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Inleiding 
Tussentaal, het linguïstische fenomeen dat we op het talige continuüm tussen dialect en Algemeen 

Nederlands kunnen plaatsen, is niet meer weg te denken uit het hedendaagse sociolinguïstische 

onderzoek. Dat was ooit anders: oorspronkelijk beschouwden heel wat linguïsten tussentaal immers 

als “een blijkbaar onvermijdelijke tussenfase in de talige emancipatie van elke Vlaming die zich 

loswrikt uit zijn dialectverleden en de standaardtalige toekomst omarmt” (De Caluwe, Delarue, 

Ghyselen en Lybaert 2013: 5). Tussentaal was met andere woorden een tijdelijke tussenfase die het 

niet waard was om verder onderzocht te worden. Die visie is ondertussen door de meeste 

taalkundigen aan de kant geschoven onder invloed van het steeds groter wordende besef van de 

sterke en blijvende aanwezigheid van tussentaal in het Vlaamse taallandschap. Dat heeft onder 

andere te maken met het feit dat heel wat ouders hun kinderen niet langer in het lokale dialect 

opvoeden, maar bewust kiezen voor een opvoeding in tussentaal of standaardtaal (Rys 2007). Dat 

kinderen en jongeren dus erg vertrouwd zijn met tussentaal, lijkt ervoor te zorgen dat tussentaal voor 

hen “gewoon dé omgangstaal in Vlaanderen” (De Caluwe 2009: 17) is. Niet enkel in alledaagse 

situaties, maar ook in omstandigheden waar enkele decennia geleden nog Standaardnederlands werd 

gesproken of verwacht, is nu bijna voortdurend tussentaal te horen. Zo is het gebruik van tussentaal 

op televisie in Vlaamse fictie (Van Hoof 2010) of bij leerkrachten in het onderwijs (Delarue 2012) 

niet uitzonderlijk.  

 

In het tussentaaldebat konden we tot nu toe vooral de stemmen van taalkundigen horen. Wat in dit 

onderzoeksgebied echter nog te vaak over het hoofd gezien wordt, zijn de attitudes en percepties van 

modale Vlaamse jongeren tegenover tussentaal. De Caluwe (2009) haalt in dat verband aan dat de 

ideeën die linguïsten hebben over tussentaal vooral gebaseerd zijn op observatie en analyse van reëel 

taalgedrag en dat taalkundigen hun kennis en percepties van taalvariatie in Vlaanderen misschien te 

snel projecteren op die van niet-taalkundig geschoolde Vlamingen. Daarom pleit hij voor meer gericht 

onderzoek naar de attitudes en de percepties van modale, niet-taalkundig geschoolde Vlamingen, en 

in het bijzonder van jongeren, tegenover talige variatie binnen het gesproken Nederlands in 

Vlaanderen. Een inzicht in de attitudes en de percepties van Vlaamse jongeren is immers van belang 

om te kunnen verklaren waarom tussentaal zo sterk aanwezig is en ook om voorspellingen te kunnen 

maken over de toekomst van de taalsituatie in Vlaanderen.  

 

Attitude- en perceptieonderzoek is tot nu toe vooral gebeurd op basis van een kwantitatieve aanpak 

waarbij in een matched- of mixed-guise-experiment via een aantal specifieke vragen werd gepeild 
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naar de attitudes van taalgebruikers, zoals bij Ghyselen (2010) of bij Impe & Speelman (2007). Een 

kwalitatieve aanpak aan de hand van directe diepte-interviews bleef in het attitude- en 

perceptieonderzoek echter uit, tot daar met het onderzoek van Lybaert (2014) verandering in kwam. 

Lybaert (2014) interviewde 80 informanten met een verschillend sociaal profiel. De eerste groep 

informanten was op het moment van het interview tussen 19 en 23 jaar oud en de tweede groep 

informanten tussen 41 en 50 jaar oud. Het gaat om 40 mannelijke en 40 vrouwelijke informanten, die 

allemaal afkomstig zijn uit Vlaanderen, met een gelijke verdeling over de vier verschillende 

dialectgebieden, i.e. het West-Vlaamse, het Oost-Vlaamse, het Brabantse en het Limburgse 

dialectgebied. Het opleidingsniveau is bij alle informanten hetzelfde: het gaat telkens om 

hoogopgeleide maar niet-taalkundig geschoolde Vlamingen. Tijdens het interview kregen de 

informanten zeven fragmenten met natuurlijk en spontaan taalgebruik te horen, afkomstig uit het 

Corpus Gesproken Nederlands, een databank voor het hedendaagse Nederlands, die bestaat uit een grote 

verzameling van spraakopnames en orthografische transcripties. Daarna werd aan de informanten 

gevraagd welk taalgebruik ze hoorden, op basis van welke kenmerken ze dat bepaalden en wat ze van 

dat taalgebruik vonden. Op die manier ging Lybaert (2014) na hoe de modale taalgebruiker 

taalvariatie in Vlaanderen percipieert op macroniveau en op microniveau, en hoe de modale 

taalgebruiker oordeelt over de gevoelswaarde van een bepaald soort taalgebruik en over de 

geschiktheid ervan voor bepaalde situaties. 

 

Lybaert (2014: 44) geeft als suggestie voor verder onderzoek aan dat het verhelderend zou zijn om 

min of meer hetzelfde onderzoeksdesign te herhalen bij andere leeftijdsgroepen. In deze 

masterscriptie herhalen we het onderzoeksdesign bij veertien- en achttienjarige jongeren uit het 

West-Vlaamse Tielt. Aan de hand van directe kwalitatieve diepte-interviews waarin aan 20 

informanten werd gevraagd om het taalgebruik in zes stimulusfragmenten te beoordelen, gaan we na 

hoe het zit met hun attitudes en percepties tegenover het gesproken Nederlands in Vlaanderen. 

Concreet willen we een antwoord geven op drie onderzoeksvragen:  

 

1) Hoe percipiëren jonge West-Vlaamse taalgebruikers taalvariatie in Vlaanderen op 

macroniveau? Zijn jongeren zich in de eerste plaats bewust van taalvariatie in Vlaanderen?  

Onderscheiden de jongeren enkel dialect en Algemeen Nederlands of hebben ze het ook over 

vormen van intermediair taalgebruik? Hoe benoemen de jongeren dat intermediaire 

taalgebruik: kennen en gebruiken ze de term ‘tussentaal’? Is tussentaal voor de jongeren een 

aparte en zelfstandige variëteit of gaat het voor hen om een heterogene vorm van taalgebruik? 

Onderscheiden de jongeren verschillende regionale vormen van tussentaal?  
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2) Hoe staan de jongeren gevoelsmatig tegenover de verschillende vormen van taalgebruik en 

hoe beoordelen ze de situationele geschiktheid ervan? Welke kenmerken koppelen de West-

Vlaamse jongeren aan de verschillende vormen van taalgebruik? Hoe staan de jongeren 

tegenover de geschiktheid van intermediair taalgebruik in uiteenlopende situaties: in welke 

situaties is het gebruik van tussentaal wel of niet gepast?  

 

3) Hoe percipiëren jonge West-Vlamingen taalvariatie op microniveau? Op basis van welke 

specifieke kenmerken onderscheiden de jongeren verschillende vormen van taalgebruik? Zijn 

de veertien- en achttienjarigen in staat om hun keuze voor een bepaalde vorm van taalgebruik 

te beargumenteren aan de hand van concrete taalverschijnselen? Om welke taalkenmerken 

gaat het dan: focussen de jongeren vooral op lexicale, morfosyntactische of fonologische 

kenmerken? Hoe groot is de interne variatie aan kenmerken binnen de verschillende 

taaldomeinen? Is er interpersoonlijke variatie bij de informanten: halen de jongens meer of 

minder kenmerken aan dan de meisjes, en kunnen de oudere informanten meer of minder 

kenmerken aanhalen dan de jongere informanten?  

 

In het eerste hoofdstuk geven we een overzicht van de taalsituatie in Vlaanderen en gaan we dieper in 

op de positie van dialect, Algemeen Nederlands en tussentaal. In hoofdstuk 2 hebben we het over de 

concepten ‘attitude’ en ‘perceptie’ binnen een theoretisch kader en verduidelijken we het belang van 

attitude- en perceptieonderzoek bij jongeren. Daarna volgt in hoofdstuk 3 een beschrijving van het 

onderzoeksopzet. Een uitgebreide analyse van de diepte-interviews komt in hoofdstuk 4 aan bod, 

waarna we in hoofdstuk 5 tot een antwoord op de onderzoeksvragen en een conclusie proberen te 

komen.  
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1. De taalsituatie in Vlaanderen  
In dit hoofdstuk schetsen we de huidige taaltoestand in Vlaanderen. Eerst geven we in § 1.1. een 

algemeen beeld van taalvariatie in Vlaanderen. Daarna gaan we in § 1.2. in op de positie van dialect, 

Algemeen Nederlands en tussentaal in het Vlaamse taallandschap. In § 1.3. hebben we het meer 

specifiek over de taalsituatie in West-Vlaanderen, i.e. het gebied waaruit alle informanten in dit 

onderzoek afkomstig zijn. Tot slot bespreken we in § 1.4. enkele toekomstperspectieven.  

 

1.1. Taalvariatie in Vlaanderen: een continuüm?   
Om taalvariatie te beschrijven, wordt vaak de taaltypologische indeling van Auer (2005) gebruikt (zie 

bijvoorbeeld Grondelaers & Van Hout 2011, Lybaert 2014 en Taeldeman 2008). Auer (2005) 

onderscheidt vijf types van taalrepertoria, waarbij telkens de verhouding tussen dialect en 

standaardtaal centraal staat. Hoewel de meningen over de Vlaamse taaltoestand verdeeld zijn, lijken 

de meeste taalkundigen (zoals bijvoorbeeld De Caluwe & Van Renterghem 2011, Grondelaers & Van 

Hout 2011 en Taeldeman 2008), alsook Auer (2005), zich te vinden in het model van de diaglossie. 

Dat model is gebaseerd op het idee dat tussen dialect en Algemeen Nederlands in een continuüm aan 

vormen van intermediair taalgebruik te vinden is. 

