscriptie die enkel het woordveld dieren behandelt en 

uit een kleinschaliger onderzoek bestaat.
1
 

 

Na deze inleiding geven we eerst uitleg over de stad Ieper en haar dialect. In het derde hoofdstuk 

bespreken we drie hypotheses over parameters die een rol kunnen spelen bij lexicaal dialectverlies. 

Het vierde hoofdstuk behandelt vervolgens de selectie van de informanten, het opstellen van de 

vragenlijst en de verwerking van de gegevens. In het vijfde hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten 

voor het woordveld dieren per begrip geanalyseerd. Daaropvolgend wijden we een hoofdstuk aan de 

resultaten voor het woordveld kinderspelen. Het zevende hoofdstuk maakt een algemene voorstelling 

van het lexicale dialectverlies voor de woordvelden dieren en kinderspelen in Ieper aan de hand van de 

behandelde parameters. We sluiten deze scriptie af met een algemene conclusie. 

                                                      
1
 Godderis, S. (2013). Lexicaal dialectverlies in Ieper. Onuitgegeven bachelorproef. 
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Figuur 1  –  Ieper en zijn 

grensgemeenten 

 

Figuur 2  –  Ieper en zijn 

deelgemeenten 

2 Situering 

 

In dit hoofdstuk wordt eerst de geografische ligging van Ieper besproken en daarna wordt het Ieperse 

dialect in het Zuid-Nederlandse taallandschap gesitueerd. 

 

2.1 Geografisch
2
 

 

De stad Ieper bevindt zich in het zuidwesten van West-

Vlaanderen. Figuur 1 (naar: Van Volcem 18/03/2013) hiernaast 

stelt de provincie West-Vlaanderen voor, met Ieper in het grijs 

gekleurd. In het noordoosten grenst Ieper aan de gemeente 

Langemark-Poelkapelle (1), in het oosten aan de gemeente 

Zonnebeke (2), in het zuidoosten aan de Henegouwse stad 

Komen-Waasten (3), in het zuiden aan de gemeente Heuvelland 

(4), in het westen aan de stad Poperinge (5), in het noordwesten 

aan de gemeente Vleteren (6) en in het noorden aan de stad Lo-

Reninge (7). 

  

Ieper bestaat uit elf 

deelgemeentes, die op figuur 2 afgebeeld zijn (naar: 

Homepage Ieper 20/10/2005). Het gaat om Zuidschote (1), 

Boezinge (2), Sint-Jan (3), het centrum van Ieper zelf (4), 

Zillebeke (5), Hollebeke (6), Voormezele (7), Dikkebus (8), 

Vlamertinge (9), Elverdinge (10) en Brielen (11). De 

gemeente Ieper heeft een totale oppervlakte van 130,61 

vierkante kilometer en telt 34978 inwoners, volgens de laatste 

cijfers van de Algemene Directie Statistiek en Economische 

Informatie (ADSEI 19/04/2014 en ADSEI 11/10/2013).  

  

  

                                                      
2
 Gebaseerd op: Godderis, S. (2013). Lexicaal dialectverlies in Ieper. Onuitgegeven bachelorproef. 
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Figuur 4  –  Het West-Vlaamse 

dialectgebied 

 

Figuur 3  –  Het Zuid-Nederlandse dialectlandschap 

2.2 Taalkundig
3
 

 

 

Na de geografische lokalisering van Ieper volgt nu de taalkundige situering. Waar bevindt het Ieperse 

dialect zich in het Zuid-Nederlandse dialectlandschap? Op figuur 3 (naar: Taeldeman 2001:8) 

herkennen we de vier Zuid-Nederlandse hoofddialecten, meer bepaald het West-Vlaams, het Oost-

Vlaams, het Brabants en het Limburgs. Ieper ligt in het West-Vlaamse dialectgebied. We zien dat het 

West-Vlaamse dialectgebied niet volledig samenvalt met de grenzen van de provincie West-

Vlaanderen. Het dialectgebied beslaat in het westen bijvoorbeeld een deel van het Franse 

Noorderdepartement en in het oosten van West-Vlaanderen wordt er een overgangsdialect gesproken 

dat doorspekt is van Oost-Vlaamse kenmerken. (Devos & Vandekerckhove 2005:20-21) 

 

In vergelijking met bijvoorbeeld het Oost-Vlaams, is het West-Vlaams een behoorlijk homogeen 

dialect. Dialectsprekers uit verschillende uithoeken van het West-

Vlaamse dialectgebied begrijpen elkaar namelijk zonder veel 

moeite. Alleen het heel conservatieve Frans-Vlaams kan soms 

communicatieproblemen veroorzaken. Ondanks de homogeniteit, 

kunnen we in het West-Vlaamse dialect toch vier subgebieden 

onderscheiden: het Noord-West-Vlaams (1), het westelijk West-

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

overgangsgebied tussen West- en Oost-Vlaanderen (4) (zie figuur 

4 uit Devos & Vandekerckhove 2005:29). Het Ieperse dialect 

behoort dus tot het westelijk West-Vlaamse dialectgebied (Devos 

& Vandekerckhove 2005:28-29). 

  

                                                      
3
 Gebaseerd op: Godderis, S. (2013). Lexicaal dialectverlies in Ieper. Onuitgegeven bachelorproef. 
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3 Hypotheses 

 

Dit hoofdstuk kaart drie hypotheses aan over dialectverlies. Eerst wordt de invloed van de parameter 

leeftijd op de dialectkennis besproken. Vervolgens behandelen we de invloed van de parameter 

opleidingsniveau. En ten slotte bespreken we de invloed van de parameter woordveld op de 

dialectkennis. 

 

3.1 Invloed van de parameter leeftijd
4
 

 

De eerste hypothese is dat de leeftijd van de informanten een invloed heeft op hun dialectkennis. 

Aangezien de dialecten de laatste decennia steeds minder gesproken worden in minder 

communicatieve situaties, zouden ouderen betere dialectsprekers zijn dan jongeren (Devos & 

Vandekerckhove 2005:142-144). Met dit onderzoek willen we uitzoeken of de ouderen in Ieper 

inderdaad een betere dialectkennis hebben dan de jongere generaties, met name voor de woordvelden 

dieren en kinderspelen. Daarom hebben we de informanten voor ons onderzoek ook onderverdeeld in 

drie leeftijdscategorieën (zie 4.1). 

 

3.2 Invloed van de parameter opleidingsniveau
5
 

 

Ten tweede gaan Devos & Vandekerckhove (2005:143-144) ervan uit dat er bij mensen uit de hogere 

klasse meer dialectverlies is dan bij wie tot de lagere klasse behoort. Sociale klasse is echter een 

moeilijk meetbare parameter en daarom verbinden we de klasse met het opleidingsniveau, wat ook 

Taeldeman (1991:43) doet. Een hoog opleidingsniveau wordt in verband gebracht met een hoge 

sociale klasse en een laag opleidingsniveau met een lagere klasse. Met andere woorden, 

laagopgeleiden zouden betere dialectsprekers zijn dan hoogopgeleiden. Ook die hypothese zullen we 

aan de hand van dit onderzoek verifiëren: kennen Ieperlingen met een lager opleidingsniveau meer 

dialectbenamingen voor dieren en kinderspelen dan die met een hoger opleidingsniveau? Om dat te 

achterhalen hebben we in onze groep informanten de hoog- en de laagopgeleiden onderscheiden (zie 

4.1). 

 

3.3 Invloed van de parameter woordveld 

 

De derde parameter die een rol kan spelen bij de dialectkennis is de invloed van het semantische veld 

of woordveld. Taeldeman (1991:43) stelt vast dat dialectwoorden uit de informele sfeer beter 

behouden zijn dan die die geregeld in formele situaties gebruikt worden. In dit onderzoek worden de 

woordvelden dieren en kinderspelen onderzocht. We gaan ervan uit dat de dialectbenamingen voor 

dieren minder goed gekend zijn dan die uit het woordveld kinderspelen. Kinderspelen behoren 

namelijk tot het informele sociale domein en Taeldeman (1991:43) beweert dat “hoe meer het om een 

solidariteitssituatie tussen de gesprekspartners gaat, hoe meer er dialect gesproken wordt.” Dieren 

                                                      
4
 Gebaseerd op: Godderis, S. (2013). Lexicaal dialectverlies in Ieper. Onuitgegeven bachelorproef. 

5
 Gebaseerd op: Godderis, S. (2013). Lexicaal dialectverlies in Ieper. Onuitgegeven bachelorproef. 
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behoren in tegenstelling tot kinderspelen eerder tot het externe domein. Bovendien worden 

benamingen voor dieren vaak in schoolse context aangeleerd, waar het Standaardnederlands de norm 

is.  
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4 Onderzoeksopzet 

 

In dit hoofdstuk kaarten we eerst aan hoe we onze informanten hebben geselecteerd. De tweede 

paragraaf beschrijft welke dialectwoorden in aanmerking kwamen voor de enquête en hoe de 

vragenlijst werd afgenomen. In de laatste paragraaf wordt uitgelegd hoe de gegevens werden verwerkt. 

 

4.1 Informanten
6
 

 

Om het dialectverlies in Ieper vast te stellen hadden we ten minste 72 informanten nodig, maar 

uiteraard kon niet eender wie deelnemen aan het onderzoek. Aangezien het niet eenvoudig bleek om 

geschikte informanten te vinden, hebben we ons beperkt tot drie voorwaarden waaraan elke informant 

in ieder geval moest voldoen om te mogen meewerken. 

 

Ten eerste moest elke informant in het centrum van Ieper opgegroeid zijn. Zelfs wie in een 

deelgemeente van Ieper opgroeide, kwam niet in aanmerking voor dit dialectonderzoek. Alle Ieperse 

deelgemeentes hebben immers een verschillende Kloekecode. Concreet betekent dat dat de dialecten 

van de verschillende deelgemeentes onderlinge afwijkingen vertonen. Hoewel die kleine verschillen 

volgens Van den Berg (2003) voornamelijk fonologisch van aard zijn, hebben we enkel de sprekers 

van het Ieperse stadsdialect (Kloekecode: N072p) in het onderzoek opgenomen. 

 

Ten tweede moest de moeder van de informanten ook in Ieper opgegroeid zijn, aangezien aangenomen 

wordt dat de moeder nog steeds het meest instaat voor de opvoeding van de kinderen (zie bijvoorbeeld 

Lefebvre & Dejonckheere 2014:36). Ook hier konden mensen met een moeder uit een Ieperse 

deelgemeente niet deelnemen aan het onderzoek, opnieuw om invloed van andere dialecten te 

vermijden. 

 

In het ideale geval was de vader van de informant ook een geboren en getogen Ieperling, maar dat 

criterium bleek onmogelijk vol te houden. Onze derde voorwaarde was daarom dat de vader van de 

informanten een West-Vlaming moest zijn. Eén keer hebben we een uitzondering op dit criterium 

gemaakt. De vader van één van de informanten groeide immers gedeeltelijk in Ieper op en deels in 

Waasten, in de provincie Henegouwen, waar ook een West-Vlaams dialect wordt gesproken 

(Kloekecode: N127p) 

 

Om onze twee eerste vooropgestelde hypotheses (zie 3.1 en 3.2) te verifiëren, hebben we onze 72 

informanten in zes even grote sociolinguïstische groepen onderverdeeld naargelang hun leeftijd en hun 

opleidingsniveau. De drie leeftijdsgroepen werden als volgt opgebouwd: de jongeren van 18 tot en met 

34 jaar; de middengroep van 35 tot en met 59 jaar en de ouderen vanaf 60 jaar. Voor de parameter 

opleidingsniveau werden verschillende criteria gehanteerd per leeftijdscategorie. Bij de twee jongste 

groepen behoorden informanten tot de laagopgeleiden als ze een BSO- of TSO-opleiding hadden 

gevolgd en als ze geen diploma van verdere studies behaald hadden. Wie tot de jongeren of de 

                                                      
6
 Gebaseerd op: Godderis, S. (2013). Lexicaal dialectverlies in Ieper. Onuitgegeven bachelorproef. 
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middengroep behoorde en een ASO-diploma of een diploma hoger onderwijs had, werd als 

hoogopgeleid beschouwd. De ouderen die minimaal tot hun zeventiende naar school zijn geweest 

werden gecategoriseerd als hoogopgeleid; degene die minder lang naar school zijn geweest, werden bij 

de laagopgeleiden gezet, omdat het algemene opleidingsniveau vroeger veel lager lag (zie 1). 

 

Op die manier werden er zes groepen samengesteld: 

 

I. 18-34 jaar, hoogopgeleid: 

1. Robin Verslype (18), student 

2. Elyn Louagie (19), student 

3. Thijs Gillioen (20), student 

4. Quinten Delahaye (20), student 

5. Bart Dequecker (21), student 

6. Charlotte Vanmoerkerke (22), student 

7. Tim Pannekoucke (20), student 

8. Niels Kestelyn (22), student 

9. Nada Moerman (23), onderwijzeres 

10. Niels Nevejan (23), student 

11. Serano Dehaene (26), lector 

12. Mathieu Dehaene (34), schooldirecteur 

 

II. 18-34 jaar, laagopgeleid: 

1. Axel Delattre (18), student 

2. Linde Callens (19), student 

3. Kasper Verschueren (22), student 

4. Kenneth Vandamme (23), student 

5. Kenny Laheye (25), automecanicien  

6. Frederique Bondue (28), elektricien 

7 Judith Messine (20), student 

8. Tessa Denys (20), student 

9. Sarah Mylle (21), student 

10. Frieke Vandekerckhove (22), student 

11. Laura Verhooghe (22), student 

12. Isabelle Depoorter (33), zorgkundige 

 

III. 35-59 jaar, hoogopgeleid: 

1. Siegried Lemaire (42), huisvrouw 

2. Katrien Vanspranghe (47), onderwijzeres 

3. Marie-Dominique Coudron (48), leerkracht 

4. Roos Bauden (55), onderwijzeres 

5. Vanessa Vandaele (38), receptioniste 

6. Frank Hosten (41), leerkracht 
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7. Pieter D’Haene (48), leerkracht 

8. Joke Menu (52), psychologisch verpleegkundige 

9. Hans Deruddere (54), kinesitherapeut 

10. Stefaan Pannekoucke (54), directeur bouwfirma 

11. Guy Demeere (58), bediende 

12. Patrick Claeys (58), arbeider 

 

IV. 35-59 jaar, laagopgeleid: 

1. Bart Verschaeve (37), bosarbeider en brandweerman 

2. Els Vancoillie (38), schoonmaakster 

3. Anne-Marie Havegheer (51), huishoudster 

4. Véronic Lewyllie (52), bediende 

5. Nicole Santy (54), stikster 

6. Lucrèse Mylle (55), schoonmaakster 

7. Ann Lenoir (43), bediende 

8. Claudine Merveillie (44), schoonheidsspecialiste 

9. Jeannick Behaeghel (44), huishoudhulp 

10. Roos Vervisch (48), zelfstandig 

11. Ingrid Van Echelpoel (59), onthaalmoeder 

12. Norbert Vanbecelaere (59), banketbakker 

 

V. 60 jaar of ouder, hoogopgeleid: 

1. Philippe Barbez (62), leerkracht 

2. Paul Victoor (65), ingenieur 

3. Marie-Rose Meulebrouck (67), bediende 

4. Mie-Jeanne Calliau (68), leerkracht 

5. Rosewitha Pannekoucke (75), telefoniste 

6. Luc Vanhaute (78), landmeter 

7. Carina Pinket (60), medisch secretaresse 

8. Rosette Bouchaert (66), verpleegster 

9. Willy Thieuw (66), onderwijzer 

10. Joseph Pollée (68), onderwijzer 

11. Raymond Merveillie (71), bediende 

12. Joseph Desramault (90), onderwijzer 

 

VI. 60 jaar of ouder, laagopgeleid: 

1. Erna Bekaert (62), verkoopster 

2. Jeanine Goemare (69), logistieke hulp in ziekenhuis 

3. Ivan Sinnaeve (75), landbouwer 

4. Gustave Candeel (79), kleermaker 

5. Emile Muylle (84), postbode 

6. Gustaaf Verheye (94), elektricien 
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7. Francine Broeck (65), kwaliteitscontroleur 

8. Nicole Degrootte (67), verpleegkundige 

9. Albert Doolaeghe (72), timmerman 

10. Fernande Soutaer (74), kapster 

11. Christiane Dewaele (80), huisvrouw 

12. Simonne Crepeele (81), huisvrouw 

 

4.2 Enquête
7
 

 

In wat volgt vertellen we welke woorden in aanmerking kwamen voor onze vragenlijst en hoe we de 

enquête hebben afgenomen. 

 

4.2.1 Opstellen van de vragenlijst 

Voor we ons onderzoek konden starten, moesten we eerst de dialectwoorden voor onze vragenlijst 

uitkiezen. We hebben de selectie beperkt tot de dialectbenamingen die verschillen van het 

Standaardnederlands op meer dan fonologisch vlak. De woorden die in aanmerking kwamen voor ons 

dialectonderzoek vertoonden voornamelijk lexicale afwijkingen van het Standaardnederlands. Enkele 

woorden die we opvroegen, verschilden echter enkel morfologisch van het Standaardnederlands. 

 

Om te weten te komen welke dialectwoorden in aanmerking kwamen, werden enkele 

dialectwoordenboeken gebruikt. Om voldoende woorden te vinden hebben we ons niet beperkt tot het 

jongste Ieperse dialectwoordenboek van Verheye (2008), maar hebben we eveneens een beroep 

gedaan op algemeen West-Vlaamse dialectwoordenboeken: De Bo (1873) en Debrabandere (2002, 

2010). Daarnaast hebben we in de vakgroep Nederlandse taalkunde van de Universiteit Gent (s.d.) de 

wetenschappelijke apparaten van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD) geraadpleegd 

om verwachte dialectwoorden op te tekenen. Van het WVD zelf hanteerden we de volgende twee 

afleveringen: De Pauw, Lefebvre & Van Keymeulen (2008) en Van den Heede & Van Keymeulen 

(1996). 

 

 4.2.2 Veldwerk 

We hebben het lexicale dialectverlies in Ieper onderzocht aan de hand van een enquête die we 

mondeling afnamen. Daarvoor maakten we gebruik van een vragenlijst met afbeeldingen en 

Nederlandse omschrijvingen die de informanten dan moesten benoemen met een dialectwoord (zie 

bijlage B). Er werden alleen omschrijvingen gebruikt als het te moeilijk bleek om een duidelijke 

afbeelding voor het concept te vinden, bijvoorbeeld voor het begrip kleurtikkertje. Alle antwoorden 

werden door de vragensteller genoteerd, ook de onverwachte. Soms viel het voor dat een informant 

niet herkende wat er op de afbeelding stond en dan werd er extra uitleg gegeven. Als de afbeelding 

voor ‘dikke bromvlieg’ bijvoorbeeld niet duidelijk was, reikten we een omschrijving aan als ‘een 

dikke vlieg die veel lawaai maakt als ze tegen het venster vliegt’. Als de informant geen dialectwoord 

opgaf voor een bepaald begrip, dan stelden we zelf een aantal verwachte dialectwoorden voor.  

 

                                                      
7
 Gebaseerd op: Godderis, S. (2013). Lexicaal dialectverlies in Ieper. Onuitgegeven bachelorproef. 
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Wanneer de informant beweerde een bepaald dialectwoord zelf te gebruiken, categoriseerden we het 

als ‘actieve kennis’. Ook de passieve kennis van de dialectwoorden werd onderzocht. De dialectkennis 

werd ‘passief’ genoemd als de zegsman verklaarde een gesuggereerd woord wel te kennen, maar het 

zelf niet te gebruiken. Als de informant het bewuste dialectwoord helemaal niet kende, ook niet van 

horen zeggen, dan beschouwden we dat woord als ‘onbekend’.  

 

Er waren echter ook enkele nadelen aan de mondelinge enquête. Ten eerste was het zeer tijdrovend om 

bij iedereen afzonderlijk langs te gaan om de vragenlijst af te nemen. Bovendien bestond het risico dat 

we een onderzoekersparadox zouden creëren. De meeste informanten kenden we immers niet 

persoonlijk en daardoor kon het taalgebruik van de informanten soms wat gekunsteld zijn. Nu eens 

ontschoten informanten bepaalde woorden die ze normaal gezien dagelijks in de mond namen en dan 

weer noemden zegslieden woorden op die eigenlijk niet correct waren, om de onderzoeker toch van 

dienst te kunnen zijn. Die onjuiste woorden hebben we bij de bespreking van de resultaten als 

gelegenheidsantwoorden geklasseerd. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd om de 

onderzoekersparadox tegen te gaan. Ten eerste gingen we bij de informanten thuis langs, met 

uitzondering van een aantal jongeren dat liever elders afsprak voor het interview. De kans was immers 

groter dat we spontaan taalgebruik optekenden in de vertrouwde omgeving van de informanten, dan op 

onbekend terrein. Ten tweede spraken we altijd dialect terwijl we de enquêtes afnamen, om zo de 

invloed van het Standaardnederlands op de antwoorden te verminderen. 

 

4.3 Verwerking van de gegevens
8
 

 

In wat volgt, hebben we het eerst over hoe de gegevens in het Officeprogramma Access werden 

ingevoerd. Vervolgens bespreken we welke berekeningen we in Excel hebben uitgevoerd. 

 

4.3.1 Invoer in Access 

Allereerst hebben we van elke informant enkele biografische gegevens in Access ingevoerd: de naam, 

de leeftijd en het opleidingsniveau. Zo konden we tijdens de latere analyse van de antwoorden 

eenvoudig een onderscheid maken tussen de twee opleidingsniveaus en de drie leeftijdsgroepen, door 

de gegevens naargelang de onderzochte parameter op te vragen in Excel. Door eveneens de naam van 

de informanten in Access op te geven konden we er nadien de papieren versies nog eens op naslaan als 

er eventueel iets fout was gelopen tijdens het invoeren van de antwoorden. Alle antwoorden die de 

informanten hebben opgegeven, hebben we ingevoerd in een aparte databank per informant. We 

streefden niet naar fonetische nauwkeurigheid bij het invoeren van de data, aangezien enkel 

dialectwoorden die morfologische of lexicale verschillen vertoonden met het Nederlands in onze 

vragenlijst opgenomen zijn. 

 

In de databank verschaften we elk antwoord één van de vier volgende labels: ‘actieve kennis’, 

‘passieve kennis’, ‘Nederlands’ en ‘geen antwoord’. Wanneer de zegslieden spontaan het dialectwoord 

voor een bepaald begrip opgaven, of wanneer de informant zei een bepaald dialectwoord zelf te 

gebruiken, dan werd het onder ‘actieve kennis’ geklasseerd. Gaf een informant aan een bepaald 

                                                      
8
 Gebaseerd op: Godderis, S. (2013). Lexicaal dialectverlies in Ieper. Onuitgegeven bachelorproef. 
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dialectwoord wel te kennen, maar zelf niet te gebruiken, dan beschouwden we dat als ‘passieve 

kennis’. Soms kenden informanten geen dialectwoord voor een bepaald begrip, maar konden ze de 

afbeelding of omschrijving wel benoemen met een algemeen Nederlands woord. Die antwoorden 

kregen het label ‘Nederlands’. Het viel echter ook voor dat informanten helemaal geen benaming 

hadden voor het afgebeelde of omschreven concept, of een verkeerd concept benoemden. Dan werd 

het etiket ‘geen antwoord’ toegekend. Voor het begrip ‘langpootmug’ gaven sommige zegslieden 

bijvoorbeeld de woorden spin of kobbe op, die onder de noemer ‘geen antwoord’ werden geplaatst, 

omdat ze eigenlijk een ander concept benoemden. 

 

De laatste stap die we in het programma Access uitvoerden, bestond erin bepaalde informatie op te 

vragen uit de databank. We stelden een aantal query’s op om zo de gewenste gegevens naargelang de 

onderzochte parameter te verkrijgen. De resultaten van de query’s hebben we dan aan de hand van een 

draaitabel of pivot table naar het Officeprogramma Excel geëxporteerd. Op die manier stond ons 

Excelbestand voortdurend in verbinding met de databank. Met andere woorden, als er achteraf nog 

dingen aangepast dienden te worden in de databank, hoefden we niets meer te veranderen in de 

tabellen in Excel.  

 

4.3.2 Berekening in Excel 

Met behulp van de gegevens in de draaitabellen werden er voor elk dialectwoord afzonderlijk één 

frequentietabel en twee kruistabellen gegenereerd. We hebben alleen tabellen opgemaakt voor de 

verschillende dialectwoorden en niet voor de Nederlandse woorden, aangezien enkel de dialectkennis 

relevant is voor ons onderzoek.  

 

In de frequentietabellen hebben we drie waarden opgenomen, namelijk ‘actief’, ‘passief’ en 

‘onbekend’. De waarden ‘actief’ en ‘passief’ zijn gelijk te stellen met de labels ‘actieve kennis’ en 

‘passieve kennis’ in Access. Tot de waarde ‘onbekend’ rekenen we de informanten die het 

dialectwoord in kwestie niet kenden. Met andere woorden, wanneer een informant zowel het bewuste 

dialectwoord als een Nederlandse term opgaf voor een bepaald begrip, dan werd hij niet bij de waarde 

‘onbekend’ geteld. Op die manier is elke informant slechts één keer per tabel opgenomen, waardoor 

het totaal aantal antwoorden steeds 72 bedraagt en de tabellen per dialectwoord eenvoudig vergeleken 

kunnen worden. De frequentietabellen geven zowel de absolute als de relatieve frequentie van de drie 

waarden weer. Hieronder geven we een voorbeeld van hoe een frequentietabel eruit kan zien. 

 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 27 37,50% 

Passief 11 15,28% 

Onbekend 34 47,22% 

Totaal 72   

 

De kruistabellen worden voor de twee extern-linguïstische parameters apart opgesteld. De drie 

waarden ‘actief’, ‘passief’ en ‘onbekend’ worden tegelijkertijd beschouwd met de drie 
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18-34 35-59 60 + 

leeftijdscategorieën of de twee opleidingsniveaus. Voorbeelden van een kruistabel voor de respectieve 

parameters leeftijd en opleidingsniveau staan hieronder. 

 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 9 18 27 

Passief 1 6 4 11 

Onbekend 23 9 2 34 

Totaal 24 24 24 72 

 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 14 13 27 

Passief 5 6 11 

Onbekend 17 17 34 

Totaal 36 36 72 

 

Nadat we de verschillende tabellen hebben opgesteld, hebben we aan de hand van een 

Chikwadraattoets gecontroleerd of de resultaten veralgemeend mogen worden voor de volledige 

populatie. Met andere woorden: beïnvloedt de parameter leeftijd of opleidingsniveau de kennis van de 

dialectwoorden? Als de uitkomst van de Chikwadraattoets, de zogenoemde p-waarde, kleiner is dan 

0,05, dan wordt die als significant beschouwd, wat betekent dat de resultaten geëxtrapoleerd mogen 

worden. Als de p-waarde kleiner dan 0,01 is, dan is het resultaat hoogst significant. De gegevens 

vertonen een tendens als de p-waarde kleiner dan 0,10 is, maar groter dan 0,05. Resultaten die een 

tendens weergeven zijn echter niet veralgemeenbaar naar de volledige populatie. Enkel als de 

resultaten significant zijn, stellen we ook cirkeldiagrammen op voor die gegevens. Een cirkeldiagram 

geeft namelijk duidelijk de spreiding weer. Hieronder geven we een voorbeeld van drie 

cirkeldiagrammen, met gegevens voor de bovenstaande kruistabel van de parameter leeftijd. 

 

 

 

 

  

 

Ten slotte hebben we de algemene dialectscores berekend. Het gemiddelde van alle relatieve 

frequenties van de ‘actieve kennis’ wordt voor de parameters leeftijd, opleidingsniveau en voor de 

beide woordvelden uitgerekend. Op die wijze wordt er een globaal beeld geschetst van de 

dialectkennis van de twee onderzochte woordvelden en de invloed die de verschillende parameters 

hebben op het dialectverlies. 
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5 Resultaten: woordveld dieren
9
 

 

In dit hoofdstuk worden per begrip de opgegeven dialectwoorden voor het woordveld dieren 

besproken. We rangschikken de begrippen in de alfabetische volgorde van de Nederlandse 

benamingen. Voor elk begrip sommen we eerst de dialectwoorden op die we in de geraadpleegde 

dialectwoordenboeken teruggevonden hebben. Daarna bespreken we welke woorden de informanten 

allemaal opgesomd hebben voor dat begrip en hoeveel keer elk woord werd genoemd. Bij de 

opgegeven dialectwoorden geven we de exacte cijfers mee per woord. Bij de Nederlandse termen, 

echter, groeperen we meestal de antwoorden, aangezien die minder relevant zijn voor ons 

dialectonderzoek. Per begrip vermelden we ook hoeveel mensen de afbeelding of de omschrijving niet 

kunnen benoemen. 

 

Nadat we de antwoorden per begrip hebben opgesomd, bespreken we de opgegeven 

dialectbenamingen. Voor elk dialectwoord geven we een frequentietabel weer. Daarop volgt eerst een 

kruistabel voor de variabele leeftijd en de uitkomst van de chikwadraattoets voor die parameter. 

Daarna komt een kruistabel voor de variabele opleidingsniveau, met aansluitend het resultaat van de 

chikwadraattoets voor die parameter. Tot slot geven we nog een korte conclusie voor elk dialectwoord. 

 

5.1 Appelmade 

 

Bij het concept ‘appelmade’ hadden we vier dialectwoorden voorzien. Onder het lemma fruitmade 

vonden we in de wetenschappelijke apparaten van het WVD de volgende vier dialectwoorden terug: 

fruitworm, appelworm, jantje rut en pietje rut. Het woord fruitmade vonden we echter niet in Van 

Dale (2011) terug, waardoor we het concept samenvatten onder de Nederlandse benaming appelmade. 

Vijf informanten gaven het woord fruitworm op en twee informanten vermeldden appelworm. Jantje 

rut werd 21 keer geantwoord en het antwoord pietje rut kwam negentien keer voor. De appelmade op 

de foto werd vier keer benoemd met rutje, waarschijnlijk een verkorting van jantje rut of pietje rut. 

We namen rutje niet op als variant van jantje rut of pietje rut, aangezien we niet wisten van welk van 

de twee woorden rutje de verkorting was. 26 informanten konden de appelmade op de afbeelding niet 

exact benoemen. Elf informanten gaven de algemene term worm op, die in Van Dale de betekenis 

‘insectenlarve’ krijgt. Twee informanten vermeldden naast de benaming jantje rut ook de term 

wormestichte, maar dat woord namen we niet in de analyse op, omdat dat woord op het concept 

‘wormstekigheid’ ofwel ‘aantasting door wormen of rupsen’ doelt en niet op de appelmade zelf. We 

tekenden ook één keer rups op, wat eveneens een hyperoniem is voor appelmade. Van Dale vermeldt 

voor appelmade immers de betekenis ‘rups van de fruitmot’. Tot slot werden de woorden fernijn en 

asticot ook nog opgegeven. Die hebben we ook als ‘onbekend’ geklasseerd. Fernijn is namelijk een 

algemene term voor ‘ongedierte’ (zie 5.36) en asticot is het Franse woord voor een larve van de 

vleesvlieg die als aas wordt gebruikt (Rey-Debove & Rey 2011). Asticot benoemt dus ook niet de 

precieze diersoort. 

 

                                                      
9
 Gebaseerd op: Godderis, S. (2013). Lexicaal dialectverlies in Ieper. Onuitgegeven bachelorproef. 
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5.1.1 Appelworm 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 2 2,78% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 70 97,22% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 1 1 2 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 23 23 70 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,905433122 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 0 2 2 

Passief 0 0 0 

Onbekend 36 34 70 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,357517335 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord appelworm werd slechts twee keer geantwoord. De twee informanten waren 

laagopgeleid, maar toch had de parameter opleidingsniveau geen significante invloed op de 

dialectkennis. Dat resultaat was te wijten aan het lage aantal informanten dat het woord kende. De 

leeftijd had evenmin een invloed op de dialectkennis. Eén van de twee bewuste informanten behoorde 

tot de middengroep en de andere tot de oudste leeftijdscategorie. 
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5.1.2 Fruitworm 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 5 6,94% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 67 93,06% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 3 1 5 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 23 21 23 67 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,787190103 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 3 2 5 

Passief 0 0 0 

Onbekend 33 34 67 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,898110033 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Er waren maar vijf informanten die het woord fruitworm kenden en ook zelf gebruikten. Geen van 

beide parameters was bepalend voor de dialectkennis van dat woord. Van de informanten die 

fruitworm bezigden, behoorden er drie tot de middengroep en telkens één tot de oudste en jongste 

leeftijdscategorie. Op het vlak van het opleidingsniveau zagen we een verdeling van drie 

hoogopgeleiden ten opzichte van twee laagopgeleiden. 
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18-34 35-59 60 + 

5.1.3 Jantje rut 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 20 27,78% 

Passief 1 1,39% 

Onbekend 51 70,83% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 7 13 20 

Passief 0 1 0 1 

Onbekend 24 16 11 51 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000557226 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 12 8 20 

Passief 1 0 1 

Onbekend 23 28 51 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,318192721 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord jantje rut was door 21 informanten gekend, maar leed onder sterk dialectverlies. De 

parameter leeftijd oefende een heel belangrijke invloed uit op de dialectkennis. Geen enkele jongere 

kende het dialectwoord jantje rut en de kennis nam duidelijk toe met de leeftijd. Bij de middengroep 

waren er zeven informanten die jantje rut zelf gebruikten en één informant die het woord wel kende, 

maar niet zelf zou gebruiken. Bij de oudste groep werd jantje rut door dertien zegslieden gebezigd. 

Het opleidingsniveau van de informanten had geen significante invloed op de kennis van jantje rut. Er 
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waren vreemd genoeg wel meer hoogopgeleiden dan laagopgeleiden die het woord kenden, maar dat 

resultaat mag dus niet veralgemeend worden. 

 

5.1.4 Pietje rut 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 18 25,00% 

Passief 1 1,39% 

Onbekend 53 73,61% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 2 8 8 18 

Passief 1 0 0 1 

Onbekend 21 16 16 53 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,138909882 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 9 9 18 

Passief 0 1 1 

Onbekend 27 26 53 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,600835578 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Negentien informanten beweerden pietje rut te kennen, onder wie er achttien het woord ook zelf 

gebruikten. De dialectkennis ondervond geen significante invloed van de parameter leeftijd, hoewel uit 

de kruistabel bleek dat pietje rut beter gekend was bij de twee oudste groepen dan bij de jongeren. Er 

waren namelijk in de twee oudste groepen telkens acht zegslieden die pietje rut bezigden, tegenover 

slechts twee jongeren die het woord gebruikten en één extra jongere die het woord enkel herkende, 

maar niet zelf gebruikte. Toch konden we die minder goede dialectkennis bij de jongste groep niet 

veralgemenen. Het opleidingsniveau speelde geen rol voor de dialectkennis. Er waren evenveel hoog- 

als laagopgeleiden die pietje rut actief kennen, aangevuld met nog één laagopgeleide die het woord 

enkel passief kende. 
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5.1.5 Rutje 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 4 5,56% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 68 94,44% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 1 3 4 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 23 21 68 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,447270947 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 3 4 

Passief 0 0 0 

Onbekend 35 33 68 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,58895131 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Vier informanten gaven rutje op als woord voor ‘appelmade’. Geen enkele parameter was bepalend 

voor het gebruik van dat woord. Eén van de vier informanten behoorde tot de middelste 

leeftijdscategorie en drie informanten maakten deel uit van de oudste leeftijdsgroep. Bovendien was 

één van de vier informanten die rutje bezigden hoogopgeleid en waren er drie laagopgeleid. 

 

5.2 Big 

 

Voor het begrip ‘big’ verwachtten we het dialectwoord vikken. We hadden dat immers teruggevonden 

in Debradandere (2002, 2010) en in De Bo (1873). Desalniettemin herkende geen enkele informant het 

woord vikken. 49 informanten gebruikten het woord zwijn of zijn verkleinwoord zwijntje. Die werden 

samengenomen onder zwijn. Zwijn vonden we wel in Van Dale terug, maar enkel met de betekenis 

‘wild zwijn’. Zwijn met de betekenis ‘big’ namen we daarom wel als dialectwoord op. Vervolgens 
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herkenden zeventien zegslieden het dialectwoord zwijnejong en gebruikten twee informanten 

melkzwijntje. Ten slotte benoemden acht informanten het dier op de afbeelding met het Nederlandse 

woord big. Iedereen herkende het dier op de foto. 

 

5.2.1 Zwijn 

Frequentietabel  

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 49 68,06% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 23 31,94% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd  

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 17 13 19 49 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 7 11 5 23 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,466171656 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau  

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 24 25 49 

Passief 0 0 0 

Onbekend 12 11 23 

Totaal 36 36 72 

 

Chikwadraattoets 

p = 0,968561583 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord zwijn werd door 49 informanten opgegeven, maar geen enkele parameter had een 

significante invloed op de kennis van dat woord. Op het vlak van het opleidingsniveau was de 

dialectkennis van zwijn evenwichtig verdeeld over de verschillende opleidingsniveaus. 24 

hoogopgeleiden en 25 laagopgeleiden hanteerden het woord zwijn. Als we de drie leeftijdsgroepen 

beschouwden, dan merkten we dat er iets meer ouderen het woord zwijn gebruikten dan informanten 

uit de twee jongste groepen. De jongeren kenden het woord zwijn voor ‘big’ bovendien beter dan de 

middengroep. Er was echter geen sprake van een tendens. 
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18-34 35-59 60 + 

5.2.2 Zwijnejong 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 16 22,22% 

Passief 1 1,39% 

Onbekend 55 76,39% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 3 10 3 16 

Passief 1 0 0 1 

Onbekend 20 14 21 55 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,046012221 

0,01 < p < 0,05 (significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 8 8 16 

Passief 0 1 1 

Onbekend 28 27 55 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,601041732 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Zeventien informanten herkenden het woord zwijnejong voor ‘big’. De leeftijd was wel significant 

voor de kennis van het dialectwoord, maar vreemd genoeg nam de kennis niet toe met de leeftijd. Er 

waren vier jongeren die zwijnejong kenden, van wie er drie het woord ook actief bezigden. Bij de 

middengroep was het woord beduidend beter gekend, namelijk bij tien informanten. Bij de oudste 

groep was de kennis dan weer veel lager. Zwijnejong werd immers slechts door drie van de oudere 

informanten gebruikt. Het opleidingsniveau was niet van belang voor de kennis van het woord 
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zwijnejong. Evenveel hoog- als laagopgeleiden gebruikten het dialectwoord actief. Er was bovendien 

nog één laagopgeleide die het woord wel herkende, maar niet zelf gebruikte. 

 

5.2.3 Melkzwijntje 

Frequentietabel 

 

Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 2 2,78% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 70 97,22% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 0 2 2 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 24 22 70 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,390759857 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 1 2 

Passief 0 0 0 

Onbekend 35 35 70 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 1 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Twee informanten zeiden melkzwijntje tegen een big. Die informanten waren evenredig verdeeld over 

de groepen hoogopgeleid en laagopgeleid. De parameter opleidingsniveau was dus niet beslissend. De 

leeftijd was eveneens een onbelangrijke parameter voor de kennis van het woord melkzwijntje, maar 

het viel wel op dat de twee informanten die melkzwijntje gebruikten, tot de oudste leeftijdscategorie 

behoorden. 
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18-34 35-59 60 + 

5.3 Blankvoorn 

 

Voor het begrip blankvoorn voorzagen we het Ieperse dialectwoord rots. Dat vonden we namelijk 

terug in de wetenschappelijke apparaten van het WVD. Rots stond wel in Van Dale met de betekenis 

‘blankvoorn’, maar omdat rots in die betekenis het label gewestelijk kreeg, beschouwden we het toch 

als een dialectwoord. Rots was door 30 informanten gekend. Eén iemand kende enkel het Nederlandse 

woord voorn, dat zonder label in Van Dale stond. 39 mensen kenden geen naam voor het dier op de 

afbeelding. Er waren wel twee informanten die het woord jageling opgaven. Daarmee benoemden ze 

echter niet de vissoort, maar het feit dat ze zo’n vis gebruikten om op grotere vissen zoals snoeken en 

baarzen te jagen. Jageling werd dus onder het label ‘onbekend’ opgenomen. 

 

5.3.1 Rots 

Frequentietabel 

 

Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 24 33,33% 

Passief 6 8,33% 

Onbekend 42 58,33% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

 

18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 4 8 12 24 

Passief 0 2 4 6 

Onbekend 20 14 8 42 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,010598458 

0,01 < p < 0,05 (significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

 

Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 11 13 24 

Passief 4 2 6 

Onbekend 21 21 42 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,659240631 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het woord rots voor ‘blankvoorn’ was bij meer dan de helft van de informanten onbekend. Van de 30 

informanten die het woord wel herkenden, gebruikten 24 informanten het dialectwoord zelf. Voor de 

dialectkennis van rots was de leeftijd significant: de kennis nam toe met de leeftijd. Zestien ouderen 

kenden het woord rots, van wie er twaalf het woord zelf ook bezigden. Bij de middengroep kenden 

acht informanten rots actief en twee passief. Bij de jongste groep gebruikten slechts vier informanten 

het woord rots voor ‘blankvoorn’. De parameter opleidingsniveau had daarentegen geen invloed op de 

dialectkennis. Bij de beide groepen herkenden telkens vijftien informanten het dialectwoord rots. Bij 

de hoogopgeleiden waren er daarvan elf informanten die het woord zelf gebruikten, tegenover dertien 

bij de laagopgeleiden. 

 

5.4 Blauwe vleesvlieg 

 

We hadden voor het begrip ‘blauwe vleesvlieg’ het Ieperse dialectwoord Spaanse vlieg vooropgesteld. 

Dat hadden we teruggevonden in de wetenschappelijke apparaten van het WVD. Spaanse vlieg vonden 

we in Van Dale enkel terug als benaming voor een keversoort, dus konden we het als dialectwoord 

voor het concept ‘blauwe vleesvlieg’ categoriseren. Achttien zegslieden herkenden de naam Spaanse 

vlieg, van wie er vijftien de term ook zelf gebruikten. 43 informanten gaven strontvlieg op als 

benaming voor de blauwe vleesvlieg. We vonden strontvlieg in Van Dale enkel terug met de betekenis 

‘rosse vlieg die op uitwerpselen aast’, waardoor we strontvlieg voor ‘blauwe vleesvlieg’ wel als 

dialectbenaming beschouwden. Ten slotte konden 19 informanten het insect op de afbeelding niet 

precies benoemen. Allen gaven ze de generieke term vlieg op. 

 

5.4.1 Spaanse vlieg 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 15 20,83% 

Passief 3 4,17% 

Onbekend 54 75,00% 

Totaal 72   
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Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 5 9 15 

Passief 1 1 1 3 

Onbekend 22 18 14 54 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,085278801 

0,05 < p < 0,10 (tendens) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 7 8 15 

Passief 1 2 3 

Onbekend 28 26 54 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,788962067 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Bij alle groepen was het dialectwoord Spaanse vlieg bij de grote meerderheid onbekend. In totaal 

waren er vijftien informanten die Spaanse vlieg zelf gebruikten en waren er drie informanten die de 

dialectterm enkel herkenden. De parameter leeftijd was niet significant voor de dialectkennis van 

Spaanse vlieg, maar er was wel een tendens waar te nemen. Ouderen leken de dialectterm beter te 

beheersen dan jongeren. Bij de passieve kennis zagen we geen verschil, maar de actieve kennis maakte 

de tendens duidelijk. Slechts één jongere gebruikte zelf de benaming Spaanse vlieg. Bij de 

middengroep bezigden er vijf informanten de benaming zelf en bij de ouderen waren dat er negen. 

Toch mogen de resultaten uit de kruistabel niet veralgemeend worden naar de volledige populatie, 

omdat ze niet significant zijn. De parameter opleidingsniveau was niet van belang voor de kennis van 

Spaanse vlieg. De kennis bij hoogopgeleiden en laagopgeleiden was ongeveer gelijk, maar iets beter 

bij de laagopgeleiden. Zeven hoogopgeleiden hanteerden Spaanse vlieg zelf, tegenover acht 

laagopgeleiden. Dan was er nog één hoogopgeleide die de term enkel herkende, tegenover twee 

laagopgeleiden. 
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5.4.2 Strontvlieg 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 43 59,72% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 29 40,28% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 10 16 17 43 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 14 8 7 29 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,290853977 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 20 23 43 

Passief 0 0 0 

Onbekend 16 13 29 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,771187629 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Meer dan de helft van de informanten gaf het onvoorziene dialectwoord strontvlieg op. Door de 

jongeren werd het woord het minst gebruikt, namelijk door tien informanten. Bij de middelste groep 

en de oudste groep bezigden respectievelijk zestien en zeventien informanten strontvlieg. De leeftijd 

was echter geen significante parameter voor de kennis van dat woord. Ook het opleidingsniveau was 

niet significant: 20 hoogopgeleiden en 23 laagopgeleiden hanteerden de term strontvlieg. 

 

5.5 Bloedzuiger 

 

We hadden voor het begrip ‘bloedzuiger’ twee Ieperse dialectwoorden voorzien: lijkelaken en lokketis. 

Die woorden vonden we terug in de wetenschappelijke apparaten van het WVD. Vier informanten 

kenden het woord lijkelaken en slechts twee mensen kenden het woord lokketis. 58 informanten gaven 

het Nederlandse woord bloedzuiger op en acht mensen konden het dier op de foto niet benoemen. 
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5.5.1 Lijkelaken 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 2 2,78% 

Passief 2 2,78% 

Onbekend 68 94,44% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 1 1 2 

Passief 1 0 1 2 

Onbekend 23 23 22 68 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,730349084 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 1 2 

Passief 0 2 2 

Onbekend 35 33 68 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,357217026 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Slechts vier informanten kenden het woord lijkelaken, van wie er twee het woord ook zelf gebruikten 

om het concept ‘bloedzuiger’ te benoemen. Geen van beide parameters was significant voor de kennis 

van het dialectwoord. In de jongste groep was er één informant die het woord lijkelaken enkel 

herkende, in de middengroep was er één informant die aangaf het woord ook zelf te gebruiken en in de 

oudere groep kenden twee informanten het woord, onder wie één die lijkelaken ook zelf bezigde. De 

dialectkennis voor dat woord was dus behoorlijk evenredig verdeeld over de drie leeftijdsgroepen. Het 

opleidingsniveau had ook geen invloed op de dialectkennis. Er waren wel twee laagopgeleiden meer 

dan hoogopgeleiden die lijkelaken passief kenden als dialectwoord voor ‘bloedzuiger’. 
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5.5.2 Lokketis 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 0 0,00% 

Passief 2 2,78% 

Onbekend 70 97,22% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 0 0 0 

Passief 1 0 1 2 

Onbekend 23 24 23 70 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,905433122 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 0 0 0 

Passief 1 1 2 

Onbekend 35 35 70 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 1 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Er waren slechts twee informanten die het woord lokketis voor ‘bloedzuiger’ herkenden, maar geen 

enkele gebruikte het woord zelf. Geen enkele parameter had een invloed op de dialectkennis van dat 

woord, aangezien de twee bewuste informanten tot een andere leeftijdscategorie behoorden en een 

verschillend opleidingsniveau hadden. 

 

5.6 Bruine rat 

 

Voor het begrip ‘bruine rat’ hadden we in de wetenschappelijke apparaten van het WVD het Ieperse 

dialectwoord suatierat teruggevonden. Dat woord werd door 4 informanten opgegeven. 31 zegslieden 

konden het dier op de afbeelding enkel benoemen met een Nederlands woord, namelijk: bruine rat of 

rioolrat. 35 informanten konden geen precieze benaming opgeven voor het dier op de foto. De enen 

antwoordden met het hyperoniem rat; de anderen gaven de verkeerde knaagdierdiersoort op, namelijk: 
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muis, muskusrat of gerbil. Tot slot werd het woord aarderat ook twee maal opgegeven. Dat hebben 

we ook bij de categorie ‘onbekend’ geplaatst, omdat we aarderat in de wetenschappelijke apparaten 

van het WVD enkel terugvonden als dialectwoord voor ‘woelrat’. 

 

5.6.1 Suatierat 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 3 4,17% 

Passief 1 1,39% 

Onbekend 68 94,44% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 0 3 3 

Passief 0 0 1 1 

Onbekend 24 24 20 68 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,075783773 

0,05 < p < 0,10 (tendens) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 2 3 

Passief 0 1 1 

Onbekend 35 33 68 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,498536521 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

De kennis van het dialectwoord suatierat ging bijna volledig verloren. Enkel in de oudste 

leeftijdsgroep waren er vier informanten die het woord kenden. Eén informant kende het van horen 

zeggen en de drie anderen gaven het woord spontaan op. De leeftijd leek een invloed te hebben op de 

kennis van het woord suatierat, maar dat resultaat mag niet geëxtrapoleerd worden naar de volledige 

populatie, aangezien de resultaten slechts een tendens weergeven en niet significant zijn. Het 

opleidingsniveau had geen invloed op de dialectkennis, want de informanten die suatierat kenden, 

waren verdeeld over de beide opleidingsniveaus. Het woord was net iets minder goed gekend bij de 

hoogopgeleiden, aangezien slechts één hoogopgeleide het woord kende en ook zelf gebruikte. 
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5.7 Bunzing 

 

Voor het begrip ‘bunzing’ voorzagen we het dialectwoord fisjauw (alternatieve spelling: fisjouw). Dat 

hebben we teruggevonden in De Bo (1873), in Debrabandere (2002, 2010) en in de wetenschappelijke 

apparaten van het WVD. 37 zegsmannen kenden het dialectwoord fisjauw. Het Nederlandse woord 

bunzing werd drie keer opgegeven. 32 informanten kenden het dier op de foto niet, of benoemden het 

met fret of wezel. Dat zijn de Nederlandse namen voor andere diersoorten, waardoor ze niet als 

dialectwoord voor ‘bunzing’ worden beschouwd. 

 

5.7.1 Fisjauw 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 33 45,83% 

Passief 4 5,56% 

Onbekend 35 48,61% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd  

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 16 16 33 

Passief 1 0 3 4 

Onbekend 22 8 5 35 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,00000272131 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 16 17 33 

Passief 2 2 4 

Onbekend 18 17 35 

Totaal 36 36 72 
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Chikwadraattoets 

p = 0,970991825 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het Ieperse dialectwoord fisjauw was nog behoorlijk goed gekend bij de oudere groepen, maar leed 

onder sterk dialectverlies bij de jongeren. De parameter leeftijd was hoogst significant voor de kennis 

van fisjauw. Slechts twee jongeren kenden het dialectwoord, van wie er één het zelf ook gebruikte. Bij 

de twee oudste groepen hanteerden telkens zestien informanten de dialectterm en bij de oudste groep 

gaven er nog drie extra zegslieden aan het woord te herkennen. De parameter opleidingsniveau was 

insignificant voor de dialectkennis. De informanten die fisjauw kenden waren bijna gelijkmatig 

verdeeld over de beide groepen. Het ging om achttien hoogopgeleiden en negentien laagopgeleiden, 

onder wie telkens twee informanten die het dialectwoord enkel passief kenden. 

 

5.8 Dikke bromvlieg 

 

We hadden voor het begrip ‘dikke bromvlieg’ het dialectwoord maneschijter vooropgesteld. Dat 

vonden we terug in Debrabandere (2002). Slechts vijf informanten gaven het woord maneschijter op. 

Drie informanten noemden de bromvlieg Spaanse vlieg. Toch beschouwden we die term niet als 

dialectwoord, omdat we Spaanse vlieg in de wetenschappelijke apparaten van het WVD enkel als 

dialectwoord voor ‘blauwe vleesvlieg’ terugvonden. 38 zegslieden benoemden het insect op de 

afbeelding met strontvlieg. Van Dale vermeldt strontvlieg uitsluitend met een andere betekenis, 

namelijk ‘rosse vlieg die op uitwerpselen aast’. Met andere woorden, strontvlieg voor ‘dikke 

bromvlieg’ namen we wel in de resultaten op als dialectwoord voor ‘dikke bromvlieg’. Twaalf 

zegslieden kenden enkel een Nederlandse benaming voor het concept ‘dikke bromvlieg’: er werd elf 

keer bromvlieg geantwoord en één keer brommer, dat ook in Van Dale staat. Ten slotte wisten 

negentien personen geen benaming voor het dier op de foto. Ze vermeldden onder meer het 

hyperoniem vlieg en de omschrijving zwarte vlieg of grote vlieg. 

 

5.8.1 Maneschijter 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 3 4,17% 

Passief 2 2,78% 

Onbekend 67 93,06% 

Totaal 72   
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Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 1 2 3 

Passief 0 1 1 2 

Onbekend 24 22 21 67 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,52348574 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 2 3 

Passief 0 2 2 

Onbekend 35 32 67 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,291174992  

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Slechts vijf mensen kenden het woord maneschijter, van wie er maar drie informanten het woord ook 

zelf gebruikten. De kennis van het woord werd niet beïnvloed door de leeftijd, hoewel geen enkele 

jongere maneschijter kende. De informanten die het woord wel kenden, waren behoorlijk evenredig 

verdeeld over de twee oudste groepen. De parameter opleidingsniveau had ook geen significante 

invloed op de kennis van maneschijter. Het dialectwoord leek nochtans beter gekend door de 

laagopgeleiden. Er waren namelijk twee laagopgeleiden die het woord zelf gebruikten en nog eens 

twee extra laagopgeleiden die het woord herkenden, tegenover slechts één hoogopgeleide die 

maneschijter zelf gebruikte. 

 

5.8.2 Strontvlieg 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 38 52,78% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 34 47,22% 

Totaal 72   
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Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 12 17 9 38 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 12 7 15 34 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,243152215 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 19 19 38 

Passief 0 0 0 

Onbekend 17 17 34 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 1 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het woord strontvlieg voor ‘dikke bromvlieg’ werd 38 keer vermeld. Opnieuw was er geen enkele 

parameter significant voor de dialectkennis. Strontvlieg werd gebezigd door twaalf informanten uit de 

jongste categorie, zeventien uit de middengroep en negen uit de oudste groep. Op het vlak van het 

opleidingsniveau was de dialectkennis gelijk verdeeld over de beide groepen. 

 

5.9 Duizendpoot 

 

Voor het begrip ‘duizendpoot’ voorzagen we de Ieperse dialectwoorden duistpoot en duistpoter. Die 

hadden we immers teruggevonden in de wetenschappelijke apparaten van het WVD. Duistpoot werd 

achttien maal opgegeven en duistpoter elf maal. 38 informanten kenden enkel het Nederlandse woord 

duizendpoot en vijf informanten herkenden het dier op de foto niet. Twee van hen benoemden het dier 

met oorkruiper, wat een Nederlandse benaming is voor het concept ‘oorwurm’. 
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Hoog Laag 

5.9.1 Duistpoot 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 18 25,00% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 54 75,00% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 3 6 9 18 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 21 18 15 54 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,40600585 

p > 0,10 (niet-significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 4 14 18 

Passief 0 0 0 

Onbekend 32 22 54 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,024632127 

0,01 < p < 0,05 (significant) 

 

 

 

 

  

 

Conclusie 

Het dialectwoord duistpoot was slechts door een kwart van de informanten gekend. De parameter 

leeftijd was niet significant, hoewel minder jongeren dan ouderen het woord hanteerden. De 

dialectkennis werd daarentegen wel beïnvloed door het opleidingsniveau van de taalgebruikers. Vier 

hoogopgeleide informanten gebruikten het woord duistpoot, tegenover veertien laagopgeleide. Op het 

cirkeldiagram merken we duidelijk de ongelijkmatige verdeling van de dialectkennis. 
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5.9.2 Duistpoter 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 10 13,89% 

Passief 1 1,39% 

Onbekend 61 84,72% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 4 5 10 

Passief 0 0 1 1 

Onbekend 23 20 18 61 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,265176664 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 7 3 10 

Passief 1 0 1 

Onbekend 28 33 61 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,222035493 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Duistpoter was niet zo goed gekend bij de informanten. Er was maar één jongere die het woord 

gebruikte, vergeleken met vier informanten uit de middengroep en vijf uit de oudste categorie. Toch 

had de parameter leeftijd geen significante invloed op de dialectkennis van duistpoter. Het 

opleidingsniveau beïnvloedde de dialectkennis evenmin, hoewel zeven hoogopgeleiden duistpoter 

gebruikten, tegenover slechts drie laagopgeleiden. Bovendien was er nog één bijkomende 

hoogopgeleide die het woord passief kende. 

 

5.10 Egel 

 

Voor het begrip ‘egel’ hadden we de dialectbenamingen everzwijn en stekelvarken vooropgesteld. 

Beide dialectwoorden vonden we terug in de wetenschappelijke apparaten van het WVD. Everzwijn 

(alternatieve spelling: evenzwijn) vonden we daarnaast nog terug in De Bo (1873) en Debrabandere 
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(2002, 2010). Zeventien informanten beweerden everzwijn of everzwijntje te kennen. Stekelvarken 

werd vier keer opgegeven. Stekelbeestje en stekelzwijntje werden ook elk één keer geantwoord, maar 

die woorden klasseren we als gelegenheidsantwoorden. Die namen we dus ook niet op in de resultaten. 

49 informanten kenden enkel het Nederlandse woord egel. Iedereen herkende het dier op de foto. 

 

5.10.1 Everzwijn 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 15 20,83% 

Passief 2 2,78% 

Onbekend 55 76,39% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 2 12 15 

Passief 0 0 2 2 

Onbekend 23 22 10 55 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,0000631369 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 5 10 15 

Passief 2 0 2 

Onbekend 29 26 55 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,14731951 

p > 0,10 (niet significant) 
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Conclusie 

Everzwijn was door vijftien informanten actief gekend en door twee enkel passief. De parameter 

leeftijd had een hoogst significante invloed op de kennis van everzwijn. Hier verschilde de 

dialectkennis duidelijk tussen de twee jongste leeftijdscategorieën enerzijds en de oudste groep 

anderzijds. Slechts één jongere en twee informanten uit de middengroep gebruikten het woord 

everzwijn voor ‘egel’. Van de oudste categorie waren er daarentegen twaalf informanten die het woord 

gebruikten. Bovendien waren er nog eens twee extra ouderen die everzwijn herkenden, maar zelf niet 

gebruikten. Het cirkeldiagram gaf duidelijk de spreiding van de dialectkennis weer. De parameter 

opleidingsniveau was echter niet significant, hoewel er dubbel zoveel laagopgeleiden als 

hoogopgeleiden het woord everzwijn hanteerden. Er waren wel nog twee bijkomende hoogopgeleiden 

die het woord passief kenden. 

 

5.10.2 Stekelvarken 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 4 5,56% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 68 94,44% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 0 3 4 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 23 24 21 68 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,447270947 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 2 2 4 

Passief 0 0 0 

Onbekend 34 34 68 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 1 

p > 0,10 (niet significant) 
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Conclusie 

Het dialectwoord stekelvarken werd maar door vier informanten opgegeven. De leeftijd was niet 

belangrijk voor de kennis van dat woord. Drie informanten die stekelvarken gebruikten, behoorden tot 

de oudste categorie en de andere informant die het woord gebruikte, behoorde tot de jongste 

leeftijdsgroep. De parameter opleidingsniveau was ook niet van belang voor de kennis van het 

dialectwoord stekelvarken. De informanten die het woord hanteerden, waren gelijkmatig verspreid 

over de beide groepen. 

 

5.11 Garnaal 

 

We hadden het Ieperse dialectwoord geernaar verwacht voor het concept ‘garnaal’. Dat woord vonden 

we terug in De Bo (1873) en Debrandere (2010). Van Dale vermeldt het woord geernaar wel, maar 

met het label ‘gewestelijk’, waardoor we het als dialectwoord beschouwen. Op één informant na gaven 

alle informanten aan het woord geernaar zelf te gebruiken. Die ene informant die het woord zelf niet 

bezigde, kende het woord wel van horen zeggen. 

 

5.11.1 Geernaar 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 71 98,61% 

Passief 1 1,39% 

Onbekend 0 0,00% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 23 24 24 71 

Passief 1 0 0 1 

Onbekend 0 0 0 0 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,730577652 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 35 36 71 

Passief 1 0 1 

Onbekend 0 0 0 

Totaal 36 36 72 
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Chikwadraattoets 

p = 0,602274322 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord geernaar leed niet onder dialectverlies. Er was slechts één informant die het woord 

zelf niet bezigde, maar hij kende geernaar wel passief. Die ene informant behoorde tot de jongste 

leeftijdscategorie en tot de groep van de hoogopgeleiden. Geen enkele parameter oefende invloed uit 

op de dialectkennis van geernaar. 

 

5.12 Glimworm 

 

Voor het concept ‘glimworm’ hadden we het dialectwoord blikworm voorbereid. Dat vonden we terug 

in de wetenschappelijke apparaten van het WVD. Tien informanten gaven blikworm op. 31 

informanten kenden enkel een Nederlands woord voor dit concept, namelijk glimworm of vuurvliegje. 

Verder antwoordden twee informanten met gloeiworm, maar dat beschouwden we als een 

gelegenheidsantwoord en namen we dus niet op in de analyse. Daarnaast waren er nog 28 informanten 

die het dier op de foto niet herkenden. 

 

5.12.1 Blikworm 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 7 9,72% 

Passief 3 4,17% 

Onbekend 62 86,11% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 0 7 7 

Passief 0 1 2 3 

Onbekend 24 23 15 62 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,001051805 

p < 0,01 (hoogst significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 2 5 7 

Passief 1 2 3 

Onbekend 33 29 62 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,391192283 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Blikworm leed onder sterk dialectverlies, onder invloed van de parameter leeftijd. Vooral in de twee 

jongste groepen was het woord zo goed als onbekend. Eén informant uit de middengroep kende het 

dialectwoord blikworm wel, maar gebruikte het zelf niet. Bij de jongeren was er zelfs geen enkele 

informant die het woord herkende. Er waren daarentegen wel negen ouderen die het woord kenden, 

onder wie er zeven blikworm zelf ook bezigden. De leeftijd was dus een hoogst significante variabele. 

De parameter opleidingsniveau was evenwel insignificant, hoewel zowel de actieve als de passieve 

kennis van blikworm iets beter was bij de laagopgeleiden dan bij de hoogopgeleiden. 

 

5.13 Grasparkiet 

 

We hadden het dialectwoord perruche voorzien voor het concept ‘grasparkiet’. Dat vonden we echter 

niet in de wetenschappelijke apparaten van het WVD terug, aangezien de databank van de vogels 

verdwenen bleek. 59 informanten gaven aan perruche te kennen. Twee mensen gaven gesparkiet als 

antwoord, maar dat categoriseerden we als een gelegenheidsantwoord en niet als een echt 

dialectwoord. In gesparkiet werd immers enkel het eerste deel van het Nederlandse woord omgezet 

naar het dialect (‘gras’ = ges). Vier informanten gaven de Nederlandse benaming parkiet op en vier 

anderen kenden enkel het Nederlandse grasparkiet. Drie zegslieden herkenden de vogel op de 

afbeelding niet. Eén van hen gaf het Nederlandse woord papegaai op, dat echter op een andere 

diersoort sloeg. 
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5.13.1 Perruche 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 53 73,61% 

Passief 6 8,33% 

Onbekend 13 18,06% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 6 23 24 53 

Passief 5 1 0 6 

Onbekend 13 0 0 13 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,00000000484982 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 25 28 53 

Passief 3 3 6 

Onbekend 8 5 13 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,649820241 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

De leeftijd had een bijzonder grote impact op de kennis van het dialectwoord perruche. Terwijl bij de 

twee oudste leeftijdsgroepen elke informant het woord perruche kende, deed dat woord slechts bij 

minder dan de helft van de jongeren een belletje rinkelen. Er waren maar zes jongeren die het woord 

zelf gebruikten, tegenover respectievelijk 23 en 24 informanten uit de middelste en de oudste groep. 

De variabele opleidingsniveau had geen invloed op de dialectkennis van perruche. Er waren 25 

hoogopgeleiden die het woord perruche zelf gebruikten, in vergelijking met 28 laagopgeleiden. In de 
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beide groepen werden die aantallen nog aangevuld met drie informanten die het woord wel herkenden, 

maar niet zelf bezigden. 

 

5.14 Grote huisduif 

 

Voor het begrip ‘grote huisduif’ hadden we ons op het dialectwoord koter voorbereid, dat we 

gevonden hadden in Debrabandere (2002) en in Verheye (2008). 22 informanten beweerden koter te 

kennen. Bovendien gaven twee informanten naast koter ook de variant koteraar op. Het woord 

boerenduif werd vervolgens door één informant opgegeven, maar dat klasseerden we als een 

gelegenheidsantwoord. Boerenduif werd dus niet in de resultaten opgenomen. Twee informanten 

kenden enkel de Nederlandse benaming huisduif en 47 anderen konden de vogel op de afbeelding niet 

precies benoemen. De meesten van hen antwoordden met het hyperoniem duif. De benamingen 

reisduif, houtduif, stadsduif en bosduif werden ook opgegeven, maar alle vier duidden ze op een 

andere duivensoort dan ‘de huisduif’. 

 

5.14.1 Koter 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 14 19,44% 

Passief 8 11,11% 

Onbekend 50 69,44% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 7 7 14 

Passief 1 3 4 8 

Onbekend 23 14 13 50 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,014674945  

0,01 < p < 0,05 (significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 7 7 14 

Passief 6 2 8 

Onbekend 23 27 50 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,313486181 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

22 zegslieden kenden het woord koter, onder wie veertien actief. De leeftijd bleek significant te zijn 

voor de kennis van koter. Het grote verschil in dialectkennis bevond zich tussen de jongste 

leeftijdscategorie enerzijds en de twee oudere leeftijdsgroepen anderzijds. Er was namelijk maar één 

jongere die koter herkende, maar zelf gebruikte hij het woord niet. Bij de twee oudere groepen 

bezigden er telkens zeven zegslieden het dialectwoord koter. Er kwamen daar bij de middengroep nog 

eens drie en bij de oudere groep vier informanten bij met passieve kennis van koter. Vervolgens bleek 

uit de vorige kruistabel dat koter bij iets meer hoogopgeleiden dan laagopgeleiden bekend was, hoewel 

de actieve kennis in de beide groepen gelijk was. We mogen die resultaten echter niet veralgemenen 

naar de volledige populatie, want uit de chikwadraattoets bleek dat het opleidingsniveau niet 

significant was voor de kennis van koter. 

 

5.14.2 Koteraar 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 2 2,78% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 70 97,22% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 1 1 2 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 23 23 70 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,905433122 

p > 0,10 (niet significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 1 2 

Passief 0 0 0 

Onbekend 35 35 70 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 1 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Koteraar werd twee keer opgegeven als dialectwoord voor ‘grote huisduif’. Geen enkele van de twee 

parameters was belangrijk voor de kennis van koteraar, want de twee bewuste informanten behoorden 

allebei tot een andere leeftijdsgroep en hadden een verschillend opleidingsniveau.  

 

5.15 Guinees biggetje 

 

Voor het begrip ‘Guinees biggetje’ legden we het dialectwoord Spaanse rat vast, dat we terugvonden 

op de homepage van het Permanent Overlegorgaan Regionale Woordenboeken (Keulen, Van de 

Wijngaard & Van Keymeulen 28/02/2002). 57 van de 72 informanten beweerden Spaanse rat te 

kennen. 13 informanten kenden enkel de Nederlandse benaming cavia voor ‘Guinees biggetje’ en twee 

zegslieden herkenden het knaagdier op de foto niet. 

 

5.15.1 Spaanse rat 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 46 63,89% 

Passief 11 15,28% 

Onbekend 15 20,83% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 3 22 21 46 

Passief 6 2 3 11 

Onbekend 15 0 0 15 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,0000000013354 

p < 0,01 (hoogst significant) 
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18-34 35-59 60 + 
 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 21 25 46 

Passief 7 4 11 

Onbekend 8 7 15 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,539918387 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Spaanse rat was gekend door 57 informanten, van wie er 46 het woord ook zelf gebruikten. De 

dialectterm Spaanse rat leed onder bijzonder sterk dialectverlies, onder invloed van de parameter 

leeftijd. De cirkeldiagrammen geven duidelijk de spreiding weer. Er was immers een groot verschil 

tussen de dialectkennis van de jongste groep enerzijds en die van de twee oudste leeftijdsgroepen 

anderzijds. Er waren namelijk maar negen jongeren die Spaanse rat kenden en slechts drie van hen 

gebruikten het woord ook actief. Bij de middengroep en de oudste groep was het woord telkens door 

24 zegslieden gekend. Daarvan waren er wel respectievelijk twee en drie informanten die het woord 

enkel passief kenden. De dialectkennis hing niet af van de parameter opleidingsniveau. Er waren 28 

hoogopgeleiden die Spaanse rat kenden, van wie er 7 het woord enkel herkenden. Bij de 

laagopgeleiden was het woord in totaal door 29 zegslieden gekend, van wie er slechts vier informanten 

het woord enkel passief kenden. 

 

5.16 Hagedis 

 

Voor dit concept waren de dialectwoorden aketis en lokketis voorzien. De wetenschappelijke 

apparaten van het WVD vermeldden enkel lokketis; aketis (alternatieve spellingen: aketisse en 

akertissie) vonden we terug in De Bo (1873) en Debrabandere (2010). Vier zegslieden beweerden 

aketis te bezigen en 28 informanten kenden lokketis. 33 informanten gaven het Nederlandse hagedis 

op en zeven informanten antwoordden ten slotte met salamander, wat de Nederlandse benaming is 

voor een andere diersoort. Salamander namen we dus niet in de verwerking op.  

  



57 

 

5.16.1 Aketis 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 4 5,56% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 68 94,44% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 3 1 4 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 21 23 68 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,447270947 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 3 1 4 

Passief 0 0 0 

Onbekend 33 35 68 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,58895131 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het woord aketis werd slechts door vier personen gebezigd. Voor de kennis van dat dialectwoord had 

geen enkele parameter een grote invloed. Drie informanten uit de middengroep en één oudere kende 

het woord. Drie van de vier informanten waren ten slotte hoogopgeleid.  

 

5.16.2 Lokketis 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 19 26,39% 

Passief 9 12,50% 

Onbekend 44 61,11% 

Totaal 72   
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18-34 35-59 60 + 

Variabele leeftijd 

Actief 0 6 13 19 

Passief 3 3 3 9 

Onbekend 21 15 8 44 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000737312 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 9 10 19 

Passief 3 6 9 

Onbekend 24 20 44 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,492562476 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Er waren negentien zegslieden die lokketis zelf gebruikten en negen informanten herkenden het woord 

zonder het zelf te gebruiken. Het dialectwoord lokketis kende sterk dialectverlies, onder invloed van de 

parameter leeftijd. De kennis van lokketis nam duidelijk toe met de leeftijd. De cirkeldiagrammen 

geven duidelijk het verschil in dialectkennis tussen de verschillende leeftijdsgroepen weer. Terwijl 

geen enkele jongere lokketis zelf in de mond nam, waren er zes informanten uit de middengroep en 

zelfs dertien ouderen die het woord wel zelf gebruikten. De parameter opleidingsniveau was evenwel 

insignificant. Het woord lokketis was beter gekend bij de laagopgeleiden, wat onze hypothese lijkt te 

bevestigen, maar de resultaten mogen niet geëxtrapoleerd worden naar de volledige populatie. 

 

5.17 Hommel 

 

Voor het concept ‘hommel’ verwachtten we het dialectwoord horzel, dat we in de wetenschappelijke 

apparaten van het WVD terugvonden. Negen informanten gaven aan het woord horzel te kennen. 39 

zegslieden antwoordden met het Nederlandse woord hommel. 22 informanten wisten niet welk insect 

op de afbeelding stond. 18 van hen gaven het woord bij op, maar dat hebben we niet in de verwerking 
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opgenomen. Bij is immers een Nederlandse benaming is voor een andere diersoort en bovendien 

hebben we in geen enkel naslagwerk gevonden dat bij een dialectwoord voor ‘hommel’ zou zijn. 

 

5.17.1 Horzel 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 7 9,72% 

Passief 2 2,78% 

Onbekend 63 87,50% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 3 4 7 

Passief 2 0 0 2 

Onbekend 22 21 20 63 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,09881011 

0,05 < p < 0,10 (tendens) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 2 5 7 

Passief 2 0 2 

Onbekend 32 31 63 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,191897549 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Geen enkele parameter was significant voor de kennis van het dialectwoord horzel voor ‘hommel’. 

Toch konden we bij de parameter leeftijd een bepaalde tendens onderscheiden. Er leek immers een 

verschil te zijn tussen de dialectkennis van de jongeren en die van de informanten uit de twee oudste 

groepen. Bij de jongeren was er namelijk geen enkele informant die het woord horzel voor ‘hommel’ 

zelf gebruikte, maar waren er wel twee informanten die het woord kenden van horen zeggen. In de 

middengroep bezigden drie mensen het woord horzel en in de oudste groep waren er zelfs vier 

informanten die het woord zelf gebruikten. Toch mogen we dit resultaat niet extrapoleren naar de 

volledige populatie, want het was niet significant. De parameter opleidingsniveau was niet belangrijk 

voor de dialectkennis. Er waren vier hoogopgeleiden en vijf laagopgeleiden die het woord horzel 
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kenden. Bij de hoogopgeleiden waren er echter wel twee van die vier informanten die het woord enkel 

herkenden, maar niet zelf gebruikten. 

 

5.18. Horzel 

 

Voor het begrip ‘horzel’ legden we de dialectwoorden paardenvlieg en paardenhorzel vooraf vast. 

Beide woorden vonden we namelijk terug in de wetenschappelijke apparaten van het WVD. 

Paardenvlieg staat wel in Van Dale, maar enkel met de betekenis ‘daas’, wat een andere diersoort is. 

Daarom beschouwden we paardenvlieg, dat 29 keer werd geantwoord, wel als dialectwoord voor 

‘horzel’. Paardenhorzel staat ook in Van Dale, omdat het Nederlandse woord een specifieke 

horzelsoort benoemt. Dat was de reden waarom we paardenhorzel niet als dialectwoord in de 

resultaten meetelden, ook al werd het woord opgegeven door twee hoogopgeleide informanten uit de 

middelste leeftijdsgroep. Twee andere informanten gaven dagbij op, maar dat behandelden we als een 

gelegenheidsantwoord. Drie informanten gaven de Nederlandse term horzel op. De helft van de 

informanten herkende het dier op de afbeelding niet. Vier van hen antwoordden met daas, drie gaven 

het woord vlieg op en strontvlieg werd vier keer aangehaald. Die drie woorden slaan ook op andere 

diersoorten dan de horzel. 

 

5.18.1 Paardenvlieg 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 21 29,17% 

Passief 7 9,72% 

Onbekend 44 61,11% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 5 8 8 21 

Passief 2 3 2 7 

Onbekend 17 13 14 44 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,784575196 

p > 0,10 (niet significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 9 12 21 

Passief 2 5 7 

Onbekend 25 19 44 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,281891294 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

28 informanten beweerden het woord paardenvlieg als dialectwoord voor ‘horzel’ te kennen. 21 van 

hen gebruikten het woord ook zelf. Het dialectwoord was iets beter gekend bij de twee oudere 

groepen, dan bij de jongeren, maar de parameter leeftijd was niet significant voor de kennis van 

paardenvlieg. De variabele opleidingsniveau had evenmin een belangrijke invloed op de dialectkennis, 

alhoewel de laagopgeleiden zowel op het vlak van actieve als passieve kennis beter scoorden dan 

hoogopgeleiden. 