 

Toch is niet iedereen het daarmee volledig eens: zo is er nogal wat discussie over de mate waarin we 

tussentaal als een aparte variëteit kunnen beschouwen. Taeldeman (2008) bijvoorbeeld stelt dat we 

kunnen spreken van een zich stabiliserende tussentaal die drie soorten ingrediënten bevat: “(a) 

standaardtalige, waardoor ze duidelijk herkenbaar is als niet-dialect, (b) dia- en regiolectische 

(waardoor de structurele afstand tot de standaardtaal vrij groot is) en (c) nieuwe, typisch tussentalige 

elementen” (Taeldeman 2008: 27). Cajot (1998) heeft het dan weer over tussentaal als “een 

zelfstandige talige grootheid” die “het tastbaar maar wankel resultaat van een autonome informele 

taalstandaardisering” (1998: 1005) is. Als we tussentaal als een aparte variëteit beschouwen, kunnen 

we de taalsituatie ook omschrijven als een triglossie (met dialect, tussentaal en Algemeen 

Nederlands) of, wanneer we het dialectverlies in acht nemen, misschien zelfs als een nieuwe diglossie 

met tussentaal en Algemeen Nederlands (Ghyselen & Van Keymeulen 2014, Goossens 2000). Dat 

tussentaal in Vlaanderen een aparte en stabiele taalvariëteit is, staat echter helemaal niet vast. 

Vandekerckhove & Nobels (2010) stellen bijvoorbeeld vast dat jongeren eclectisch omgaan met de 

verschillende codes, waardoor het niet gemakkelijk is om een strikt onderscheid te maken tussen 

dialect, tussentaal en Algemeen Nederlands.  
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In dit alles werd tot nu toe maar weinig rekening gehouden met hoe jonge taalgebruikers taalvariatie 

in Vlaanderen percipiëren. Hun visie is volgens De Caluwe (2009) echter niet onbelangrijk: wanneer 

jongeren de huidige taalvariatie helemaal anders categoriseren en waarderen dan taalkundigen, kan 

de toekomst van het Nederlands in Vlaanderen misschien heel anders zijn dan taalkundigen denken. 

In dit onderzoek willen we dan ook uitmaken of de West-Vlaamse jongeren een tussentaalvariëteit 

onderscheiden: is tussentaal voor hen een aparte taalvariëteit naast dialect en Algemeen Nederlands? 

Of percipiëren de jongeren taalvariatie in Vlaanderen als een toestand van diaglossie: onderscheiden 

ze enkel dialect en Algemeen Nederlands, met daartussenin vormen van intermediair taalgebruik? Of 

hebben de jongeren het helemaal niet over tussentaal, waardoor ze de taaltoestand in Vlaanderen 

karakteriseren als een diglossie met enkel dialect en Algemeen Nederlands?  

 

1.2. Taalvariatie: dialect, Algemeen Nederlands en tussentaal  

1.2.1. Dialect  

Bepalend voor de karakterisering van het Vlaamse taallandschap zijn de dialecten. In Vlaanderen is er 

een uitzonderlijk grote dialectdiversiteit, met honderden dialecten die erg kunnen verschillen, ook 

binnen een klein geografisch gebied. In het huidige staatkundige Vlaanderen tekenen zich vier 

dialectgebieden af, die van elkaar worden gescheiden door overgangszones: het West-Vlaams, het 

Oost-Vlaams, het Brabants en het Limburgs (zoals te zien is op Figuur 1). Die dialecten worden bijna 

niet geschreven, maar bijna altijd gesproken.  

 

 
Figuur 1: Dialectgebieden in Vlaanderen                                                                                                         

(geraadpleegd via http://www.variatielinguistiek.ugent.be, laatst op 21/07/2015) 
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Door het proces van dialectverlies1 dat sinds de tweede helft van de twintigste eeuw aan de gang is, 

wordt de dialectdiversiteit echter steeds minder groot. Dialectverlies is er zowel op structureel als op 

functioneel vlak. We spreken van structureel dialectverlies, of dialectnivellering, wanneer het 

linguïstische systeem van het dialect wordt aangepast. Dat is in Vlaanderen het geval: "de 

dialectspreker [ruilt] de kenmerkende grammaticale, fonologische en lexicale aspecten van [zijn of 

haar] dialect steeds meer [in] voor (sub)standaardtalige structuurelementen” (Rys 2004: 1). 

Functioneel dialectverlies is het fenomeen waarbij steeds minder mensen in steeds minder 

omstandigheden dialect spreken. Ook daarvan is er in Vlaanderen sprake: de lokaal beperkte 

dialecten voldeden immers niet meer aan de “ruimere communicatie-eisen die de nieuwe 

maatschappij aan de taal stelde” (Janssens & Marynissen 2011: 181). Bijgevolg evolueerden en 

evolueren de lokale dialecten met exclusief lokale, primaire taalkenmerken naar meer regionale 

regiolecten met meer algemeen regionale, secundaire taalkenmerken. Het proces van dialectverlies 

verloopt echter niet altijd en overal even intensief. Zo lijkt dialectverlies het sterkst te zijn in het 

Oost-Vlaamse en het Brabantse dialectgebied, maar verloopt het proces het traagst in het West-

Vlaamse dialectgebied (Devos & Vandekerckhove 2005). Ook binnen eenzelfde dialectgebied varieert 

vaak het tempo van dialectverlies, afhankelijk van de leeftijd en de sociale klasse van de 

taalgebruikers (Devos & Vandekerckhove 2005).  

 

1.2.2. Algemeen Nederlands 

1.2.2.1. Historische context    

Naast de verschillende dialecten wordt in Vlaanderen ook Algemeen Nederlands gesproken en 

geschreven. Dat is echter niet altijd zo geweest, en de ontwikkeling van standaardtaal in Vlaanderen 

gebeurde op een uitzonderlijke manier. In het noorden van de Lage Landen, het gebied dat ongeveer 

overeenstemt met het huidige staatkundige Nederland, ontwikkelde de standaardtaal zich geleidelijk 

aan vanaf de zestiende eeuw (Vandenbussche 2010). In het zuiden van de Lage Landen, het gebied 

dat ongeveer overeenstemt met het huidige staatkundige Vlaanderen, gebeurde dat niet: een parallel 

standaardiseringsproces werd verhinderd door de voortdurende vreemde overheersingen, waar pas in 

1830, met de onafhankelijkheid van België, een eind aan kwam (Vandenbussche 2010). Hoewel de 

meerderheid van de bevolking het Nederlands als moedertaal had en dus een Nederlands dialect 
                                                        
1 Terwijl de dialecten aan de ene kant stilaan uit beeld lijken te verdwijnen, is er tegelijkertijd aan de andere kant 
ook sprake van een dialectrevival: de belangstelling en de aandacht voor het eigen lokale dialect worden steeds 
groter (Janssens & Marynissen 2011). Dat zou volgens Janssens & Marynissen (2011) te maken hebben met 
twee factoren: enerzijds is de dialectrenaissance het gevolg van een grotere tolerantie tegenover informele 
taalvariëteiten, veroorzaakt door de democratiserings- en informaliseringstendensen in de jaren ’60, en 
anderzijds worden de dialecten steeds meer beschouwd als cultureel erfgoed dat bewaard moet worden voor het 
nageslacht.  
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sprak, was het Frans de dominante, officiële taal in het net onafhankelijk geworden België 

(Vandenbussche 2010). Pas in 1898 werd de Gelijkheidswet gestemd, waardoor het Nederlands 

dezelfde officiële status kreeg als het Frans en alle wettelijke en koninklijke besluiten in beide talen 

werden opgesteld (Vandenbussche 2010). Na een lange taalstrijd werd de taalgrens in de periode van 

1961 tot 1963 definitief vastgelegd (Vandenbussche 2010), waardoor België op basis van het 

territorialiteitsprincipe verdeeld werd in een Nederlandstalig Vlaams gebied, een Franstalig Waals 

gebied en een tweetalig Brussels gebied.  

 

Onder meer omdat het grootste deel van de Vlaamse bevolking al die tijd in bijna alle situaties een 

eigen dialect sprak en omdat het Nederlands als officiële taal pas laat erkend werd, was er weinig 

ruimte voor de ontwikkeling van een Nederlandse standaardtaal (Vandenbussche 2010). Het was 

uiteindelijk de Vlaamse Beweging die, vanuit politieke, sociale en culturele emancipatiemotieven, 

tussen 1815 en 1830 ijverde voor een eigen Nederlandse standaardtaal in Vlaanderen 

(Vandenbussche 2010). Over de vorm van die eenheidstaal was binnen de Vlaamse Beweging echter 

nogal wat discussie. Aan de ene kant pleitten de particularisten voor een eigen Vlaamse 

standaardtaal, met als basis de eigen Vlaamse dialecten (Grondelaers & Van Hout 2011). Aan de 

andere kant wilden de integrationisten zich zoveel mogelijk richten naar de standaardtaal in het 

Noorden door middel van de integratie van die standaardtaal (Grondelaers & Van Hout 2011). 

Uiteindelijk waren het de integrationisten die het haalden: de Nederlandse standaardtaal werd de 

nieuwe standaardtaal in Vlaanderen, vanuit het idee dat die taal een groot cultureel prestige had (De 

Caluwe 2002). Algemeen Nederlands werd als standaardvariëteit in Vlaanderen dus van bovenaf 

opgelegd, en ontwikkelde zich niet volledig zelfstandig van onderuit. Dat heeft ervoor gezorgd dat de 

verspreiding van Algemeen Nederlands niet erg vlot verliep: pas tussen de Eerste en de Tweede 

Wereldoorlog bereikte Standaardnederlands het grootste deel van de bevolking en na 1945 werden de 

media massaal ingezet om de Vlamingen aan te sporen Algemeen Nederlands te gebruiken 

(Grondelaers & Van Hout 2011). Dat gebeurde aan de hand van taalzuiveringsinitiatieven in kranten 

en tv-programma’s zoals Hier spreekt men Nederlands. Ook in het onderwijs werd sterk gefocust op de 

verspreiding van Algemeen Nederlands in Vlaanderen (Vandenbussche 2010).  

  

1.2.2.2. Hedendaagse situatie  

Oorspronkelijk ijverden taalzuiveraars dus voor een integrale overname van het Noord-Nederlands, 

waardoor elke vorm van eigen, Vlaamse talige inbreng werd afgekeurd (De Caluwe 2002). Dat zou 

ervoor gezorgd hebben dat “elke toe-eigening van het Standaardnederlands als informele omgangstaal 

in Vlaanderen onmogelijk” (De Caluwe 2002: 61) is. Hoewel Algemeen Nederlands in Vlaanderen 
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nog steeds dicht aanleunt bij het Nederlands dat in Nederland wordt gesproken, is er tijdens de 

laatste decennia in de spreektaal ook steeds meer ruimte gekomen voor “Vlaamse eigenheid” 

(Lybaert 2014: 6). Naast de geschreven standaardnorm, is er dan ook een gesproken 

standaardvariëteit die als ‘VRT-Nederlands’ wordt bestempeld, omdat de Vlaamse Radio- en 

Televisieomroep een rol speelde en nog steeds speelt bij de verspreiding van standaardtaal 

(Grondelaers & Van Hout 2011). Toch zijn er nog steeds heel weinig mensen die echt vertrouwd zijn 

met Algemeen Nederlands of in alledaagse en informele situaties Algemeen Nederlands spreken (De 

Caluwe 2002, Lybaert 2014). Daarbij komt ook dat er maar weinig mensen zijn die goed actief 

standaardtaal spreken: voor velen is standaardtaal dan ook een bijna onbereikbaar ideaal 

(Grondelaers & Van Hout 2011). Toch lijken Vlamingen “het belang en de waarde van een goede 

beheersing van de standaardtaal” te erkennen, aldus De Caluwe (2002: 62). In formele contexten, 

zoals in “radio- en tv-journaals, informatieve programma’s, kranten en weekbladen, en in vele andere 

zakelijke publicaties van informatieve, administratieve, commerciële en wetenschappelijke aard” (De 
Caluwe 2002: 62), wordt dan ook meestal Algemeen Nederlands verwacht (De Caluwe 2002, Lybaert 

2014). Standaardtaal geniet met andere woorden van ‘overt prestige’: taalgebruikers associëren status 

en prestige met Algemeen Nederlands. Erg vaak wordt de vergelijking met het zondags pak 

aangehaald: “zoals een zondags pak is de hoogste taalnorm iets waarvan de noodzaak buiten kijf 

staat, maar je er echt goed in voelen, doe je niet” (Geeraerts 2001: 243).  

 

1.2.2.3. Standaardiseringsideologie  

De standaardiseringsideologie, een term van Milroy & Milroy (1985), definiëren we, in navolging van 

Lybaert (2014), met een citaat van Lippi-Green (1997: 64) als “a bias toward an abstract, idealised 

homogeneous language, which is imposed and maintained by institutions and which has as its model 

the written language”. De standaardtaal wordt, binnen de standaardiseringsideologie, dus beschouwd 

als een ideaal, dat wordt opgelegd en in stand wordt gehouden door verschillende instituties zoals de 

overheid, het onderwijs en de media, en dat gebaseerd is op de geschreven taal. Centraal staan dan 

ook de uniformerende en de communicatieve aspecten van de taal, eerder dan de taal als een 

uitdrukking van de identiteit van de spreker (Lybaert 2014).  

 

De standaardiseringsideologie is het resultaat van een verlangen naar eenheid en uniformiteit binnen 

een taalstructuur door middel van standaardisering. Dat verlangen was er in zowat alle culturen van 

de moderne westerse samenleving en is door zowel de verlichting als de romantiek geïnspireerd 

(Jaspers 2009). Het gaat dus in geen geval om een exclusief Vlaamse vorm van denken. Toch is er een 

opmerkelijk verschil met de andere moderne westerse taalgemeenschappen: zoals in § 1.2.2.1. al 
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werd aangegeven, werd standaardtaal in Vlaanderen van bovenaf opgelegd. Algemeen Nederlands 

heeft zich dus niet zelfstandig van onderuit kunnen ontwikkelen, waardoor heel wat Vlamingen van 

bij het begin al geconfronteerd werden met een vreemde en niet-vertrouwde taalnorm. Door het 

ontbreken van die eigenheid hielden taalbeleidsmakers tijdens het standaardiseringsproces heel 

weinig rekening met de opvattingen van gewone taalgebruikers (Lybaert 2014). 

 

Lybaert (2014: 73-76) onderscheidt drie overtuigingen die we kunnen opvatten als uitingen van de 

standaardiseringsideologie. Een eerste overtuiging (Lybaert 2014) is dat standaardtaal steeds 

beschouwd wordt als het ideaal. Dat zorgt ervoor dat veel taalgebruikers zich sterk bewust zijn van 

wat ‘correct’ taalgebruik is en wat niet (Milroy 2001, Vogl 2012), in die mate zelfs dat het bijna 

vanzelfsprekend wordt om taalvariatie te beoordelen door middel van termen zoals ‘juist’ of ‘fout’. De 

standaardtaal is niet alleen het ‘correcte’ taalgebruik, maar wordt ook beschouwd als de ‘beste’ 

variëteit met het hoogste prestige: “commonly standard variety had been equated with the highest 

prestige variety” (Milroy 2001: 532). Elke vorm van taalgebruik die niet-standaardtalig is, wordt dan 

ook afgekeurd of als minderwaardig beschouwd (Milroy 2001, Vogl 2012). Ook zijn veel 

taalgebruikers ervan overtuigd dat moedertaalsprekers niet vanzelfsprekend de standaardtaal 

beheersen, want ook zij moeten het correcte taalgebruik nog leren (Milroy 2001, Vogl 2012). Het 

idee van de standaardtaal als de ideale vorm van taalgebruik werd meer dan eens bevestigd in 

verschillende taalattitudeonderzoeken in Vlaanderen, bijvoorbeeld in Ghyselen (2010), Impe & 

Speelman (2007), Van Bezooijen (2004), en Vandekerckhove (2000). Zo koppelden heel wat 

taalgebruikers status- en prestigekenmerken zoals ‘macht’, ‘superioriteit’ en ‘invloed’ aan Algemeen 

Nederlands, en werd Algemeen Nederlands beschouwd als een teken van intelligentie en 

geschooldheid of als een vorm van taalgebruik die erg geschikt is om op school te spreken; dat alles 

gebeurde significant minder vaak bij dialect en tussentaal. Een tweede overtuiging van de 

standaardiseringsideologie is de waardering van uniformiteit (Lybaert 2014): een volledig 

gestandaardiseerde taal is het ideaalbeeld (Milroy 2001, Milroy & Milroy 1985), hoewel dat in de 

praktijk eigenlijk onmogelijk is en de meeste taalgebruikers zich daar ook bewust van zijn (Vogl 

2012). De waardering van verstaanbaarheid tot slot is de derde overtuiging (Lybaert 2014). Vanuit de 

standaardiseringsideologie groeit de overtuiging dat wederzijdse verstaanbaarheid enkel mogelijk is 

wanneer standaardtaal gesproken of geschreven wordt (Davies 2012): dat kan dus niet bij regionale 

of sociale taalvariëteiten. De standaardtaal wordt dus beschouwd als een uniform 

communicatiemiddel dat altijd ingezet kan worden, los van regionale of sociale verschillen.  
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1.2.3. Tussentaal  

1.2.3.1. Terminologie   

Tussen dialect en Algemeen Nederlands in liggen verschillende vormen van intermediair taalgebruik. 

Dat intermediaire taalgebruik noemen we tussentaal. Er zijn echter, naast tussentaal, nog tal van 

andere termen die gebruikt worden om naar dat taalgebruik te verwijzen. Zo gebruikt Van Istendael 

de term ‘Verkavelingsvlaams’ (1989), heeft Geeraerts (1999) het over ‘soap-Vlaams’ en komen ook 

vrij pejoratieve benamingen zoals ‘koetervlaams’, ‘sloddertaal’ of ‘tussentaaltje’ voor (Jaspers 2001). 

In deze masterscriptie gebruiken we steeds de term ‘tussentaal’, omdat die term zowel het meest 

verspreid als het meest neutraal is.  

 

1.2.3.2. De positie van tussentaal: verhouding ten opzichte van de andere variëteiten  

Geeraerts (2001) stelt de afstand tussen de linguïstische variëteiten voor aan de hand van 

onderstaand model (zie Figuur 2). De verticale lijn geeft het continuüm tussen standaardtaal en 

dialect aan, met ergens daartussen informele omgangstaal. Op horizontaal niveau maakt Geeraerts 

(2001) een onderscheid tussen het Nederlands Nederlands en het Belgisch Nederlands. Hoe groter de 

afstand op de figuur, hoe groter de linguïstische afstand tussen de taalvariëteiten. Vlaamse tussentaal 

staat in dit model dus verder af van Belgische standaardtaal dan Nederlandse informele spreektaal 

van Nederlandse standaardtaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: De linguïstische afstand tussen de variëteiten 
(Geeraerts 2001: 339) 
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De Caluwe (2009: 15) stelt dat dit model “misleidend of ronduit fout [is] als er een visualisering van 

de verhouding tussen variëteiten tout court in zou worden gezien”. Tussentaal wordt in dit model 

voorgesteld als een aparte variëteit, waardoor voorbij wordt gegaan aan de vele overeenkomsten 

tussen tussentaal en standaardtaal maar ook aan de mogelijkheid dat de modale taalgebruiker in zijn 

perceptie geen aparte variëteit zoals tussentaal onderscheidt, aldus De Caluwe (2009). Daarom stelt 

De Caluwe (2009) een alternatief model (zie Figuur 3) voor dat vertrekt vanuit het perspectief van de 

gewone taalgebruiker. Daarbij wordt de term ‘tussentaal’ vervangen door de term ‘omgangstaal’, 

want “voor Vlaamse jongeren in de 21e eeuw is de zogenaamde tussentaal gewoon dé omgangstaal in 

Vlaanderen” (De Caluwe 2009: 17). Dialect komt in dit model niet aan bod, omdat, volgens De 

Caluwe (2009), nog maar weinig jongeren het lokale dialect actief beheersen.  