 

5.19 Huisjesslak 

 

Voor het concept ‘huisjesslak’ hadden we de dialectwoorden slakhuis en slakkemaan vastgelegd, die 

we teruggevonden hadden in de wetenschappelijke apparaten van het WVD. Slakkemaan werd vijf 

keer en slakhuis 36 keer opgegeven. Eén informant antwoordde met kraakslak, maar dat beschouwden 

we als een gelegenheidsantwoord. Twee informanten benoemden de huisjesslak op de foto met 

escargot, maar dat woord namen we niet op in de resultaten, aangezien dat volgens Van Dale een 

Nederlands woord was. Vijftien informanten kenden enkel het Nederlandse woord huisjesslak en 

zeventien mensen gaven het hyperoniem slak op. 

 

5.19.1 Slakkemaan 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 5 6,94% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 67 93,06% 

Totaal 72   
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18-34 35-59 60 + 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 0 5 5 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 24 19 67 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,029568581 

0,01 < p < 0,05 (significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 3 2 5 

Passief 0 0 0 

Onbekend 33 34 67 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,898110033 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Hoewel slechts vijf informanten het woord slakkemaan kenden, verkregen we toch significante 

resultaten. We merkten dialectverlies op onder invloed van de parameter leeftijd. Alle vijf informanten 

die het woord slakkemaan gebruikten, waren zestig jaar of ouder. De parameter opleidingsniveau was 

daarentegen allesbehalve significant. De vijf informanten die slakkemaan kenden, verdeelden zich zo 

goed als evenredig over de beide groepen. Er waren drie hoog- en twee laagopgeleiden die het woord 

bezigden. 
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18-34 35-59 60 + 

5.19.2 Slakhuis 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 33 45,83% 

Passief 3 4,17% 

Onbekend 36 50,00% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 6 11 16 33 

Passief 1 2 0 3 

Onbekend 17 11 8 36 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,039668927 

0,01 < p < 0,05 (significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 13 20 33 

Passief 3 0 3 

Onbekend 20 16 36 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,085038901 

0,05 < p < 0,10 (tendens) 

 

Conclusie 

De helft van de zegslieden kende het woord slakhuis voor ‘huisjesslak’. Opnieuw had de leeftijd een 

belangrijke invloed op de dialectkennis. De kennis van het dialectwoord slakhuis nam toe met de 

leeftijd: ouderen kenden het woord beter dan jongeren. Zeven jongeren kenden slakhuis en één van 

hen kende het woord enkel passief. De informanten uit de middengroep scoorden iets beter: elf van 

hen gebruikten het woord slakhuis zelf en twee bijkomende informanten kenden het woord zonder het 

zelf te gebruiken. Bij de ouderen waren er zestien die slakhuis kenden en allen bezigden ze het woord 
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ook zelf. De variabele opleidingsniveau had daarentegen geen significante invloed op de dialectkennis, 

hoewel we ook een tendens van dialectverlies opmerkten in de vorige kruistabel. Er waren immers 

twintig laagopgeleiden die het woord slakhuis hanteerden, tegenover maar dertien hoogopgeleiden. Er 

waren wel nog drie extra hoogopgeleiden die het woord herkenden. Toch mogen die resultaten onder 

invloed van de parameter opleidingsniveau niet gegeneraliseerd worden. 

 

5.20 Kater 

 

Voor het concept ‘kater’ hadden we de dialectterm katrol bepaald, dat we teruggevonden hadden in 

Verheye (2008). Het dialectwoord was door 55 informanten gekend. De zeventien anderen gaven 

enkel het Nederlandse woord kater op. 

 

5.20.1 Katrol 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 44 61,11% 

Passief 11 15,28% 

Onbekend 17 23,61% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 5 19 20 44 

Passief 4 5 2 11 

Onbekend 15 0 2 17 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000000654295 

p < 0,01 (hoogst significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 19 25 44 

Passief 6 5 11 

Onbekend 11 6 17 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,304270074 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord katrol was bij 55 informanten gekend en werd door 44 van hen ook gebruikt. De 

variabele leeftijd had een bijzonder grote invloed op de dialectkennis. De kennis van de jongeren 

verschilde sterk met die van de twee oudste leeftijdsgroepen. Er waren namelijk maar negen jongeren 

die katrol kenden, waarvan er vijf het woord ook zelf gebruikten. Bij de middengroep en de ouderen 

waren er respectievelijk negentien en twintig zegslieden die het woord zelf gebruikten, plus 

respectievelijk nog vijf en twee informanten die het woord enkel herkenden. De parameter 

opleidingsniveau was niet van belang voor de kennis van katrol, hoewel iets meer laag- dan 

hoogopgeleiden het woord kenden en gebruikten. 

 

5.21 Kievit 

 

Voor het concept ‘kievit’ hadden we vier verschillende dialectwoorden teruggevonden in de 

vakliteratuur. In Debrandere (2002) stonden kierewitje en krevitte en Debrabandere (2010) vermeldde 

pievit en piewitte. Drie informanten beweerden kierewitje te kennen en drie anderen gaven piewitte op. 

Daarnaast benoemden vijf zegslieden het dier op de foto met kiwiet, wat een onverwacht antwoord 

was. De helft van de informanten kende enkel de Nederlandse benaming kievit en de 25 overige 

informanten herkenden de vogel op de afbeelding niet. Eén van hen gaf de term fuut op, maar die duidt 

volgens Van Dale op een andere vogelsoort, waardoor we fuut niet in de verwerking opnamen. 

 

5.21.1 Kierewitje 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 0 0,00% 

Passief 3 4,17% 

Onbekend 69 95,83% 

Totaal 72   
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Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0  0 0 0 

Passief 2 1 0 3 

Onbekend 22 23 24 69 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,719769055  

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief  0 0 0 

Passief 2 1 3 

Onbekend 34 35 69 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,84036997 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Slechts drie informanten kenden kierewitje, maar niemand gebruikte het woord zelf. Geen enkele 

parameter had invloed op de kennis van dat woord. Kierewitje was door twee jongeren gekend en door 

één informant uit de middengroep. Het dialectwoord was ook iets beter gekend bij de hoog- dan bij de 

laagopgeleiden. 

 

5.21.2 Kiwiet 

Frequentietabel 

   Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 5 6,94% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 67 93,06% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 2 2 5 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 23 22 22 67 

Totaal 24 24 24 72 
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Chikwadraattoets 

p = 0,979960789 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 2 3 5 

Passief 0 0 0 

Onbekend 34 33 67 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,898110033 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Vijf informanten beweerden het woord kiwiet te gebruiken. Eén van hen behoorde tot de jongste 

leeftijdscategorie en in de twee oudste groepen kenden telkens twee informanten het woord. Drie van 

de vijf bewuste informanten waren laagopgeleid en twee waren er hoogopgeleid. Kortom, geen enkele 

parameter had invloed op de dialectkennis van kiwiet, aangezien de informanten die het woord kenden, 

zich behoorlijk gelijkmatig over de verschillende leeftijds- en opleidingsgroepen verdeelden. 

 

5.21.3 Piwiet 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 2 2,78% 

Passief 1 1,39% 

Onbekend 69 95,83% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 0 2 2 

Passief 0 1 0 1 

Onbekend 24 23 22 69 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,192747742 

p > 0,10 (niet significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 0 2 2 

Passief 0 1 1 

Onbekend 36 33 69 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,209042564 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Drie informanten kenden piwiet, onder wie er twee het actief kenden. De parameter leeftijd was niet 

van belang voor de dialectkennis van piwiet. Er was geen enkele jongere die het woord kende en bij de 

middengroep was er slechts één zegsman die het woord kende, weliswaar enkel passief. Daarnaast 

waren er nog twee ouderen die het woord actief kenden. De parameter opleidingsniveau was evenmin 

significant voor de kennis van het dialectwoord, maar toch viel het op dat geen enkele hoogopgeleide 

piwiet kende.  

 

5.22 Kikker 

 

Voor het begrip ‘kikker’ verwachtten we het dialectwoord puit, dat we teruggevonden hadden in de 

wetenschappelijke apparaten van het WVD. 66 informanten beweerden puit te kennen. De zes overige 

zegslieden kenden enkel het Nederlandse woord kikker. Iedereen herkende het dier op de afbeelding. 

 

5.22.1 Puit 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 61 84,72% 

Passief 5 6,94% 

Onbekend 6 8,33% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 16 21 24 61 

Passief 4 1 0 5 

Onbekend 4 2 0 6 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,028826259 

0,01 < p < 0,05 (significant) 
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18-34 35-59 60 + 
 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 30 31 61 

Passief 3 2 5 

Onbekend 3 3 6 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,897451031  

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord puit was nog goed gekend, hoewel we toch dialectverlies opmerkten onder invloed 

van de parameter leeftijd. Alle ouderen bezigden het woord puit. Bij de middengroep waren er nog 22 

informanten die het woord kenden, waaronder 21 actief. Bij de jongeren waren er vervolgens zestien 

informanten die het woord actief kenden en vier die het passief kenden. De kennis van puit 

verminderde dus naarmate de leeftijd afnam. De parameter opleidingsniveau was in tegenstelling tot 

de leeftijd niet significant. De totale kennis was bij de hoog- en laagopgeleiden identiek, waarbij de 

laagopgeleiden iets hoger scoorden wat betreft actieve kennis.  

 

5.23 Kinkhoorn 

 

Voor het begrip ‘kinkhoorn’ hadden we de dialectwoorden wullok en kienkankoorn verwacht. De Bo 

(1873) en Debrabandere (2002, 2010) vermeldden wullok (alternatieve spelling: willok); kienkankoorn 

stond in Verheye (2008). 47 van de 72 informanten kenden het woord wullok en 8 informanten gaven 

kienkankoorn op. Eén informant antwoordde met het Nederlandse woord kinkhoorn. Zeventien 

zegslieden herkenden niet welk dier er juist op de foto stond. Enkele van hen antwoordden met schelp 

of slak. Beide woorden zijn hyperoniemen en werden dus niet verder verwerkt. Vier informanten 

gaven caracole op en één informant antwoordde met het woord escargot, maar geen van beide 

woorden werd in de resultaten opgenomen, aangezien ze volgens Van Dale het concept 

‘wijngaardslak’, een andere slakkensoort, benoemen. Escargot is in het hele taalgebied aanvaard en 

caracole is Belgisch-Nederlands. 
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18-34 35-59 60 + 

5.23.1 Wullok 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 37 51,39% 

Passief 10 13,89% 

Onbekend 25 34,72% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 5 19 13 37 

Passief 5 3 2 10 

Onbekend 14 2 9 25 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,001169203 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 18 19 37 

Passief 3 7 10 

Onbekend 15 10 25 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,268873703 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Wullok was door 47 informanten gekend en 37 van hen gebruikte het woord ook zelf. De dialectkennis 

van dat woord ondervond een belangrijke invloed van de variabele leeftijd. Vreemd genoeg varieerde 

de dialectkennis hier niet rechtlijnig met de leeftijd. De jongste groep scoorde wel het slechtst, want 

het woord was door vijf jongeren actief gekend en door vijf jongeren passief. Bij de middengroep was 

er een uitschieter van 22 informanten die het woord kenden, waarvan drie passief. De oudste groep 

scoorde beter dan de jongste, maar minder goed dan de middelste: vijftien ouderen kenden wullok en 
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dertien van hen gebruikten het woord ook zelf. De parameter leeftijd was niet significant voor de 

dialectkennis van wullok. Uit de kruistabel leidden we echter af dat het woord beter gekend was door 

de laagopgeleiden dan door de hoogopgeleiden. In totaal kenden namelijk 21 hoogopgeleiden wullok, 

tegenover 26 laagopgeleiden. Dit resultaat mag echter niet veralgemeend worden. 

 

5.23.2 Kienkankoorn 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 5 6,94% 

Passief 1 1,39% 

Onbekend 66 91,67% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 1 4 5 

Passief 0 1 0 1 

Onbekend 24 22 20 66 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,108935716 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 3 2 5 

Passief 1 0 1 

Onbekend 32 34 66 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,532430434 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Kienkankoorn was maar door zes zegslieden gekend en één van hen kende het woord enkel van horen 

zeggen. Geen enkele jongere kende het dialectwoord. Bij de middengroep waren er twee informanten 

die het woord kenden en één van hen gebruikte het ook zelf. Daarnaast bezigden vier ouderen het 

woord kienkankoorn. Maar aangezien het resultaat van de chikwadraattoets insignificant was, mogen 

we dit resultaat niet veralgemenen. De variabele opleidingsniveau had ook geen significante invloed 

op de kennis van het dialectwoord kienkankoorn, ook al was de totale kennis bij de hoogopgeleiden 

dubbel zo groot als bij de laagopgeleiden. 
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18-34 35-59 60 + 

5.24 Kip 

 

Voor het concept ‘kip’ legden we het dialectwoord hen vast. In WVD-Contact, het mededelingenblad 

van het WVD, vonden we namelijk terug dat in West-Vlaanderen hen de dominante benaming voor 

‘kip’ is, hoewel het in dezelfde betekenis ook algemeen Nederlands is (Vandenberghe 2007). 68 van 

de 72 bevraagden kenden het dialectwoord hen. De informanten spraken hen telkens uit als /ɛnə/ 

waardoor we invloed van de kennis van het algemeen Nederlandse woord hen kunnen uitsluiten. 26 

informanten gaven ook kieken op als dialectwoord voor ‘kip’. Eén informant kende tenslotte enkel het 

Nederlandse woord kip. Alle informanten herkenden het dier op de afbeelding. 

 

5.24.1 Hen 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 63 87,50% 

Passief 5 6,94% 

Onbekend 4 5,56% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 16 23 24 63 

Passief 4 1 0 5 

Onbekend 4 0 0 4 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,004681505 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 31 32 63 

Passief 2 3 5 

Onbekend 3 1 4 

Totaal 36 36 72 
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18-34 35-59 60 + 

Chikwadraattoets 

p = 0,544473227 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord hen is nog goed gekend bij dialectsprekers, maar toch stellen we dialectverlies vast, 

onder invloed van de variabele leeftijd. Vooral bij de jongeren is er dialectverlies te merken. Bij de 

twee oudste groepen kennen 24 informanten het woord hen, maar bij de jongste groep is zijn dat er 

maar twintig. Vier van die twintig jongeren gebruikt het woord ook niet zelf, terwijl er bij de 

middengroep slechts één informant zit met een passieve dialectkennis. Bij de ouderen gebruiken alle 

informanten het woord hen actief. De parameter leeftijd is hoogst significant en de resultaten uit de 

kruistabel mogen dus veralgemeend worden. De parameter opleidingsniveau is daarentegen niet 

bepalend voor de kennis van het dialectwoord hen, hoewel het iets beter gekend blijkt door de 

laagopgeleiden dan door de hoogopgeleiden. 

 

5.24.2 Kieken 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 26 36,11% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 46 63,89% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 18 7 1 26 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 6 17 23 46 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,0000213213 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

 

  



74 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 14 12 26 

Passief 0 0 0 

Onbekend 22 24 46 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,886564553 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Kieken werd 26 keer als dialectwoord voor ‘kip’ opgegeven. Vooral bij jongeren was het een populair 

antwoord. Achttien jongeren gebruikten kieken, tegenover zeven informanten uit de middengroep en 

één oudere. Aangezien de parameter leeftijd hoogst significant was voor de dialectkennis, is het 

waarschijnlijk dat kieken voor ‘kip’ in de toekomst belangrijker zal worden als dialectwoord voor 

Ieperse dialectsprekers, terwijl kieken eigenlijk Brabants van oorsprong is (Vandenberghe 2007). De 

parameter opleidingsniveau was helemaal niet significant voor het gebruik van kieken. Er waren 

veertien hoogopgeleiden die het woord gebruikten, tegenover twaalf laagopgeleiden. 

 

5.25 Kneu 

 

In Debrabandere (2002), Verheye (2008) en het WVD vonden we het dialectwoord frioen voor het 

concept ‘kneu’ terug. Naast frioen vermeldden die dialectwoordenboeken respectievelijk ook renotte 

en linotte voor het begrip ‘barmsijs’. Dat lijkt logisch, aangezien een kneu een ondersoort is van de 

barmsijs. Toch maakten verschillende informanten duidelijk dat het woord renotte nooit een kneu 

aanduidt. Daardoor namen we renotte niet in de verwerking op, hoewel twee informanten het woord, 

naast frioen, beweerden te kennen voor de vogel op de afbeelding, weliswaar enkel passief. In totaal 

werd frioen negentien keer opgegeven. De 53 overige informanten herkenden het dier op de 

afbeelding niet. Eén van hen gaf bloedvink op, maar dat is volgens Van Dale een benaming voor een 

andere vogelsoort. Een andere informant benoemde de vogel met gors, wat eveneens een andere 

vogelsoort benoemt (Van Dale). Daarnaast gokten elf informanten nog dat de vogel op de prent een 

roodborstje was, maar ook roodborstje benoemt een andere vogelsoort, waardoor ook dat woord niet 

in de analyse werd opgenomen. 

 

5.25.1 Frioen 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 11 15,28% 

Passief 8 11,11% 

Onbekend 53 73,61% 

Totaal 72   
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18-34 35-59 60 + 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 3 8 11 

Passief 1 1 6 8 

Onbekend 23 20 10 53 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000415479  

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 5 6 11 

Passief 6 2 8 

Onbekend 25 28 53 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,322916919 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

We merkten een sterke afname van de dialectkennis van frioen voor ‘kneu’. Negentien bevraagden 

kenden het woord, maar slechts elf van hen gebruikten het woord ook zelf. Zowel bij de totale als bij 

de actieve kennis zagen we grote verschillen tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Er waren 

veertien ouderen die het woord kenden, in vergelijking met vier informanten uit de middelste groep en 

één jongere. Acht ouderen gebruikten het woord zelf, tegenover drie informanten uit de middengroep. 

Bij de jongeren was er zelfs geen enkele die het woord zelf gebruikte. De parameter leeftijd was dus 

bijzonder significant voor het dialectverlies van frioen. De variabele opleidingsniveau was heel wat 

minder belangrijk. De totale kennis lag iets hoger bij de hoog- dan bij de laagopgeleiden; er waren 

namelijk elf hoogopgeleiden die het woord kenden, tegenover acht laagopgeleiden. De actieve kennis 

was dan weer beter bij de laagopgeleiden, met zes laagopgeleiden die het woord zelf gebruikten, 

vergeleken met vijf hoogopgeleiden die het woord zelf gebruikten. 
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5.26 Koekoek 

 

Voor het concept ‘koekoek’ hadden we het dialectwoord koekuit bepaald, dat we terugvonden in 

Debrabandere (2002). Twintig informanten kenden het woord koekuit en veertig anderen kenden enkel 

het Nederlandse woord koekoek. Er waren ten slotte nog twaalf informanten die de vogel op de 

afbeelding niet herkenden. 

 

5.26.1 Koekuit 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 17 23,61% 

Passief 3 4,17% 

Onbekend 52 72,22% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 2 7 8 17 

Passief 1 2 0 3 

Onbekend 21 15 16 52 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,144624402 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 7 10 17 

Passief 1 2 3 

Onbekend 28 24 52 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,556984034 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het woord koekuit voor ‘koekoek’ was door twintig informanten gekend en zeventien van hen 

gebruikten het woord ook zelf. De jongeren scoorden zowel voor de kennis als voor het gebruik van 

koekuit slechter dan de twee oudere groepen. Er waren immers maar drie jongeren die het woord 

kenden, waarvan twee jongeren die het woord zelf gebruikten. Daartegenover stonden acht ouderen 

die het woord kenden en ook zelf bezigden en negen informanten uit de middengroep die het woord 
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kenden, van wie er zeven koekuit ook zelf gebruikten. Toch was de parameter leeftijd niet significant 

voor de kennis van het woord koekuit. Ook het opleidingsniveau was niet significant. Uit de kruistabel 

kunnen we echter wel afleiden dat meer laagopgeleiden dan hoogopgeleiden het woord koekuit kenden 

en gebruikten. Het ging om acht hoogopgeleiden die het woord kenden, van wie één informant enkel 

passief, en twaalf laagopgeleiden die het woord kenden, waarvan twee informanten het woord enkel 

herkenden, maar zelf niet hanteerden. 

 

5.27 Konijn 

 

Voor het concept ‘konijn’ hadden we het dialectwoord keun vastgelegd, dat we teruggevonden hadden 

in Debrabandere (2002) en in De Bo (1873). Van Dale vermeldt weliswaar het woord keun in de 

betekenis ‘keun’, maar omdat het het label ‘gewestelijk’ heeft, kunnen we keun wel als dialectwoord 

in de verwerking opnemen. 71 informanten kenden het woord keun, en de enige persoon die keun niet 

kende, gaf de Nederlandse benaming konijn op. Met andere woorden, iedereen herkende het dier op de 

prent. 

 

5.27.1 Keun 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 71 98,61% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 1 1,39% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 23 24 24 71 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 1 0 0 1 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,730577652 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 36 35 71 

Passief 0 0 0 

Onbekend 0 1 1 

Totaal 36 36 72 
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Chikwadraattoets 

p = 0,602274322 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Slechts één informant kende het dialectwoord keun voor ‘konijn’ niet. Die informant behoorde tot de 

jongste leeftijdscategorie en was laagopgeleid. Geen enkele parameter was belangrijk voor de kennis 

van het dialectwoord keun. 

 

5.28 Krielkip 

 

Voor het concept ‘krielkip’ hadden we de dialectwoorden kukkelhen en tuskhen verwacht. Kukkelhen 

stond in Debrabandere (2002) vermeld als typisch Iepers dialectwoord voor ‘krielkip’ en werd 33 keer 

opgegeven. Uit WVD-Contact haalden we vervolgens dat tuskhen (/tuskninəkə/) met de interpretatie 

‘tussenhennetje’ wordt gebruikt in het zuiden van West-Vlaanderen, en op de dialectkaart vinden we 

het symbool voor Turkse hen terug in de regio van Ieper (Vandenberghe 2007). Het was echter niet 

duidelijk of de vier Ieperlingen die tuskhen bezigden, de interpretatie ‘Turkse hen’ of ‘tussenhennetje’ 

in hun hoofd hadden. Twee informanten vermeldden vervolgens het woord kukkeltje. Voor de rest 

herkenden 29 informanten het dier op de foto niet, of benoemden ze het met een incorrect woord, of 

een term die niet precies genoeg was. Eén informant noemde bijvoorbeeld naast kukkelhen ook 

poussin op, maar poussin is volgens Van Dale het Franse woord voor ‘piepkuiken’ en niet voor 

‘krielkip’. Drie informanten vermeldden kiekje, maar dat is het dialectwoord voor ‘kuiken’ (zie 5.29). 

Daarnaast werd hen drie keer en haan één maal opgegeven. Drie informanten gaven vervolgens 

kukkelhaantje op. De omschrijving klein hennetje werd één keer opgegeven en klein kieken werd vier 

keer vermeld. Ten slotte gaven twee informanten poelje op, wat volgens Van Dale een gewestelijk 

woord is voor ‘jonge kip’, wat ook niet hetzelfde is als ‘krielkip’. 

 

5.28.1 Kukkelhen  

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 23 31,94% 

Passief 10 13,89% 

Onbekend 39 54,17% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 11 11 23 

Passief 3 2 5 10 

Onbekend 20 11 8 39 

Totaal 24 24 24 72 
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18-34 35-59 60 + 

Chikwadraattoets 

p = 0,002893462 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 11 12 23 

Passief 7 3 10 

Onbekend 18 21 39 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,391752998 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

33 zegslieden kenden het dialectwoord kukkelhen, waarvan 23 actief. De parameter leeftijd had een 

bijzonder grote invloed op de dialectkennis van de informanten. De dialectkennis was het slechtste bij 

de jongeren. Er waren er immers maar vier die het woord kenden, en slechts één jongere gebruikte het 

woord ook zelf. Bij de twee oudste groepen waren er telkens elf informanten die het woord kukkelhen 

zelf gebruikten. Bij de middengroep werd dat aantal nog aangevuld met twee informanten die het 

woord herkenden, maar niet zelf gebruikten. Bij de ouderen waren er nog vijf extra informanten die 

het woord passief kenden. Met andere woorden, hoe ouder, hoe beter de dialectkennis. De parameter 

opleidingsniveau was niet belangrijk. De hoogopgeleiden hadden met achttien informanten weliswaar 

een betere totale kennis dan de laagopgeleiden met vijftien. Toch was de actieve kennis net iets beter 

bij de laagopgeleiden dan bij de hoogopgeleiden. 

 

5.28.2 Tuskhen 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 4 5,56% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 68 94,44% 

Totaal 72   
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Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 2 2 4 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 22 22 68 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,714131034 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 3 4 

Passief 0 0 0 

Onbekend 35 33 68 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,58895131 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

De kennis van het dialectwoord tuskhen werd door geen enkele variabele significant beïnvloed. Vier 

informanten bezigden het woord, waarvan er telkens twee tot de twee oudste leeftijdsgroepen 

behoorden. Het woord was ook iets beter gekend bij de laagopgeleiden dan bij de hoogopgeleiden, met 

een verdeling van drie laagopgeleiden tegenover één hoogopgeleide. 

 

5.28.3 Kukkeltje 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 2 2,78% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 70 97,22% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 1 1 2 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 23 23 70 

Totaal 24 24 24 72 
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Chikwadraattoets 

p = 0,905433122 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 2 0 2 

Passief 0 0 0 

Onbekend 34 36 70 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,357517335 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Kukkeltje werd twee keer vermeld als dialectwoord voor ‘krielkip’. De leeftijd speelde voor het 

gebruik van dat woord geen rol, omdat de beide informanten tot verschillende leeftijdscategorieën 

behoorden. Ook het opleidingsniveau was niet significant voor de kennis van kukkeltje, ook al waren 

de twee informanten die kukkeltje bezigden, allebei hoogopgeleid. 

 

5.29 Kuiken 

 

Voor het begrip ‘kuiken’ legden we de woorden kieken, kiekentje en kiekje vast. We vonden ze immers 

in de regio van Ieper terug op de dialectkaart in WVD-Contact (Vandenberghe 2007). Twaalf 

informanten bezigden kieken en twee mensen zeiden kiekentje. 49 informanten gaven vervolgens 

kiekje op als benaming voor ‘kuiken’. Bovendien vermeldden nog vier zegslieden het woord kukje. Elf 

informanten kenden enkel een Nederlandse benaming voor ‘kuiken’. Tien van hen noemden het dier 

op de afbeelding kuiken en de elfde piepkuiken. 

 

5.29.1 Kieken 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 12 16,67% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 60 83,33% 

Totaal 72   
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Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 5 7 12 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 19 17 60 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,099185366  

0,05 < p < 0,10 (tendens) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 6 6 12 

Passief 0 0 0 

Onbekend 30 30 60 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 1  

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Twaalf informanten hanteerden het dialectwoord kieken voor ‘kuiken’. Alle twaalf behoorden ze tot de 

twee oudste leeftijdscategorieën; er waren zeven ouderen en vijf informanten uit de middengroep. 

Hoewel de parameter leeftijd hier geen significant resultaat opleverde, konden we toch een duidelijke 

beweging opmerken. De ouderen kenden het woord het best; de middelste categorie scoorde iets 

minder goed, maar we zagen dat het woord vooral bij de jongeren onbekend was. Toch mogen we dit 

resultaat niet extrapoleren naar de volledige populatie. De parameter opleidingsniveau had vervolgens 

geen invloed op de dialectkennis van kieken voor ‘kuiken’. Er waren evenveel hoog- als 

laagopgeleiden die het woord gebruikten. 

 

5.29.2 Kiekentje 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 2 2,78% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 70 97,22% 

Totaal 72   
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Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 1 0 2 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 23 23 24 70 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,905433122 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 2 0 2 

Passief 0 0 0 

Onbekend 34 36 70 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,357517335 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het woord kiekentje werd slechts door twee informanten gebezigd. Die twee informanten verdeelden 

zich over de twee jongste leeftijdscategorieën en waren beiden hoogopgeleid. Geen enkele parameter 

oefende invloed uit op de kennis van kiekentje. 

 

5.29.3 Kiekje 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 44 61,11% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 28 38,89% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 9 16 19 44 

Passief 4 0 0 4 

Onbekend 11 8 5 24 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,007820507 

p < 0,01 (hoogst significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 22 22 44 

Passief 2 2 4 

Onbekend 12 12 24 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 1 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord kiekje ondervond sterk dialectverlies onder invloed van de parameter leeftijd. Het 

dialectwoord was opnieuw het minst goed gekend door de jongeren. Dertien jongeren kenden het 

woord kiekje¸ maar slechts negen van hen gebruikten het woord ook zelf. Bij de middengroep groeide 

dat aantal tot zestien informanten en bij de ouderen was het woord het best gekend, want negentien 

ouderen bezigden het woord kiekje voor ‘kuiken’. De parameter opleidingsniveau had totaal geen 

invloed op de kennis van het dialectwoord kiekje, want zowel voor de totale als voor de actieve kennis 

verdeelden de informanten die het woord kenden zich identiek over de beide groepen. 

 

5.29.4 Kukje 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 4 5,56% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 68 94,44% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 2 2 0 4 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 22 22 24 68 

Totaal 24 24 24 72 
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Chikwadraattoets 

p = 0,714131034 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 3 4 

Passief 0 0 0 

Onbekend 35 33 68 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,58895131 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Vier informanten gaven kukje op voor ‘kuiken’ en geen enkele parameter was van belang voor het 

gebruik van dat woord. Twee informanten behoorden tot de jongste leeftijdscategorie en twee anderen 

maakten deel uit van de middengroep. Eén van de vier informanten was hoogopgeleid en de andere 

drie waren laagopgeleid. 

 

5.30 Langpootmug 

 

Voor het begrip ‘langpootmug’ hadden we de volgende dialectwoorden teruggevonden in de 

wetenschappelijke apparaten van het WVD: langpoter, langpotermug en paardemug. Langpoter werd 

33 keer geantwoord en de twee andere verwachte dialectwoorden werden door niemand herkend. Eén 

informant vermeldde, naast het dialectwoord langpoter, ook de benaming lijstmug, dat we als een 

gelegenheidsantwoord beschouwden en dus niet opnamen in de verwerking. Ook verwerkten we 

eendagsmug niet, dat één keer werd opgegeven. Acht informanten gaven, al dan niet naast het 

dialectwoord langpoter, het woord naald op. Naald vonden we in de wetenschappelijke apparaten van 

het WVD echter enkel als dialectwoord voor ‘libel’ terug, waardoor we naald hieronder niet 

behandelden. Acht informanten kenden enkel het Nederlandse woord langpootmug en nog 27 anderen 

konden het dier op de afbeelding niet exact benoemen. Eén informant gaf de benaming duizendpoot 

op, wat volgens Van Dale een andere diersoort benoemt. Twee informanten noemden de langpootmug 

op de prent kobbe, wat volgens het WVD en Van Dale een gewestelijke benaming is voor ‘spin’ en 

niet voor ‘langpootmug’. Hooiwagen, een Nederlandse benaming voor een spinnensoort, aanvaardden 

we evenmin als dialectwoord voor ‘langpootmug’. Tot slot antwoordden tien informanten met een te 

algemene term, die we hieronder ook niet verwerkten. Negen van hen gaven het Nederlandse mug op 

en één iemand zei meuzje, een dialectwoord voor ‘mug’. 
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5.30.1 Langpoter 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 33 45,83% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 39 54,17% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 7 15 11 33 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 17 9 13 39 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,251337463 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 13 20 33 

Passief 0 0 0 

Onbekend 23 16 39 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,253947082 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

33 van de 72 bevraagden gebruikten het dialectwoord langpoter voor ‘langpootmug’. De parameter 

leeftijd was niet significant voor de kennis van het dialectwoord en we kunnen uit de kruistabel ook 

geen lijn afleiden. De jongeren kenden het dialectwoord het slechtst, zoals verwacht volgens onze 

hypothese. Er waren er immers maar zeven die het woord langpoter bezigden. In de middengroep 

bemerkten we een uitschieter van vijftien informanten die het woord gebruikten. De ouderen scoorden 

dan weer minder goed dan de middengroep: elf ouderen kenden het woord actief. Dit resultaat mag 

hoe dan ook niet veralgemeend worden. De parameter opleidingsniveau was ook niet van belang voor 

de kennis van het dialectwoord langpoter, al was het woord wel beter gekend door de laagopgeleiden. 

Twintig van de 33 informanten die het woord gebruikten, waren laagopgeleid. 
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5.31 Libel 

 

In de wetenschappelijke apparaten van het WVD hadden we drie benamingen voor het begrip ‘libel’ 

gevonden: naald, libel en waterjuffer(tje). De Bo (1873) en Debrabandere (2010) vermeldden 

bovendien nog het woord akkernaald, dat door niemand gekend was. Libel en waterjuffer staan zonder 

label in Van Dale, waardoor we ze hieronder niet als dialectwoord opnamen. Naald was door negen 

zegslieden gekend. De Nederlandse benamingen waterjuffer(tje) en libel werden respectievelijk 

twintig en 36 keer opgegeven. Daarnaast tekenden we nog één keer waternaald op. Dat woord 

bespraken we verder niet, omdat het een verhaspeling van waterjuffer en naald leek. Vervolgens 

gaven twee informanten juffer op, dat als een gelegenheidsantwoord werd beschouwd en daarom niet 

verder werd besproken. De woorden lollebel en freule, die elk één keer vermeld werden, werden 

eveneens als gelegenheidsantwoorden gezien. Tot slot waren er nog twee informanten die het dier op 

de afbeelding niet konden benoemen. 

 

5.31.1 Naald 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 8 11,11% 

Passief 1 1,39% 

Onbekend 63 87,50% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 2 6 8 

Passief 0 0 1 1 

Onbekend 24 22 17 63 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,036602412 

0,01 < p < 0,05 (significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 5 3 8 

Passief 1 0 1 

Onbekend 30 33 63 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,439802916 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord naald voor ‘libel’ was door negen informanten gekend, van wie er acht het ook zelf 

gebruikten. De leeftijd van de informanten beïnvloedde de dialectkennis. Zeven ouderen kenden het 

woord, onder wie zes actief. Daarnaast gebruikten nog twee informanten uit de middengroep het 

dialectwoord. Geen enkele jongere kende naald. Het bleek dus dat de dialectkennis van de ouderen 

beter was dan van de jongeren, wat ook in onze hypothese vooropgesteld was. De parameter 

opleidingsniveau was daarentegen niet significant voor de kennis van naald. De hoogopgeleiden 

scoorden wel iets beter dan de laagopgeleiden. Er waren immers zes hoogopgeleiden die het woord 

kenden, van wie er vijf naald ook zelf bezigden. Daartegenover stonden drie laagopgeleiden die het 

woord gebruikten. 

 

5.32 Lieveheersbeestje 

 

Voor het begrip ‘lieveheersbeestje’ hadden we meerdere dialectwoorden bepaald. Hemelbeestje, 

pimpaljoentje en pimpampoentje vonden we in verschillende spellingswijzen terug in de 

wetenschappelijke apparaten van het WVD, in De Bo (1873) en in Debrabandere (2010). 

Pi(e)mpampoentje vonden we weliswaar terug in Van Dale, maar wel met het label gewestelijk, 

waardoor we het toch in de analyse van de dialectwoorden opnamen. De wetenschappelijke apparaten 

van het WVD vermeldden tevens de volgende woorden: hemelbij en lievevrouwebeestje. Alle 

ondervraagde informanten konden het dier op de afbeelding met één of meer dialectwoorden 

benoemen. 51 informanten kenden het dialectwoord hemelbeestje en 38 pimpampoentje. Daarnaast 

gaven zeven informanten piepauw op en zei één iemand lievevrouwebeestje. Twee zegslieden gaven 

vervolgens het onverwachte woord piepeljoen op, wat door de aanwezige /j/ een variant lijkt van het 

verwachte pimpaljoentje. Tot slot vermeldde één informant naast het woord hemelbeestje ook 

herebeestje. Herebeestje hebben we echter niet in de analyse opgenomen, aangezien het een 

contaminatie lijkt van lieveheersbeestje en hemelbeestje. 
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5.32.1 Hemelbeestje 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 50 69,44% 

Passief 1 1,39% 

Onbekend 21 29,17% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 13 15 22 50 

Passief 0 1 0 1 

Onbekend 11 8 2 21 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,03040582 

0,01 < p < 0,05 (significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 23 27 50 

Passief 1 0 1 

Onbekend 12 9 21 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,417159885 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

51 informanten kenden het dialectwoord hemelbeestje en 50 van hen gebruikten het woord ook zelf. 

De parameter leeftijd was significant voor de kennis van hemelbeestje. De kruistabel toont een lijn in 

de dialectkennis: hoe jonger de informanten, hoe slechter hun dialectkennis. Dat beantwoordt ook aan 

onze vooropgestelde hypothese. 22 ouderen kenden hemelbeestje actief; in de middengroep waren er 

zestien informanten die het woord kenden, van wie één passief, en er waren dertien jongeren die het 
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woord kenden en gebruikten. De parameter opleidingsniveau was in tegenstelling tot de leeftijd niet 

significant. Hemelbeestje was door 24 hoogopgeleiden en door 27 laagopgeleiden gekend. 

 

5.32.2 Pimpampoentje 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 38 52,78% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 34 47,22% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 19 12 7 38 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 5 12 17 34 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,016279731 

0,01 < p < 0,05 (significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 20 18 38 

Passief 0 0 0 

Onbekend 16 18 34 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,894531547 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord pimpampoentje werd 38 keer geantwoord. Voor de parameter leeftijd zagen we hier 

de omgekeerde beweging: de jongeren gebruikten het woord meer dan de middengroep en die 

gebruikte het woord dan weer meer dan de oudste groep. Er waren negentien jongeren die 
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pimpampoentje zeiden, twaalf informanten uit de middengroep en zeven ouderen. Aangezien de 

parameter leeftijd significant was, kunnen we met de nodige voorzichtigheid voorspellen dat 

pimpampoentje belangrijker zal worden als dialectwoord voor ‘lieveheersbeestje’. De parameter 

opleidingsniveau was niet significant. Er waren twintig hoog- en achttien laagopgeleiden die het 

woord gebruikten.  