 

 
Figuur 3: Geïntegreerd model omgangstaal / standaardtaal                                                                                            

(De Caluwe 2009: 17) 

 

Met dit model geeft De Caluwe (2009) aan dat heel wat fonologische, morfosyntactische en lexicale 

kenmerken zowel in omgangstaal als in standaardtaal voorkomen. Omdat de keuze voor een 

omgangstalige of standaardtalige variant “geen alles-of-niets-kwestie” is (De Caluwe 2009: 18), 

wordt de overgang tussen omgangstaal en standaardtaal gevisualiseerd door middel van een aantal 

schuifknoppen. In de talige realiteit zullen de schuifknoppen, die bij een verschillend taalkenmerk 

horen, bijna nooit allemaal op 0 (pure omgangstaal) of op 100 (formele standaardtaal) staan. Alle 

knoppen zullen in een bepaalde positie tussen omgangstaal (0) en standaardtaal (100) staan. Zo wil 
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De Caluwe de “inherente variabiliteit in de Vlaamse spreektaal” (2009: 18) weergeven. Dat elke 

schuifknop in een andere positie staat, heeft te maken met de eigen context en geschiedenis van elk 

kenmerk, maar ook met de eigen voorkeur en perceptie van de spreker (De Caluwe 2009). Concreet 

ziet een model waarbij er in omgangstaal een beperkt aantal verschuivingen gebeurd zijn in de 

richting van standaardtaal, er als volgt uit (zie Figuur 4):   

 

 
Figuur 4: Omgangstaal met beperkte verschuivingen in de richting van standaardtaal                                             

(De Caluwe 2009: 19) 

 

Tussentaal is voor de Vlaamse jongeren “hun talige uitgangspunt” en de “linguïstische basis van 

waaruit ze vertrekken”, aldus De Caluwe (2009: 19). Met dialect en Algemeen Nederlands zijn de 

jongeren dan ook minder vertrouwd (De Caluwe 2009: 19-20):  

  

Dialect kunnen ze herkennen, en hooguit (gebrekkig) imiteren, maar in tegenstelling tot de meeste van 

hun (groot)ouders beheersen ze die variëteit niet meer actief. Ze weten wat standaardtaal is - ze horen 

die elke dag in de media, ze lezen standaardtalige kranten en magazines, etc. - en ze beseffen dat ze een 

en ander moeten aanpassen als ze vanuit hun omgangstalige basis standaardtaal willen gaan gebruiken.  

 

Dat zorgt ervoor dat omgangstaal bijna altijd ingezet wordt in informele gesprekken: het is “de 

nieuwe norm-taal of standaard-taal voor de informele communicatie, en hoeft hier en daar maar wat 

te worden bijgesteld om er meer formele spreektaal of schrijftaal van te maken” (De Caluwe 2009: 

21). Omgangstaal en standaardtaal worden dus niet beschouwd als twee aparte variëteiten, maar 

eerder als een systeem waarbinnen de taalgebruikers aanpassingen maken. Toch moeten we, volgens 

De Caluwe (2009), nog een onderscheid maken tussen het concept ‘informele standaardtaal’ en 

‘omgangstaal als nieuwe standaard-taal’. Informele standaardtaal leunt dicht aan tegen formeel 

Algemeen Nederlands en wordt door een kleine groep Vlamingen beheerst. Steeds meer gewone 

taalgebruikers vinden het echter “onrealistisch [om] de lat zo hoog te leggen” (De Caluwe 2009: 21) 

en gebruiken daarom steeds meer tussentaal/omgangstaal: dat gebeurt niet enkel in alledaagse 
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situaties, maar ook in omstandigheden waar taalbeleidsmakers Standaardnederlands verwachten. De 

Caluwe (2009) verwacht dan ook dat informele standaardtaal meer en meer beïnvloed zal worden 

door ‘gewone omgangstaal’ en daarom eventueel zal verdwijnen.   

 

1.2.3.3. Verklaringen voor de opmars van tussentaal  

Meer dan eens haalden we aan dat steeds meer taalgebruikers in steeds meer situaties tussentaal 

spreken. Hoe kunnen we dat verklaren? Lybaert (2014) onderscheidt twee soorten verklaringen: aan 

de ene kant zijn er de verklaringen voor de opmars van tussentaal in de richting van de traditionele 

dialecten en aan de andere kant zijn er de verklaringen voor de opmars van tussentaal in de richting 

van standaardtaal. 

 

De expansie van tussentaal in de richting van de traditionele dialecten lijkt ten eerste onder meer te 

maken te hebben met een steeds groter wordende negatieve attitude tegenover dialect (Devos & 

Vandekerckhove 2005). Die zorgt ervoor dat steeds meer ouders er bewust voor kiezen om hun 

kinderen niet langer in het lokale dialect op te voeden. Omdat heel wat ouders onvoldoende goed 

Algemeen Nederlands kunnen spreken of te weinig vertrouwd zijn met standaardtaal, wordt het 

lokale dialect in thuissituaties meestal vervangen door tussentaal (Rys 2007), waardoor heel wat 

jongeren “tussentaal met de paplepel binnenkregen” (De Caluwe 2006: 24). Hoewel kinderen het 

lokale dialect dus niet meer als eerste taal leren, blijkt uit onderzoek (Rys 2007) dat ze op latere 

leeftijd toch nog vaak bepaalde aspecten van het dialect verwerven. Een tweede factor is de grotere 

geografische en sociale mobiliteit: er is steeds meer taalcontact tussen mensen met een verschillende 

dialectachtergrond, waardoor er nood is aan een vorm van taalgebruik dat op een supra-regionaal 

niveau2 ingeschakeld kan worden (Devos & Vandekerckhove 2005). Dat zet een proces in gang 

waarbij de lokale dialecten ingewisseld worden voor de geografisch meer wijdverspreide regiolecten 

in de ontwikkeling naar tussentaal (De Schutter 1998).   

 

Niet alleen dialect, maar ook Algemeen Nederlands wordt steeds vaker vervangen door tussentaal. De 

verschillende verklaringen voor die expansie zijn erg uiteenlopend en tal van factoren lijken mee te 

spelen. Een eerste verklaring ligt in het Vlaamse verleden: Geeraerts (1990) stelt dat, omdat 

Vlaanderen lange tijd overheerst werd door buitenlandse machtshebbers, Vlamingen een afkeer 

hebben gekregen van gezag en dus ook van standaardtaal, die nauw verbonden is met het heersende 

                                                        
2 Lybaert (2014: 9) merkt echter op dat Jaspers en Brisard (2010) stellen dat er geen noodzakelijk verband hoeft 
te zijn tussen de toename van supra-regionale contacten en dialectverlies. Soms is de diversiteit immers het 
grootst in de meest toegankelijke gebieden, waar ook de meeste intergroep-contacten zich voordoen.   
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gezag. Dat zou ervoor gezorgd hebben dat Vlaamse taalgebruikers ervoor terugdeinzen om zichzelf 

als normbepalers op te stellen, en daarom tegelijkertijd ook niet enthousiast zijn om de taalnorm, 

Algemeen Nederlands, altijd en overal te gebruiken (Plevoets 2008). Ook het strenge taalbeleid dat 

vanaf de jaren ’50 in Vlaanderen gevoerd werd, zou mee aan de basis liggen van de “Vlaamse 

taalangst” (Ghyselen 2010: 21). Door de voortdurende afkeuring en correctie van alles wat afwijkt 

van de standaardtaal, zou een gevoel van taalonzekerheid ontstaan zijn dat leidde tot het vermijden 

van Algemeen Nederlands in alledaagse situaties (Geeraerts 2001). Niet iedereen is het echter eens 

met het idee dat factoren zoals een gebrek aan emancipatie, taalangst en taalonzekerheid aan de basis 

liggen van de tussentaalexpansie. Volgens onder meer Cajot (2012), De Caluwe (2006; 2009), 

Goossens (2000) en Grondelaers & Van Hout (2011) speelt daarentegen een groeiend Vlaams 

zelfbewustzijn mee: door de verzelfstandiging van Vlaanderen onder invloed van de federalisering van 

België, de economische vooruitgang en de stijgende welvaart, zou het verlangen gegroeid zijn om zich 

te kunnen uitdrukken in een eigen Vlaamse taal. Dat zorgde, volgens Cajot (2012) en Goossens 

(2000), dan ook voor een steeds kleiner wordende bereidheid om zich aan te passen aan de 

noordelijke Nederlandse norm.  

 

Een tweede verklaring wordt, onder meer door Beheydt (1993), Geeraerts (1993) en Goossens 

(2000), gevonden binnen “een ruimere culturele en politieke crisis, die gekenmerkt wordt door 

moreel relativisme” (Jaspers 2001: 132). Zo schrijft Goossens (2000) de steeds kleiner wordende 

taalpedagogische inspanningen gedeeltelijk toe aan “de ommezwaai van het tijdsklimaat, waarin 

permissiviteit, afkeer van gezag en losheid van gedraging dominerende nieuwe elementen werden” 

(Goossens 2000: 5). Ook Geeraerts (1993: 352) verwijst naar het verband tussen de “tanende 

burgerzin” en “het verval van de uniforme standaardtaalnorm”. Opnieuw gaan bij deze visie een 

aantal tegenstemmen op. De Caluwe (2006) verwijst ook naar de huidige samenleving om de 

opkomst van tussentaal te verklaren, maar hij doet dat op een meer neutrale manier. Hij schrijft de 

tussentaalexpansie onder meer toe aan de democratisering en de informalisering van de 

omgangsvormen en de media (De Caluwe 2006: 24):  

 

Enerzijds worden gewone mensen mediafiguren, getuige daarvan het groeiende aandeel human interest 
programma’s en reality soaps op radio en televisie. De (tussen)taal van die mensen is een kleurrijk 
aspect van hun identiteit: ze zijn écht want ze spreken zoals ze gebekt zijn. Anderzijds doen minder 

gewone mensen, zoals (nationale) politici bijvoorbeeld, alle moeite om als gewone mensen te worden 

beschouwd, en daarbij spreken ze het hele tussentalige register aan. Het zou me niet verbazen als 

ministers daar zelfs in getraind werden door hun communicatie-adviseurs. […] In die context van 

toenemende informalisering in de communicatie, is dus een sterke behoefte gegroeid aan een passend 
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taalregister. Wegens het bovenregionale karakter van die communicatie is dialect, voor zover de jongere 

generatie dat nog beheerst, uitgesloten. Maar ook de standaardtaal kan niet voldoen aan die behoefte 

aangezien het AN door de gemiddelde Vlaming te zeer wordt geassocieerd met afstandelijkheid, 

vormelijkheid en zakelijkheid. In dat vacuüm heeft de tussentaal zich vrij kunnen ontwikkelen.  