 

5.32.3 Piepeljoen 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 2 2,78% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 70 97,22% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 0 1 2 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 23 24 23 70 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,905433122 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 0 2 2 

Passief 0 0 0 

Onbekend 36 34 70 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,357517335 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Twee informanten gaven het woord piepeljoen op. Voor het gebruik van dat woord was geen enkele 

parameter bepalend. Eén jongere en één oudere gebruikten het woorden. Beiden waren laagopgeleid. 
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Hoog Laag 

5.32.4 Pipauw 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 7 9,72% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 65 90,28% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 3 3 7 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 23 21 21 65 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,867128234 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 7 0 7 

Passief  0 0 0 

Onbekend 29 36 65 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,020714464 

0,01 < p < 0,05 (significant) 

 

 

 

 

  

 

Conclusie 

Zeven informanten antwoordden met pipauw. De jongeren gebruikten dat woord iets minder dan de 

twee oudste groepen, maar het verschil was zeker niet significant. De parameter opleidingsniveau was 

daarentegen wel significant. Alle zeven informanten die het woord pipauw gebruikten, waren 

hoogopgeleid. 
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5.32.5 Lievevrouwebeestje 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 1 1,39% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 71 98,61% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 0 1 1 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 24 23 71 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,730577652 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 0 1 

Passief 0 0 0 

Onbekend 35 36 71 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,602274322 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Slechts één informant gebruikte het dialectwoord lievevrouwebeestje. Aangezien het aantal zo laag 

was, was geen enkele parameter bepalend voor de dialectkennis. De informant die het woord kende, 

was hoogopgeleid en zestigplusser. 

 

5.33 Meikever 

 

Voor het begrip ‘meikever’ vonden we meerdere dialectwoorden terug in de vakliteratuur. De 

wetenschappelijke apparaten van het WVD vermeldden de volgende dialectwoorden: bakkertje, 

molenaar en rul. Molenaar vonden we met de betekenis ‘meikever’ in Van Dale terug, maar wel met 

het label gewestelijk. Daardoor konden we molenaar toch als dialectwoord in de analyse opnemen. 

Naast molenaar (alternatieve spellingen: meulenaar, meulenare, meulenere) vonden we in De Bo 

(1873) en Debrandere (2010) ook nog averulle terug, dat we hieronder bespraken onder averul, naar 
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analogie met rul. De Bo (1873) maakte daarnaast nog gewag van de volgende dialectwoorden voor 

‘meikever’: eikeronker, averonker en ronker. 26 zegslieden gaven het dialectwoord molenaar op. 

Twee informanten kenden averul, drie rul en één iemand kende ronker. 40 informanten kenden enkel 

het Nederlandse woord meikever. Vijf informanten konden ten slotte de kever op de prent niet exact 

benoemen. Eén van hen giste dat het dier op de prent een kakkerlak was, maar kakkerlak benoemt 

volgens Van Dale een andere diersoort. 

 

5.33.1 Molenaar 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 16 22,22% 

Passief 10 13,89% 

Onbekend 46 63,89% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 4 11 16 

Passief 1 3 6 10 

Onbekend 22 17 7 46 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,00027818 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 6 10 16 

Passief 6 4 10 

Onbekend 24 22 46 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,475457272 

p > 0,10 (niet significant) 
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Conclusie 

26 zegslieden kenden het dialectwoord molenaar, en zestien van hen gebruikten het woord ook actief. 

De parameter leeftijd had een sterke invloed op de dialectkennis van molenaar. Zowel de totale kennis 

als de actieve kennis was beter bij de oudere dan bij de jongere informanten. Er waren zeventien 

ouderen die het woord kenden en elf van hen gebruikten molenaar ook zelf. In de middengroep waren 

er zeven informanten die het woord kenden, van wie vier actief. Er waren tot slot ook nog twee 

jongeren die het woord kenden, maar slechts één jongere gebruikte het woord ook. In tegenstelling tot 

de parameter leeftijd, was de parameter opleidingsniveau niet significant. We merkten echter wel dat 

het woord molenaar beter gekend was en meer gebruikt werd door de laagopgeleiden. Er waren twaalf 

hoogopgeleiden die het woord kenden, van wie de helft het woord ook zelf gebruikte. Bij de 

laagopgeleiden waren er veertien informanten die het woord kenden, van wie tien actief. 

 

5.33.2 Rul 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 2 2,78% 

Passief 1 1,39% 

Onbekend 69 95,83% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 0 2 2 

Passief 0 0 1 1 

Onbekend 24 24 21 69 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,180495017 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 1 2 

Passief 0 1 1 

Onbekend 35 34 69 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,602151396 

p > 0,10 (niet significant) 
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Conclusie 

Er waren drie informanten die rul kenden, van wie twee actief. Het dialectwoord rul was enkel bij 

zestigplussers gekend, maar door het kleine aantal informanten dat het woord kende, was de parameter 

leeftijd niet significant. Ook de parameter opleidingsniveau was niet van belang. Er was één 

hoogopgeleide die rul gebruikte en één laagopgeleide. Daarenboven was er nog één laagopgeleide die 

het woord rul enkel herkende. 

 

5.33.3 Averul 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 2 2,78% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 70 97,22% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 0 2 2 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 24 22 70 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,390759857 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 1 2 

Passief 0 0 0 

Onbekend 35 35 70 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 1 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Er waren slechts twee informanten die het woord averul kenden. Allebei waren het zestigplussers, van 

wie er één laagopgeleid was en één hoogopgeleid. Geen enkele parameter had invloed op het gebruik 

van averul. 
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5.33.4 Ronker 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 1 1,39% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 71 98,61% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 0 1 1 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 24 23 71 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,730577652 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 0 1 

Passief 0 0 0 

Onbekend 35 36 71 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,602274322 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Ronker werd slechts één keer als dialectwoord voor ‘meikever’ opgegeven. Dat gebeurde door een 

hoogopgeleide zestigplusser. Doordat slechts één informant aangaf het woord te kennen, was er geen 

enkele parameter significant voor de dialectkennis. 

 

5.34 Merel 

Voor het begrip ‘merel’ hadden we de woorden merelaar en merelaan teruggevonden in De Bo (1873) 

en Debrabandere (2010), met heel veel verschillende spellingen. Van Dale vermeldt wel het woord 

merelaar, maar met het label gewestelijk, waardoor we het toch als dialectwoord kunnen beschouwen. 

47 informanten gaven aan het woord merelaar te kennen. 25 informanten kenden enkel de 

Nederlandse benaming merel. Iedereen herkende de vogel op de afbeelding. 
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5.34.1 Merelaar 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 30 41,67% 

Passief 17 23,61% 

Onbekend 25 34,72% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 4 14 12 30 

Passief 9 5 3 17 

Onbekend 11 5 9 25 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,025097356 

0,01 < p < 0,05 (significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 15 15 30 

Passief 11 6 17 

Onbekend 10 15 25 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,290749235 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord merelaar was gekend door 47 informanten. De kennis van dat woord werd beïnvloed 

door de leeftijd van de informanten. Het bleek dat de dialectkennis van de jongeren opnieuw 

significant slechter was dan die van de twee oudere leeftijdsgroepen. Hier was het wel zo dat de kennis 

van het woord merelaar het beste was in de middengroep en niet bij de oudste groep. Er waren dertien 

jongeren die merelaar kenden, maar slechts vier van hen gebruikten het woord ook zelf. Bij de 

middengroep was het woord bij negentien informanten gekend en slechts vijf van hen kenden het 
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woord enkel passief. Van de ouderen waren er twaalf die het woord actief en drie die het enkel passief 

kenden. De parameter opleidingsniveau was daarentegen niet significant. Er waren in elke groep 

vijftien informanten die het woord zelf gebruikten, aangevuld met elf hoog- en zes laagopgeleiden die 

het woord enkel herkenden. 

 

5.35 Muggenlarve 

 

Voor het begrip ‘muggenlarve’ bepaalden we de dialectterm ver de vase aan de hand van de 

wetenschappelijke apparaten van het WVD. Ver de vase werd door 35 informanten opgegeven. De 37 

anderen konden het dier op de afbeelding niet precies benoemen. Drie mensen gaven aas op en één 

iemand aanaas, maar dat duidt in het algemeen op ‘aas om mee te vissen’. Eén informant vermeldde 

stekke, wat in Van Dale staat onder stek. Het woord benoemt een speciale vistechniek om paling mee 

te vangen; niet ‘muggenlarve’. Daarnaast werden de te algemene termen larve en made opgegeven. 

Ook de Nederlandse woorden worm en meelworm, die op andere concepten dan ‘muggenlarve’ slaan, 

werden aangehaald. Tot slot werden de termen tetting, zeetetting en vistetting ook opgenoemd, die 

dialectbenamingen zijn voor pieren en niet voor muggenlarven. 

 

5.35.1 Ver de vase 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 30 41,67% 

Passief 5 6,94% 

Onbekend 37 51,39% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 4 13 13 30 

Passief 0 3 2 5 

Onbekend 20 8 9 37 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,003958488 

p < 0,01 (hoogst significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 14 16 30 

Passief 2 3 5 

Onbekend 20 17 37 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,749545476 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Er waren in totaal 35 informanten die het woord ver de vase beweerden te kennen. Ook hier had de 

leeftijd een grote invloed op de dialectkennis. De jongeren scoorden opmerkelijk slechter voor de 

kennis van ver de vase. Slechts vier jongeren kenden het woord, maar allen kenden ze het actief. Bij 

de middengroep en de ouderen waren er telkens dertien informanten die ver de vase zelf gebruikten. 

Daarbij kwamen nog eens drie informanten uit de middengroep en twee ouderen die het woord wel 

herkenden, maar niet zelf in de mond namen. De parameter opleidingsniveau was in tegenstelling tot 

de leeftijd niet belangrijk voor de kennis van ver de vase. Het woord was wel door iets meer 

laagopgeleiden dan hoogopgeleiden gekend. Het ging om negentien laagopgeleiden versus zestien 

hoogopgeleiden. 

 

5.36 Ongedierte op planten 

 

Voor het concept ‘ongedierte op planten’ hadden we het dialectwoord fernijn verwacht, dat we in de 

wetenschappelijke apparaten van het WVD hadden gevonden. 53 informanten kenden het woord 

fernijn. Daarnaast gaven nog vier mensen het Nederlandse woord bladluizen op. Vijf anderen 

benoemden de prent met het Nederlandse ongedierte. Tien zegslieden wisten niet wat er op de 

afbeelding stond. 

 

5.36.1 Fernijn 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 49 68,06% 

Passief 4 5,56% 

Onbekend 19 26,39% 

Totaal 72   
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Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 3 23 23 49 

Passief 4 0 0 4 

Onbekend 17 1 1 19 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000000000195659 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 24 25 49 

Passief 1 3 4 

Onbekend 11 8 19 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,473763898 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

53 informanten kenden het woord fernijn en 49 van hen gebruikten het woord ook zelf. De parameter 

leeftijd was bijzonder bepalend voor de dialectkennis. Bij de twee oudste categorieën was er telkens 

maar één iemand die het woord fernijn niet kende en de overige 23 informanten bezigden het woord 

ook zelf. Bij de jongeren merkten we een opmerkelijk slechtere score: slechts zeven informanten 

herkenden het woord en slechts drie van hen gebruikten fernijn ook zelf. De parameter 

opleidingsniveau toonde daarentegen geen significante resultaten. Er waren wel iets meer 

laagopgeleiden die het woord gebruikten. Het ging om 28 laagopgeleiden tegenover 25 

hoogopgeleiden die fernijn kenden. De actieve kennis was wel bijna identiek voor de twee groepen: 24 

hoogopgeleiden versus 25 laagopgeleiden. 

 

5.37 Parelhoen 

 

Voor het begrip ‘parelhoen’ vonden we drie dialectwoorden terug in Debrabandere (2010): pintaande, 

pinthaan en pintard. Het woord pintard werd vier keer opgegeven; negentien informanten kenden 
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pinthaan en dertien informanten vermeldden pintade. 25 informanten kenden enkel een Nederlandse 

benaming: 23 zeiden parelhoen en twee hoen. Tien personen herkenden het dier op de afbeelding niet. 

Twee van hen benoemden het dier met pauw, maar dat Nederlandse woord duidt een andere diersoort 

aan. Een andere informant, ten slotte, haalde het woord kiekendief aan, maar ook dat is een 

Nederlandse benaming voor een andere vogelsoort. 

 

5.37.1 Pinthaan 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 13 18,06% 

Passief 6 8,33% 

Onbekend 53 73,61% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 7 5 13 

Passief 2 4 0 6 

Onbekend 21 13 19 53 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,036117719 

0,01 < p < 0,05 (significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 5 8 13 

Passief 5 1 6 

Onbekend 26 27 53 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,184718702 

p > 0,10 (niet significant) 
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Conclusie 

Negentien informanten beweerden het woord pinthaan te kennen en dertien van hen gebruikten het 

woord ook zelf. De parameter leeftijd beïnvloedde de dialectkennis van dat woord. Vooral bij de 

middengroep was het woord behoorlijk goed gekend. Elf informanten uit de middengroep kenden het 

woord en zeven van hen bezigden het woord ook zelf. Bij de ouderen waren er maar vijf informanten 

die het woord kenden en zelf ook hanteerden en bij de jongeren was pinthaan slechts door drie 

informanten gekend. Slechts één jongere gebruikte het woord ook zelf. De parameter opleidingsniveau 

was niet van belang voor de kennis van pinthaan. De totale kennis was ongeveer gelijk bij de beide 

groepen: negen laagopgeleiden en tien hoogopgeleiden kenden het woord. De actieve kennis was wel 

iets beter bij de laagopgeleiden: acht laagopgeleiden gebruikten pinthaan zelf, tegenover vijf 

hoogopgeleiden. 

 

5.37.2 Pintade 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 11 15,28% 

Passief 2 2,78% 

Onbekend 59 81,94% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 3 7 11 

Passief 0 0 2 2 

Onbekend 23 21 15 59 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,028259316 

0,01 < p < 0,05 (significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 5 6 11 

Passief 2 0 2 

Onbekend 29 30 59 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,348565499 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Pintade was door dertien zegslieden gekend. Voor de kennis van dat dialectwoord was de leeftijd 

opnieuw significant. Hier was er wel een rechte lijn op te merken in de dialectkennis: hoe ouder de 

informanten, hoe beter de dialectkennis. Slechts één jongere bezigde het woord pintade; vervolgens 

gebruikten drie informanten uit de middengroep het woord en bij de ouderen waren er negen die het 

woord kenden, van wie er zeven het ook zelf gebruikten. De parameter opleidingsniveau was niet 

significant voor de dialectkennis. Er waren zes laagopgeleiden die het woord kenden, en allen 

gebruikten ze pintade ook zelf. Daartegenover stonden zeven hoogopgeleiden die het woord kenden, 

waarvan vijf actief. 

 

5.37.3 Pintard 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 4 5,56% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 68 94,44% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 1 3 4 

Passief  0 0 0 0 

Onbekend 24 23 21 68 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,447270947 

p > 0,10 (niet significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 3 1 4 

Passief 0 0 0 

Onbekend 33 35 68 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,58895131 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord pintard werd vier keer aangehaald. Geen enkele parameter was significant voor het 

gebruik van het woord pintard. Drie ouderen en één iemand uit de middengroep bezigden het woord. 

Drie van de vier informanten die het dialectwoord hanteerden waren hoogopgeleid. 

 

5.38 Pissebed 

 

Voor het begrip ‘pissebed’ hadden we het dialectwoord zwijntje verwacht, dat we terugvonden in de 

wetenschappelijke apparaten van het WVD. 58 informanten kenden het. Zeven informanten noemden 

een pissebed beddepisser. Acht zegslieden kenden enkel het Nederlandse woord pissebed. Twee 

personen herkenden het dier op de prent niet. 

 

5.38.1 Beddepisser 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 7 9,72% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 65 90,28% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 4 1 2 7 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 20 23 22 65 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,696213682 

p > 0,10 (niet significant) 

  



106 

 

18-34 35-59 60 + 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 5 2 7 

Passief 0 0 0 

Onbekend 31 34 65 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,490618758 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Zeven informanten gaven het woord beddepisser voor ‘pissebed’ op. Vier van hen waren jongeren, 

één iemand behoorde tot de middengroep en de twee anderen waren ouderen. De leeftijd had echter 

geen invloed op het gebruik van het woord beddepisser. Van de zeven zegslieden die het woord 

bezigden, waren er vijf hoogopgeleid en twee laagopgeleid, maar ook de parameter opleidingsniveau 

was onbelangrijk. 

 

5.38.2 Zwijntje 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 54 75,00% 

Passief 4 5,56% 

Onbekend 14 19,44% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 9 24 21 54 

Passief 2 0 2 4 

Onbekend 13 0 1 14 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000002503 

p < 0,01 (hoogst significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 27 27 54 

Passief 1 3 4 

Onbekend 8 6 14 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,525788024 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

54 van de 72 informanten kenden het dialectwoord zwijntje voor het concept ‘pissebed’. Toch merkten 

we een sterk dialectverlies op. De leeftijd had een hoogst significante invloed op de kennis van 

zwijntje. Er was een groot verschil in de dialectkennis van de jongeren, tegenover die van de twee 

oudste groepen. Er waren in totaal elf jongeren die zwijntje kenden, tegenover 24 informanten uit de 

middengroep en 23 uit de oudste groep. Bij zowel de jongeren als de ouderen waren er twee 

informanten die het woord enkel passief kenden. De parameter opleidingsniveau was onbelangrijk 

voor de kennis van zwijntje. Er waren in de beide groepen 27 zegslieden die het woord zelf gebruikten, 

aangevuld met nog één hoogopgeleide en drie laagopgeleiden die het woord enkel passief kenden. 

 

5.39 Regenworm 

 

We hadden het dialectwoord tetting voor het concept ‘regenworm’ bepaald. Dat vonden we immers in 

de wetenschappelijke apparaten van het WVD, in De Bo (1873) en in Debrabandere (2010). 71 van de 

72 informanten beweerden tetting te kennen. De andere persoon gebruikte het woord rinnetetting 

(rinne is dialect voor regen) . 

 

5.39.1 Rinnetetting 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 1 1,39% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 71 98,61% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 0 0 1 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 23 24 24 71 

Totaal 24 24 24 72 
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Chikwadraattoets 

p = 0,730577652 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 0 1 1 

Passief 0 0 0 

Onbekend 36 35 71 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,602274322 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Slechts één informant gebruikte rinnetetting en door dat lage aantal was geen enkele parameter 

belangrijk voor de gebruik van rinnetetting. De informant die het woord bezigde, was een 

laagopgeleide jongere. 

 

5.39.2 Tetting 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 70 97,22% 

Passief 1 1,39% 

Onbekend 1 1,39% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 22 24 24 70 

Passief 1 0 0 1 

Onbekend 1 0 0 1 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,390759857 

p > 0,10 (niet significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 36 34 70 

Passief 0 1 1 

Onbekend 0 1 1 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,357517335 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Er waren 70 informanten die het woord tetting zelf gebruikten en één informant die het woord 

herkende, maar niet zelf gebruikte. Geen enkele parameter had invloed op de dialectkennis van tetting. 

Alle ouderen en informanten uit de middengroep bezigden het woord en bij de jongeren waren er 22 

die tetting zelf gebruikten en één die het woord enkel herkende. Er waren bovendien 35 

laagopgeleiden die het dialectwoord tetting kenden, van wie er één het enkel herkende, maar niet zelf 

gebruikte. Bij de hoogopgeleiden werd het woord door alle zegslieden gebruikt. 

 

5.40 Reu 

 

Voor het concept ‘reu’ hadden we het dialectwoord rut verwacht. Hoewel we het niet in de gebruikte 

dialectwoordenboeken vonden, blijkt uit de cijfers toch dat rut weldegelijk een Iepers dialectwoord 

voor ‘reu’ is. Er waren immers 56 informanten die het woord rut kenden. Vijf zegslieden kenden enkel 

de Nederlandse benaming reu. Er waren er ten slotte elf die geen woord kenden voor ‘mannelijke 

hond’. 

 

5.40.1 Rut 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 45 62,50% 

Passief 11 15,28% 

Onbekend 16 22,22% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 7 18 20 45 

Passief 6 4 1 11 

Onbekend 11 2 3 16 

Totaal 24 24 24 72 
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Chikwadraattoets 

p = 0,000746807 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 20 25 45 

Passief 6 5 11 

Onbekend 10 6 16 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,439010335 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

56 informanten kenden het dialectwoord rut en 45 van hen gebruikten het woord ook zelf. De 

dialectkennis was sterk afhankelijk van de leeftijd van de zegslieden. Het was opvallend dat de 

jongeren het woord veel slechter kenden dan de twee oudste groepen. Er waren 21 ouderen en 22 

informanten uit de middengroep die het woord kenden en daarvan gebruikten respectievelijk twintig 

en achttien informanten het woord zelf. Bij de jongeren was rut maar door dertien informanten gekend 

en slechts zeven van hen kenden het actief. De parameter opleidingsniveau was niet significant voor 

de dialectkennis. Er waren wel iets meer laagopgeleiden dan hoogopgeleiden die het woord kenden, 

zowel op het vlak van actieve als van totale kennis. 

 

5.41 Rietvoorn 

 

In de wetenschappelijke apparaten van het WVD vonden we voor het begrip ‘rietvoorn’ het 

dialectwoord ruisaard terug. Dat woord was door twintig informanten gekend. Daarnaast gaven drie 

informanten het Nederlandse woord voorn op. De overige 49 informanten konden de vis op de 

afbeelding niet benoemen. 
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5.41.1 Ruisaard 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 12 16,67% 

Passief 8 11,11% 

Onbekend 52 72,22% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 2 1 9 12 

Passief 1 3 4 8 

Onbekend 21 20 11 52 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,005248836 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 5 7 12 

Passief 5 3 8 

Onbekend 26 26 52 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,65924063 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Van de twintig zegslieden die het woord ruisaard kenden, waren er twaalf die het dialectwoord ook 

zelf gebruikten. De dialectkennis werd bijzonder sterk beïnvloed door de leeftijd van de informanten. 

We merkten immers een groot verschil op tussen de dialectkennis van de ouderen en die van de twee 

jongste groepen. Er waren dertien ouderen die het woord kenden, in vergelijking met vier informanten 

uit de middengroep en drie uit de jongste groep. Daarvan gebruikten negen ouderen het woord zelf en 

was ruisaard in de middengroep en bij de jongeren respectievelijk bij één en twee informanten actief 
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gekend. Het opleidingsniveau had dan weer geen invloed op de dialectkennis. Er waren in beide 

groepen evenveel informanten die het woord ruisaard voor ‘rietvoorn’ kenden, maar de actieve kennis 

lag wel iets hoger bij de laagopgeleiden. 

 

5.42 Riviergrondel 

 

Voor het begrip ‘riviergrondel’ anticipeerden we het Ieperse dialectwoord grondeling, dat in de 

wetenschappelijke apparaten van het WVD staat. Zestien zegslieden kenden het woord grondeling. De 

overige 56 herkenden het dier op de afbeelding niet. De volgende woorden werden alle één keer 

opgegeven, maar ze benoemen allemaal een andere vissoort: pieterman, ruitenkuiser en snoek. 

Ruitenkuiser is een dialectbenaming voor ‘algeneter’. 

 

5.42.1 Grondeling 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 11 15,28% 

Passief 5 6,94% 

Onbekend 56 77,78% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 4 6 11 

Passief 1 2 2 5 

Onbekend 22 18 16 56 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,302550248 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 2 9 11 

Passief 4 1 5 

Onbekend 30 26 56 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,038001491 

0,01 < p < 0,05 (significant) 
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Hoog Laag 
 

 

 

 

  

 

Conclusie  

Zestien informanten kenden het woord grondeling voor ‘riviergrondel’. De leeftijd was niet significant 

voor de kennis van het woord grondeling, maar toch bleek uit de kruistabel dat het woord bij de 

jongeren niet erg bekend was. Er was slechts één jongere die het woord zelf gebruikte, aangevuld met 

één extra jongere die het woord enkel herkende. In de middengroep was het woord door zes 

informanten gekend en vier van hen gebruikten het woord ook. Er waren ten slotte acht ouderen die 

grondeling kenden en zes van hen bezigden het woord zelf. De parameter opleidingsniveau was wel 

significant voor de kennis van het grondeling. Het woord werd veel meer gebruikt door 

laagopgeleiden dan door hoogopgeleiden. Er waren immers negen laagopgeleiden die het woord 

bezigden van de tien die het woord kenden. Bij de hoogopgeleiden waren er maar twee die het woord 

gebruikten. Vier andere hoogopgeleiden herkenden grondeling, maar namen het woord niet zelf in de 

mond. 

 

5.43 Rode naaktslak 

 

Voor het concept ‘rode naaktslak’ haalden we het dialectwoord boterslak uit de wetenschappelijke 

apparaten het WVD. Tien informanten kenden dat woord. Eén iemand gaf slakkemaan op, maar dat 

vonden we in de wetensschappelijke apparaten van het WVD en in Verheye (2008) enkel terug als 

Iepers dialectwoord voor ‘huisjesslak’. Daarom verwerkten we slakkemaan hieronder niet. Zoutslak 

werd door één informant vermeld, maar dat beschouwden we als een gelegenheidsantwoord. 25 

informanten kenden enkel een Nederlands woord: veertien personen gebruikten naaktslak, elf rode 

slak en één iemand rode naaktslak. 33 zegslieden konden het dier op de afbeelding niet exact 

benoemen. Aardslak en zoutslak werden elk één keer opgegeven en het hyperoniem slak dertig keer. 

 

5.43.1 Boterslak 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 5 6,94% 

Passief 5 6,94% 

Onbekend 62 86,11% 

Totaal 72   
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Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 2 2 5 

Passief 1 2 2 5 

Onbekend 22 20 20 62 

Totaal 24 24 24 72 

 Chikwadraattoets 

p = 0,92035922 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 4 5 

Passief 3 2 5 

Onbekend 32 30 62 

Totaal 36 36 72 

 Chikwadraattoets 

p = 0,356201725 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Tien informanten kenden het dialectwoord boterslak voor ‘rode naaktslak’. Geen enkele parameter 

had invloed op de dialectkennis. In de drie leeftijdsgroepen was de dialectkennis ongeveer gelijk. In de 

twee oudste groepen kenden telkens vier informanten het woord en gebruikten er daarvan twee het 

woord ook zelf. Van de jongeren waren er maar twee die boterslak kenden en één van hen gebruikte 

het dialectwoord ook zelf. Het woord was iets beter gekend door de laag- dan door de hoogopgeleiden. 

Er waren immers zes laagopgeleiden die boterslak kenden, tegenover vier hoogopgeleiden. Bovendien 

was de actieve kennis bij de laagopgeleiden ook beter: vier laagopgeleiden en één hoogopgeleide 

gebruikten boterslak zelf. 

 

5.44 Schoothondje 

 

Voor het concept ‘schoothondje’ hadden we het dialectwoord preutelekker voorzien, dat we in 

Verheye (2008) terugvonden. 48 zegslieden beweerden het woord te kennen. Vier informanten gaven, 

al dan niet naast preutelekker, het woord rat op. Eén iemand gaf het woord borstel op, wat we als een 

gelegenheidsantwoord klasseren. Tien mensen vermeldden enkel een Nederlands woord: keffertje, 

chihuahua of schoothondje. Elf informanten kenden geen benaming voor het dier op de afbeelding. Ze 

gaven onder meer de omschrijvingen hondenjong en klein hondje op 
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18-34 35-59 60 + 

5.44.1 Preutelekker 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 42 58,33% 

Passief 6 8,33% 

Onbekend 24 33,33% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 10 21 11 42 

Passief 2 2 2 6 

Onbekend 12 1 11 24 

Totaal 24 24 24 72 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Chikwadraattoets 

p = 0,005767701 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 17 25 42 

Passief 3 3 6 

Onbekend 16 8 24 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,123040945 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord preutelekker was door 48 zegslieden gekend. De leeftijd was hoogst significant voor 

de kennis van het woord preutelekker. Hier viel op dat het woord in de middelste leeftijdsgroep veel 

beter gekend was dan in de overige categorieën. Er waren tien jongeren en elf ouderen die 

preutelekker gebruikten; in de middengroep waren er 21 informanten die het woord bezigden. In elke 

leeftijdscategorie waren er nog twee extra informanten die preutelekker wel kenden, maar zelf niet 
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gebruikten. De parameter opleidingsniveau was niet significant voor de kennis van het dialectwoord. 

Toch bleek uit de kruistabel dat de laagopgeleiden het woord beter kenden dan de hoogopgeleiden. Er 

waren 25 laagopgeleiden en zeventien hoogopgeleiden die preutelekker zelf gebruikten. De passieve 

kennis was in beide groepen gelijk. Dat resultaat mag echter niet veralgemeend worden. 

 

5.44.2 Rat 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 4 5,56% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 68 94,44% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 3 1 0 4 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 21 23 24 68 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,447270947 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 3 4 

Passief 0 0 0 

Onbekend 35 33 68 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,58895131 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Vier informanten zeiden rat voor ‘schoothondje’. Drie van hen waren jongeren en de andere maakte 

deel uit van de middelste leeftijdscategorie. Van de vier informanten die rat gebruikten, waren er drie 

laagopgeleid en één hoogopgeleid. Geen enkele parameter had een invloed op het gebruik van het 

woord rat voor ‘schoothondje’. 
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18-34 35-59 60 + 

5.45 Sijsje 

 

Voor dit begrip verwachtten we het dialectwoord terrientje, dat in Verheye (2008) staat. 30 

informanten antwoordden met het woord terrientje. Vijf zegslieden kenden enkel het Nederlandse 

woord sijsje. 37 anderen wisten de vogel op de foto niet te benoemen. Eén van hen gaf het woord 

distelvink op en een andere geelgors, maar dat zijn Nederlandse benamingen voor andere vogelsoorten 

dan het sijsje. Ook meesje werd twee maal vermeld, maar dat benoemt eveneens een andere vogelsoort 

(Van Dale). 

 

5.45.1 Terrientje 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 21 29,17% 

Passief 9 12,50% 

Onbekend 42 58,33% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 8 13 21 

Passief 1 5 3 9 

Onbekend 23 11 8 42 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,0000816495 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 9 12 21 

Passief 4 5 9 

Onbekend 23 19 42 

Totaal 36 36 72 
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Chikwadraattoets 

p = 0,63108327 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

De kennis van terrientje leed onder sterk dialectverlies. De kennis van het dialectwoord was recht 

evenredig met de leeftijd van de informanten: hoe ouder, hoe beter de dialectkennis. Er waren dertien 

ouderen die het woord bezigden en acht mensen uit de middelste categorie. Geen enkele jongere 

gebruikte het woord zelf, en er was ook slechts één jongere die het woord passief kende. In de 

middelste en de oudste groep was het woord terrientje respectievelijk nog door vijf en drie extra 

informanten gekend. Terwijl de parameter leeftijd hoogst significant was voor de dialectkennis, was 

de parameter opleidingsniveau dat niet. Er waren wel meer laagopgeleiden die terrientje kenden en 

gebruikten dan hoogopgeleiden, maar dat resultaat mogen we niet veralgemenen.  

 

5.46 Slaapmuis 

 

In de wetenschappelijke apparaten van het WVD vonden we het dialectwoord slaapratje voor het 

begrip ‘slaapmuis’. Elf informanten kenden de term slaapratje. Eén iemand vermeldde het woord 

nachtmuisje, maar dat beschouwden we als een gelegenheidsantwoord. Vijf zegslieden antwoordden 

met muis, maar dat is een hyperoniem van slaapmuis. Eén informant noemde het dier op de afbeelding 

chinchilla, maar dat woord benoemt volgens Van Dale een andere knaagdiersoort. 

 

5.46.1 Slaapratje 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 9 12,50% 

Passief 2 2,78% 

Onbekend 61 84,72% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 6 2 9 

Passief 1 1 0 2 

Onbekend 22 17 22 61 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,165653187 

p > 0,10 (niet significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 4 5 9 

Passief 2 0 2 

Onbekend 30 31 61 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,345158248 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Elf informanten kenden het dialectwoord slaapratje. Geen enkele parameter was significant voor de 

kennis van dat woord. De resultaten mogen dus niet veralgemeend worden. De kruistabel suggereert 

dat het woord beter gekend was in de middelste leeftijdscategorie dan in de andere twee groepen. Bij 

de ouderen en de jongeren waren er slechts twee mensen die het woord slaapratje kenden en in de 

middengroep kenden zeven informanten het woord. Wat betreft het opleidingsniveau was de 

dialectkennis behoorlijk goed verdeeld. Er waren zes hoogopgeleiden die het woord slaapratje 

kenden, waarvan er vier het ook zelf gebruikten; en er waren vijf laagopgeleiden die het woord 

bezigden. 

 

5.47 Spin 

 

Voor het begrip ‘spin’ verwachtten we het dialectwoord kobbe. We vonden dat woord namelijk terug 

in De Bo (1873), Debrabandere (2002, 2010) en de wetenschappelijke apparaten van het WVD. Van 

Dale vermeldt kobbe wel, maar enkel met het label gewestelijk, waardoor we het wel als dialectwoord 

in de verwerking konden opnemen. 

 

5.47.1 Kobbe 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 68 94,44% 

Passief 4 5,56% 

Onbekend 0 0,00% 

Totaal 72   
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Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 20 24 24 68 

Passief 4 0 0 4 

Onbekend 0 0 0 0 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,075783773 

0,05 < p < 0,10 (tendens) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 33 35 68 

Passief 3 1 4 

Onbekend 0 0 0 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,58895131 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Alle zegslieden kenden het dialectwoord kobbe. We merkten een tendens op in de kruistabel van de 

parameter leeftijd. In de twee oudste groepen gebruikte elke informant het woord kobbe zelf. Bij de 

jongeren waren er vier zegslieden die het woord enkel herkenden. Toch mogen we dit resultaat niet 

extrapoleren naar de volledige populatie, aangezien het resultaat niet significant was. De parameter 

opleidingsniveau was ook niet significant. De actieve kennis was iets groter bij de laagopgeleiden dan 

bij de hoogopgeleiden. 

 

5.48 Stekelbaars 

 

Voor het begrip ‘stekelbaars’ vonden we verschillende dialectwoorden terug. In de wetenschappelijke 

apparaten van het WVD stonden mozesteker en mozestekker. De Bo (1873) en Debrabandere (2010) 

vermeldden stekeling (alternatieve spellingen: stekerling en stekerlink), kraaivis en kraaistekeling 

(alternatieve spelling: kraaistekerling). Achttien zegslieden kenden het woord mozesteker; zeven 

mozestekker en vier stekeling. Elf informanten kenden enkel de Nederlandse benaming stekelbaars en 

33 informanten konden het dier op de afbeelding niet benoemen. Eén van hen gaf het Nederlandse 

woord sprot op, maar dat benoemt volgens Van Dale een andere vissoort. 
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18-34 35-59 60 + 

5.48.1 Mozesteker 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 13 18,06% 

Passief 5 6,94% 

Onbekend 54 75,00% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 5 8 13 

Passief 1 2 2 5 

Onbekend 23 17 14 54 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,036089941 

0,01 < p < 0,05 (significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 5 8 13 

Passief 4 1 5 

Onbekend 27 27 54 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,28760886 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Achttien informanten kenden het dialectwoord mozesteker voor ‘stekelbaars’. De leeftijd was 

significant voor de dialectkennis. We merkten dat de dialectkennis beter was, naargelang de 

informanten ouder werden. Er was slechts één jongere die het woord herkende, maar die gebruikte 

mozesteker niet zelf. Bij de middengroep waren er zeven zegslieden die het woord kenden en vijf van 

hen gebruikten het dialectwoord ook zelf. Er waren ten slotte tien ouderen die mozesteker kenden en 

slechts twee van hen gebruikten het woord niet zelf. De parameter opleidingsniveau was niet 
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significant voor de dialectkennis. Er waren immers evenveel hoog- als laagopgeleiden die mozesteker 

kenden. De actieve kennis was wel wat hoger bij de laagopgeleiden, want er was slechts één 

laagopgeleide die mozesteker niet kende, in vergelijking met vier hoogopgeleiden. 

 

5.48.2 Mozestekker 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 5 6,94% 

Passief 2 2,78% 

Onbekend 65 90,28% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 3 2 5 

Passief 0 0 2 2 

Onbekend 24 21 20 65 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,125689123 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 4 1 5 

Passief 1 1 2 

Onbekend 31 34 65 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,379374753 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Zeven informanten herkenden het woord mozestekker en vijf van hen gebruikten het woord ook zelf. 

Geen enkele parameter was van belang voor de dialectkennis, maar het viel wel op dat geen enkele 

jongere het woord kende, terwijl in de middelste en de oudste groep respectievelijk drie en vier 

mensen het woord kenden. Wat betreft de parameter opleidingsniveau was de passieve kennis in de 

beide groepen even groot. De actieve kennis was wel iets beter bij de hoogopgeleiden dan bij de 

laagopgeleiden, met respectievelijk vier mensen die het woord bezigden versus één iemand die het 

woord gebruikte. 
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5.48.3 Stekeling 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 3 4,17% 

Passief 1 1,39% 

Onbekend 68 94,44% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 1 2 3 

Passief 0 1 0 1 

Onbekend 24 22 22 68 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,39031813 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 2 3 

Passief 0 1 1 

Onbekend 35 33 68 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,498536521 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Vier informanten gaven aan dat ze het dialectwoord stekeling kenden. Eén van hen gebruikte het 

woord wel niet zelf. Er waren geen belangrijke parameters voor de dialectkennis van stekeling. We 

merkten wel dat de kennis beter was naarmate de informanten ouder waren, maar de verschillen tussen 

de drie groepen waren klein. Er waren twee ouderen die het woord stekeling gebruikten. In de 

middengroep gebruikte één iemand het woord zelf en was er nog één extra persoon die het woord 

herkende. Bij de jongeren was het woord stekeling volledig onbekend. Tot slot was het dialectwoord 

beter gekend bij de laagopgeleiden, maar omdat de parameter opleidingsniveau niet significant was, 

mogen we dit resultaat niet extrapoleren naar de volledige populatie. 
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5.49 Verse haring 

 

Voor het concept ‘verse haring’ vonden we het woord levaard terug in Debrabandere (2002) en 

Verheye (2008). We vonden levaard wel terug in Van Dale met de betekenis ‘verse haring’, maar 

vergezeld van het label gewestelijk, waardoor we het toch als dialectwoord konden beschouwen. 25 

informanten gaven aan het woord levaard voor ‘verse haring’ te kennen. Een aantal informanten 

gaven ook nog andere benamingen op. Twee informanten benoemden ‘verse haring’ niet alleen met 

levaard, maar ook met één met zere ogen. Uit Mahieu (1956) blijkt dat één met zere ogen inderdaad 

een dialectbenaming voor ‘verse haring’ is, in de streek rond Dudzele. Nergens werd echter vermeld 

dat het ook een Iepers dialectwoord zou zijn, waardoor we het hieronder niet in de verwerking 

opnamen. Een andere informant gaf het woord pekelaar op, wat we als gelegenheidsantwoord 

catalogeerden. Nog een andere zegsman gaf het woord pilchard op, wat in Van Dale staat als niet 

algemeen, Belgisch-Nederlands woord. Het krijgt er de betekenis ‘pelser’ of ‘een grote soort van 

sardine (Sardinia Pilchardus)’. Pilchard benoemt dus niet dezelfde vis als levaard. 38 personen 

kenden enkel een Nederlandse benaming voor ‘verse haring’. De meesten zeiden haring, maar één 

iemand gaf ook maatje op, wat specifiek op ‘jonge haring’ duidt (Van Dale). Negen informanten 

konden het dier op de foto niet juist benoemen. Eén van hen antwoordde met stokvis, maar dat staat 

voor ‘gedroogde vis’. 

 

5.49.1 Levaard 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 21 29,17% 

Passief 4 5,56% 

Onbekend 47 65,28% 

Totaal 72   

 

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 5 16 21 

Passief 1 2 1 4 

Onbekend 23 17 7 47 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,0000125706 

p < 0,01 (hoogst significant) 
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18-34 35-59 60 + 
 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 9 12 21 

Passief 3 1 4 

Onbekend 24 23 47 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,484361373 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Voor de kennis van het dialectwoord levaard was de leeftijd zeer belangrijk. We zagen duidelijk in de 

kruistabel en de cirkeldiagrammen dat het woord beter gekend was naargelang de informanten ouder 

werden. Vooral op het vlak van de actieve kennis zagen we grote verschillen tussen de 

leeftijdsgroepen: geen enkele jongere gebruikte het woord zelf; bij de middengroep waren er vijf 

informanten die levaard zelf gebruikten en van de ouderen bezigden er zestien het dialectwoord zelf. 

De dialectkennis was daarentegen niet afhankelijk van de parameter opleidingsniveau. Er waren twaalf 

hoogopgeleiden en dertien laagopgeleiden die het woord kenden. Daarvan waren er negen hoog- en 

twaalf laagopgeleiden die zelf het woord gebruikten. 

 

5.50 Wesp 

 

Voor het begrip ‘wesp’ hadden we aan de hand van de wetenschappelijke apparaten van het WVD de 

volgende dialectwoorden vastgelegd: frut, frutter, fruitenier, horzel en kermisbij. 56 van de 72 

informanten gaven het dialectwoord fruitenier op. Daarnaast werden stekbij en straalbij nog elk één 

keer vermeld, maar die woorden werden als gelegenheidsantwoord geklasseerd. Zestien informanten 

kenden enkel het Nederlandse woord wesp. 
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18-34 35-59 60 + 

5.50.1 Fruitenier 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 49 68,06% 

Passief 7 9,72% 

Onbekend 16 22,22% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 4 21 24 49 

Passief 4 3 0 7 

Onbekend 16 0 0 16 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000000000368242 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 23 26 49 

Passief 5 2 7 

Onbekend 8 8 16 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,479652269 

0,05 < p < 0,10 (tendens) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord fruitenier was door 56 informanten gekend, maar leed toch onder sterk 

dialectverlies. Daarbij was de parameter leeftijd hoogst significant. Het dialectwoord fruitenier was bij 

de twee oudste groepen door elke informant gekend. In de jongste groep kenden slechts acht van de 24 

informanten het dialectwoord. Ook op het vlak van de actieve kennis merkten we verschillen tussen de 

leeftijdscategorieën: elke oudere beweerde het woord fruitenier zelf te gebruiken. Bij de middengroep 

gebruikten 21 informanten het woord en bij de jongeren waren er dat slechts vier. Er waren evenveel 
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18-34 35-59 60 + 

hoog- als laagopgeleiden die het woord fruitenier kenden, waardoor de parameter opleidingsniveau 

niet van belang was voor de dialectkennis. De actieve kennis was echter wel hoger bij de 

laagopgeleiden dan bij de hoogopgeleiden. Er waren namelijk 26 laagopgeleiden die het woord 

bezigden, tegenover 23 hoogopgeleiden. 

 

5.51 Zeelt 

 

In de wetenschappelijke apparaten vonden we het dialectwoord tink voor het concept ‘zeelt’. Het 

woord was door 39 informanten gekend. Eén informant kende enkel het Nederlandse woord zeelt. 32 

informanten konden de vis op de prent niet benoemen. 

 

5.51.1 Tink 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 28 38,89% 

Passief 11 15,28% 

Onbekend 33 45,83% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 3 11 14 28 

Passief 2 5 4 11 

Onbekend 19 8 6 33 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,001839779 

p < 0,01 (hoogst significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 11 17 28 

Passief 6 5 11 

Onbekend 19 14 33 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,344004835 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

39 van de 72 zegslieden kenden tink voor ‘zeelt’. De kennis van het dialectwoord hing sterk af van de 

leeftijd van de informanten. Zoals verondersteld in onze hypothese, kenden ouderen het dialectwoord 

beter dan de jongeren. De dialectkennis nam toe met de leeftijd. Er waren achttien ouderen die het 

woord tink kenden en veertien van hen bezigde het woord ook zelf. Vervolgens kenden zestien 

zegslieden uit de middengroep het woord tink. Elf van hen gebruikten het woord ook zelf. Bij de 

jongeren gebruikten twee informanten het woord zelf, van de drie die het woord kenden. Met andere 

woorden, zowel de totale als de actieve kennis was lager bij de jongeren dan bij de ouderen. De 

parameter opleidingsniveau was daarentegen niet van belang. Nochtans kenden de laagopgeleiden het 

woord beter dan de hoogopgeleiden. 22 laagopgeleiden kenden tink en zeventien van hen gebruikten 

het woord ook zelf. Van de hoogopgeleiden kenden er zeventien het dialectwoord tink en gebruikten er 

elf het woord zelf. 

 

5.52 Zwaluw 

 

Voor het begrip ‘zwaluw’ legden we het dialectwoord zwolm vast, dat we in Verheye (2008) 

terugvonden. Dat woord werd door 23 zegslieden vermeld. Twee informanten gaven het woord 

boerenzwolm op, dat we ook als dialectwoord catalogiseerden, aangezien dat woord een specifieke 

soort zwaluw aanduidt: de boerenzwaluw. De zwaluw op de afbeelding was effectief ook een 

boerenzwaluw. 44 informanten kenden enkel het Nederlandse woord zwaluw. Vier informanten 

herkenden de vogel op de afbeelding niet. 

 

5.52.1 Boerenzwolm 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 2 2,78% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 70 97,22% 

Totaal 72   
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Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 1 1 2 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 23 23 70 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,905433122 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 1 2 

Passief 0 0 0 

Onbekend 35 35 70 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 1 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Slechts twee informanten gebruikten het woord boerenzwolm. Eén van hen behoorde tot de middelste 

leeftijdsgroep en was hoogopgeleid; de andere was een laagopgeleide zestigplusser. Geen enkele 

parameter was significant voor het gebruik van boerenzwolm. 

 

5.52.2 Zwolm 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 20 27,78% 

Passief 3 4,17% 

Onbekend 49 68,06% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 9 10 20 

Passief 2 0 1 3 

Onbekend 21 15 13 49 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,022204883 

0,01 < p < 0,05 (significant) 
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18-34 35-59 60 + 
 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 12 8 20 

Passief 1 2 3 

Onbekend 23 26 49 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,517625433 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het woord zwolm leed duidelijk onder dialectverlies. De dialectkennis werd hier beïnvloed door de 

leeftijd van de informanten. Uit de kruistabel bleek dat de jongeren het woord zwolm veel minder goed 

kenden dan de informanten uit de twee oudste groepen. Er waren drie jongeren die zwolm kenden, 

maar slechts één van hen gebruikte het woord ook zelf. In de middengroep bezigden negen zegslieden 

de dialectterm zwolm. Er waren ten slotte elf ouderen die zwolm kenden en tien van hen gebruikten het 

woord ook zelf. In tegenstelling tot de parameter leeftijd was de parameter opleidingsniveau niet 

significant. Zwolm was wel beter gekend bij de hoogopgeleiden dan bij de laagopgeleiden, zoals bleek 

uit de kruistabel. Er waren immers dertien hoogopgeleiden die het woord kenden, waaronder één 

informant enkel passief. Bij de laagopgeleiden kenden tien mensen zwolm, waarvan twee het woord 

enkel herkenden, maar niet zelf gebruikten. 
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6 Resultaten: woordveld kinderspelen 

 

In dit hoofdstuk bespreken we per begrip de verschillende dialectbenamingen voor het woordveld 

kinderspelen. We gebruiken dezelfde volgorde als in hoofdstuk vijf, namelijk de alfabetische volgorde 

van de Nederlandse namen. Voor elk begrip bespreken we welke dialectwoorden we als antwoorden 

verwachtten, omdat we ze bijvoorbeeld in dialectwoordenboeken hadden teruggevonden. We sommen 

per begrip ook alle benamingen op die de informanten vermeld hebben, verwacht of onverwacht. 

Enkel de opgegeven dialectbenamingen analyseren we in detail. Voor elk dialectwoord genereren we 

een frequentietabel en twee kruistabellen, één voor de parameter leeftijd en één voor de parameter 

opleidingsniveau. Op basis van de kruistabellen testen we aan de hand van de chikwadraattoets de 

significantie van de resultaten. We eindigen elke analyse van een dialectwoord met een korte 

conclusie. 

 

6.1 Bikkels 

 

Voor het begrip ‘bikkels’ hadden we het dialectwoord pekkels vastgelegd, dat we in de 

wetenschappelijke apparaten van het WVD terugvonden. 68 van de 72 informanten gaven aan dat 

dialectwoord te kennen. Twee informanten gaven, naast pekkels, ook het woord kneukels op. Dat 

catalogiseren we echter als een gelegenheidsantwoord. Daarnaast antwoordden twee informanten 

enkel met het Nederlandse woord bikkels en twee anderen konden het speelgoed op de afbeelding niet 

benoemen. 

 

6.1.1 Pekkels 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 64 88,89% 

Passief 4 5,56% 

Onbekend 4 5,56% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 16 24 24 64 

Passief 4 0 0 4 

Onbekend 4 0 0 4 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,001234098 

p < 0,01 (hoogst significant) 
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18-34 35-59 60 + 
 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 32 32 64 

Passief 3 1 4 

Onbekend 1 3 4 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,367879441 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord pekkels voor ‘bikkels’ was nog relatief goed gekend. 68 van de 72 informanten 

kenden het woord. De leeftijd was een hoogst significante parameter en de dialectkennis werd dus 

sterk beïnvloed door de leeftijd van de informanten. Er was een opmerkelijk verschil tussen de 

dialectkennis van de jongeren en die van de twee oudere groepen. In de twee oudste groepen gebruikte 

elke informant het dialectwoord pekkels. Bij de jongeren waren er maar zestien informanten die het 

woord zelf gebruikten, aangevuld met vier zegslieden die het woord wel kenden, maar zelf niet 

bezigden. De parameter opleidingsniveau was daarentegen niet significant. De actieve kennis was in 

de beide groepen even groot, maar er waren nog drie extra hoogopgeleiden en één laagopgeleide die 

het woord herkenden. 

 

6.2 Blikken omgooien 

 

Voor het begrip ‘blikken omgooien’ hadden we vooraf het dialectwoord bollo smieto bepaald. 43 

informanten gaven aan dat ze het woord kenden. Daarnaast kwam één iemand op de proppen met 

smieto bollo, dat we als een gelegenheidsantwoord beschouwden en dus verder niet bespraken. 

Vervolgens gaven zeven informanten de volgende omschrijving op: (achter) blikken dozen smijten. 

Vijf informanten zeiden doos smijten; smijten en blikken smijten werden elk één keer aangehaald. 

Twee informanten konden enkel op de Nederlandse benaming blikken omgooien komen. Tot slot 

waren er nog drie zegslieden die het verkeerde concept benoemden. Ze gebruikten namelijk kegels 

omverwerpen en bowlen. Tien anderen gaven in het geheel geen benaming op voor het concept 

‘blikken omgooien’. 
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18-34 35-59 60 + 

6.2.1 Bollo smieto 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 32 44,44% 

Passief 11 15,28% 

Onbekend 29 40,28% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 2 15 15 32 

Passief 6 4 1 11 

Onbekend 16 5 8 29 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,00036201 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 19 13 32 

Passief 5 6 11 

Onbekend 12 17 29 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,353812195 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord bollo smieto voor ‘blikken omgooien’ werd door 43 informanten opgegeven. 32 van 

hen gebruikten het woord ook zelf. In de twee oudste groepen waren er telkens vijftien informanten 

die zelf bollo smieto voor ‘blikken omgooien’ gebruikten. In de jongste groep waren er daarentegen 

maar twee zegslieden die bollo smieto gebruikten. Ook de totale kennis was opvallend lager bij de 

jongeren dan bij de twee oudste groepen. In de middengroep en de oudste groep waren er 

respectievelijk negentien en zestien informanten die het woord kenden. Van de jongeren kenden er 
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echter maar acht het woord bollo smieto. De leeftijd was dus bijzonder belangrijk voor de 

dialectkennis. Het opleidingsniveau was daarentegen niet van belang. Op de totale en de actieve 

kennis scoorden de hoogopgeleiden wel beter dan de laagopgeleiden, maar dat verschil was niet 

significant. 24 hoogopgeleiden kenden bollo smieto en vijf van hen gebruikten het woord niet. Bij de 

laagopgeleiden waren er negentien die bollo smieto kenden en daarvan waren er zes die het woord niet 

zelf gebruikten. 

 

6.3 Blindemannetje 

 

Voor het begrip ‘blindemannetje’ vonden we de volgende dialectwoorden in de wetenschappelijke 

apparaten van het WVD terug: blenddoekje, blinde kalle en blindekoe. De twee laatste woorden kende 

niemand, maar het eerste woord, blenddoekje, werd 41 keer geantwoord. Eén iemand noemde 

‘blindemannetje’ blenddoekspel. Tien informanten gaven het Nederlandse woord blindemannetje op 

en 26 informanten konden het spel op de afbeelding niet benoemen. Eén van hen gaf Marco Polo op, 

wat een ander spel is dat ook met een blinddoek wordt gespeeld. 

 

6.3.1 Blenddoekje 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 40 55,56% 

Passief 1 1,39% 

Onbekend 31 43,06% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 11 13 16 40 

Passief 1 0 0 1 

Onbekend 12 11 8 31 

 Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,435355384 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 16 24 40 

Passief 0 1 1 

Onbekend 20 11 31 

Totaal 36 36 72 
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Chikwadraattoets 

p = 0,073795936 

0,05 < p < 0,10 (tendens) 

 

Conclusie 

41 informanten gaven blenddoekje op voor ‘blindemannetje’; één van hen gebruikte het woord wel 

niet zelf. De leeftijd had geen invloed op de kennis van het dialectwoord, ook al merkten we minieme 

verschillen in kennis op tussen de drie leeftijdsgroepen. Er waren twaalf jongeren die blenddoekje 

kenden en elf van hen gebruikten het woord ook zelf. In de middelste en de oudste groep gebruikten 

respectievelijk dertien en zestien informanten blenddoekje. Ook de parameter opleidingsniveau was 

niet significant, maar toch werd een tendens duidelijk. De laagopgeleiden scoorden immers beter voor 

de kennis van blenddoekje dan de hoogopgeleiden. Zestien hoogopgeleiden gebruikten blenddoekje, 

tegenover 25 laagopgeleiden. Van de laagopgeleiden was er weliswaar één informant die het woord 

zelf niet gebruikte. Doordat het opleidingsniveau niet significant was, mag dat resultaat echter niet 

geëxtrapoleerd worden naar de volledige populatie. 

 

6.4 Blut 

 

Voor het begrip ‘blut’ hadden we het dialectwoord ruttens voorzien. Dat vonden we immers terug in 

de wetenschappelijke apparaten van het WVD. 34 zegslieden kenden het woord. In Van Dale vonden 

we wel de vorm rut terug, maar enkel met het label gewestelijk en spreektaal, waardoor we ruttens als 

dialectwoord in de verwerking opnamen. Eén informant gaf naast het woord ruttens ook nog het 

woord gestriebeld op. Dat gebruikte de informant echter met de betekenis ‘opgelicht’ en niet ‘blut’ en 

daardoor namen we het niet in de analyse op. 38 informanten kenden enkel een Nederlandse benaming 

voor het begrip ‘blut’. Ze antwoordden onder meer met platzak, blut, of de vormvariant blutse, die ook 

Van Dale vermeldt. Iedereen kon het concept benoemen. 

 

6.4.1 Ruttens 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 25 34,72% 

Passief 9 12,50% 

Onbekend 38 52,78% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 7 18 25 

Passief 1 5 3 9 

Onbekend 23 12 3 38 

Totaal 24 24 24 72 

 



136 

 

18-34 35-59 60 + 

Chikwadraattoets 

p = 0,0000000986234 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 12 13 25 

Passief 6 3 9 

Onbekend 18 20 38 

Totaal 36 36 72 

 Chikwadraattoets 

p = 0,56403917 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het woord ruttens leed duidelijk aan dialectverlies. De parameter leeftijd was daarbij hoogst 

significant. De oudste groep kende het dialectwoord ruttens nog behoorlijk goed: 21 van de 24 

ouderen gaven aan het woord te kennen, onder wie achttien informanten die het woord zelf gebruikten. 

Bij de middelste leeftijdscategorie waren er twaalf informanten die beweerden ruttens te kennen. 

Zeven van hen gebruikten het woord ook zelf. Er was ten slotte maar één jongere die ruttens herkende, 

maar zelf gebruikte hij het dialectwoord niet. De parameter invloed had daarentegen geen invloed op 

de dialectkennis. Er waren twaalf hoog- en dertien laagopgeleiden die het woord zelf gebruikten. De 

totale kennis van het woord ruttens was echter iets beter bij de hoogopgeleiden: achttien 

hoogopgeleiden kenden het woord, tegenover zestien laagopgeleiden. 

 

6.5 Boer 

 

Voor het concept ‘boer’, een kaart uit het kaartspel, hadden we het dialectwoord zot bepaald. We 

vonden dat woord wel terug in Van Dale, maar daarin krijgt zot met de betekenis ‘boer’ het label niet 

algemeen, Belgisch-Nederlands. 69 van de 72 informanten kenden zot. De drie overige informanten 

konden de kaart op de afbeelding niet benoemen. Twee van hen gaven de benaming joker op, maar die 

duidt een andere speelkaart aan. 
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18-34 35-59 60 + 

6.5.1 Zot 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 59 81,94% 

Passief 10 13,89% 

Onbekend 3 4,17% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 14 21 24 59 

Passief 9 1 0 10 

Onbekend 1 2 0 3 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000693016 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 31 28 59 

Passief 5 5 10 

Onbekend 0 3 3 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,206744575 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Hoewel bijna alle informanten het dialectwoord zot beweerden te kennen, merkten we toch dat er sterk 

dialectverlies optrad onder invloed van de parameter leeftijd, vooral als we afzonderlijk rekening 

hielden met de actieve en passieve kennis van het woord. Alle ouderen bezigden zot; bij de 

middengroep waren er 21 informanten die het woord zelf gebruikten en de jongeren scoorden 

opmerkelijk slechter met veertien zegslieden die zot gebruikten. De totale kennis was in de drie 

leeftijdscategorieën wel behoorlijk gelijk: 24 informanten uit de oudste; 22 uit de middelste en 23 uit 
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de jongste groep kenden het dialectwoord zot. De parameter opleidingsniveau was voor de 

dialectkennis niet significant. Toch bleek uit de kruistabel dat het dialectwoord zot beter gekend was 

door de hoogopgeleiden dan door de laagopgeleiden. 38 hoogopgeleiden gaven aan het woord te 

kennen en 31 van hen gebruikten het ook zelf. Bij de laagopgeleiden lagen beide aantallen lager: 33 

laagopgeleiden kenden zot en 28 van hen zouden het woord ook zelf hanteren. 

 

6.6 Darts 

 

Voor ‘darts’ hadden we vooraf het dialectwoord vogelpik vastgelegd. Alle ondervraagden kenden het 

woord. Vogelpik staat wel in Van Dale, maar krijgt het label Belgisch-Nederlands, waardoor we het 

toch in de bespreking opnemen. 

 

6.6.1 Vogelpik 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 71 98,61% 

Passief 1 1,39% 

Onbekend 0 0,00% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 23 24 24 71 

Passief 1 0 0 1 

Onbekend 0 0 0 0 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,730577652 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 36 35 71 

Passief 0 1 1 

Onbekend 0 0 0 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,602274322 

p > 0,10 (niet significant) 
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18-34 35-59 60 + 

Conclusie 

Alle informanten kenden het woord vogelpik voor ‘darts’, maar één iemand zou het woord zelf niet 

gebruiken. Die persoon was een laagopgeleide jongere. Aangezien de cijfers in alle leeftijds- en 

opleidingscategorieën zo goed als identiek waren, was er geen enkele parameter significant voor de 

dialectkennis van vogelpik. 

 

6.7 Dichtbij zijn 

 

In de wetenschappelijke apparaten van het WVD vonden we ’t brandt terug voor ‘zich dicht bij een te 

zoeken voorwerp bevinden’. 39 informanten zeiden het woord te kennen. Daarnaast gaven nog zes 

mensen je brandt op en verbrand werd drie keer genoemd. Achttien mensen gaven de Nederlandse 

benaming warm op. Warm staat namelijk in Van Dale met de betekenis: ‘uitroep om aan te geven dat 

wie moet zoeken dicht bij het verstopte voorwerp is’. Zes mensen konden het concept ‘dichtbij zijn’ 

niet benoemen. 

 

6.7.1 ‘t Brandt 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 34 47,22% 

Passief 5 6,94% 

Onbekend 33 45,83% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 5 11 18 34 

Passief 3 2 0 5 

Onbekend 16 11 6 33 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,005098366 

p < 0,01 (hoogst significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 14 20 34 

Passief 2 3 5 

Onbekend 20 13 33 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,253640845 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord ’t brandt voor het begrip ‘dichtbij zijn’ leed onder sterk dialectverlies, waarbij de 

variabele leeftijd van belang was. Hoe ouder de informanten waren, hoe beter ze ’t brandt kenden. Bij 

de ouderen gebruikten achttien informanten het dialectwoord; bij de middengroep elf en bij de 

jongeren slechts vijf. De middengroep en de jongste groep werden echter nog aangevuld met 

respectievelijk twee en drie informanten de ’t brandt wel herkenden, maar niet zelf zouden gebruiken. 

In tegenstelling tot de parameter leeftijd was de parameter opleidingsniveau niet significant, hoewel de 

laagopgeleiden beter scoorden op de kennis van ’t brandt dan de hoogopgeleiden. Zestien 

hoogopgeleiden kenden ’t brandt, tegenover 23 laagopgeleiden. Daarvan waren er twee hoog- en drie 

laagopgeleiden die het woord enkel herkenden. Dat insignificante resultaat mag dus niet veralgemeend 

worden. 

 

6.8 Dobbelbakje 

 

Voor het begrip ‘dobbelbakje’ of ‘veelhoekig bakje met vilten bodem waarop met dobbelstenen wordt 

gespeeld’ hadden we vooraf de dialectwoorden pietjesbak en teerlingbak vastgelegd. Die woorden 

hadden we in de wetenschappelijke apparaten van het WVD teruggevonden. Pietjesbak vonden we 

weliswaar terug in Van Dale, maar enkel met het label Belgisch-Nederlands, waardoor we het toch in 

de verwerking opnamen. Pietjesbak was door 44 informanten gekend en teerlingbak door 21. Drie 

informanten gaven de benaming dobbelbak(je) op, die we hieronder niet verwerkten omdat ze 

Nederlands aandoet, hoewel ze niet in Van Dale staat. Negen informanten konden het voorwerp op de 

afbeelding niet benoemen. 

 

6.8.1 Pietjesbak 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 42 58,33% 

Passief 2 2,78% 

Onbekend 28 38,89% 

Totaal 72   
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18-34 35-59 60 + 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 6 16 20 42 

Passief 1 0 1 2 

Onbekend 17 8 3 28 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000713295 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 22 20 42 

Passief 1 1 2 

Onbekend 13 15 28 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,887765525 

p > 0,10 (niet significant) 

  

Conclusie 

44 informanten kenden het woord pietjesbak. En 42 van hen hanteerden het woord ook zelf. De 

leeftijd van de informanten was hoogst significant voor de dialectkennis: hoe ouder de zegslieden, hoe 

beter ze het woord kenden. In de oudste groep gebruikten twintig informanten het woord pietjesbak. In 

de middelste groep waren dat er zestien en in de jongste zes. Bij de ouderen en de jongeren was er 

telkens nog één extra informant die pietjesbak kende van horen zeggen, maar zelf niet in de mond zou 

nemen. Het opleidingsniveau was allesbehalve belangrijk voor de dialectkennis. 22 hoog- en twintig 

laagopgeleiden bezigden het dialectwoord pietjesbak. Daarbij kwam per groep nog één extra 

informant die het woord passief kende. 
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6.8.2 Teerlingbak 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 20 27,78% 

Passief 1 1,39% 

Onbekend 51 70,83% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 6 6 8 20 

Passief 1 0 0 1 

Onbekend 17 18 16 51 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,641478626 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 8 12 20 

Passief 1 0 1 

Onbekend 27 24 51 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,372232994 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

21 informanten kenden het dialectwoord teerlingbak en twintig van hen gebruikten het woord ook 

zelf. Geen enkele parameter was significant voor de dialectkennis, al zagen we wel kleine verschillen 

tussen de leeftijds- en opleidingsgroepen. In de twee jongste groepen gebruikten telkens zes 

informanten het woord teerlingbak. Daarbij kwam één jongere die het woord enkel passief kende. Van 

de ouderen gebruikten er acht het woord teerlingbak. Bij de laagopgeleiden was het woord door twaalf 

informanten gekend en bij de hoogopgeleiden door negen. Eén van de hoogopgeleiden kende 

teerlingbak wel enkel passief. 

 

6.9 Dobbelsteen 

 

In de wetenschappelijke apparaten van het WVD vonden we het dialectwoord teerling terug voor het 

begrip ‘dobbelsteen’. We vonden teerling wel in Van Dale terug, maar enkel met het label gewestelijk, 
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waardoor we het als dialectwoord in de verwerking opnemen. 70 zegslieden kenden teerling en de 

twee anderen gaven de Nederlandse benaming dobbelsteen op. 

 

6.9.1 Teerling 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 66 91,67% 

Passief 4 5,56% 

Onbekend 2 2,78% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 18 24 24 66 

Passief 4 0 0 4 

Onbekend 2 0 0 2 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,010840033 

0,01 < p < 0,05 (significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 33 33 66 

Passief 1 3 4 

Onbekend 2 0 2 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,22313016 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

70 informanten kenden teerling, waarvan vier enkel passief. Hoewel bijna alle informanten het woord 

teerling kenden, was de leeftijd toch een significante parameter voor de dialectkennis. Alle 

informanten uit de twee oudste groepen gebruikten immers het woord teerling zelf, in tegenstelling tot 
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slechts achttien jongeren. Er waren wel nog vier extra jongeren die het woord passief kenden. Het 

opleidingsniveau was niet belangrijk voor de dialectkennis. Evenveel hoogopgeleiden als 

laagopgeleiden hanteerden het woord teerling. Het ging om 33 informanten per groep. Daarbij 

kwamen nog één hoog- en drie laagopgeleiden die het woord enkel herkenden. 

 

6.10 Elastiekspringen 

 

Voor het begrip ‘met de elastiek springen’ hadden we het dialectwoord rekkeren bepaald, dat we in de 

wetenschappelijke apparaten van het WVD teruggevonden hadden. 60 informanten kenden het woord 

rekkeren. Daarnaast gaven twee informanten rekkertje en twee andere rekker springen op. Nog drie 

anderen vermeldden rekkertwist, wat volgens het WVD echter enkel in De Klinge wordt gebruikt. Eén 

iemand gaf vervolgens de omschrijving dansen in de rekker op. Tot slot konden vier informanten het 

spel op de afbeelding niet benoemen. 

 

6.10.1 Rekkeren 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 59 81,94% 

Passief 1 1,39% 

Onbekend 12 16,67% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 22 21 16 59 

Passief 1 0 0 1 

Onbekend 1 3 8 12 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,048712866 

0,01 < p < 0,05 (significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 32 27 59 

Passief 1 0 1 

Onbekend 3 9 12 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,109496312 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Zestig informanten kenden het woord rekkeren en één van hen kende het woord enkel passief. De 

leeftijd was significant voor de kennis van het dialectwoord, maar vreemd genoeg kenden jongere 

informanten het woord beter dan oudere. Een aantal ouderen zeiden dat dat spel pas na hun kindertijd 

ontstond, waardoor ze de naam niet kenden. 23 informanten uit de jongste; 21 uit de middelste en 16 

uit de jongste groep kenden rekkeren. De parameter opleidingsniveau was niet significant voor de 

kennis van het woord rekkeren, maar toch bleek uit de kruistabel dat hoogopgeleiden beter scoorden 

dan laagopgeleiden. 33 hoogopgeleiden kenden het dialectwoord rekkeren, onder wie één enkel 

passief. Bij de laagopgeleiden waren er 27 informanten die het woord gebruikten. 

 

6.11 Elk om de beurt 

 

In de wetenschappelijke apparaten van het WVD werden voor het begrip ‘om de beurt’ twee 

dialecttermen teruggevonden: elk op zijn toer en elk overhands. (Elk) op zijn toer werd 38 keer 

geantwoord en vijf informanten kenden het woord elk overhands. Daarnaast gaven zes zegslieden (elk) 

om zijn toer op, wat door de om op een verhaspeling lijkt van (elk) om de beurt en (elk) op zijn toer, 

waardoor we het niet in de verwerking opnamen. Alle zes informanten die dat woord opgaven waren 

jongeren, onder wie vier laagopgeleiden. Daarnaast gaven nog 25 informanten elk zijn toer op, zonder 

om of op. Dat namen we wel in de verwerking op, voornamelijk door het grote aantal informanten dat 

elk zijn toer vermeldde, zonder dat het Algemeen Nederlands is. Van Dale vermeldt wel op toer voor 

‘om de beurt’, maar dat krijgt het label Belgisch-Nederlandse spreektaal. 

 

6.11.1 (Elk) op zijn toer 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 34 47,22% 

Passief 4 5,56% 

Onbekend 34 47,22% 

Totaal 72   
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Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 14 15 5 34 

Passief 3 1 0 4 

Onbekend 7 8 19 34 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,002233651 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 14 20 34 

Passief 3 1 4 

Onbekend 19 15 34 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,28232232 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

38 ondervraagden kenden (elk) op zijn toer als dialect voor ‘om de beurt’ en 34 van hen gebruikten het 

woord ook zelf. De leeftijd van de informanten had een hoogst significante invloed op de kennis van 

(elk) op zijn toer. In de twee jongste groepen was de actieve en de totale dialectkennis ongeveer gelijk 

en bij de ouderen lag ze veel lager. Zeventien jongeren kenden (elk) op zijn toer en veertien van hen 

gebruikten het ook zelf. Van de middengroep kenden zestien informanten de dialectbenaming, 

waarvan vijftien actief. Er waren daarnaast maar vijf ouderen die de dialectterm (elk) op zijn toer 

hanteerden. Het opleidingsniveau was niet belangrijk voor de dialectkennis, maar uit de kruistabel 

bleek wel dat de laagopgeleiden het woord iets beter kenden. 21 laagopgeleiden kenden (elk) op zijn 

toer, van wie één persoon het enkel herkende. Van de zeventien hoogopgeleiden die het dialectwoord 

kenden, waren er drie die het niet zelf gebruikten. 

  



147 

 

6.11.2 (Elk) overhands 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 5 6,94% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 67 93,06% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 2 3 5 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 22 21 67 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,556327885 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 5 0 5 

Passief 0 0 0 

Onbekend 31 36 67 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,068114364 

0,05 < p < 0,10 (tendens) 

 

Conclusie 

Slechts vijf informanten kenden het woord (elk) overhands voor ‘om de beurt’. Drie van hen 

behoorden tot de oudste leeftijdsgroep en twee tot de middelste. Noch de parameter leeftijd, noch de 

parameter opleidingsniveau hadden invloed op de dialectkennis van (elk) overhands. Toch verscheen 

er in de kruistabel van het opleidingsniveau een tendens. Alle vijf de informanten die de dialectterm 

(elk) overhands kenden, waren hoogopgeleid. Dat druist vreemd genoeg in tegen onze vooropgestelde 

hypothese (zie 3.2), maar we mogen het resultaat van die kruistabel niet veralgemenen naar de 

volledige populatie, aangezien we insignificante cijfers uitkwamen. 
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6.11.3 Elk zijn toer 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 25 34,72% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 47 65,28% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 6 18 25 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 23 18 6 47 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000012102 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 13 12 25 

Passief 0 0 0 

Onbekend 23 24 47 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,969826298 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Als onverwacht dialectwoord werd elk zijn toer maar liefst 25 keer geantwoord door mensen die het 

woord zelf gebruikten. Achttien van hen waren ouderen, wat misschien het relatief lage aantal ouderen 

kan verklaren dat (elk) op zijn toer opgaf. Zes informanten die elk zijn toer vermeldden, maakten deel 

uit van de middengroep en één iemand was jonger dan 35. De leeftijd had dus een heel grote invloed 

op het gebruik van elk zijn toer. Het opleidingsniveau was daarentegen allesbehalve belangrijk. De 
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cijfers van beide groepen waren bijna identiek: dertien hoogopgeleiden en twaalf laagopgeleiden 

bezigden het dialectwoord. 

 

6.12 Fluitje 

 

Vooraf hadden we het dialectwoord schuifelet in de wetenschappelijke apparaten van het WVD 

teruggevonden. 68 van de 72 zegslieden kenden dat dialectwoord. De vier anderen gaven het 

Nederlandse woord fluitje op. Alle ondervraagden herkenden dus het speelgoed op de prent. 

 

6.12.1 Schuifelet 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 58 80,56% 

Passief 10 13,89% 

Onbekend 4 5,56% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 13 21 24 58 

Passief 8 2 0 10 

Onbekend 3 1 0 4 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,001732277 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 27 31 58 

Passief 5 5 10 

Onbekend 4 0 4 

Totaal 36 36 72 
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Chikwadraattoets 

p = 0,117898519 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

68 van de 72 informanten kenden het dialectwoord schuifelet voor ‘fluitje’. De leeftijd was hoogst 

significant voor de dialectkennis en had vooral een grote invloed op de actieve dialectkennis. Alle 24 

ouderen gebruikten schuifelet; in de middengroep hanteerden 21 informanten het dialectwoord en bij 

de jongeren waren dat er dertien. De totale kennis was niet zo verschillend bij de drie 

leeftijdscategorieën. In de jongste groep kenden 21 informanten het woord en in de middelste groep 

23. Het opleidingsniveau was niet significant voor de dialectkennis, hoewel de laagopgeleiden toch 

beter scoorden voor de kennis van schuifelet. 36 laagopgeleiden kenden het woord, waarvan 31 actief. 

Van de 32 hoogopgeleiden die het woord kenden, kenden er 27 het actief. 

 

6.13 Gelukzak 

 

Voor het begrip ‘gelukzak’ hadden we het dialectwoord chançard in de wetenschappelijke apparaten 

van het WVD gevonden. 69 van de 72 informanten kenden chançard. Vervolgens gaven dertien 

zegslieden pietzak op. Daarnaast werden pietherre en lukkeboon elk nog één keer vermeld. Hoewel we 

pietzak niet in het WVD terugvonden als Iepers dialectwoord, namen we het toch op in de verwerking, 

aangezien maar liefst dertien informanten het spontaan opgaven. Het woord pietzak staat niet in Van 

Dale en piet (‘geluk’) kreeg het label Belgisch-Nederlandse spreektaal, waardoor we pietzak zeker als 

dialectwoord konden beschouwen. 

 

6.13.1 Chançard 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 69 95,83% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 3 4,17% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 23 23 23 69 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 1 1 1 3 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 1 

p > 0,10 (niet significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 33 36 69 

Passief 0 0 0 

Onbekend 3 0 3 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,209042564 

p > 0,10 (niet significant) 

Conclusie 

Bijna alle informanten gebruikten chançard. Slechts drie informanten zeiden het woord niet te kennen 

en die verdeelden zich gelijkmatig over de drie leeftijdscategorieën, waardoor de leeftijd geen enkele 

invloed had op de dialectkennis. Ook de parameter opleidingsniveau was niet van belang, ook al 

waren er iets meer laagopgeleiden dan hoogopgeleiden die het woord chançard gebruikten. 