 

1.2.3.4. Brabantse expansiehypothese  

In het tussentaaldebat komt ook de Brabantse expansiehypothese aan bod (zie o.m. Goossens 2000, 

Ooms & Van Keymeulen 2005, Plevoets 2008 en Taeldeman 2008). Brabant (en in het bijzonder de 

stad Antwerpen) is sinds de 14e eeuw de dominante politieke, economische en socio-culturele regio 

in Vlaanderen. Ook nu speelt het Brabantse regiolect nog steeds een toonaangevende rol bij de 

ontwikkeling van nieuwe vormen van intermediair taalgebruik: “na de doorbraak van een 

bovendialectische omgangstaal in Vlaanderen [heeft het Brabantse taalcentrum] zijn rol van 

toonaangever voortgezet en versterkt” (Goossens 2000: 7). De Brabantse expansiehypothese gaat 

ervan uit dat taalgebruikers uit het hele Vlaamse taalgebied ertoe geneigd zouden zijn een aantal 

Brabantse kenmerken over te nemen, vanuit een idee van Brabantse suprematie en een gevoel van 

exogenisme. Taeldeman (2008: 41-42) merkt in dat verband echter drie belangrijke nuances op:  

 

(1) Waar het Brabants onvoldoende ondersteuning ondervindt vanuit (de) andere dialectgebieden, 

hebben we in ons corpus geen sporen gevonden van een veralgemeende transfer naar Vlaamse TT 

toe. […] 

 

(2) Waar een TT-ingrediënt ook heel goed spoort met de andere Vlaamse dialect(groep)en, kan ook 

gedacht worden aan polygenese, m.a.w. aan een natuurlijke opstuwing vanuit alle Vlaamse 

dialecten (b.v. het puur futurale gaan). 

 

(3) Wanneer sterk in het Brabants gewortelde kenmerken zich ook in meer perifere gebieden (b.v. bij 

TT-sprekende West-Vlamingen) manifesteren, hoeft dat niet noodzakelijk louter aan Brabantse 

expansie toegeschreven te worden. Exogenisme kan hier evenzeer ingeroepen worden (b.v. bij de 

veralgemening van dim. -kə  en de ge/gij-vormen). Daarbij kan ‘men’ natuurlijk altijd het Brabantse 

‘voorbeeld’ voor ogen hebben.  

 

1.2.3.5. Linguïstische kenmerken van tussentaal  

Opsommen welke linguïstische kenmerken noodzakelijk en voldoende zijn om te kunnen spreken 

van tussentaal, is niet evident. Wat wel vaststaat, is dat tussentaal afwijkt van de dialecten door de 

afwezigheid van lokale dialectismen, en tegelijkertijd ook van Algemeen Nederlands door de 

aanwezigheid van niet-standaardtalige morfosyntactische en fonologische elementen (Lybaert 2014). 
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De Caluwe (2006) somt in zijn artikel een aantal tussentaalkenmerken op, maar geeft daarbij 

duidelijk aan dat die opsomming niet exhaustief en niet exclusief is. Tussentaalsprekers zullen 

immers, afhankelijk van hun eigen dia- of regiolectische achtergrond, steeds andere kenmerken in 

hun tussentaal integreren en heel wat kenmerken in de lijst zijn ook niet exclusief tussentalig maar 

komen bijvoorbeeld ook voor in Algemeen Nederlands. Taeldeman (2008: 26) stelt in zijn artikel dat 

in tussentaal een aantal “zich stabiliserende grammaticale kenmerken” terug te vinden zijn. Wat 

volgt, is een overzicht van tussentaalkenmerken op basis van De Caluwe (2006) en Taeldeman 

(2008). Dat het overzicht niet volledig is, blijkt uit de afwezigheid van een tussentaalkenmerk dat in 

dit onderzoek wel aan bod komt, namelijk de laryngalisering van de [ɣ] zodat die als een [h] wordt 

uitgesproken. Dat kenmerk is het sterkst aanwezig in West-Vlaamse tussentaal en komt nauwelijks 

voor in andere dia- of regiolecten3, waardoor de afwezigheid ervan in het overzicht enigszins 

verklaard kan worden. In elk geval blijft het moeilijk om een goed beeld te geven van de linguïstische 

kenmerken van tussentaal en is meer onderzoek naar de precieze kenmerken nodig.  

 

1) fonetiek - fonologie  

• h-procope: ik (h)eb, (h)elemaal, ander(h)alve, zeker(h)eden 

• apocope en syncope bij korte functiewoorden: a(l)s, altij(d), da(t), goe(d), iet(s), me(t), nie(t) 

• apocope van eind-sjwa voor de volgende vocaal: z’is ziek, g’oefent te weinig, in d’eerste plaats  

• insertie van verbindings-n bij substantieven en werkwoorden: da kindjen is stout, ik werkten al 

• progressieve i.p.v. regressieve assimilatie, bijv. [t] + [d] > [t] + [t]: ge moet ta niet toen 

 

2) morfologie 

• verbuiging van lidwoorden: den/nen bakker, ne mens 

• afwijkende verbuiging van adjectieven en van bezittelijke/aanwijzende voornaamwoorden:   

ne kleinen bakker, een klein tafel, mijne stoel, diejen bakker 

• persoonlijke voornaamwoorden: het gij-systeem in de 2e persoon met u als objectsvorm:          

ge gaad u verbranden als ge nie oplet 

• (imperatief)vorm zij(t) van zijn i.p.v. wees/bent: zij maar gerust, ge zijt daar nie langer welkom 

• verkleinwoorden op –ke: boekske, zoeteke 

• vormen als em voor 3e persoon enkelvoud in onderwerpsfunctie: morgen moet (e)m gaan  

• afwijkende reflexieve voornaamwoorden: hij houdt hem stil 

 

                                                        
3 Devos & Vandekerckhove (2005: 41) stellen dat de laryngalisering van de [ɣ] ook voorkomt in het westen van 
Oost-Vlaanderen.  
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3) grammatica  

• dubbele negatie: ik zie nie goe nie meer, ik zou da niemand niet aanraden 

• redundant en versterkend gebruik van dat bij voegwoorden: ik weet nie wanneer/of/hoe/waar/wie 

... dat ze betalen 

• rechtse plaatsing van negatiepartikel niet: ze kan zo gemakkelijk haar verlof niet nemen 

• beknopte bijzin met te-infinitief ingeleid door van in plaats van het facultatieve om:                    

het is nutteloos van eraan te beginnen, we probeerden van op tijd te komen 

• beknopte bijzin met te-infinitief ingeleid door voor in plaats van het verplichte om:                     

hij doet da(t) voor wa(t) kiezers te winnen, wij doen dat niet voor de mensen te pesten 

• als als voegwoord van tijd in plaats van toen: als ik dien auto eens goed bekeek, zag ik direct dat ... 

• gebruik van betrekkelijk voornaamwoord dat bij de-woorden: de mooiste film da’k ooit gezien eb 

• subjectsreduplicatie: ge bedoelt gij de Volderstraat, ik ebekik daar nooit op gelet 

• clitische vormen van het persoonlijk voornaamwoord: weette (gij) nog wa zeggen, da wistekik 

• doorbreking werkwoordelijke eindgroep: da gij u daar geen zorgen moet over maken 

• semantisch: gaan in plaats van zullen: volgend jaar gaan we een nieuwe burgemeester hebben 

 

4) lexicon  

• schoon i.p.v. mooi, klappen i.p.v. praten, een tas koffie i.p.v. een kop koffie, seffens i.p.v. 

dadelijk/meteen, dat doet zeer i.p.v. dat doet pijn, weeral i.p.v. alweer, kop i.p.v. hoofd, ik heb schrik 

i.p.v. ik ben bang, verschieten i.p.v. schrikken, enz. 

 

1.3. De taalsituatie in West-Vlaanderen  
In deze paragraaf gaan we eerst in op de positie van dialect (§ 1.3.1.), Algemeen Nederlands (§ 1.3.2.) 

en tussentaal (§ 1.3.3.) in West-Vlaanderen en daarna hebben we het meer specifiek over de 

taaltoestand in Tielt (§ 1.3.4.), ons onderzoeksgebied.  

 

1.3.1. Dialect in West-Vlaanderen  

Niemand twijfelt eraan dat West-Vlaanderen een uitzonderlijke positie inneemt in Vlaanderen wat de 

dialectkennis en het dialectgebruik betreft. West-Vlaanderen is, zo blijkt uit verschillende 

onderzoeken (zie o.m. Devos & Vandekerckhove 2005, Ghyselen 2010, Vandekerckhove 2000 en Van 

Ouytsel 2012), immers een uitzonderlijk dialectvast gebied: heel wat West-Vlamingen, ook jongeren, 

gebruiken het lokale dialect elke dag en hebben een (erg) goede dialectkennis. Vandekerckhove 

(2000) merkt wel op dat er bij het dialect van jongeren sprake is van structuurverlies: de talige 
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structuur van het dialect verandert, omdat “allerlei lokale dialectkenmerken bij de jongere generaties 

vervangen worden door regionale varianten met een ruimere verspreiding of door 

standaardtaalkenmerken” (Devos & Vandekerckhove 2005: 146). Zo wordt de oude 

dialectwoordenschat bijvoorbeeld steeds meer ingeruild voor een standaardtalig lexicon 

(Vandekerckhove 2000). Toch kunnen we het taalgebruik van de jongeren nog steeds als dialect 

bestempelen (Vandekerckhove 2000), en wel om drie redenen (Ghyselen 2012, Vandekerckhove 

2000). Ten eerste zou het zo zijn dat jongeren nog steeds de intentie hebben om dialect te spreken. 