 

6.13.2 Pietzak 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 13 18,06% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 59 81,94% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 9 3 1 13 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 15 21 23 59 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,044620201 

0,01 < p < 0,05 (significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 10 3 13 

Passief 0 0 0 

Onbekend 26 33 59 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,100271916 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Dertien informanten gaven aan pietzak te bezigen. Op het gebruik van dat woord had de leeftijd een 

significante invloed. Negen van de dertien bewuste informanten waren jongeren. In de middelste en de 

oudste groep ging het respectievelijk om drie informanten en één informant. De parameter 

opleidingsniveau had geen significante invloed op het gebruik van pietzak, terwijl we uit de kruistabel 

toch afleidden dat hoogopgeleiden het woord meer gebruikten dan laagopgeleiden. Tien 

hoogopgeleiden hanteerden het woord, in tegenstelling tot slechts drie laagopgeleiden. 

 

6.14 Glijbaan 

 

Voor het concept ‘glijbaan’ voorzagen we twee dialectwoorden die we in de wetenschappelijke 

apparaten van het WVD als Ieperse dialectwoorden terugvonden: slierbaan en glijplank. De beide 

woorden worden door Van Dale vermeld, maar glijbaan is het neutrale Nederlandse woord wanneer 

een speeltoestel voor kinderen wordt bedoeld. Slierbaan en glijplank duiden voornamelijk op ‘gladde 

baan voor transport, vooral van hout’. We hebben 55 maal het woord slierbaan opgetekend; niemand 

kende glijplank. Daarnaast werden een aantal woorden slechts één keer opgegeven: sliederplank, 

schuif af, gletsbaan, gletserbaan en gletserplank, waarvan de laatste twee door dezelfde informant. De 

drie woorden die begonnen met glets- beschouwden we als gelegenheidsantwoorden. Schuif af is 

volgens de dialectkaart van het WVD van oorsprong een Antwerps dialectwoord, dat ook in het 

Waasland en Dendermonde wordt gebruikt. Schuif af behandelden we hieronder dus ook niet. 

Sliederplank zouden we als een iteratieve variant van slierplank kunnen zien (Van Dale, s.v. 

slidderen). We namen sliederplank echter niet op onder de vorm slierplank in de bespreking, die op 

zijn beurt negen keer werd vermeld. Sliederbaan werd vier keer geantwoord, maar die iteratieve vorm 

namen we evenmin onder slierbaan op in de analyse. Aangezien toch vier mensen met sliederbaan 

antwoordden, verwerkten we het woord sliederbaan hieronder toch. Vervolgens gaven twee 

informanten enkel de Nederlandse benaming glijbaan op. 
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6.14.1 Slierbaan 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 47 65,28% 

Passief 8 11,11% 

Onbekend 17 23,61% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 16 19 12 47 

Passief 6 2 0 8 

Onbekend 2 3 12 17 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000692267 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 24 23 47 

Passief 6 2 8 

Onbekend 6 11 17 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,174482223 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

55 informanten gaven aan het woord slierbaan voor ‘glijbaan’ te kennen, onder wie 47 actief. Voor de 

kennis van het dialectwoord slierbaan was de leeftijd hoogst significant. Opvallend was dat de 

ouderen het woord deze keer niet het best kenden, hoewel onze vooropgestelde hypothese dat wel 

voorspelde. In de jongste groep kenden 22 informant het dialectwoord slierbaan, van wie zestien 

actief. 21 informanten uit de middengroep kenden slierbaan eveneens, van wie er negentien het ook 

zelf gebruikten. Van de ouderen gebruikte slechts de helft van de informanten het woord slierbaan. 
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Met andere woorden, zowel de totale als de actieve kennis was lager bij de ouderen dan bij de twee 

jongere groepen. De parameter opleidingsniveau was daarentegen niet significant. De actieve en de 

totale kennis lag nochtans iets hoger bij de hoogopgeleiden. Dertig hoogopgeleiden bezigden 

slierbaan, tegenover 23 laagopgeleiden. Daarnaast waren er nog zes hoog- en twee laagopgeleiden die 

het woord enkel herkenden, maar niet zelf gebruikten. 

 

6.14.2 Sliederbaan 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 4 5,56% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 68 94,44% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 2 2 4 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 22 22 68 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,714131034 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 3 4 

Passief 0 0 0 

Onbekend 35 33 68 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,58895131 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Er waren twee informanten die sliederbaan opgaven. Twee van hen behoorden tot de middelste 

leeftijdscategorie en de twee anderen waren ouderen. Eén van de vier was een hoogopgeleide en de 

andere drie waren hoogopgeleid. Geen enkele variabele was echter significant voor het gebruik van 

sliederbaan. 
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6.14.1 Slierplank 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 9 12,50% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 63 87,50% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 1 8 9 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 23 16 63 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,005920549 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 3 6 9 

Passief 0 0 0 

Onbekend 33 30 63 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,564718122 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Negen informanten antwoordden met het woord slierplank voor ‘glijbaan’. Acht van hen maakten deel 

uit van de ouderen en de andere persoon behoorde tot de middelste leeftijdscategorie. Geen enkele 

jongere kende slierplank. De kennis van dat woord was dus sterk afhankelijk van de leeftijd van de 

informanten, zoals ook bleek uit het hoogst significante resultaat van de chikwadraattoets bij de 

parameter leeftijd. De parameter opleidingsniveau was daarentegen niet significant, maar er waren wel 

dubbel zoveel laag- als hoogopgeleiden die het woord slierplank gebruikten. 
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6.15 Glijden 

 

Voor het begrip ‘glijden’ vonden we vier dialectwoorden terug in de wetenschappelijke apparaten van 

het WVD: slieren, gletsen, glijderen en sliederen. Gletsen en sliederen werden elk tien keer 

opgegeven; 57 informanten antwoordden met slieren. Elke informant kon de actie op de afbeelding 

benoemen. 

 

6.15.1 Gletsen 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 10 13,89% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 62 86,11% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 5 4 1 10 

Passief  0 0 0 0 

Onbekend 19 20 23 62 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,554591655 

p > 0,10 (niet significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 6 4 10 

Passief 0 0 0 

Onbekend 30 32 62 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,792741518 

p > 0,10 (niet significant) 
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Conclusie 

Tien informanten gebruikten het werkwoord gletsen voor ‘glijden’. Voor het gebruik van dat 

dialectwoord was de leeftijd van de informanten niet belangrijk. Het viel wel op dat het woord niet zo 

gekend was bij de ouderen. Slechts één oudere bezigde immers gletsen. In de jongste en de middelste 

leeftijdscategorie waren er toch respectievelijk vijf en vier informanten die het dialectwoord 

gebruikten. Dat resultaat mag echter niet veralgemeend worden. Ook de parameter opleidingsniveau 

was onbelangrijk voor de dialectkennis. Er waren zes hoogopgeleiden en vier laagopgeleiden die het 

woord kenden. 

 

6.15.2 Sliederen 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 10 13,89% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 62 86,11% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 0 10 10 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 24 14 62 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000114129 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 5 5 10 

Passief 0 0 0 

Onbekend 31 31 62 

Totaal 36 36 72 
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Chikwadraattoets 

p = 1 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord sliederen was wel gekend bij de ouderen. Alle tien informanten die het dialectwoord 

gebruikten, maakten deel uit van de oudste leeftijdscategorie. Het was dus duidelijk dat de leeftijd van 

groot belang was voor de kennis van sliederen als dialectwoord voor ‘glijden’. Het opleidingsniveau 

maakte daarentegen niks uit voor de dialectkennis. De cijfers voor hoog- en laagopgeleiden waren 

identiek. 

 

6.15.3 Slieren 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 57 79,17% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 15 20,83% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 21 21 15 57 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 3 3 9 15 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,194480992 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 29 28 57 

Passief 0 0 0 

Onbekend 7 8 15 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,958768852 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Slieren was nog goed gekend door de Ieperse dialectsprekers. 57 informanten beweerden het woord te 

gebruiken. Bij de ouderen waren er iets minder dan bij de twee andere groepen, maar toch was de 
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leeftijd niet significant voor de dialectkennis. Er waren immers nog steeds vijftien ouderen die het 

woord bezigden, tegenover telkens 21 informanten uit de jongste en de middelste groep. Het 

opleidingsniveau was evenmin significant. De cijfers voor de beide groepen waren namelijk zo goed 

als identiek: 29 hoogopgeleide tegenover 28 laagopgeleide informanten gebruikten slieren voor 

‘glijden’. 

 

6.16 Goochelen 

 

Voor het begrip ‘goochelen’ voorzagen we het dialectwoord schamateren. We vonden weliswaar het 

woord schamoteren terug in Van Dale, maar dat krijgt het label gewestelijk, waardoor we schamateren 

als dialectwoord in de verwerking opnamen. De helft van de ondervraagden kende het woord 

schamateren. 24 informanten gaven toveren op, dat eigenlijk een ander concept benoemt. Daarnaast 

konden 22 informanten de prent enkel met het Nederlandse woord goochelen benoemen. 

 

6.16.1 Schamateren 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 26 36,11% 

Passief 10 13,89% 

Onbekend 36 50,00% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 6 20 26 

Passief 1 5 4 10 

Onbekend 23 13 0 36 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000000000563393 

p < 0,01 (hoogst significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 14 12 26 

Passief 4 6 10 

Onbekend 18 18 36 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,758112811 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het woord schamateren was door 36 zegslieden gekend. 26 van hen gebruikten het woord ook zelf. 

Voor de kennis van het dialectwoord schamateren was de leeftijd bijzonder belangrijk; we merkten 

grote verschillen in dialectkennis op tussen de verscheidene leeftijdscategorieën. Terwijl slechts één 

jongere het woord schamateren kende, en dan nog wel enkel passief, kenden alle ouderen het woord, 

onder wie vier enkel passief. De middengroep lag ongeveer in het midden met elf informanten die het 

woord kenden. Daarvan gebruikten slechts zes informanten het woord zelf. Dat resultaat beantwoordt 

dus aan onze vooropgestelde hypothese: ouderen hadden een betere dialectkennis dan jongeren. Het 

opleidingsniveau had geen invloed op de dialectkennis: evenveel hoog- als laagopgeleiden kenden het 

woord, maar de actieve kennis was een klein beetje hoger bij de hoogopgeleiden. 

 

6.17 Hinkelbaan 

 

Voor het begrip ‘hinkelbaan’ verwachtten we het dialectwoord hinkelkot, dat in de wetenschappelijke 

apparaten van het WVD stond. Slechts zes informanten kenden dat dialectwoord. Daarnaast gaven 

negentien informanten het woord hinkelkapel op, wat niet in Van Dale staat. Dat zoveel informanten 

dat woord opgaven, wees er toch op dat het als Iepers dialectwoord wordt gebruikt, zelfs al werd het 

door het WVD niet vermeld. Daarom bespraken we hinkelkapel hieronder ook. 43 informanten konden 

de afbeelding enkel met een Nederlandse naam benoemen: hinkelbaan, hinkelspel en hinkelperk. 

Vervolgens werden hinkelbord en hinkelpad respectievelijk nog één en twee keer opgegeven. Die 

woorden beschouwden we als gelegenheidsantwoorden. Tot slot kenden vier informanten geen naam 

voor de krijttekening op de afbeelding. 

 

6.17.1 Hinkelkot 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 5 6,94% 

Passief 1 1,39% 

Onbekend 66 91,67% 

Totaal 72   
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Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 2 3 5 

Passief 0 1 0 1 

Onbekend 24 21 21 66 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,279916297 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 4 1 5 

Passief 0 1 1 

Onbekend 32 34 66 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,239236415 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Slechts zes informanten kenden het dialectwoord hinkelkot en allen behoorden ze tot de twee oudste 

leeftijdsgroepen. Toch had de leeftijd geen significante invloed op de dialectkennis. Ook de parameter 

opleidingsniveau beïnvloedde de dialectkennis niet. Vier informanten die het woord gebruikten, waren 

hoogopgeleid en de twee anderen waren laagopgeleid. Van de twee laagopgeleiden kende één iemand 

het woord hinkelkot enkel passief. 

 

6.17.2 Hinkelkapel 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 17 23,61% 

Passief 2 2,78% 

Onbekend 53 73,61% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 6 11 17 

Passief 1 0 1 2 

Onbekend 23 18 12 53 

Totaal 24 24 24 72 
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Chikwadraattoets 

p = 0,004419788 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 8 9 17 

Passief 0 2 2 

Onbekend 28 25 53 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,328139182 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Negentien informanten zeiden hinkelkapel tegen ‘hinkelbaan’. Voor de kennis van dat dialectwoord 

was de leeftijd hoogst significant en alweer luidt het resultaat: hoe ouder de dialectspreker, hoe beter 

de dialectkennis. Slechts één jongere herkende het woord hinkelkapel, maar zelf zou die het woord 

niet gebruiken. Van de middengroep gebruikten zes informanten hinkelkapel. Bij de ouderen ging het 

om elf zegslieden die het woord zelf gebruikten, plus één informant die het woord enkel passief kende. 

Het opleidingsniveau was niet belangrijk voor de dialectkennis. Er waren weliswaar iets meer 

laagopgeleiden dan hoogopgeleiden die het woord kenden, maar het verschil tussen de beide groepen 

was insignificant. Het ging om acht hoogopgeleiden die het woord hinkelkapel gebruikten, tegenover 

negen laagopgeleiden. Daarbij kwamen nog eens twee laagopgeleiden die het woord enkel herkenden. 

 

6.18 Kaatsbal 

 

Voor het concept ‘kaatsbal’ of ‘harde bal waarmee men kaatst’ hadden we ketsebol als Iepers 

dialectwoord in de wetenschappelijke apparaten van het WVD teruggevonden. 48 informanten kenden 

ketsebol. Vier anderen gaven wupperbol op, wat een dialectterm voor ‘stuiterbal’ is, populair 

geworden door het nummer Wupperbal van ’t Hof van Commerce. Met stuiterbal wordt volgens Van 

Dale een ander soort bal bedoeld dan met kaatsbal, waardoor we wupperbol in de verwerking 

achterwege laten. Daarnaast gaven drie informanten het woord springbal op, maar ook dat woord 

duidt op een andere soort bal (Van Dale). Vijf informanten kenden enkel de Nederlandse benaming 
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kaatsbal en negentien informanten konden de afbeelding niet benoemen. Twee van hen gaven botsbal 

op, wat we als gelegenheidsantwoorden klasseerden. 

 

6.18.1 Ketsebol 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 40 55,56% 

Passief 8 11,11% 

Onbekend 24 33,33% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 4 16 20 40 

Passief 3 4 1 8 

Onbekend 17 4 3 24 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,0000165 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 19 21 40 

Passief 4 4 8 

Onbekend 13 11 24 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,875173319 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

48 informanten kenden het woord ketsebol en 40 van hen bezigden dat woord ook zelf. Voor de kennis 

van het dialectwoord ketsebol was de leeftijd van de informanten alweer bepalend. Zowel voor de 

totale als voor de actieve kennis merkten we een groot verschil op tussen de jongeren en de twee 
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oudste groepen. Er waren maar zeven jongeren die ketsebol kenden, onder wie vier actief. Van de 

middengroep kenden twintig informanten het woord, onder wie er zestien het zelf ook zouden 

gebruiken. Er waren ten slotte twintig ouderen die het woord zelf bezigden, plus één oudere die het 

woord passief kende. Met andere woorden: de dialectkennis steeg met de leeftijd. Het 

opleidingsniveau had geen invloed op de dialectkennis van de informanten. De actieve kennis lag net 

iets hoger bij de laagopgeleiden, maar het verschil was te klein om van belang te zijn. 

 

6.19 Kakkestoelemeien 

 

Voor het concept ‘kakkestoelemeien’ hadden we in de wetenschappelijke apparaten van het WVD het 

dialectwoord kakstoeltje teruggevonden. Onder het woord kakkestoelemeien staat in Van Dale de 

volgende beschrijving: “elkaar een hand geven en zo een zitplaatsje, een ‘stoeltje’ vormen, waarop een 

(meestal kleiner) kind gedragen of heen en weer gewiegd wordt (als kinderspel)”. 43 ondervraagden 

kenden het dialectwoord kakstoeltje voor ‘kakkestoelemeien’. Daarnaast gaven acht informanten aan 

stoeltje te zeggen. Twee zegslieden gaven wupstoeltje op, wat we als een gelegenheidsantwoord 

beschouwden. Ten slotte konden negentien informanten het spel op de afbeelding niet benoemen. 

 

6.19.1 Kakstoeltje 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 36 50,00% 

Passief 7 9,72% 

Onbekend 29 40,28% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 10 13 13 36 

Passief 3 2 2 7 

Onbekend 11 9 9 29 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,900319637 

p > 0,10 (niet significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 16 20 36 

Passief 2 5 7 

Onbekend 18 11 29 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,180882623 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

43 informanten kenden het woord kakstoeltje voor ‘kakkestoelemeien’. Hun leeftijd had geen invloed 

op de kennis van het dialectwoord, hoewel het woord in de twee oudste groepen iets beter gekend was 

dan in de jongste categorie. Er waren immers dertien jongeren die het woord kenden, tegenover 

telkens vijftien informanten in de twee oudste groepen. Er waren wel drie jongeren die kakstoeltje zelf 

niet zouden gebruiken en in de middelste en de oudste groep waren er telkens twee zegslieden die het 

woord enkel herkenden. Uit de kruistabel van het opleidingsniveau bleek dat de laagopgeleiden het 

woord kakstoeltje beter kenden dan de hoogopgeleiden, maar toch mogen we wegens een 

insignificante uitkomst van de chikwadraattoets dat resultaat niet veralgemenen. Van de 

ondervraagden waren er achttien hoogopgeleiden die kakstoeltje kenden en zestien van hen gebruikten 

het dialectwoord ook zelf. Bij de hoogopgeleiden zaten er maar liefst 25 informanten die het woord 

kenden en twintig van hen hanteerden het woord ook zelf. 

 

6.20 Katapult 

 

Voor het concept ‘katapult’ vonden we in de wetenschappelijke apparaten van het WVD het 

dialectwoord schietlap uit Ieper en het dialectwoord spriet uit Brielen. 64 zegslieden kenden schietlap 

en één informant gebruikte spriet. Zeven informanten vermeldden enkel het Nederlandse woord 

katapult en nog iemand anders reageerde met lapje schieten. Daarmee doelde die persoon meer op de 

activiteit dan op het voorwerp zelf, waardoor we lapje schieten achterwege laten in de bespreking. 

 

6.20.1 Schietlap 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 57 79,17% 

Passief 7 9,72% 

Onbekend 8 11,11% 

Totaal 72   
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Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 11 22 24 57 

Passief 7 0 0 7 

Onbekend 6 2 0 8 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,0000294073 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 26 31 57 

Passief 3 4 7 

Onbekend 7 1 8 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,078809099 

0,05 < p < 0,10 (tendens) 

 

Conclusie 

64 van de 72 ondervraagden kenden het woord schietlap voor ‘katapult’. Voor de kennis van schietlap 

was de leeftijd van de informanten van groot belang. Voornamelijk op het vlak van de actieve 

dialectkennis tekenden we grote verschillen op tussen de jongste leeftijdscategorie en de twee oudere 

groepen. Er waren immers slechts elf jongeren die schietlap zelf gebruikten, tegenover respectievelijk 

22 en 24 informanten in de middelste en de oudste groep. Er waren echter wel zeven extra jongeren 

die het woord kenden van horen zeggen. In tegenstelling tot de variabele leeftijd had het 

opleidingsniveau geen significante invloed op de dialectkennis. We merkten daarentegen wel een 

tendens op: zowel op het vlak van actieve en totale kennis scoorden de laagopgeleiden beter dan de 

hoogopgeleiden. 29 hoogopgeleiden kenden schietlap en 26 van hen gebruikten het woord ook zelf. 

Bij de laagopgeleiden waren er 35 informanten die het woord kenden, onder wie 31 met een actieve 

dialectkennis. Aangezien we hier echter enkel een tendens zagen, maar geen significante resultaten 

uitkwamen, mogen we de resultaten voor de parameter opleidingsniveau niet veralgemenen naar de 

volledige populatie. 
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6.20.2 Spriet 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 1 1,39% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 71 98,61% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 0 1 1 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 24 23 71 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,730577652 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 0 1 

Passief 0 0 0 

Onbekend 35 36 71 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,602274322 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Aangezien er slechts één informant het dialectwoord spriet kende, konden we voor geen enkele 

parameter een significant resultaat uitkomen. De bewuste informant was een hoogopgeleide oudere. 

 

6.21 Kiekeboe 

 

Voor het begrip ‘kiekeboe’ hadden we vooraf de dialectwoorden coucou en koekebeu vastgelegd. 49 

zegslieden kenden het woord koekebeu en drie informanten coucou. Daarnaast zeiden drie informanten 

koetje beu. Eén informant herkende het spel op de afbeelding niet. Er waren ten slotte nog achttien 

ondervraagden die enkel de Nederlandse benaming kiekeboe konden opgeven. 
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6.21.1 Koekebeu 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 42 58,33% 

Passief 7 9,72% 

Onbekend 23 31,94% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 5 19 18 42 

Passief 3 1 3 7 

Onbekend 16 4 3 23 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000100158 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 19 23 42 

Passief 6 1 7 

Onbekend 11 12 23 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,135615771 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

49 informanten kenden koekebeu voor ‘kiekeboe’. Voor de kennis van dat dialectwoord was de leeftijd 

een hoogst significante parameter. Het dialectwoord was veel slechter gekend door de jongeren dan 

door de twee oudere leeftijdsgroepen. Er waren namelijk maar acht jongeren die koekebeu kenden, 

onder wie vijf actief. Bij de middengroep kenden er toch twintig zegslieden koekebeu, van wie slechts 

één passief. Bij de ouderen zaten er 21 informanten die het dialectwoord kenden, onder wie achttien 

die het ook zelf gebruikten. Het opleidingsniveau was daarentegen niet bepalend voor de 
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dialectkennis. De totale dialectkennis was namelijk zo goed als gelijk in de beide groepen: 25 

hoogopgeleiden, tegenover 24 laagopgeleiden die koekebeu kenden. De actieve kennis was echter iets 

hoger in de groep van de laagopgeleiden. Er waren immers 23 laagopgeleiden die koekebeu zelf 

gebruikten, tegenover negentien hoogopgeleiden. 

 

6.21.2 Coucou 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 3 4,17% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 69 95,83% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 1 2 3 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 23 22 69 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,903133149 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 2 3 

Passief 0 0 0 

Onbekend 35 34 69 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,84036997 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Slechts drie informanten gebruikten het dialectwoord coucou voor ‘kiekeboe’. Daarbij was geen 

enkele parameter belangrijk voor de dialectkennis. Twee laagopgeleiden en één hoogopgeleide 

bezigden het woord coucou. Twee van de drie bewuste informanten behoorden tot de oudste 

leeftijdscategorie en de andere tot de middelste. 
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6.22 Kinderprentjes 

 

Voor het begrip kinderprentjes vonden we het dialectwoord zantjes in de wetenschappelijke apparaten 

van het WVD. 52 zegslieden kenden dat dialectwoord. Negen informanten kenden zantjes enkel in de 

betekenis ‘bidprentjes’; die informanten namen we niet in de verwerking op. Vijf informanten gaven 

enkel het Nederlandse woord (kinder)prentjes op. Veertien zegslieden konden de voorwerpen op de 

prent niet of niet correct benoemen. Eén van hen gaf het woord potjepas op, wat volgens De Bo (1873) 

op een bepaald kaartspel duidt en niet op kinderprentjes. 

 

6.22.1 Zantjes 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 36 50,00% 

Passief 16 22,22% 

Onbekend 20 27,78% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 3 13 20 36 

Passief 8 7 1 16 

Onbekend 13 4 3 20 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,0000234857 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 12 24 36 

Passief 11 5 16 

Onbekend 13 7 20 

Totaal 36 36 72 
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Hoog Laag 

Chikwadraattoets 

p = 0,017863424 

0,01 < p < 0,05 (significant) 

 

 

 

 

 

  

 

Conclusie 

52 informanten kenden het dialectwoord zantjes voor ‘kinderprentjes’. 36 van hen hanteerden het 

woord ook zelf. De leeftijd had een grote invloed op de dialectkennis. Op het vlak van de totale kennis 

merkten we een groot verschil op tussen de jongeren en de twee andere groepen. Het verschil in 

actieve kennis verschilde sterk tussen de drie groepen. Er waren 21 ouderen die zantjes kenden en 

twintig van hen gebruikten het woord ook actief. Vervolgens kenden twintig informanten uit de 

middengroep het woord zantjes. Dertien van hen bezigden het woord ook zelf. Bij de jongeren waren 

elf zegslieden die het dialectwoord zantjes kenden, maar slechts drie van hen gebruikten het zelf ook 

echt. Net als de parameter leeftijd had ook de parameter opleidingsniveau een invloed op de kennis 

van zantjes. Laagopgeleiden kenden het woord duidelijk beter en gebruikten het meer. Er waren 

namelijk 29 laagopgeleiden die zantjes kenden en 24 van hen gebruikten het ook zelf. Van de 

hoogopgeleiden kenden er 23 het woord, waarvan slechts twaalf actief. 

 

6.23 Kiskassen 

 

Voor het begrip ‘kiskassen’ vonden we meerdere dialectwoorden terug. In de wetenschappelijke 

apparaten van het WVD stonden puidetje paddetje raddetje als Vlamertings dialectwoord en steentjes 

schijveren als Zillebeeks dialectwoord. In het WVD zelf vonden we in de regio rond Ieper het 

dialectwoord ketsen terug. 27 zegslieden kenden ketsen, dat in Van Dale het label gewestelijk krijgt in 

de betekenis ‘keilen’. Schijveren was door 24 informanten gekend. Slechts één informant kende 

puidetje paddetje raddetje. Naast de drie verwachte dialectwoorden tekenden we nog tal van andere 

antwoorden op. Drie informanten konden enkel een Nederlandse term opgeven: ricocheren, kaatsen en 

keilen. Daarnaast konden negentien informanten de activiteit op de foto niet benoemen. De meesten 

gaven geen antwoord, anderen gaven een fout of onprecies antwoord op. We hoorden onder meer 

schaverdijnen, een dialectwoord voor ‘schaatsen’, niet voor ‘kiskassen’. Anderen zeiden: steentjes in 

het water smijten, of kortweg smijten. 
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6.23.1 Ketsen 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 22 30,56% 

Passief 5 6,94% 

Onbekend 45 62,50% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 9 8 5 22 

Passief 2 3 0 5 

Onbekend 13 13 19 45 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,23263066 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 11 11 22 

Passief 1 4 5 

Onbekend 24 21 45 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,367879441 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

27 zegslieden kenden het dialectwoord ketsen voor ‘kiskassen’. 22 van hen hanteerden het woord ook 

zelf. Geen enkele parameter had een belangrijke invloed op de dialectkennis van ketsen. Het woord 

was wel iets minder gekend door informanten uit de oudste groep dan uit de andere groepen. Ook de 

actieve kennis was lager bij de ouderen dan bij de rest. In de twee jongste groepen kenden telkens elf 

informanten het dialectwoord ketsen. Van de ouderen waren dat er maar vijf, die het woord echter wel 

allen zelf gebruikten. In de middelste en de jongste groep gebruikten respectievelijk acht en negen 

zegslieden het dialectwoord ketsen. Wat betreft de parameter opleidingsniveau waren de cijfers 

ongeveer evenredig verdeeld. Er waren in de beide groepen elf informanten die het woord zelf 

bezigden, aangevuld met één hoogopgeleide en vier laagopgeleiden die het woord zelf niet gebruikten, 

maar wel herkenden. 

 

6.23.2 Schijveren 

Frequentietabel 
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  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 22 30,56% 

Passief 2 2,78% 

Onbekend 48 66,67% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 7 6 9 22 

Passief 0 1 1 2 

Onbekend 17 17 14 48 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,733668669 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 13 9 22 

Passief 2 0 2 

Onbekend 21 27 48 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,17575991 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

24 informanten gaven aan het woord schijveren met de betekenis ‘kiskassen’ te kennen en 22 van hen 

beweerden het dialectwoord ook zelf te gebruiken. De leeftijd was niet significant voor de kennis van 

schijveren. De cijfers waren in de drie groepen namelijk ongeveer gelijk, hoewel de ouderen het 

woord net iets beter kenden dan de rest. In de twee jongste groepen waren er telkens zeven 

informanten die schijveren kenden en in de oudste groep waren dat er tien. De parameter 

opleidingsniveau was evenmin van belang voor de dialectkennis, maar toch toonde de kruistabel dat 

de hoogopgeleiden het woord beter kennen dan de laagopgeleiden. Vijftien hoogopgeleiden kenden 

schijveren, onder wie dertien actief. Daartegenover stonden negen laagopgeleiden die het dialectwoord 

bezigden. 
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6.23.3 Puidetje paddetje raddetje 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 0 0,00% 

Passief 1 1,39% 

Onbekend 71 98,61% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 0 0 0 

Passief 0 1 0 1 

Onbekend 24 23 24 71 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,730577652 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 0 0 0 

Passief 1 0 1 

Onbekend 35 36 71 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,602274322 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Slechts één informant kende het woord puidetje paddetje raddetje, dat hij niet zelf gebruikte. Die 

persoon was een hoogopgeleide uit de middelste leeftijdscategorie. Geen enkele parameter was 

bepalend voor de dialectkennis, wegens het lage aantal informanten dat het dialectwoord kende. 

 

6.24 Klapper 

 

Voor het concept ‘klapper’ vonden we fusee en petard terug. Petard staat echter in Van Dale vermeld 

als algemeen Nederlands woord, waardoor we in de verwerking enkel fusee opnamen. Fusee is in deze 

betekenis immers niet algemeen Belgisch-Nederlands. 33 informanten kenden het dialectwoord fusee 

en 32 zegslieden gaven het Nederlandse woord petard op. De woorden fister en buischer werden elk 

één keer opgegeven. Fister betekent eigenlijk ‘kindervuurwerkstaafje waar na aansteken sterretjes van 

afspringen’ (Van Dale), wat niet hetzelfde is als ‘klapper’. Buischer categoriseren we als een 



175 

 

18-34 35-59 60 + 

gelegenheidsantwoord. Wel betekent buisch onder andere ‘knal’, aldus De Bo (1873). Tot slot gaven 

twee informanten het woord lont op en antwoordde één informant met vuurwerk. Beide Nederlandse 

woorden duiden volgens Van Dale iets anders aan dan ‘klapper’, waardoor we ze niet in de analyse 

opnemen. Twee informanten kenden helemaal geen benaming voor het voorwerp op de foto. 

 

6.24.1 Fusee 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 29 40,28% 

Passief 4 5,56% 

Onbekend 39 54,17% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 12 16 29 

Passief 1 2 1 4 

Onbekend 22 10 7 39 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000147028 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 16 13 29 

Passief 2 2 4 

Onbekend 18 21 39 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,762954388 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

33 ondervraagden kenden het dialectwoord fusee voor ‘klapper’. Voor de kennis van dat woord was de 
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leeftijd van de informanten van zeer groot belang. Slechts twee jongeren kenden het dialectwoord 

fusee en één van hen gebruikte het woord ook zelf. Van de middengroep waren er veertien 

informanten die fusee kenden, onder wie er twaalf het woord zelf bezigden. Vervolgens waren er 

zeventien ouderen die het woord kenden, van wie zestien actief. We zien dus ook hier weer dat onze 

vooropgestelde hypothese bewaarheid wordt: hoe ouder de informanten, hoe beter de dialectkennis. 

Het opleidingsniveau was niet significant voor de dialectkennis. Er waren wel iets meer 

hoogopgeleiden die fusee gebruikten, maar het verschil tussen de twee groepen was klein. Zestien 

hoogopgeleiden gebruikten fusee, tegenover dertien laagopgeleiden. In beide groepen waren er nog 

twee extra informanten die het woord enkel van horen zeggen kenden. 

 

6.25 Kleurtikkertje 

 

Voor het begrip ‘kleurtikkertje’ hadden we in de wetenschappelijke apparaten van het WVD het 

dialectwoord katje kleur teruggevonden. Dat werd 26 keer geantwoord. De woorden katje mie en 

korrewagen werden daarnaast elk nog één keer opgegeven, maar die werden als 

gelegenheidsantwoorden beschouwd omdat ze dialectbenamingen zijn voor andere concepten. 44 

andere informanten wisten niet hoe ze het spel uit de beschrijving konden benoemen. 

 

6.25.1 Katje kleur 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 18 25,00% 

Passief 8 11,11% 

Onbekend 46 63,89% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 10 5 3 18 

Passief 5 3 0 8 

Onbekend 9 16 21 46 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,007883775 

p < 0,01 (hoogst significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 9 9 18 

Passief 3 5 8 

Onbekend 24 22 46 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,745665433 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

26 ondervraagden kenden het dialectwoord katje kleur voor ‘kleurtikkertje’, waaronder achttien actief. 

Uit de cijfers voor de parameter leeftijd bleek dat dat woord vreemd genoeg beter gekend was door de 

jongeren dan door de ouderen. De leeftijd was hoogst significant voor de dialectkennis. Vijftien 

jongeren kenden katje kleur, van wie er tien het woord ook zelf bezigden. In de middengroep waren er 

vijf informanten met een actieve en drie extra informanten met een passieve kennis van het 

dialectwoord. Van de oudste groep gebruikten slechts drie informanten het woord katje kleur. 

Meerdere ouderen gaven aan dat het spel ‘kleurtikkertje’ in hun kindertijd nog niet werd gespeeld en 

dat ze er daarom ook geen woord voor kenden. De parameter opleidingsniveau was, in tegenstelling 

tot de leeftijd, niet significant voor de dialectkennis. Evenveel laag- als hoogopgeleiden gebruikten het 

dialectwoord katje kleur. Bij de laagopgeleiden waren er twee informanten meer die het woord passief 

kenden, maar dat verschil was te klein om van een invloed van de parameter opleidingsniveau te 

kunnen spreken. 

 

6.26 Knikkers 

 

Voor het concept ‘knikkers’ hadden we het dialectwoord marbels in de wetenschappelijke apparaten 

van het WVD en in De Bo (1873) teruggevonden. 69 informanten kenden het woord marbels. Twee 

van hen gaven ook nog het dialectwoord maais op, wat volgens de dialectkaart van het WVD een 

Poperings woord voor ‘knikkers’ is. Vervolgens kenden drie informanten enkel de Nederlandse 

benaming knikkers. Iedereen herkende wat er op de foto stond. 

  



178 

 

18-34 35-59 60 + 

6.26.1 Marbels 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 59 81,94% 

Passief 10 13,89% 

Onbekend 3 4,17% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 13 22 24 59 

Passief 8 2 0 10 

Onbekend 3 0 0 3 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000524634 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 28 31 59 

Passief 7 3 10 

Onbekend 1 2 3 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,352417808 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

69 van de 72 ondervraagden kenden het dialectwoord marbels voor ‘knikkers’. 59 van hen bezigden 

dat woord ook zelf. De leeftijd was van groot belang voor de dialectkennis. Van de oudste 

leeftijdsgroep gebruikten alle informanten het dialectwoord marbels. Bij de middengroep was het 

woord ook bij iedereen gekend, maar twee informanten uit die groep gebruikten het woord wel niet 

zelf. Er waren ten slotte 21 jongeren die marbels kenden, maar slechts dertien van hen hanteerden de 

term zelf. Met andere woorden: er is een groot verschil in actieve dialectkennis tussen de jongeren en 
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de twee oudere groepen, wat overeenkomt met onze vooropgestelde hypothese. De parameter 

opleidingsniveau was niet significant voor de dialectkennis. 35 hoogopgeleiden kenden het woord, 

tegenover 34 laagopgeleiden. Daarvan gebruikten 28 hoog- en 31 laagopgeleiden het woord zelf ook. 

 

6.26.2 Maais 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 2 2,78% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 70 97,22% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 0 2 2 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 24 22 70 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,390759857 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 1 2 

Passief 0 0 0 

Onbekend 35 35 70 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 1 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Twee ondervraagde Ieperlingen gaven het dialectwoord maais op. Omdat slechts twee informanten dat 

woord kenden, konden we geen significante resultaten uitkomen. De twee informanten die maais 

gebruikten, waren beide ouderen. Eén van hen was hoogopgeleid en de andere laagopgeleid. 

 

6.27 Knokkelen 

 

Voor het begrip ‘knokkelen’ of ‘spel waarbij men met de knokkels op de bovenkant van de tot vuist 

gebalde hand van de tegenspeler slaat’ legden we vooraf het dialectwoord kneukelen vast. Dat woord 
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was door 45 mensen gekend. Eén iemand gaf knokkelen op, dat niet in Van Dale staat. Daarnaast 

waren er 26 mensen die het spel niet precies konden benoemen. Daarvan antwoordden twee 

informanten met de naam sadisten, waarmee ze een spel aanduidden waarbij je met een munt tegen 

iemands knokkels moest schieten. 

 

6.27.1 Kneukelen 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 39 54,17% 

Passief 6 8,33% 

Onbekend 27 37,50% 

Totaal 72   

  

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 16 17 6 39 

Passief 4 1 1 6 

Onbekend 4 6 17 27 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000604008 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 23 16 39 

Passief 3 3 6 

Onbekend 10 17 27 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,215323757 

p > 0,10 (niet significant) 
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Conclusie 

Het dialectwoord kneukelen was door 45 informanten gekend, van wie er 39 het ook zelf gebruikten. 