Ten tweede lijkt het dialectverlies op fonologisch vlak nogal mee te vallen: West-Vlaamse jongeren 

blijven de dialectklanken goed beheersen. Vandekerckhove (2000) merkt wel op dat jongeren steeds 

meer algemeen West-Vlaamse klanken opnemen, eerder dan de klanken van hun eigen, lokale dialect. 

Tot slot worden de woorden die uit standaardtaal worden overgenomen, op een dialectische manier 

uitgesproken. Het West-Vlaamse dialect staat, volgens Vandekerckhove (2000), dus nog vrij sterk in 

zijn schoenen4. Dat blijkt ook uit de volgende cijfers uit het onderzoek van Ghyselen & Van 

Keymeulen (2014): terwijl het aantal jonge, competente dialectsprekers in de provincies Oost-

Vlaanderen (16,6%), Antwerpen (39,1%), Vlaams-Brabant (14,4%) en Limburg (23,8%) telkens 

relatief laag ligt, is dat aantal in West-Vlaanderen opmerkelijk hoger. Maar liefst 53,6% van de 

jongeren geeft aan het lokale dialect goed te spreken en slechts 5% van de West-Vlamingen geeft aan 

het lokale dialect helemaal niet te begrijpen. Dialect is de thuistaal voor 71% van de dialectsprekers 

en de informele omgangstaal bij vrienden voor 75% van de dialectsprekers.  

 

Volgens Devos & Vandekerckhove (2005) heeft de relatieve standvastigheid van het West-Vlaamse 

dialect vier oorzaken. Een eerste verklarende factor is de perifere ligging van het gebied, waardoor 

Brabantse en standaardtalige invloeden in West-Vlaanderen vrij beperkt zijn. Een tweede verklaring 

is de tot voor kort geringe verstedelijking. Omdat West-Vlaanderen erg lang een agrarisch gebied is 

gebleven, trokken weinig mensen naar de steden om er in de industriële sector te gaan werken. Die 

beperkte mobiliteit zorgde voor een grote honkvastheid in West-Vlaanderen. Een derde oorzaak is 

dat het aantal inwijkelingen uit andere provincies kleiner is in West-Vlaanderen dan in de andere 

Vlaamse dialectgebieden. Tot slot is het ook zo dat het West-Vlaamse dialect erg homogeen is, 

waardoor het binnen de hele provincie bruikbaar is, zodat minder snel regiolectvorming ontstaat. 

                                                        
4 Ghyselen (2012) haalt aan dat Vandekerckhove (2000) zich met dit standpunt lijkt te mengen in een moeilijk 
debat over het verschil tussen structureel en functioneel dialectverlies: “Wanneer kunnen we immers stellen dat 
een verandering binnen het dialect gebeurt en dus puur structureel is, en dat het niet zo is dat het dialect 
verlaten wordt voor een andere vorm van taalgebruik?” (Ghyselen 2012: 102). Ghyselen (2012) komt 
uiteindelijk tot de conclusie dat het taalgebruik als dialect bestempeld kan worden, omdat de sprekers zelf de 
intentie hebben om dialect te spreken en omdat ze hun taalgebruik zelf als dialect ervaren.  
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Toch ontsnapt ook West-Vlaanderen niet aan het dialectverlies. Ghyselen & Van Keymeulen (2014: 

123) stellen zelfs dat het dialectverlies in West-Vlaanderen zich “sneller dan ooit tevoren” doorzet: 

drie keer sneller in de periode 1993-2013 dan in de periode 1979-1993. De West-Vlaamse dialecten 

zijn niet alleen onderhevig aan structureel, maar ook aan functioneel dialectverlies. Zo is dialect voor 

weinig jongeren nog de moedertaal: ook in West-Vlaanderen, waar heel wat volwassenen nog vrij 

loyaal blijven aan hun dialect en het dialect daarom nog relatief goed standhoudt, vinden de meeste 

ouders dialectgebruik met en van kinderen vaak “onbeschaafd en daardoor niet meer kunnen” (Devos 

& Vandekerckhove 2005: 147). Jongeren die op latere leeftijd toch dialect spreken, hebben het dialect 

meestal als een tweede taal verworven (Rys 2007).  

 

1.3.2. Algemeen Nederlands in West-Vlaanderen  

Vandekerckhove (2000) deed ook onderzoek naar de standaardtaalbeheersing van West-Vlamingen 

en stelde vast dat maar weinig West-Vlaamse taalgebruikers echt goed Algemeen Nederlands 

beheersen. Dat heeft, volgens Vandekerckhove (2000), te maken met de homogeniteit van de West-

Vlaamse bevolking. Omdat heel wat West-Vlamingen weinig tot geen contact zouden hebben met 

sprekers die een ander, sterk afwijkend dialect spreken, zouden ze Algemeen Nederlands niet hoeven 

in te schakelen om eventuele taalverschillen te overbruggen. In alledaagse en informele situaties 

zouden West-Vlamingen onderling bijna altijd dialect spreken, dus ook in die situaties is 

standaardtaal niet nodig. West-Vlaamse taalgebruikers zouden bijgevolg heel weinig standaardtaal 

spreken, waardoor ze Algemeen Nederlands onvoldoende goed actief zouden beheersen. 

 

1.3.3. Tussentaal in West-Vlaanderen  

West-Vlaamse taalgebruikers zouden ook heel wat minder tussentaal spreken dan inwoners uit de 

rest van het Nederlandse taalgebied. Zo stelt Lemahieu (2008) vast dat West-Vlaamse jongeren 

tijdens spontane conversaties kiezen voor het lokale dialect en wanneer hen gevraagd wordt om 

Algemeen Nederlands te spreken, proberen de jonge taalgebruikers dat ook te doen en schakelen ze 

niet als vanzelfsprekend over op tussentaal, zoals de jongeren uit de andere dialectgebieden5. Ook 

Plevoets (2008) constateert dat West-Vlaamse jongeren niet tussentaliger, maar wel standaardtaliger 

zouden spreken dan de oudere generaties. Lemahieu (2008) geeft hiervoor twee oorzaken aan. Een 

eerste factor is de dialectvastheid van West-Vlaanderen: omdat West-Vlaamse jongeren in alledaagse 

                                                        
5 In haar onderzoek focust Lemahieu (2008) op morfosyntactische kenmerken en maakt ze het onderscheid 
tussen tussentaal en Algemeen Nederlands ook op basis van morfosyntactische kenmerken. Dat wil zeggen dat 
de West-Vlaamse jongeren op morfosyntactisch vlak misschien wel standaardtaliger spreken, maar met de 
aanwezigheid van een accent werd in dit onderzoek weinig rekening gehouden.  
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en informele situaties bijna altijd dialect zouden spreken, zou tussentaal bij hen weinig aan bod 

komen. Een tweede factor zou het ‘West-Vlaamse minderwaardigheidscomplex’ zijn: omdat West-

Vlamingen vaak geconfronteerd zouden worden met hun ‘gebrekkige taalgebruik’, zouden ze hun 

standaardtaalgebruik net meer verzorgen. Wat de attitude tegenover tussentaal betreft, stelt 

Willemyns (2007: 275): “The attitudes of the West-Flemings toward the intermediate variety [are] 

more negative than elsewhere”. Ook Ghyselen (2010) geeft aan dat West-Vlamingen vrij negatief 

staan tegenover tussentaal, in het bijzonder tegenover de eigen, West-Vlaamse tussentaal. Impe & 

Speelman (2007: 122-123) verklaren dat als volgt: “Ten gevolge van hun ‘ondergeschikte’ positie en 

de daarmee samenhangende hogere normgevoeligheid keren zij zich meer dan andere sprekers af van 

laaggewaardeerde taalvariëteiten en willen ze zich tegelijk meer dan andere sprekers conformeren 

met prestigieuze taalvariëteiten”.   

 

Toch neemt tussentaalgebruik in West-Vlaanderen toe: er is steeds meer plaats voor tussentaal als 

omgangstaal (Ghyselen 2012). Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met de verdwijning van de 

dialecten als moedertaal (Ghyselen 2012). Ghyselen & De Vogelaer (2013: 167) suggereren dan ook 

een verband tussen het dialectverlies en de opkomst van tussentaal: “The rapid spread of Tussentaal 

seems to correlate organically with the loss of language varieties in which speakers can express 

regional identity. The survival of these varieties, conversely, conditions the growth of Tussentaal”. 

Ook Ghyselen & Van Keymeulen (2014) merken op dat niet-dialectsprekers in thuissituaties en 

informele situaties bijna altijd voor tussentaal kiezen. Verder blijkt ook uit het attitudeonderzoek van 

De Baets (2013) dat West-Vlaamse jongeren steeds meer positief ingesteld zijn tegenover tussentaal: 

het is een vorm van taalgebruik waarbij ze zich comfortabel voelen.  

 

Het lijkt wel zo te zijn dat West-Vlaamse taalgebruikers hun eigen taalgebruik vaker als dialectisch 

beschouwen dan inwoners uit andere regio’s (Ghyselen 2012, Ghyselen & Van Keymeulen 2014, 

Impe & Speelman 2007). Ook Willemyns (1979: 153-154) merkte dat in 1979 al op:  

 

Meer dan sprekers uit de andere regio’s zouden Limburgers en West-Vlamingen het gevoel hebben dat 

hun dialect sterk afwijkt van de standaardtaal. Daardoor zouden ze eerder geneigd zijn om hun 

regionaal gekleurd taalgebruik het label ‘dialect’ te geven.  

 

Daarnaast lijken West-Vlaamse jongeren zich ook bewuster te zijn van de afstand tussen dialect en 

standaardtaal (De Caluwe 2009, Lemahieu 2008). De Caluwe (2009) stelt immers dat West-Vlaamse 

jongeren, in tegenstelling tot jongeren uit andere regio’s, een bipolair model gebruiken in plaats van 
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een geïntegreerd model omgangstaal-standaardtaal. Voor West-Vlaamse jongeren zouden West-

Vlaams en standaardtaal twee duidelijk te onderscheiden variëteiten zijn (De Caluwe 2009: 20):  

 

Als de mensen van het CGN om standaardtaal vragen, ruilen de West-Vlaamse jongeren hun 

natuurlijke code voor informele gesprekken – het West-Vlaamse dialect of regiolect – in voor de andere, 

standaardtalige code. Dat is een systeemwissel, en die gebeurt dan ook tamelijk consequent.  

 

1.3.4. De taalsituatie in Tielt: een stad in een overgangsgebied  

In deze paragraaf hebben we het kort over de setting van dit onderzoek: de West-Vlaamse stad Tielt. 

Eerst bespreken we in § 1.3.4.1. de geografische ligging en daarna gaan we in § 1.3.4.2. in op de 

ligging van Tielt in het West-Vlaamse dialectgebied en welke gevolgen die ligging heeft voor de 

taalsituatie.  

 

1.3.4.1. Geografische ligging  

De stad Tielt ligt in het oosten van de provincie West-Vlaanderen (zie Figuur 5), op de grens met de 

provincie Oost-Vlaanderen. Tielt heeft een oppervlakte van 6851 hectare, en drie deelgemeenten: 

Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle. In december 2012 woonden er 19 974 mensen in Tielt (bron: 

http://www.tielt.be/site/StadTielt/OnzeStadTielt/Tieltincijfers.aspx, laatst geraadpleegd op 

20/07/2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Geografische ligging van de stad Tielt                                                                                                                
(bron: http://www.vlaanderen-fietsland.be/fietsroutes.php?gemeente=tielt, laatst geraadpleegd op 20/07/2015) 
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1.3.4.2. Ligging in het West-Vlaamse dialectgebied  

Door de perifere ligging van het West-Vlaamse taalgebied ten opzichte van de taalvernieuwende 

centra (zoals Brabant) is het West-Vlaams relatief homogeen gebleven (Devos 2006). Toch is er 

binnen dat dialectgebied ook sprake van verscheidenheid. Het West-Vlaamse taallandschap kan dan 

ook onderverdeeld worden in vier subdialecten (zie Figuur 6): Noord-West-Vlaams, westelijk West-

Vlaams, continentaal West-Vlaams en de overgangsdialecten tussen West- en Oost-Vlaams (Devos 

2006). Binnen het West-Vlaams is de opvallendste tegenstelling die tussen het noorden en het 

westen enerzijds, die samen het gebied vormen van Kust-West-Vlaams, en het zuidoosten anderzijds, 

waar continentaal West-Vlaams wordt gesproken (Devos 2006). Een brede isoglossenbundel vormt 

de overgang tussen de twee gebieden, maar ook binnen de gebieden van de verschillende subdialecten 

is de situatie niet volledig homogeen (Devos 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stad Tielt ligt in het gebied van het continentaal West-Vlaams, maar wel heel erg dicht bij de 

overgangszone van de West-Vlaamse naar de Oost-Vlaamse dialecten (Devos 2006). Die ligging heeft 

gevolgen voor de dialectvastheid van de stad. Ghyselen en Van Keymeulen (2014) komen tot de 

conclusie dat er in het dialectgebied waar westelijk West-Vlaams gesproken wordt, significant meer 

competente dialectsprekers zijn dan in de rest van West-Vlaanderen. Het West-Vlaamse dialect staat 

dus minder sterk in het dialectgebied waartoe Tielt behoort. Als het inderdaad zo is dat tussentaal 

sterker staat in gebieden waar dialect verdwijnt (Ghyselen & De Vogelaer 2013), dan zou de attitude 

Figuur 6: Het West-Vlaamse dialectgebied 
(Devos 2006: 53) 
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van de jongeren tegenover tussentaal positiever kunnen zijn in het gebied rond Tielt dan in het 

westen van West-Vlaanderen, bijvoorbeeld in Ieper en Poperinge, het onderzoeksgebied van Ghyselen 

(2010, 2012). Die positieve attitude zou dan ook meer aansluiten bij de attitudes van de jongeren uit 

het volledige Vlaamse taalgebied, waardoor we de resultaten en de tendensen van dit onderzoek na 

grondiger kwalitatief en kwantitatief diepteonderzoek voorzichtig zouden kunnen projecteren op een 

groter geografisch gebied. Vanuit dit oogpunt is de stad Tielt een zeer interessant onderzoeksgebied.  

 

1.4. Toekomstperspectieven   
Hoe zal het Nederlands in Vlaanderen er in de toekomst uitzien? Het lijkt erop dat de autonome en 

lokale dialecten, die als eerste taal verworven worden, volledig uit het Vlaamse taallandschap zullen 

verdwijnen (Ghyselen & Van Keymeulen 2013). Dat heeft alles te maken met het proces van 

dialectverlies, dat steeds sneller lijkt te gaan (zie ook § 1.2.1. en § 1.3.1.). Ondertussen lijken die 

oorspronkelijke dialecten steeds meer vervangen te worden door genivelleerde dialecten (Ghyselen & 

Van Keymeulen 2014), die soms door jongeren wel als een tweede taal verworven worden (Rys 

2007). Die dialecten convergeren vaak met standaardtaal en ook met elkaar, zodat regiolecten 

ontstaan. Of die genivelleerde dialecten wel zullen overleven, is nog maar de vraag.  

 

Relevanter voor dit onderzoek is de toekomst van tussen- en standaardtaal waarvoor we vier 

scenario’s kunnen schetsen. Een eerste scenario (Geeraerts 2001, Goossens 2000) is dat, omdat het 

standaardiseringsproces in Vlaanderen nog niet helemaal voltooid zou zijn, tussentaal enkel een 

tijdelijk tussenstadium zou zijn in de ontwikkeling naar een informele spreektaal die dicht aanleunt 

bij standaardtaal. Zo zou er een nieuwe diglossie ontstaan in Vlaanderen: aan de ene kant is er 

formele standaardtaal en aan de andere kant informele standaardtaal, die toch nog wat regionale 

elementen bevat. Dat scenario kan enkel realiteit worden wanneer tussentaal door de taalgebruikers 

wordt beschouwd als een onvolwaardige taal, maar dat lijkt, rekening houdend met de snelle 

expansie van tussentaal, niet zo te zijn. Een tweede scenario (Geeraerts 2001) is dat het Belgisch-

Nederlands steeds informeler zou worden, waardoor tussentaal na verloop van tijd de plaats van het 

Belgisch-Nederlands zou innemen. Een destandaardisering zou daarvan het gevolg zijn. Dat scenario 

veronderstelt een negatieve attitude tegenover Algemeen Nederlands, dat als waardeloos zou worden 

beschouwd om daarna volledig door tussentaal vervangen te worden. Van die erg negatieve attitude 

tegenover standaardtaal lijkt er tot nog toe geen sprake te zijn (De Caluwe 2002, Geeraerts 2001, 

Lybaert 2014). Een derde scenario (Geeraerts 2001, Grondelaers & Van Hout 2011) voorspelt dat de 

taalsituatie min of meer stabiel zou blijven. Dat zou zo zijn wanneer taalgebruikers Algemeen 

Nederlands als de formele norm blijven accepteren en willen behouden, maar in informele situaties 
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wel kiezen voor tussentaal. Een vierde scenario tot slot is dat het Vlaamse taallandschap de vorm zou 

aannemen van een diglossie met tussentaal en standaardtaal als de twee vormen van het Nederlands 

(Ghyselen & Van Keymeulen 2014, Goossens 2000). Daarna zou die diglossie volgens Taeldeman 

(2008) ook kunnen evolueren naar een diaglossie, met tussen tussentaal en standaardtaal een 

continuüm aan variëteiten.  

 

Wat we dus bijna met zekerheid kunnen stellen, is dat het continuüm tussen tussentaal en 

standaardtaal erg bepalend zal zijn voor de taaltoekomst van het Nederlands in Vlaanderen (De 

Caluwe 2002). Om een beter beeld te krijgen van de richting waarin onze taal evolueert, is attitude- 

en perceptieonderzoek erg verhelderend. In de visies op de taaltoekomst van Vlaanderen is tot nu toe 

erg weinig rekening gehouden met de attitudes van jonge Vlamingen en met de manier waarop 

modale, jonge taalgebruikers de taalsituatie in Vlaanderen op macroniveau en op microniveau 

percipiëren. Met dit attitude- en perceptieonderzoek bij West-Vlaamse jongeren, dat gebeurt aan de 

hand van kwalitatieve diepte-interviews, willen we daar verandering in brengen.  
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2. Attitude en perceptie 
In de inleiding en in het eerste hoofdstuk over de taalsituatie in Vlaanderen lieten we de termen 

‘attitude’ en ‘perceptie’ vallen, maar wat wordt precies met die concepten bedoeld? Op die vraag 

willen we in dit hoofdstuk een antwoord geven. In § 2.1. geven we een theoretisch achtergrondkader 

bij de concepten ‘attitude’ en ‘perceptie’ en in § 2.2. hebben we het over het onderzoek naar 

taalattitudes en -percepties in het bijzonder.  

 

2.1. Theoretisch achtergrondkader  
In deze paragraaf schetsen we een theoretisch achtergrondkader bij de concepten ‘attitude’ en 

‘perceptie’. In § 2.1.1. hebben we het over attitude en maken we een onderscheid tussen de 

mentalistische en de behavioristische visie, waarna we dieper ingaan op de attitudemodellen die 

binnen de mentalistische visie centraal staan. In § 2.1.2. definiëren we het concept ‘perceptie’. 

 

2.1.1. Attitude 

‘Attitude’ definiëren is allesbehalve eenvoudig: het concept wordt in de literatuur immers op 

verschillende manieren gekarakteriseerd. In navolging van Agheyisi & Fishman (1970) kunnen we 

twee visies op attitude onderscheiden: de mentalistische visie en de behavioristische visie. 