De leeftijd was heel belangrijk voor de dialectkennis van dat woord. Opvallend genoeg kenden de 

ouderen het woord kneukelen minder goed dan de twee jongste groepen, maar dat kwam grotendeels 

omdat de meeste ouderen het spel zelf niet kenden. Slechts zeven ouderen kenden de naam kneukelen 

en één van hen zelfs enkel passief. In de middengroep en de jongste groep kenden respectievelijk 

achttien en twintig zegslieden het woord kneukelen. Vier jongeren en één iemand uit de middengroep 

gebruikten het woord echter niet zelf. Hoewel de hoogopgeleiden beter scoorden voor de dialectkennis 

van kneukelen, dan de laagopgeleiden, is de parameter opleidingsniveau niet significant. Er waren 

weliswaar evenveel laag- als hoogopgeleiden die kneukelen enkel passief kenden, maar qua actieve 

kennis zagen we dat er 23 hoogopgeleiden het woord gebruikten, in tegenstelling tot zestien 

laagopgeleiden. 

 

6.28 Koprol 

 

Voor het concept ‘koprol’ vonden we in de wetenschappelijke apparaten van het WVD het 

dialectwoord tuimelet terug. 51 informanten gaven aan dat woord in die betekenis te kennen. 21 

zegslieden kenden enkel het Nederlandse woord koprol voor het begrip ‘koprol’. Een aantal van hen 

had wel al van tuimelet gehoord in de betekenis ‘struikelen’. Die informanten namen we niet op bij de 

verwerking van tuimelet hieronder. 

 

6.28.1 Tuimelet 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 41 56,94% 

Passief 10 13,89% 

Onbekend 21 29,17% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 3 15 23 41 

Passief 6 4 0 10 

Onbekend 15 5 1 21 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000000406 

p < 0,01 (hoogst significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 21 20 41 

Passief 5 5 10 

Onbekend 10 11 21 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,964635812 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

51 ondervraagden kenden het woord tuimelet voor ‘koprol’. De leeftijd had een sterke invloed op de 

dialectkennis van de informanten. Opnieuw bleek hier dat de dialectkennis toenam met de leeftijd, 

zoals we ook in onze hypothese vooropgesteld hadden. 23 ouderen gebruikten het woord tuimelet met 

de betekenis ‘koprol’. In de middengroep kenden negentien zegslieden het dialectwoord, onder wie er 

vijftien het ook zelf bezigden. Er gebruikten ten slotte slechts drie jongeren het dialectwoord tuimelet, 

aangevuld met nog zes jongeren die het woord passief kenden. De parameter opleidingsniveau was 

allesbehalve belangrijk voor de dialectkennis, aangezien de cijfers uit de kruistabel zo goed als 

identiek waren in de beide groepen. 

 

6.29 Kopstand doen 

 

In de wetenschappelijke apparaten van het WVD vonden we voor ‘kopstand doen’ op zijn kop staan 

terug. 31 zegslieden hanteerden die dialectterm. Op zijn kop staan staat weliswaar in Van Dale, maar 

enkel in combinatie met zaken, niet met personen. Naast op zijn kop staan tekenden we nog een aantal 

andere antwoorden op. 34 informanten antwoordden met een Nederlands woord, zoals kopstand doen 

en in mindere mate op zijn hoofd staan. Zeven informanten konden niet precies benoemen wat er op 

de afbeelding stond. Sommigen van hen vermeldden salto, op zijn handen staan en handenstand, 

woorden die niet op ‘kopstand doen’ sloegen. 
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6.29.1 Op zijn kop staan 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 31 43,06% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 41 56,94% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 3 16 12 31 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 21 8 12 41 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,004561333 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 16 15 31 

Passief 0 0 0 

Onbekend 20 21 41 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,972073214 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectische op zijn kop staan voor ‘kopstand doen’ werd door 31 informanten gebezigd. De 

leeftijd was hoogst significant voor het gebruik van die dialectterm. Deze keer waren het niet de 

ouderen die het woord het best kenden, maar de informanten uit de middengroep. De jongeren kenden 

op zijn kop staan wel betrekkelijk minder goed dan de twee oudere leeftijdscategorieën. Slechts drie 

jongeren gebruikten op zijn kop staan, tegenover twaalf ouderen en zestien informanten uit de 
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middengroep. Het opleidingsniveau van de informanten was niet van belang. Er waren immers zestien 

hoog- en vijftien laagopgeleiden die het woord kenden; bijna gelijke aantallen dus. 

 

6.30 Kruiwagentje 

 

Voor het begrip ‘kruiwagentje’ bepaalden we vooraf het dialectwoord korrewagen, dat we in de 

wetenschappelijke apparaten van het WVD terugvonden. 61 zegslieden kenden dat dialectwoord. De 

elf anderen gaven enkel de Nederlandse benaming kruiwagentje op. Alle ondervraagden herkenden het 

spel op de afbeelding. 

 

6.30.1 Korrewagen 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 54 75,00% 

Passief 7 9,72% 

Onbekend 11 15,28% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 12 20 22 54 

Passief 3 3 1 7 

Onbekend 9 1 1 11 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,003169908 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 23 31 54 

Passief 6 1 7 

Onbekend 7 4 11 

Totaal 36 36 72 
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Chikwadraattoets 

p = 0,061581253 

0,05 < p < 0,10 (tendens) 

 

Conclusie 

61 zegslieden kenden het dialectwoord korrewagen voor ‘kruiwagentje’ en 54 van hen zouden het 

woord ook zelf gebruiken. Het woord korrewagen leed onder sterk dialectverlies, waarbij 

voornamelijk de parameter leeftijd een grote rol speelde. We merkten vooral een groot verschil tussen 

de dialectkennis van de jongste groep en die van de twee oudere groepen. Van de jongeren kenden 

vijftien informanten het woord korrewagen en twaalf van hen zouden het ook zelf gebruiken. 23 

informanten uit de middengroep kenden korrewagen, onder wie drie passief. Van de ouderen kende 

slechts één informant korrewagen helemaal niet en was er maar één iemand die het woord niet zelf 

bezigde. De parameter opleidingsniveau was in tegenstelling tot de leeftijd dan wel niet significant, 

toch bleek uit de kruistabel dat de laagopgeleiden een betere actieve en totale dialectkennis hadden 

dan de hoogopgeleiden. Er waren namelijk 29 hoogopgeleiden die korrewagen kenden, van wie er 23 

het woord zelf zouden bezigen. Van de laagopgeleiden waren er 32 die het dialectwoord kenden, één 

van hen enkel passief. Aangezien de resultaten voor het opleidingsniveau niet significant waren en 

enkel een tendens vertoonden, mogen ze niet geëxtrapoleerd worden naar de volledige populatie. 

 

6.31 Lappenpop 

 

In de wetenschappelijke apparaten van het WVD vonden we voor ‘lappenpop’ het Zillebeekse 

dialectwoord slonsenpop terug. Dat vijftig van de 72 ondervraagde Ieperlingen het dialectwoord 

opgaven, gaf aan dat het ook als een Iepers dialectwoord kon worden beschouwd. Twee informanten 

gaven voddenpop op, dat we niet als dialectwoord opnamen, aangezien vod de letterlijke Nederlandse 

vertaling van het dialectwoord slons is (Van Dale). Acht informanten gaven enkel het Nederlandse 

woord lappenpop op en twaalf informanten konden het voorwerp op de foto niet precies benoemen. 

Een aantal van hen vermeldde het hyperoniem pop en twee personen antwoordden met voodoopop, dat 

een andere soort pop aanduidt (Van Dale). 

 

6.31.1 Slonsenpop 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 42 58,33% 

Passief 8 11,11% 

Onbekend 22 30,56% 

Totaal 72   
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Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 3 19 20 42 

Passief 5 2 1 8 

Onbekend 16 3 3 22 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,00000229441 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 18 24 42 

Passief 6 2 8 

Onbekend 12 10 22 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,218825533 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord slonsenpop was door vijftig informanten gekend, van wie er 42 het actief kenden. 

Het woord slonsenpop leed onder sterk dialectverlies, waarbij de parameter leeftijd van groot belang 

was. Er was immers een heel grote kloof tussen de dialectkennis van de jongeren en die van de twee 

oudere groepen. Acht jongeren kenden slonsenpop en slechts drie van hen gebruikten het dialectwoord 

ook zelf. In de middelste en de oudste groep waren er telkens 21 informanten die het woord kenden. In 

de middengroep waren daarvan twee informanten die het woord enkel passief kenden en van de 

ouderen kende slechts één iemand het woord enkel passief. De parameter opleidingsniveau was 

daarentegen niet significant. Zowel de totale als de actieve kennis lagen wel iets hoger bij de laag- dan 

bij de hoogopgeleiden, maar dat resultaat mag niet veralgemeend worden. 

 

6.32 Lijntje schieten 

 

Voor het begrip ‘lijntje schieten’ vonden we in de wetenschappelijke apparaten van het WVD het 

Ieperse dialectwoord kalle smijten terug. Acht informanten kenden dat woord. Eén informant gaf munt 
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schieten op, wat we als een gelegenheidsantwoord beschouwen. Twee anderen vermeldden het woord 

sjoelen, maar dat is een Nederlandse benaming voor ‘sjoelbakken’, een andere activiteit dan lijntje 

schieten. 

 

6.32.1 Kalle smijten 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 6 8,33% 

Passief 2 2,78% 

Onbekend 64 88,89% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 1 5 6 

Passief 0 0 2 2 

Onbekend 24 23 17 64 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,014969988 

0,01 < p < 0,05 (significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 3 3 6 

Passief 2 0 2 

Onbekend 31 33 64 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,356560981 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Hoewel slechts acht informanten het dialectwoord kalle smijten kenden, bemerkten we toch 

dialectverlies onder invloed van de parameter leeftijd. We merkten significante verschillen op in de 
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dialectkennis van de twee jongste groepen enerzijds en de oudste groep anderzijds. Van de ouderen 

kenden zeven informanten het dialectwoord kalle smijten, van wie er vijf het woord ook zelf bezigden. 

In de middelste groep gebruikte slechts één iemand het woord kalle smijten en bij de jongeren was 

kalle smijten volkomen onbekend. In tegenstelling tot de leeftijd was het opleidingsniveau niet 

significant voor de dialectkennis. De actieve dialectkennis was in beide groepen even groot. Daarbij 

kwamen nog eens twee extra hoogopgeleiden die het woord enkel passief kenden. 

 

6.33 Mondharmonica 

 

Voor het begrip ‘mondharmonica’ hadden we het dialectwoord mondmuziek bepaald. Van Dale 

vermeldt mondmuziekje, maar enkel met de labels verouderd en gewestelijk, waardoor we het als 

dialectwoord konden opnemen. De helft van de informanten kende het dialectwoord mondmuziek(je). 

De andere helft vermeldde enkel een Nederlandse benaming voor ‘mondharmonica’: 34 informanten 

antwoordden met mondharmonica en twee mensen met harmonica. 

 

6.33.1 Mondmuziek(je) 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 34 47,22% 

Passief 2 2,78% 

Onbekend 36 50,00% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 12 21 34 

Passief 0 1 1 2 

Onbekend 23 11 2 36 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000000163368 

p < 0,01 (hoogst significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 18 16 34 

Passief 2 0 2 

Onbekend 16 20 36 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,277746694 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Er was een sterk verlies van de kennis van het Ieperse dialectwoord mondmuziek(je). De leeftijd van 

de ondervraagden speelde een grote rol bij de dialectkennis: hoe jonger de informanten waren, hoe 

slechter het dialectwoord gekend was. Bijna alle ouderen kenden het dialectwoord; het ging om 21 

ouderen die het woord zelf gebruikten en nog één iemand die mondmuziek(je) enkel kende van horen 

zeggen. Van de informanten uit de middengroep gebruikten nog twaalf zegslieden het woord, 

aangevuld met nog één informant die het woord passief kende. Tot slot was er maar één jongere die 

mondmuziekje actief kende. Terwijl de leeftijd hoogst significant was voor de dialectkennis, was het 

opleidingsniveau niet van belang. Er waren weliswaar meer hoogopgeleiden dan laagopgeleiden die 

het woord kenden en gebruikten, maar het verschil was niet zo groot. Achttien hoogopgeleiden 

gebruikten mondmuziek(je), tegenover zestien laagopgeleiden. Daarbij kwamen nog eens twee 

hoogopgeleiden die het woord passief kenden. 

 

6.34 Pinkelen 

 

Voor het begrip ‘pinkelen’ vonden we in de wetenschappelijke apparaten van het WVD de 

dialectwoorden keuten en giezen terug. Niemand herkende giezen en enkel de oudste ondervraagde 

persoon kende het woord keuten voor ‘pinkelen’. Die zei daarenboven dat hij ook het woord kutte 

slaan voor ‘pinkelen’ gebruikte. Vier informanten gaven het Nederlandse woord pinkelen op en 67 

informanten konden het spel op de afbeelding en de omschrijving niet benoemen. 

 

6.34.1 Keuten 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 1 1,39% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 71 98,61% 

Totaal 72   
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Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 0 1 1 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 24 23 71 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,730577652 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 0 1 1 

Passief 0 0 0 

Onbekend 36 35 71 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,602274322 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Aangezien slechts één informant keuten gebruikte, kwamen we geen significante resultaten uit. De 

enige zegsman die het woord kende, was een laagopgeleide oudere. 

 

6.35 Prop 

 

Voor het begrip ‘prop’ vonden we in het WVD het dialectwoord stop terug in de regio rond Ieper. In 

de wetenschappelijke apparaten van het WVD stond sjiek echter ook als Iepers dialectwoord vermeld. 

Drie informanten gebruikten stop en zeventien informanten gaven aan het dialectwoord sjiek te 

kennen. Daarnaast gaf één informant het woord sjieklet op, wat, net als sjiek, dialect is voor 

‘kauwgom’, maar nergens vermeld staat als dialectwoord voor ‘prop’. Twintig zeglieden kenden enkel 

de Nederlandse naam prop en dertig informanten konden het voorwerp op de afbeelding niet 

benoemen. Enkele informanten vertelden wel dat ze vroeger dikwijls steentjes, pijltjes en bonen 

wegschoten, maar steen, pijltje en boon namen we niet in de verwerking op, omdat het geen 

benamingen zijn voor ‘prop’. 
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6.35.1 Sjiek 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 11 15,28% 

Passief 6 8,33% 

Onbekend 55 76,39% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 5 5 11 

Passief 3 1 2 6 

Onbekend 20 18 17 55 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,384312813 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 7 4 11 

Passief 5 1 6 

Onbekend 24 31 55 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,1121544 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Zeventien ondervraagde Ieperlingen kenden het dialectwoord sjiek en elf van hen gebruikten het 

woord ook zelf. Geen enkele parameter had een significante invloed op de dialectkennis, hoewel hier 

ook weer bleek dat de ouderen het dialectwoord beter kenden dan de jongeren. In de twee oudste 

groepen waren er telkens vijf informanten die sjiek bezigden, met nog twee extra ouderen en één extra 

informant uit de middengroep die het woord enkel passief kenden. Van de jongeren gebruikte maar 

één informant het woord zelf en waren er nog drie bijkomende informanten die het woord herkenden. 

De parameter opleidingsniveau was evenmin van belang voor de dialectkennis, maar uit de kruistabel 

bleek toch dat de hoogopgeleiden het woord sjiek meer gebruikten dan de laagopgeleiden. Er waren 

namelijk zeven hoogopgeleiden die sjiek gebruikten en vijf hoogopgeleiden die het woord passief 

kenden. Van de laagopgeleiden kenden er slechts vijf het woord sjiek, onder wie één iemand die het 

niet zelf gebruikte. 
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6.35.2 Stop 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 3 4,17% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 69 95,83% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 0 3 3 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 24 21 69 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,180495017 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 2 3 

Passief 0 0 0 

Onbekend 35 34 69 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,84036997 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Slechts drie ondervraagde informanten gebruikten het woord stop voor ‘prop’. Hoewel alle drie 

informanten deel uitmaakten van de oudste leeftijdscategorie, was de parameter opleidingsniveau niet 

bepalend voor de dialectkennis. Ook het opleidingsniveau was niet van belang. Eén van de drie 

bewuste informanten was hoogopgeleid en de andere twee waren laagopgeleid. 

 

6.36 Proppenschieter 

 

In de wetenschappelijke apparaten van het WVD stond voor het begrip ‘proppenschieter’ het 

dialectwoord klakkebus vermeld. 38 informanten kenden dat woord. Eén iemand gaf daarnaast de 

Nederlandse benaming proppenschieter op. De rest kon het voorwerp op de afbeelding niet precies 

benoemen. Drie van hen gaven pomp op en drie anderen velopomp. De proppenschieter lijkt wel op 
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een fietspomp, maar toch gaat het om andere concepten. Tot slot antwoordde één informant met het 

woord schieter, wat we als een gelegenheidsantwoord beschouwden en hieronder dus niet bespraken. 

 

6.36.1 Klakkebus 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 27 37,50% 

Passief 11 15,28% 

Onbekend 34 47,22% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 9 18 27 

Passief 1 6 4 11 

Onbekend 23 9 2 34 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000000020 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 14 13 27 

Passief 5 6 11 

Onbekend 17 17 34 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,938030266 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord klakkebus was door 38 informanten gekend, maar leed onder sterk dialectverlies 

onder invloed van de leeftijd van de informanten. Van de 27 informanten die het woord zelf 

gebruikten, behoorde er geen enkele tot de jongeren, behoorden er negen tot de middengroep en 
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achttien tot de ouderen. Er was wel één jongere die het woord klakkebus passief kende. Daarnaast 

waren er nog zes bijkomende informanten uit de middengroep en vier uit de oudste groep die het 

woord klakkebus wel kenden, maar zelf niet gebruikten. De leeftijd was dus hoogst significant voor de 

dialectkennis. Het opleidingsniveau daarentegen was helemaal niet van belang. Evenveel hoog- als 

laagopgeleiden kenden het woord, ook al was de actieve kennis bij de hoogopgeleiden ietwat hoger. 

 

6.37 Rammelaar 

 

Voor het begrip ‘rammelaar’ vonden we het dialectwoord ruttelaartje terug in de wetenschappelijke 

apparaten van het WVD. 55 zegslieden antwoordden met het dialectwoord ruttelaar(tje) voor 

‘rammelaar’. Drie informanten gaven ratelaar op, wat we ook als dialectvorm opnamen, hoewel het in 

het WVD louter Diksmuids geacht wordt. Dertien ondervraagden kenden enkel de Nederlandse 

benaming rammelaar. Iedereen herkende het voorwerp op de afbeelding. 

 

6.37.1 Ruttelaar(tje) 

 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 46 63,89% 

Passief 9 12,5% 

Onbekend 26 36,11% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 7 21 18 46 

Passief 5 1 3 9 

Onbekend 12 2 3 17 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000405177 

p < 0,01 (hoogst significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 20 26 46 

Passief 7 2 9 

Onbekend 9 8 17 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,163718793 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord ruttelaar(tje) kende sterk dialectverlies. Vooral de jongeren scoorden slechter dan de 

twee oudere groepen. Er waren slechts twaalf jongeren die ruttelaar(tje) kenden en maar zeven van 

hen zouden het woord zelf gebruiken. Van de middelste en de oudste groep waren er respectievelijk 21 

en achttien informanten die het woord zelf gebruikten. Daarbij kwamen nog één informant uit de 

middengroep en drie uit de oudste groep die het woord enkel passief kenden. Terwijl de leeftijd hoogst 

significant was voor de dialectkennis, was het opleidingsniveau niet belangrijk. Er kenden namelijk 27 

hoog- en 28 laagopgeleiden het woord ruttelaar(tje). De actieve kennis verschilde wel behoorlijk 

tussen de twee groepen: twintig hoogopgeleiden gebruikten het woord zelf, tegenover 26 

laagopgeleiden. 

 

6.37.2 Ratelaar 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 2 2,78% 

Passief 1 1,39% 

Onbekend 69 95,83% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 2 0 0 2 

Passief 0 0 1 1 

Onbekend 22 24 23 69 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,192747742 

p > 0,10 (niet significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 0 2 2 

Passief 1 0 1 

Onbekend 35 34 69 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,221519119 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Drie informanten gaven ratelaar op in de betekenis ‘rammelaar’ en twee van hen gebruikten het 

woord ook zelf. Geen enkele parameter was belangrijk voor de kennis van het woord ratelaar. De 

twee informanten die het woord zelf gebruikten waren laagopgeleide jongeren en de informant die 

ratelaar passief kende was een hoogopgeleide oudere. 

 

6.38 Ruiten 

 

Voor het concept ‘ruiten’ of ‘kleur in het kaartspel, voorgesteld door een rode ruit’ (Van Dale) 

hadden we vooraf het dialectwoord koekens voorgesteld. Koeken vonden we wel in Van Dale 

terug in die betekenis, maar enkel met het label Belgisch-Nederlandse spreektaal, waardoor 

we het toch als dialectwoord in de resultaten opnamen. 68 zegslieden kenden het woord 

koekens; drie informanten kenden enkel het Nederlandse ruiten en één iemand kon geen 

benaming voor het concept opgeven. 

 

6.38.1 Koekens 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 63 87,50% 

Passief 5 6,94% 

Onbekend 4 5,56% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 19 20 24 63 

Passief 3 2 0 5 

Onbekend 2 2 0 4 

Totaal 24 24 24 72 
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Chikwadraattoets 

p = 0,242675081 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 30 33 63 

Passief 3 2 5 

Onbekend 3 1 4 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0, 510978087 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

68 informanten kenden het woord koekens voor ‘ruiten’. Geen enkele parameter bleek een bepalende 

invloed te hebben op de dialectkennis. Er waren weliswaar iets minder jongeren dan ouderen die het 

woord gebruikten, maar het verschil was niet significant. Negentien jongeren gebruikten het woord, 

aangevuld met nog drie jongeren die koekens enkel passief kenden. In de middengroep gebruikten 

twintig informanten het dialectwoord zelf en herkenden nog twee extra informanten het woord zonder 

het zelf te gebruiken. Alle ouderen gebruikten ten slotte het woord koekens zelf. Het verschil in 

dialectkennis tussen de hoog- en de laagopgeleiden was ongeveer gelijk, maar de dialectkennis lag net 

iets hoger bij de laagopgeleiden. Er waren 35 laagopgeleiden die koekens kenden, onder wie er 33 het 

woord zelf gebruikten. Van de laagopgeleiden kenden dertig informanten het woord actief en drie 

passief. 

 

6.39 Schaatsen 

 

In de wetenschappelijke apparaten van het WVD vonden we voor het begrip ‘schaatsen’ het 

dialectwoord schaverdijnen terug. In Van Dale vinden we schaverdijn en schaverdijnen terug, maar 

enkel met de respectieve labels gewestelijk en verouderd, waardoor we schaverdijnen als dialectwoord 

in de verwerking opnamen. 38 van de 72 ondervraagden kenden dat woord. De 34 anderen gaven het 

Nederlandse woord schaatsen op. Alle informanten konden de activiteit op de afbeelding benoemen. 

  

6.39.1 Schaverdijnen 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 32 44,44% 

Passief 6 8,33% 

Onbekend 34 47,22% 

Totaal 72   
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Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 9 23 32 

Passief 2 3 1 6 

Onbekend 22 12 0 34 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000000001 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 19 13 32 

Passief 2 4 6 

Onbekend 15 19 34 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,322669257 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

38 informanten kenden het dialectwoord schaverdijnen voor ‘schaatsen’ De leeftijd was een bijzonder 

significante parameter voor de dialectkennis. We merkten een groot verschil in dialectkennis op tussen 

de jongeren, de middengroep en de ouderen. De dialectkennis was, zoals verwacht, beter bij de 

ouderen dan bij de jongeren. Geen enkele jongere bezigde het dialectwoord schaverdijnen en slechts 

twee jongeren kenden het van horen zeggen terwijl alle ouderen het woord kenden en er slechts één 

oudere schaverdijnen niet zelf gebruikte. Van de middengroep kenden twaalf informanten het 

dialectwoord en drie van hen gebruikten schaverdijnen niet zelf. De parameter opleidingsniveau was 

daarentegen onbelangrijk voor de dialectkennis. Er waren wel iets meer hoogopgeleiden die het woord 

schaverdijnen kenden en gebruikten, maar het verschil tussen de beide groepen was niet significant, 

waardoor we dat resultaat niet mogen veralgemenen. 
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6.40 Schommel 

 

Voor het begrip ‘schommel’ hadden we in de wetenschappelijke apparaten van het WVD 

verschillende dialectbenamingen uit de buurt van Ieper teruggevonden. Het ging om de woorden 

rutekoker, renner, balançoire, rudekoker, jute(ka)koker, rendel en rennekoker, waarvan balançoire en 

rudekoker bij Ieper zelf hoorden en de andere bij Ieperse deelgemeenten. 53 informanten kenden het 

dialectwoord balançoire; drie zegslieden gaven jutekoker op; tien informanten antwoordden met 

rendel. Daarnaast werden nog twee onverwachte woorden opgegeven. Twee mensen gaven 

ballustrade op, maar dat beschouwden we door de gelijkenissen met balançoire als een 

gelegenheidsantwoord en behandelden we hieronder verder niet. Daarnaast tekenden we zes keer 

renne op, wellicht een variant van het Zillebeekse renner, dat we als dialectbenaming opnamen. Tot 

slot waren er ook tien informanten die de Nederlandse naam schommel vermeldden. Alle 

ondervraagden herkenden het speeltoestel op de afbeelding. 

 

6.40.1 Balançoire 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 51 70,83% 

Passief 2 2,78% 

Onbekend 19 26,39% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 12 17 22 51 

Passief 0 2 0 2 

Onbekend 12 5 2 19 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,004196878 

p < 0,01 (hoogst significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 26 25 51 

Passief 1 1 2 

Onbekend 9 10 19 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,964524822 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

53 informanten kenden het dialectwoord balançoire voor het begrip ‘schommel’. De leeftijd van de 

ondervraagde informanten had een belangrijke invloed op de kennis van dat woord. Zoals we 

veronderstelden, kenden de jongeren het dialectwoord minder goed dan de ouderen. Terwijl er twaalf 

jongeren het dialectwoord balançoire bezigden, waren er 22 ouderen die balançoire gebruikten. De 

middelste leeftijdscategorie kende het woord beter dan de jongeren, maar minder goed dan de ouderen. 

In de middengroep waren er immers zeventien die het woord zelf gebruikten, en nog twee die het 

woord enkel van horen zeggen. De informanten die het woord kenden of gebruikten waren namelijk zo 

goed als gelijkmatig over de beide groepen verdeeld. Er was enkel één hoogopgeleide meer die het 

woord kende. 

 

6.40.2 Jutekoker 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 2 2,78% 

Passief 1 1,39% 

Onbekend 69 95,83% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 0 2 2 

Passief 1 0 0 1 

Onbekend 23 24 22 69 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,192747742 

p > 0,10 (niet significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 2 0 2 

Passief 1 0 1 

Onbekend 33 36 69 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,209042564 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Drie mensen kenden het woord jutekoker voor ‘schommel’. Door het lage aantal informanten dat het 

woord kende, kwamen we geen significante parameters uit, ook al waren alle informanten die het 

woord kenden hoogopgeleid. Twee van hen behoorden tot de groep van de zestigplussers en de andere 

persoon, die het woord enkel passief kende, was een jongere. 

 

6.40.3 Rendel 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 8 11,11% 

Passief 2 2,78% 

Onbekend 62 86,11% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 6 2 8 

Passief 2 0 0 2 

Onbekend 22 18 22 62 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,021336672 

0,01 < p < 0,05 (significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 2 6 8 

Passief 1 1 2 

Onbekend 33 29 62 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,323346021 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord rendel werd tien keer opgetekend en acht van de tien informanten gebruikten het 

woord ook zelf. De chikwadraattoets wees uit dat de leeftijd significant was voor de kennis van rendel, 

ook al merkten we geen lijn op in de dialectkennis. Twee ouderen gebruikten het woord en twee 

jongeren kenden rendel van horen zeggen. In de middengroep verscheen een piek van zes informanten 

die het woord zelf gebruikten. Het opleidingsniveau bleek daarentegen insignificant. Toch kenden de 

laagopgeleiden het dialectwoord beter dan de hoogopgeleiden. Er gebruikten immers twee 

laagopgeleiden het woord rendel, tegenover zes hoogopgeleiden. In beide groepen kwam daar nog één 

informant bij die het woord herkende, maar zelf niet zou gebruiken. 

 

6.40.4 Renne 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 4 5,56% 

Passief 2 2,78% 

Onbekend 66 91,67% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 2 2 4 

Passief 0 1 1 2 

Onbekend 24 21 21 66 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,513264958 

p > 0,10 (niet significant) 
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Hoog Laag 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 4 0 4 

Passief 2 0 2 

Onbekend 30 36 66 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,037902914 

0,01 < p < 0,05 (significant) 

 

 

 

 

  

 

Conclusie 

Zes informanten gaven aan het woord renne voor ‘schommel’ te kennen en vier van hen gebruikten 

het woord ook zelf. Die vier verdeelden zich evenredig over de twee oudste leeftijdsgroepen. In elk 

van die twee groepen bevond zich ook nog een informant die het woord enkel herkende. Geen enkele 

jongere kende renne, maar toch was de leeftijd geen significante parameter voor de dialectkennis. Het 

opleidingsniveau bleek daarentegen wel significant. Alle zes informanten die renne kenden, waren 

namelijk hoogopgeleid. 

 

6.41 Schommelpaard 

 

In de wetenschappelijke apparaten van het WVD vonden we voor het begrip ‘schommelpaard’ het 

dialectwoord jutepaardje terug. Dat woord werd door 25 informanten vermeld. Daarnaast gaven 21 

informanten jupaard op; negen informanten wuppaard en drie informanten jutekoko. De twee eerste 

woorden werden als dialectwoord beschouwd, omdat we ze op de dialectkaart van het WVD in de 

ruime regio rond Ieper terugvonden. Ju(ju)paard kwam verspreid over West-Vlaanderen voor en 

wuppaard vonden we zowel in West- als in Oost-Vlaanderen verspreid terug. Jutekoko namen we niet 

als Iepers dialectwoord op, omdat het volgens de dialectkaart een Frans-Vlaams dialectwoord is. 

Twintig ondervraagden antwoordden vervolgens met een Nederlands woord: hobbelpaard of 

schommelpaard. Tot slot kon één informant het speeltoestel op de foto niet benoemen. 
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6.41.1 Jupaard 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 17 23,61% 

Passief 4 5,56% 

Onbekend 51 70,83% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 3 6 8 17 

Passief 2 2 0 4 

Onbekend 19 16 16 51 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,332212883 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 10 7 17 

Passief 3 1 4 

Onbekend 23 28 51 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,364290402 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

21 zegslieden kenden jupaard als dialectwoord voor ‘schommelpaard’, onder wie er zeventien het 

woord ook zelf gebruikten. Geen enkele parameter was cruciaal voor de dialectkennis. Op het vlak van 

de leeftijd merkten we toch dat het woord minder goed gekend was bij de jongeren dan bij de twee 

oudere groepen. In de twee oudste groepen kenden er immers telkens acht informanten het 

dialectwoord jupaard. Twee van de zestien gebruikten het woord niet zelf en beiden behoorden ze tot 

de middelste leeftijdsgroep. Van de jongeren waren er maar drie die het woord zelf gebruikten, 

aangevuld met twee informanten die jupaard enkel herkenden. Op het vlak van het opleidingsniveau 

zagen we dat de hoogopgeleiden het woord beter kenden dan de laagopgeleiden. Tien hoogopgeleiden 

bezigden jupaard en drie extra hoogopgeleiden kenden het passief. Van de laagopgeleiden kenden er 

zeven informanten het dialectwoord actief en één iemand enkel passief. Wegens het insignificante 

resultaat mag echter niet veralgemeend worden dat hoogopgeleiden jupaard beter kenden dan 

laagopgeleiden. 
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6.41.2 Jutepaard 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 23 31,94% 

Passief 2 2,78% 

Onbekend 47 65,28% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 10 13 23 

Passief 1 1 0 2 

Onbekend 23 13 11 47 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,00104768 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 11 12 23 

Passief 2 0 2 

Onbekend 23 24 47 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,35615921 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

25 zegslieden gaven het verwachte dialectwoord jutepaard op. 23 van hen gebruikten het woord zelf 

en de andere twee kenden het enkel van horen zeggen. Uit de kruistabel leidden we af dat de 

dialectkennis sterk verschilde tussen de jongste leeftijdscategorie en de twee oudere groepen. Er was 

namelijk maar één jongere die het dialectwoord kende en die gebruikte het woord dan nog niet zelf. 

Van de ouderen gebruikten er dertien het woord jutepaard en van de middengroep kenden elf 

informanten het woord, onder wie één enkel passief. De leeftijd had dus een bijzonder grote invloed 
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op de dialectkennis. Het opleidingsniveau was niet van belang. Dertien hoogopgeleiden kenden 

jutepaard, onder wie twee passief; van de laagopgeleiden bezigden er twaalf het woord. Zowel de 

totale als de actieve kennis was bij beide groepen dus ongeveer gelijk. 

 

6.41.3 Wuppaard 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 9 12,50% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 63 87,50% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 3 6 9 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 21 18 63 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,143632924 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 5 4 9 

Passief 0 0 0 

Onbekend 31 32 63 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,938481568 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Negen informanten bezigden het woord wuppaard voor het begrip ‘schommelpaard’. Zes van hen 

waren ouderen en drie van hen behoorden tot de middelste leeftijdscategorie. Hoewel we dus duidelijk 

een lijn opmerkten in de dialectkennis, was het resultaat niet significant. Het opleidingsniveau had 

evenmin een bepalende invloed op de dialectkennis. De negen bewuste informanten verdeelden zich 

zo goed als gelijkmatig over beide groepen. 
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6.42 Schoppen 

 

Voor het begrip ‘schoppen’ hadden we vooraf het dialectwoord pikkens vastgesteld, dat door 69 

informanten gekend was. In Van Dale vonden we wel het woord pijk en zijn vormvariant piek terug 

voor ‘schoppen’, maar enkel met het label gewestelijk, waardoor we ze als dialectwoord in de 

verwerking konden opnemen. Twee zegslieden gaven vervolgens het Nederlandse woord schoppen op 

en één persoon kon niet benoemen wat er op de afbeelding stond. 

 

6.42.1 Pikkens 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 62 86,11% 

Passief 7 9,72% 

Onbekend 3 4,17% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 17 21 24 62 

Passief 6 1 0 7 

Onbekend 1 2 0 3 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,016978266 

0,01 < p < 0,05 (significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 28 34 62 

Passief 5 2 7 

Onbekend 3 0 3 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,087757344 

0,05 < p < 0,10 (tendens) 
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Conclusie 

Van de 69 informanten die het dialectwoord pikkens voor ‘schoppen’ kenden, gebruikten er 62 het 

woord zelf. De dialectkennis werd beïnvloed door de leeftijd van de informanten. Hoewel de totale 

kennis in de drie leeftijdscategorieën ongeveer gelijk was, was er op het vlak van de actieve 

dialectkennis een duidelijk verschil tussen de verschillende groepen. Alle ouderen gebruikten het 

woord pikkens zelf. In de middengroep gebruiken er 21 informanten het woord en herkende er één 

iemand het woord zonder het zelf te gebruiken. Tot slot kenden zeventien jongeren pikkens actief en 

zes passief. Hoewel de parameter opleidingsniveau niet significant bleek, was er toch sprake van een 

tendens. Zowel op het vlak van de totale als van de actieve kennis scoorden de laagopgeleiden beter 

dan de hoogopgeleiden. 36 laagopgeleiden kenden pikkens, van wie er twee het dialectwoord niet zelf 

zouden gebruiken. Van de hoogopgeleiden kenden er 33 informanten het woord, onder wie vijf enkel 

passief. 

 

6.43 Speelplaats 

 

Voor het begrip ‘speelplaats’ vonden we in de wetenschappelijke apparaten van het WVD drie 

verschillende dialectwoorden terug: koer, speelkoer en speelplek. Koer staat weliswaar in Van Dale, 

maar enkel met het label niet algemeen Belgisch-Nederlands, waardoor we het als dialectwoord in de 

analyse konden opnemen. 43 informanten kenden het dialectwoord koer; speelkoer werd 29 keer 

opgegeven en speelplek zeventien keer. Daarnaast was er nog één iemand die geen van voorgaande 

benamingen kende en het Nederlandse speelplaats opgaf. 

 

6.43.1 Koer 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 38 52,78% 

Passief 5 6,94% 

Onbekend 29 40,28% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 10 12 16 38 

Passief 4 1 0 5 

Onbekend 10 11 8 29 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,127848306 

p > 0,10 (niet significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 16 22 38 

Passief 4 1 5 

Onbekend 16 13 29 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,216783391 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

43 informanten kenden de dialectbenaming koer voor ‘speelplaats’ en 38 van hen bezigden het woord 

zelf. Hoewel de actieve kennis van koer beter was naarmate de informanten ouder werden, was de 

totale dialectkennis in de drie leeftijdscategorieën ongeveer gelijk. Veertien jongeren kenden koer en 

tien van hen gebruikten het woord ook zelf. Van de middengroep kenden dertien zegslieden het 

dialectwoord koer en daarvan kende één iemand het woord enkel passief. Daarnaast bezigden zestien 

ouderen het woord koer. Uit de chikwadraattoets bleek dat noch de leeftijd, noch het opleidingsniveau 

een bepalende invloed hadden op de dialectkennis. Nochtans kenden de laagopgeleiden het woord iets 

beter dan de hoogopgeleiden. Er waren namelijk 23 laagopgeleiden die koer kenden, van wie één 

iemand het woord zelf niet zou gebruiken. Van de hoogopgeleiden kenden er twintig het dialectwoord 

koer en vier van hen kenden het enkel passief. 

 

6.43.2 Speelkoer 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 27 37,50% 

Passief 2 2,78% 

Onbekend 43 59,72% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 9 9 9 27 

Passief 1 1 0 2 

Onbekend 14 14 15 43 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,902663188 

p > 0,10 (niet significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 14 13 27 

Passief 2 0 2 

Onbekend 20 23 43 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,325247229 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Er waren 29 ondervraagden die het dialectwoord speelkoer voor ‘speelplaats’ kenden, onder wie twee 

enkel passief. De leeftijd was helemaal niet belangrijk voor de dialectkennis. In elke leeftijdscategorie 

zaten er negen zegslieden die het woord zelf gebruikten. In de twee jongste groepen kwam er telkens 

nog één informant bij die het woord enkel herkende. De parameter opleidingsniveau was evenmin van 

belang. Veertien hoogopgeleiden en dertien laagopgeleiden bezigden speelkoer. Daarbij kwamen nog 

twee hoogopgeleiden die het woord kenden, maar niet zelf gebruikten. 

 

6.43.3 Speelplek 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 15 20,83% 

Passief 2 2,78% 

Onbekend 55 76,39% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 8 5 2 15 

Passief 1 1 0 2 

Onbekend 15 18 22 55 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,203258961 

p > 0,10 (niet significant) 

  



211 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 5 10 15 

Passief 2 0 2 

Onbekend 29 26 55 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,14731951 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Speelplek werd door zeventien informanten opgegeven als dialectwoord voor ‘speelplaats’. Vijftien 

van hen hanteerden het woord ook zelf. Geen enkele parameter was van belang voor de kennis van het 

woord speelplek. Het woord was echter wel beter gekend bij de jongeren dan bij de ouderen. Acht 

jongeren, vijf informanten uit de middengroep en twee ouderen bezigden speelplek. In de twee jongste 

groepen kwam daar telkens nog één iemand bij die het woord enkel passief kende. Uit de kruistabel 

van het opleidingsniveau bleek dat het woord speelplek vaker gebruikt werd door de laag- dan door de 

hoogopgeleiden, maar dat verschil mag niet veralgemeend worden. 

 

6.44 Springtouw 

 

Voor het begrip ‘springtouw’ voorzagen we het dialectwoord danskoord en springkoord. Danskoord 

vonden we in de wetenschappelijke apparaten van het WVD als Iepers dialectwoord terug. Het WVD 

zelf vermeldde ook nog het dialectwoord springkoord. Danskoord werd door 62 informanten 

opgegeven en springkoord door twintig. Vijf informanten kenden enkel de Nederlandse benaming 

springtouw. Alle ondervraagden herkenden het speelgoed op de afbeelding. 

 

6.44.1 Danskoord 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 49 68,06% 

Passief 13 18,06% 

Onbekend 10 13,89% 

Totaal 72   
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Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 6 20 23 49 

Passief 9 3 1 13 

Onbekend 9 1 0 10 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,00000138785 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 22 27 49 

Passief 8 5 13 

Onbekend 6 4 10 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,448765012 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

62 informanten kenden het dialectwoord danskoord. Het woord had te lijden onder sterk dialectverlies, 

onder invloed van de parameter leeftijd. We merkten een groot verschil tussen de dialectkennis van de 

jongeren en die van de twee oudste groepen. Alle ouderen kenden danskoord en slechts één van hen 

zou het zelf niet gebruiken. Bij de middengroep was het woord danskoord bij op één na alle 

informanten gekend en twintig van hen gebruikten het woord ook zelf. Van de jongeren waren er 

slechts zes die het woord zelf gebruikten, aangevuld met nog negen informanten die danskoord wel 

van horen zeggen kenden. Terwijl de leeftijd dus een hoogst significante invloed had op de 

dialectkennis, was het opleidingsniveau van de informanten niet van belang. Desondanks was het 

woord danskoord wel beter gekend door de laag- dan door de hoogopgeleiden. 32 laagopgeleiden 

kenden het dialectwoord, in tegenstelling tot dertig hoogopgeleiden. Van de laagopgeleiden gebruikten 

er 27 informanten danskoord ook zelf; van de hoogopgeleiden waren dat er 22. 
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6.44.2 Springkoord 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 17 23,61% 

Passief 3 4,17% 

Onbekend 52 72,22% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 11 4 2 17 

Passief 2 1 0 3 

Onbekend 11 19 22 52 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,008637893 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 10 7 17 

Passief 3 0 3 

Onbekend 23 29 52 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,121133779 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Er waren twintig informanten die het dialectwoord springkoord voor ‘springtouw’ kenden, onder wie 

er zeventien het woord ook zelf gebruikten. De leeftijd was zeer significant voor de dialectkennis, 

maar deze keer waren het de jongeren die het woord vaker gebruikten dan de ouderen. Er waren elf 

jongeren die springkoord zelf zeiden en twee jongeren die het woord enkel herkenden. Van de 

middengroep kenden vier informanten het woord actief en één iemand passief. Er waren ten slotte 

twee ouderen die het woord springkoord bezigden. De resultaten doen vermoeden dat het dialectwoord 
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springkoord voor ‘springtouw’ belangrijker zal worden, in tegenstelling tot danskoord. Het 

opleidingsniveau was niet significant voor de dialectkennis, maar de hoogopgeleiden scoorden iets 

beter dan de laagopgeleiden. Tien hoogopgeleiden hanteerden de term springkoord, tegenover zeven 

laagopgeleiden. Daarbij kwamen nog eens drie extra hoogopgeleiden die het woord herkenden, zonder 

het zelf te gebruiken. 

 

6.45 Step 

 

Voor het begrip ‘step’ hadden we het dialectwoord trontinette vastgelegd, dat door zeventig 

informanten gekend was. We vonden trottinette wel in Van Dale terug, maar enkel met het label 

Belgisch-Nederlandse spreektaal, waardoor we trontinette als dialectwoord analyseerden. De twee 

overige informanten kenden enkel de Nederlandse benaming step. Alle ondervraagden herkenden wat 

er op de afbeelding stond. 

 

6.45.1 Trontinette 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 63 87,50% 

Passief 7 9,72% 

Onbekend 2 2,78% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 17 22 24 63 

Passief 5 2 0 7 

Onbekend 2 0 0 2 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,030577017 

0,01 < p < 0,05 (significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 30 33 63 

Passief 5 2 7 

Onbekend 1 1 2 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,48954166 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord trontinette was door zeventig van de 72 informanten gekend. 63 van hen gebruikten 

het woord ook zelf. De kennis van trontinette werd beïnvloed door de leeftijd van de informanten. 

Terwijl alle ouderen het woord zelf gebruikten, bezigden nog maar zeventien jongeren trontinette. Van 

de middengroep gebruikten 22 informanten het woord zelf. De totale kennis verschilde niet zoveel 

tussen de drie groepen. 22 jongeren kenden trontinette en in de twee oudste groepen was het 

dialectwoord door alle informanten gekend. De parameter opleidingsniveau was niet belangrijk voor 

de dialectkennis. De totale kennis was bij de beide groepen namelijk gelijk. De actieve kennis lag wel 

iets hoger bij de laagopgeleiden, maar het verschil was niet groot genoeg om significant te zijn. 33 

laagopgeleiden bezigden het woord trontinette, tegenover dertig hoogopgeleiden. 

 

6.46 Stuiter 

 

In de wetenschappelijke apparaten van het WVD vonden we voor het begrip ‘stuiter’ of ‘grote 

knikker’ twee dialectbenamingen terug, namelijk bolleket en stekker. 58 informanten gaven aan 

bolleket te kennen in de betekenis ‘stuiter’. Twee anderen kenden het woord bolleket enkel met de 

betekenis ‘groot oog’; die werden niet meegeteld in de resultaten. Stekker was door drie informanten 

gekend. Eén iemand gaf vervolgens nog bille op, wat het Franse woord voor ‘knikker’ is, en dus niet 

opgenomen werd in de analyse (Rey-Debove & Rey 2011). Tot slot kenden elf zegslieden geen 

benaming voor het speelgoed op de afbeelding. 

  

6.46.1 Bolleket 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 51 70,83% 

Passief 7 9,72% 

Onbekend 14 19,44% 

Totaal 72   
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Hoog Laag 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 13 19 19 51 

Passief 2 3 2 7 

Onbekend 9 2 3 14 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,097605115 

0,05 < p < 0,10 (tendens) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 28 23 51 

Passief 0 7 7 

Onbekend 8 6 14 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,020487196 

0,01 < p < 0,05 (significant) 

 

 

 

 

  

 

Conclusie 

58 informanten kenden het dialectwoord bolleket voor ‘stuiter’ en 51 van hen gebruikten het woord 

ook zelf. De leeftijd was niet significant voor de dialectkennis, maar toch merkten we een tendens op. 

Het gebruik van bolleket lag bij de jongeren immers lager dan bij de twee oudere groepen. Dertien 

jongeren bezigden het woord, tegenover telkens negentien informanten in de middelste en de oudste 

categorie. Daarbij kwamen nog eens twee jongeren, twee ouderen en drie zegslieden uit de 

middengroep die bolleket enkel passief kenden. Het opleidingsniveau van de informanten was 

daarentegen wel significant. Het verschil in dialectkennis tussen de beide groepen bevond zich vooral 

op het vlak van de actieve dialectkennis. 28 hoogopgeleiden gebruikten het woord, tegenover 23 

laagopgeleiden. Als we de zeven laagopgeleiden die het woord enkel passief kenden, meerekenden, 

dan kwamen we uit op 30 laagopgeleiden die het woord kenden 
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6.46.2 Stekker 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 3 4,17% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 69 95,83% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 0 3 3 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 24 21 69 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,180495017 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 2 3 

Passief 0 0 0 

Onbekend 35 34 69 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,84036997 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord stekker werd slechts door drie zegslieden gebezigd. Alle drie maakten ze deel uit van 

de oudste leeftijdscategorie. Eén van hen was hoogopgeleid en de andere twee waren laagopgeleid. 

Door het lage aantal informanten dat stekker kende, had geen enkele parameter een bepalende invloed 

op de dialectkennis. 

 

6.47 Tikkertje 

 

Voor het begrip ‘tikkertje’ vonden we in het WVD de dialectwoorden katje deraan en katje van 

niet(en) terug. De wetenschappelijke apparaten van het WVD vermeldden ook nog de Ieperse 

dialectwoorden katje en pakkertje. Katje staat wel in Van Dale, maar enkel met het label gewestelijk, 

waardoor we benamingen met katje ook als dialectwoorden analyseerden. Katje deraan werd 

negentien keer opgegeven en pakkertje twee keer. De andere verwachte woorden waren onbekend. 
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Daarnaast gaven twaalf informanten ook nog het woord deraanslagertje op. Aangezien zo’n groot 

aantal informanten deraanslagertje vermeldden, namen we het in de analyse hieronder op. Vervolgens 

antwoordden nog twee informanten met katje tik, dat volgens de dialectkaart geen Iepers dialectwoord 

is, maar wel op een aantal andere plekken in West-Vlaanderen voorkomt, zoals in Alveringem en 

Hooglede. Katje tik werd hieronder dus niet behandeld. Er waren ten slotte 35 informanten die enkel 

het Nederlandse tikkertje kenden en zes informanten konden het spel op de afbeelding niet benoemen. 

 

6.47.1 Katje deraan 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 17 23,61% 

Passief 2 2,78% 

Onbekend 53 73,61% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 2 7 8 17 

Passief 0 1 1 2 

Onbekend 22 16 15 53 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,179891916 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 8 9 17 

Passief 1 1 2 

Onbekend 27 26 53 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,961899093 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Katje deraan voor ‘tikkertje’ was door negentien informanten gekend en zeventien van hen gebruikten 

het dialectwoord ook zelf. Hoewel de parameter leeftijd niet significant was, bleek uit de kruistabel dat 

de jongeren het woord minder goed kenden dan de twee oudere groepen. Twee jongeren bezigden het 

woord katje deraan, tegenover zeven informanten uit de middengroep en acht ouderen. In de twee 

oudste groepen kwam er telkens nog één informant bij die het woord enkel herkende. De indruk dat 

jongeren het woord minder goed kenden mag echter niet gegeneraliseerd worden naar de volledige 
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populatie. De parameter opleidingsniveau was allesbehalve significant. De informanten die het woord 

herkenden en gebruikten verdeelden zich zo goed als gelijk over de twee groepen. Er was één 

informant meer van de laag- dan van de hoogopgeleiden die katje deraan gebruikte.  

 

6.47.2 Deraanslagertje 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 12 16,67% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 60 83,33% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 1 11 12 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 23 13 60 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,000182859 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 7 5 12 

Passief 0 0 0 

Onbekend 29 31 60 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,818730753 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Er waren twaalf informanten die het woord deraanslagertje hanteerden voor het begrip ‘tikkertje’. Elf 

van de twaalf waren ouderen en de andere behoorde tot de middengroep. De leeftijd van de 
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informanten bleek dus een duidelijke invloed te hebben op het gebruik van deraanslagertje. Het 

opleidingsniveau van de informanten was dan weer niet significant. Er waren zeven hoog- en vijf 

laagopgeleiden die het woord gebruikten. 

 

6.47.3 Pakkertje 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 2 2,78% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 70 97,22% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 0 2 2 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 24 22 70 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,390759857 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 2 0 2 

Passief 0 0 0 

Onbekend 34 36 70 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,357517335 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

De twee enige informanten die pakkertje bezigden waren hoogopgeleide ouderen. We kwamen geen 

significante resultaten uit wegens het kleine aantal informanten dat pakkertje kende. 

 

6.48 Tol 

In de wetenschappelijke apparaten van het WVD hadden we het dialectwoord top voor het begrip ‘tol’ 

gevonden. 45 informanten kenden dat woord. Eén iemand gaf nog tsjoep op voor ‘tol’, wat we als een 

gelegenheidsantwoord beschouwden. Voor de rest gaven 26 informanten het Nederlandse woord tol 

op.  
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6.48.1 Top 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 34 47,22% 

Passief 11 15,28% 

Onbekend 27 37,50% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 1 13 20 34 

Passief 5 4 2 11 

Onbekend 18 7 2 27 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,00000154368 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 15 19 34 

Passief 4 7 11 

Onbekend 17 10 27 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,211867874 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Top voor ‘tol’ was door 45 informanten gekend, onder wie door 34 actief. Voor de kennis van het 

dialectwoord top was de leeftijd van de informanten zeer belangrijk. Zoals we verwacht hadden, was 

het woord beter gekend naarmate de informanten ouder werden. Slechts één jongere gebruikte het 

dialectwoord top zelf, in vergelijking met dertien informanten uit de middengroep en twintig ouderen. 

Ook op het vlak van de totale dialectkennis merkten we een lijn op die steeg naargelang de leeftijd. In 

totaal zes jongeren kenden het woord tol. Van de middengroep waren er zeventien informanten die het 
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woord kenden en van de oudste groep waren dat er 22. De parameter opleidingsniveau was 

daarentegen niet significant voor de dialectkennis. Toch bleek uit de kruistabel dat de laagopgeleiden 

zowel voor de actieve als voor de totale kennis een betere score behaalden dan de hoogopgeleiden. 

Negentien laagopgeleiden bezigden top voor ‘tol’ en nog zeven extra laagopgeleiden kenden het 

woord enkel passief. Van de hoogopgeleiden waren er in totaal negentien informanten die het 

dialectwoord kenden, waarvan er vijftien top ook zelf gebruikten. 

 

6.49 Verstoppertje 

 

In de wetenschappelijke apparaten van het WVD ontdekten we drie Ieperse dialecttermen voor 

‘verstoppertje’: duikertje, katje duik en verduikertje. 60 informanten gaven aan het dialectwoord katje 

duik te kennen; verduikertje was bij zestien ondervraagden bekend en één iemand gaf duikertje op. 

Een andere informant gaf katje verduik op, maar dat beschouwden we als een gelegenheidsantwoord, 

aangezien het op een verhaspeling leek van katje duik en verduikertje. Ten slotte kenden drie 

informanten enkel het Nederlandse woord verstoppertje. 

 

6.49.1 Duikertje 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 1 1,39% 

Passief 0 0,00% 

Onbekend 71 98,61% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 0 1 1 

Passief 0 0 0 0 

Onbekend 24 24 23 71 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,730577652 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 1 0 1 

Passief 0 0 0 

Onbekend 35 36 71 

Totaal 36 36 72 
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Chikwadraattoets 

p = 0,602274322 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Slechts één informant gaf duikertje op als dialectwoord voor het begrip ‘verstoppertje’. Uiteraard was 

geen enkele variabele significant voor de dialectkennis. De informant die duikertje gebruikte, was een 

hoogopgeleide oudere. 

 

6.49.2 Katje duik 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 50 69,44% 

Passief 10 13,89% 

Onbekend 12 16,67% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 7 20 23 50 

Passief 9 1 0 10 

Onbekend 8 3 1 12 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,00000542599 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 22 28 50 

Passief 7 3 10 

Onbekend 7 5 12 

Totaal 36 36 72 
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Chikwadraattoets 

p = 0,265360323 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Katje duik was nog behoorlijk goed gekend als Iepers dialectwoord voor ‘verstoppertje’. Toch leed het 

woord duidelijk onder dialectverlies, voornamelijk onder invloed van de parameter leeftijd. Op één na 

alle ouderen gebruikten katje duik nog zelf. Bij de middengroep kenden twintig informanten het 

dialectwoord actief en één extra persoon van die groep kende katje duik passief. We merkten vooral 

dialectverlies op bij de jongste leeftijdscategorie. Daarvan bezigden nog maar zeven informanten het 

woord katje duik zelf, aangevuld met negen informanten die het woord enkel kenden van horen. In 

tegenstelling tot de variabele leeftijd, was het opleidingsniveau niet significant voor de dialectkennis. 

De totale dialectkennis lag ongeveer even hoog in de beide groepen, al kenden de laagopgeleiden het 

woord iets beter dan de hoogopgeleiden. Ook op het vlak van de actieve kennis scoorden de 

laagopgeleiden het best. 31 laagopgeleiden kenden het dialectwoord katje duik, in vergelijking met 29 

hoogopgeleiden. Daarvan gebruikten 28 laagopgeleiden en 22 hoogopgeleiden het woord ook zelf. 

 

6.49.3 Verduikertje 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 14 19,44% 

Passief 2 2,78% 

Onbekend 56 77,78% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 8 4 2 14 

Passief 1 1 0 2 

Onbekend 15 19 22 56 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,176395345 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 7 7 14 

Passief 2 0 2 

Onbekend 27 29 56 

Totaal 36 36 72 
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Chikwadraattoets 

p = 0,354972738 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Zestien informanten verklaarden het dialectwoord verduikertje voor ‘verstoppertje’ te kennen. 

Veertien van hen gebruikten het woord ook zelf. Hoewel de leeftijd niet significant was voor de 

dialectkennis, merkten we toch op dat de jongeren het woord verduikertje beter kenden dan de 

ouderen. Acht jongeren gebruikten verduikertje voor ‘verstoppertje’ en één extra jongere herkende het 

woord enkel. Van de middengroep kenden er vier informanten het woord actief en één iemand passief. 

Daarnaast bezigden twee ouderen het dialectwoord. De indruk dat jongeren het woord verduikertje 

meer gebruikten dat de ouderen mag echter niet veralgemeend worden. De parameter opleidingsniveau 

was evenmin significant. De actieve kennis was in beide groepen identiek. Daarnaast waren de twee 

informanten die verduikertje enkel passief kenden allebei hoogopgeleid. 

 

6.50 Vlieger 

 

Voor het begrip ‘vlieger’ bepaalden we vooraf het dialectwoord draak. Dat hadden we namelijk 

teruggevonden in de wetenschappelijke apparaten van het WVD. De helft van de ondervraagden 

kenden het woord. De andere 36 informanten kenden enkel de Nederlandse benaming vlieger. 

Iedereen herkende het speelgoed op de foto. 

 

6.50.1 Draak 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 30 41,67% 

Passief 6 8,33% 

Onbekend 36 50,00% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 9 21 30 

Passief 1 4 1 6 

Onbekend 23 11 2 36 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,00000000740546 

p < 0,01 (hoogst significant) 
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Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 15 15 30 

Passief 3 3 6 

Onbekend 18 18 36 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 1 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Het dialectwoord draak voor ‘vlieger’ leed duidelijk onder dialectverlies, onder invloed van de 

parameter leeftijd. Er was een duidelijke lijn te merken in de dialectkennis: de jongeren was het woord 

bijna volledig onbekend, terwijl bijna alle ouderen het woord kenden. De middengroep lag 

daartussenin. Geen enkele jongere gebruikte draak zelf, maar één jongere herkende het woord toch. 

Van de middengroep kenden er dertien het woord draak voor ‘vlieger’ en negen van hen bezigden het 

ook zelf. Van de ouderen kenden er 22 het dialectwoord, van wie er twintig het ook zelf gebruikten. 

Terwijl de leeftijd hoogst significant was voor de dialectkennis, was de parameter opleidingsniveau 

allesbehalve belangrijk. De cijfers waren in de beide opleidingsgroepen immers identiek.  

 

6.51 Wip 

 

Voor het begrip ‘wip’ hadden we in de wetenschappelijke apparaten van het WVD het dialectwoord 

wipplank teruggevonden. 65 informanten kenden dat woord in die betekenis. Eén bijkomende persoon 

kende wipplank enkel in de betekenis van ‘springplank’, waardoor die informant niet werd meegeteld 

in de verwerking. Twee informanten gaven vervolgens balançoire op, maar dat beschouwden we als 

gelegenheidsantwoorden omdat we balançoire enkel als Iepers dialectwoord voor ‘schommel’ 

terugvonden. Balançoire komt wel in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant voor als dialectwoord voor 

‘wip’. Ten slotte kenden vier informanten enkel het Nederlandse woord wip. 
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Hoog Laag 

6.51.1 Wipplank 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 61 84,72% 

Passief 4 5,56% 

Onbekend 7 9,72% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 18 21 22 61 

Passief 3 1 0 4 

Onbekend 3 2 2 7 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,378081605 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 25 36 61 

Passief 4 0 4 

Onbekend 7 0 7 

Totaal 36 36 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,001515813 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Conclusie 

Het dialectwoord wipplank was door 65 informanten gekend, van wie er 61 het woord ook zelf 

gebruikten. De leeftijd was voor de kennis van wipplank niet significant. De totale kennis van dat 

woord was over de drie leeftijdscategorieën ongeveer even groot. 21 jongeren kenden wipplank en van 

de twee oudste groepen kenden telkens 22 informanten het woord. Achttien jongeren gebruikten 

wipplank zelf, in vergelijking met 21 informanten van de middengroep en 22 ouderen. De variabele 

opleidingsniveau had een bijzonder grote invloed op de dialectkennis. Alle 36 ondervraagde 
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laagopgeleiden bezigden het dialectwoord wipplank. Van de 29 hoogopgeleiden die het woord kenden, 

gebruikten er 25 het zelf. 

 

6.52 Zakdoek(je) leggen 

 

In de wetenschappelijke apparaten van het WVD vonden we voor het concept ‘zakdoekje leggen’ het 

dialectwoord neusdoekje leggen terug. Dertig informanten kenden neusdoek(je) leggen. De 42 andere 

informanten kenden enkel de Nederlandse benaming zakdoekje leggen. Iedereen herkende het spel op 

de afbeelding. 

 

6.52.1 Neusdoek(je) leggen 

Frequentietabel 

  Frequentie (absoluut) Frequentie (relatief) 

Actief 26 36,11% 

Passief 4 5,56% 

Onbekend 42 58,33% 

Totaal 72   

 

Variabele leeftijd 

  18-34 35-59 60+ Totaal 

Actief 0 5 21 26 

Passief 1 1 2 4 

Onbekend 23 18 1 42 

Totaal 24 24 24 72 

Chikwadraattoets 

p = 0,00000000134018 

p < 0,01 (hoogst significant) 

 

 

 

 

  

 

Variabele opleidingsniveau 

  Hoogopgeleid Laagopgeleid Totaal 

Actief 12 14 26 

Passief 3 1 4 

Onbekend 21 21 42 

Totaal 36 36 72 
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Chikwadraattoets 

p = 0,561623784 

p > 0,10 (niet significant) 

 

Conclusie 

Dertig informanten kenden het dialectwoord neusdoek(je) leggen en 26 van hen gebruikten het ook 

zelf. De leeftijd van de informanten had een zeer grote invloed op de dialectkennis. We merkten, zoals 

verwacht, dat de dialectkennis steeg met de leeftijd. Terwijl op één na alle jongeren neusdoek(je) 

leggen niet kenden, kenden op één na alle ouderen het woord juist wel. Van de middengroep was 

neusdoek(je) leggen bij zes informanten bekend. Van de jongste groep bezigde geen enkele informant 

het dialectwoord neusdoek(je) leggen, in vergelijking met vijf informanten van de middengroep en 21 

van de oudste. De variabele opleidingsniveau was daarentegen niet belangrijk voor de dialectkennis. 

De totale dialectkennis was in beide groepen even hoog, maar de laagopgeleiden kenden neusdoek(je) 

leggen iets actiever dan de hoogopgeleiden. Het ging om veertien laag- en twaalf hoogopgeleiden die 

het woord gebruikten. 
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7 Conclusies 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van onze analyse veralgemeend. We behandelen eerst de 

algemene dialectscore voor de woordvelden dieren en kinderspelen samen. Daarna buigen we ons over 

de invloed van de parameters leeftijd, opleidingsniveau en woordveld op de dialectkennis in het 

algemeen. 

 

7.1 Algemene dialectscore
10

 

 

De hoofdstukken vijf en zes lijstten de resultaten op per begrip. Nu gaan we nog een stap verder en 

kijken we hoe het in het algemeen staat met de lexicale dialectkennis in Ieper, voor de twee 

behandelde woordvelden. Om dat te weten te komen, volstaat het om de algemene dialectscore te 

berekenen. Die score geeft aan hoeveel procent van de ondervraagde informanten de dialectwoorden 

actief kende, of met andere woorden zelf gebruikte. De algemene dialectscore bedraagt 34,0318%. Dat 

wil dus zeggen dat gemiddeld ruim één derde van de bevraagden een actieve kennis had van de 

dialectwoorden uit de woordvelden kinderspelen en dieren. Dat komt neer op 24,5029 informanten 

van de 72 die gemiddeld een actieve dialectkennis hadden. Het is wel zo dat er een hoge 

standaardafwijking is: 20,8124. Dat betekent dat een groot deel van de dialectwoorden ofwel door een 

heel klein aantal informanten wordt gebruikt, of juist door een heel groot aantal informanten. 

 

7.2 Invloed van de parameter leeftijd
11

 

 

Om te ontdekken of de parameter leeftijd de lexicale dialectkennis in Ieper beïnvloedt, hebben we 

voor de drie leeftijdscategorieën afzonderlijk de dialectscores berekend (zie figuur 5). Voor de 

jongeren kwamen we uit op een score van 20,4678%, wat betekent dat per dialectwoord gemiddeld 

4,9123 van de 24 jongeren een actieve kennis van dat woord hadden. De dialectscore van de jongeren 

ligt dus een heel stuk lager dan de algemene dialectscore (zie 7.1). De dialectscores van de middelste 

en de oudste leeftijdscategorie, respectievelijk 37,4269% en 44,2008%, overschrijden de algemene 

dialectscore wel. Als we die percentages concretiseren, dan komen we uit dat per geanalyseerd 

dialectwoord gemiddeld 8,9825 van de 24 informanten uit de middengroep dat dialectwoord zelf 

gebruikten. Bij de ouderen kwam dat neer op gemiddeld 10,6082 informanten die een actieve 

dialectkennis hadden. 

  

                                                      
10

 Gebaseerd op: Godderis, S. (2013). Lexicaal dialectverlies in Ieper. Onuitgegeven bachelorproef. 
11

 Gebaseerd op: Godderis, S. (2013). Lexicaal dialectverlies in Ieper. Onuitgegeven bachelorproef. 
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20,4678% 

 
 

           + 16,9591%  

37,4269%          + 23,7329% 

           + 6,7739%  

44,2008% 

 
  

 

 

De dialectkennis neemt dus duidelijk toe met de leeftijd van de informanten. Het valt wel op dat de 

dialectkennis van de twee oudste leeftijdscategorieën niet zo veel van elkaar verschilt van. De 

dialectscore van de ouderen is slechts 6% hoger dan die van de middengroep. De kloof tussen de 

middengroep en de jongeren is veel groter: een verschil 16,9591%. Als we nu de dialectscore van de 

jongeren vergelijken met die van de ouderen, zien we een verschil van 23,7329%. Dat wijst erop dat 

de lexicale dialectkennis in Ieper voor de woordvelden dieren en kinderspelen heel sterk is gedaald, 

onder invloed van de parameter leeftijd. 

 

Die resultaten komen ook overeen met de hypothese die we vooropgesteld hebben (zie 3.1). We 

namen immers aan dat de dialectkennis beter zou zijn naarmate de informanten ouder werden. Met 

andere woorden, we vermoedden dat er bij de jongeren meer dialectverlies zou optreden dan bij de 

ouderen. Uit dit dialectonderzoek blijkt dus dat de oudere Ieperlingen een betere dialectkennis hebben 

dan hun jongere stadsgenoten, voor de woordvelden dieren en kinderspelen. We besluiten ook dat de 

kloof tussen de dialectkennis van de Ieperlingen van 17 tot en met 34 jaar en die van de Ieperlingen 

van 35 tot en met 59 jaar groter is dan die tussen de dialectkennis van die laatstgenoemde groep en de 

zestigplussers. 

 

7.3 Invloed van de parameter opleidingsniveau
12

 

 

Vervolgens gaan we na of het opleidingsniveau van de informanten een invloed heeft op de lexicale 

dialectkennis in Ieper voor de woordvelden dieren en kinderspelen. Daarvoor berekenen we de 

dialectscores van de beide opleidingsniveaus en vergelijken we die (zie figuur 6). De hoogopgeleiden 

behaalden een score van 33,1546%, terwijl de score van de laagopgeleiden 35,8187% bedroeg. 

Aangezien het verschil tussen de twee dialectscores maar 2,6641% is, leunen de twee dialectscores 

heel dicht tegen het gemiddelde aan.  

  

                                                      
12

 Gebaseerd op: Godderis, S. (2013). Lexicaal dialectverlies in Ieper. Onuitgegeven bachelorproef. 

Figuur 5  –  Dialectscores voor de drie leeftijdscategorieën 
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33,1546% 
 

 + 2,6641% 

35,8187% 

 
 

 

 

We besluiten dus dat de laagopgeleide Ieperlingen iets beter scoren op actieve dialectkennis dan hun 

hoogopgeleide stadsgenoten, althans voor de woordvelden kinderspelen en dieren. Het verschil in 

dialectkennis tussen de beide groepen is echter miniem, waardoor we niet van een significant resultaat 

kunnen spreken. In onze hypothese (zie 3.2) veronderstelden we dat de laagopgeleiden betere 

dialectsprekers zouden zijn dan de hoogopgeleiden. Dit onderzoek bevestigt dus onze hypothese, maar 

door het geringe verschil in dialectkennis tussen de beide opleidingsgroepen mogen we dit resultaat 

zeker niet zomaar veralgemenen.  

 

7.4 Invloed van de parameter woordveld 

 

Tot slot onderzoeken we ook de invloed van de parameter woordveld op de lexicale dialectkennis in 

Ieper. Om te weten te komen of het woordveld de dialectkennis beïnvloedt, berekenen en vergelijken 

we de dialectscores van de twee onderzochte woordvelden, namelijk dieren en kinderspelen (zie 

figuur 7). De dialectscore voor het woordveld dieren was 27,8395%, terwijl die voor het woordveld 

kinderspelen 40,9122% bedroeg. Concreet betekent dat dat er per dialectische dierenbenaming 

gemiddeld 20,0444 van de 72 informanten het dialectwoord gebruikten. Voor het woordveld 

kinderspelen was elk dialectwoord gemiddeld door 29,4568 van de 72 zegslieden actief gekend.  

 

 

27,8395% 
 

 + 13,0727% 

40,9122% 

 
 

 

 

De actieve lexicale dialectkennis in Ieper was dus merkelijk groter voor het woordveld kinderspelen 

dan voor het woordveld dieren. Het gaat immers om een verschil van 13,0727% tussen de 

dialectscores van de beide woordvelden. Die resultaten kunnen we ook koppelen aan de hypothese die 

we voor ons onderzoek hebben opgesteld (zie 3.3). We veronderstelden immers dat het woordveld 

dieren meer onderhevig zou zijn aan dialectverlies, dan het woordveld kinderspelen. Onze 

bevindingen bevestigen dus ook de vooropgestelde hypothese.  

 

 

Figuur 7  –  Dialectscores voor woordveld dieren en kinderspelen 

Figuur 6  –  Dialectscores voor de twee opleidingsgroepen 
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8 Algemeen besluit
13

 

 

In deze scriptie werd het lexicale dialectverlies in Ieper bestudeerd, met name voor de woordvelden 

kinderspelen en dieren. Aan de hand van afbeeldingen en omschrijvingen vroegen we bij 72 

informanten uit zes verschillende sociolinguïstische groepen benamingen op voor dieren en 

kinderspelen. Die gegevens werden daarna elektronisch verwerkt. Per opgegeven dialectwoord 

onderzochten we vervolgens of de parameters leeftijd en opleidingsniveau de kennis van het woord 

beïnvloedden. Tot slot bekeken we wat de invloed van de parameters leeftijd, opleidingsniveau en 

kinderspelen op de actieve dialectkennis was, over alle dialectwoorden genomen. Die resultaten 

koppelden we aan drie vooropgestelde hypotheses. 

 

Uit de dialectscores voor de parameter leeftijd besloten we dat de leeftijd van de informanten een 

belangrijke invloed had op de dialectkennis van de Ieperlingen. De jongeren waren namelijk veel 

slechtere dialectsprekers dan de informanten uit twee oudste leeftijdsgroepen. Het verschil in 

dialectkennis tussen de twee oudste groepen was kleiner dan dat tussen de twee jongste groepen, maar 

de ouderen bleken over het algemeen de beste dialectsprekers. Dat er sterk dialectverlies optrad onder 

invloed van de parameter leeftijd kwam ook overeen met onze vooropgestelde hypothese dat ouderen 

betere dialectsprekers zouden zijn dan jongeren. 

 

Vervolgens leidden we uit de dialectscores voor de parameter opleidingsniveau af dat laagopgeleide 

Ieperlingen een iets betere dialectkennis hadden dan hoogopgeleide. Het verschil in de dialectkennis 

tussen de beide groepen was echter heel klein, waardoor we ons resultaat niet zomaar mogen 

veralgemenen. Dat de actieve dialectkennis van de laagopgeleiden beter bleek dan die van de 

hoogopgeleiden, bevestigde weliswaar de hypothese die we vooropgesteld hadden, maar we moeten 

voorzichtig met onze resultaten omgaan. 

 

Tot slot onderzochten we aan de hand van dialectscores voor de parameter woordveld ook de rol die 

het woordveld speelde voor de dialectkennis. Uit dat onderzoek bleek dat de informanten een veel 

betere actieve dialectkennis hadden van het woordveld kinderspelen, dan van het woordveld dieren. 

Ook dat resultaat beaamt dus onze vooropgestelde hypothese. 

 

Kortom, deze scriptie maakt duidelijk dat er lexicaal dialectverlies optreedt in Ieper, meer bepaald 

voor de woordvelden dieren en kinderspelen. De parameters leeftijd en woordveld hebben een 

belangrijke invloed op de dialectkennis en de parameter opleidingsniveau is minder van belang voor 

de dialectkennis van Ieperlingen.  

  

                                                      
13

 Gebaseerd op: Godderis, S. (2013). Lexicaal dialectverlies in Ieper. Onuitgegeven bachelorproef. 
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Bijlagen 

 

Bijlage A: vragenlijst biografische gegevens van de informanten 

 

Naam:  

Geslacht:  

Geboorteplaats:  

Geboortejaar:  

Ik spreek het dialect van: 

(Zo precies mogelijk, dus per (deel)gemeente/ 

gehucht) 

 

Ik kan geen dialect spreken, maar wel:   

In welke situaties spreekt u dialect? 

(Omcirkel wat van toepassing is) 
Altijd / thuis / met vrienden / op school / nooit 

In welke gemeente bent u opgegroeid?  

In welke gemeente bent u naar school geweest?  

Heeft u ooit buiten de plaats gewoond waarvan u 

het dialect spreekt? Zo ja, waar en hoelang? 
 

Wat is uw opleidingsniveau? 

(Omcirkel wat voor u van toepassing is) 

Lager onderwijs 

Lager middelbaar BSO/TSO/ASO 

Hoger middelbaar BSO/TSO/ASO 

Hoger niet-universitair onderwijs 

Universitair onderwijs 

Wat is uw (vroeger) beroep?  

In welke gemeente oefent/oefende u uw beroep 

uit? 
 

Dialect moeder:  

Wat is het opleidingsniveau van uw moeder? 

(Omcirkel wat van toepassing is) 

Lager onderwijs 

Lager middelbaar BSO/TSO/ASO 

Hoger middelbaar BSO/TSO/ASO 

Hoger niet-universitair onderwijs 

Universitair onderwijs 

Beroep moeder:  

Dialect vader:  

Wat is het opleidingsniveau van uw vader? 

(Omcirkel wat van toepassing is) 

Lager onderwijs 

Lager middelbaar BSO/TSO/ASO 

Hoger middelbaar BSO/TSO/ASO 

Hoger niet-universitair onderwijs 

Universitair onderwijs 

Beroep vader:  
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Dialect van partner:  

Wat is het opleidingsniveau van uw partner? 

(Omcirkel wat van toepassing is) 

Lager onderwijs 

Lager middelbaar BSO/TSO/ASO 

Hoger middelbaar BSO/TSO/ASO 

Hoger niet-universitair onderwijs 

Universitair onderwijs 

Beroep van partner:  

Datum invullen van deze vragenlijst :   
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Bijlage B: enquête 

 

  

Hoe benoemt u dit in uw dialect? 
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245 
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Wordt gezegd als je je dicht bij het te 

zoeken voorwerp bevindt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk om de beurt. 
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Persoon die door geluk een spel wint. 
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Tikkertje waarbij men een voorwerp van 

een bepaalde kleur moet aanraken om 

niet getikt te worden. 
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Spel waarbij men met een muntstuk zo 

dicht mogelijk bij een lijn probeert te 

schieten. 
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