Mentalisten definiëren het concept ‘attitude’ als “a mental state of readiness, organised through 

experience, exerting a directive or dynamic influence upon the individual’s response to all objects and 

situations with which it is related“ (Allport 1935: 45). Attitude wordt beschouwd als een 

hypothetisch construct dat niet direct waarneembaar is, maar enkel afgeleid kan worden uit bepaalde 

responsen die aan de hand van bepaalde stimuli opgewekt worden (Van Der Plight & Devries 1995). 

Taalattitudes kunnen, volgens de mentalisten, dan ook niet direct afgeleid worden uit het reële 

taalgedrag van individuele taalgebruikers. Behavioristen (zie o.m. Gass & Seiter 1999) stellen 

daarentegen dat een attitude wel duidelijk wordt bij de directe observatie van individueel gedrag. Op 

de behavioristische visie is al heel wat kritiek geuit: zo stellen Van Der Plight & Devries (1995) en 

De Valck (2007) dat (taal)attitude en (taal)gedrag niet noodzakelijk overeen hoeven te komen en dat 

attitude ook door andere factoren dan gedrag bepaald kan worden. Het onderscheid tussen het 

mentalisme en het behaviorisme wordt ook duidelijk uit de visie op de structuur van een attitude. 

Terwijl de mentalistische visie uitgaat van een multidimensionele attitude, vertrekt de 

behavioristische visie vanuit een unidimensionele attitude.  
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Het traditionele mentalistische attitudemodel (zie Figuur 7) heeft drie dimensies of componenten: 

een cognitieve component, een affectieve component en een gedragscomponent (De Valck 2007).    

 

Attitudes are cognitive insofar as they contain or comprise beliefs about the world, and the relationships 

between objects of social significance […]. Attitudes are affective in that they involve feelings about the 

attitude object. This affective aspect of attitudes is a barometer of favourability and unfavourability. […] 

Thirdly, the behavioural component of attitudes concerns the predisposition to act in certain ways, and 

perhaps in ways that are consistent with our cognitive and affective judgements (Garret 2010: 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder meer Van Der Plight & Devries (1995) en De Valck (2007) hebben ondertussen echter het 

problematische karakter van het traditionele mentalistische attitudemodel aangetoond, waardoor het 

als verouderd en ongeschikt wordt beschouwd voor nieuw attitudeonderzoek. De Valck (2007: 32-

33) omschrijft het probleem als volgt: 

 

In het traditionele theoretische model wordt bijvoorbeeld aangenomen dat de drie componenten -de 

gedragscomponent, de affectieve en cognitieve component- op hetzelfde ‘niveau’ en onafhankelijk van 

elkaar bijdragen tot de attitude. De gedragscomponent staat in dit model dus niet direct in relatie tot de 

affectieve en cognitieve component. Dat is een simplistische voorstelling. Het is namelijk logischer en 

realistischer de gedragscomponent als een soort van ‘resultante’ van de affectieve en cognitieve 

component te beschouwen. […] Het traditionele attitudemodel vertoont niet alleen theoretische 

tekortkomingen, het is verder ook niet in staat bepaalde onderzoeksresultaten te verklaren. […] 

Wanneer een attitudemodel eenmaal gevormd is, blijft die volgens het model immers stabiel. Dat komt 

doordat de cognitieve, affectieve en gedragscomponent enkel betrekking hebben op het attitudeobject, 

zodat een externe factor als de onderzoeker geen verandering in attitude uit kan lokken. Het 

traditionele driecomponentenmodel is dus verouderd en ongeschikt om nieuw attitudeonderzoek op te 

baseren. 

Figuur 7: Het traditionele mentalistische attitudemodel 
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Nieuwe, meer werkbare modellen zijn ondertussen ontwikkeld, zoals het model van Van Der Plight 

& Devries (1995) (zie Figuur 8). Volgens dat nieuwe model (De Valck 2007, Van Der Plight & 

Devries 1995) liggen twee soorten informatie aan de basis van attitudevorming: enerzijds zijn er de 

overtuigingen of beliefs met betrekking tot het attitudeobject en anderzijds zijn er de emoties die het 

attitudeobject oproept. In navolging van De Valck (2007: 33) omschrijven we beliefs als “alle 

mogelijke mentale (geen emotionele) associaties met het attitudeobject”. Het kan daarbij gaan om de 

associatie van een eigenschap, een situatie, een inschatting, een object, enz. Emotionele reacties 

omschrijven we, in navolging van De Valck (2007: 34), als “emoties, stemmingen en gevoelens, zoals 

angst, ongemak, woede, vreugde, afschuw, …”. Typisch voor emotionele reacties is dat ze “in 

tegenstelling tot beliefs, spontaan opduiken wanneer proefpersonen met het attitudeobject 

geconftonteerd worden of eraan denken” (De Valck 2007: 34). Enige relativering is hier echter op zijn 

plaats: beliefs en emotionele reacties zijn immers geen twee duidelijk te onderscheiden categorieën, 

maar veeleer twee polen op een continuüm: “Er bestaan dus duidelijke beliefs en duidelijke 

emotionele reacties, met daartussen een uitgebreid spectrum aan meer en minder emotioneel getinte 

beliefs en reacties” (De Valck 2007: 34).  

 

Beliefs en emotionele reacties worden tegen elkaar afgewogen in een cognitief, meestal onbewust 

verwerkingsproces, dat een basisattitude als resultaat heeft (De Valck 2007, Van Der Plight & 

Devries 1995). Die basisattitude geeft vorm aan een gedragsintentie, i.e. “een voorloper van het gedrag 

dat een individu op basis van zijn attitudes vertoont” (De Valck 2007: 34). Tal van factoren (zoals 

bijvoorbeeld de sociale norm) kunnen nog op die gedragsintentie inwerken, zodat het eigenlijke 

gedrag uiteindelijk nog afwijkt van de gedragsintentie (De Valck 2007, Van Der Plight & Devries 

1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: Het nieuwe attitudemodel  
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In dit theoretisch achtergrondkader hebben we het enkel over de mentalistische multidimensionele 

attitude, omdat dat model het meest relevant is voor ons onderzoeksopzet. Het gaat in dit onderzoek 

immers niet om de observatie van reëel taalgedrag, maar wel om de gerapporteerde attitudes van 

jongeren: vooral wat de informanten op een expliciete en directe manier opmerken over taalvariatie in 

Vlaanderen in het algemeen, en over tussentaal in het bijzonder, is van belang. Verder willen we ook 

een beeld schetsen van hun attitudes door bepaalde tendensen indirect af te leiden uit de manier 

waarop jongeren over taalvariatie in Vlaanderen praten en uit de manier waarop ze taalgebruik 

labelen. In navolging van Lybaert (2014: 22), verwijzen we met de term ‘label’ naar “alle benamingen 

die de informanten geven aan verschillende vormen van taalgebruik”, van taalnamen tot associaties.  

 

2.1.2. Perceptie  

Niet los te koppelen van attitude, is perceptie. In navolging van Preston (1989) onderscheiden we 

twee betekenissen voor dat concept. Enerzijds definieert Preston (1989) een perceptie vrij algemeen 

als een waarneming waarbij zintuiglijke informatie ontvangen en verwerkt wordt. Anderzijds heeft 

Preston (1989) het ook over talige percepties op macroniveau: het gaat daarbij om de mate waarin 

een individu verschillende taalvariëteiten herkent en begrijpt, en ook om waar een individu de 

grenzen tussen de verschillende variëteiten situeert. Omdat we willen nagaan hoe jongeren 

taalvariatie in Vlaanderen percipiëren, staat de tweede definitie in dit onderzoek centraal.  

Perceptieonderzoek vertrekt steeds vanuit het standpunt van de taalkundige leek en kadert daarom 

binnen het domein van de ‘folk linguistics’, dat werd ontwikkeld als reactie op het traditionele 

taalattitudeonderzoek waarin geen of weinig rekening werd gehouden met de conceptualisering en 

perceptie van de taaltoestand door de informanten (Lybaert 2014, Preston 1989). Onderzoek naar 

percepties van modale taalgebruikers wordt, volgens taalkundigen zoals Preston (1989) en Soukup 

(2009), beschouwd als de fundamentele stap naar een beter inzicht in de attitude van taalgebruikers.  

 

Tot nu toe is er weinig onderzoek gebeurd naar de percepties van taalvariatie in Vlaanderen door 

modale taalgebruikers, op het onderzoek van Lybaert (2014) bij volwassen taalgebruikers na. In het 

perceptieonderzoek dat dus al gebeurde, werd zelden of nooit gefocust op de percepties van jonge 

taalgebruikers. Daar willen we met dit onderzoek verandering in brengen. Op macroniveau gaan we 

na hoe West-Vlaamse veertien- en achttienjarige jongeren taalvariatie in Vlaanderen percipiëren: 

welke vormen van taalgebruik onderscheiden de jongeren? Op microniveau onderzoeken we op basis 

van welke specifieke kenmerken de jongeren die verschillende vormen van taalgebruik 

onderscheiden: focussen de jongeren vooral op lexicale, morfosyntactische of fonologische 

kenmerken? 
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2.2. Taalattitude en -perceptieonderzoek  
In deze paragraaf hebben we het in § 2.2.1. over het belang van taalattitude en -perceptieonderzoek, 

en in § 2.2.2. gaan we in op het nut van taalattitude en -perceptieonderzoek bij kinderen en jongeren.  

 

2.2.1. Taalattitude en -perceptieonderzoek: waarom?  

Om het taalgedrag van taalgebruikers en taalvariatie binnen een taallandschap adequaat te kunnen 

verklaren, is taalattitude- en perceptieonderzoek van belang (Knops & Van Hout 1988). Taalattitudes 

en -percepties beïnvloeden voor een stuk de taalkeuze van taalgebruikers (Knops & Van Hout 1988) 

en die taalkeuzes bepalen mee de toekomst van het taallandschap. Dat de taalkeuze voor een deel 

door taalattitudes beïnvloed wordt, heeft te maken met de rol die taalattitudes spelen bij de 

profilering en de positionering van sprekers (Garret 2010). Een taalattitude bepaalt immers mee hoe 

een taalgebruiker reageert op een bepaalde vorm van taalgebruik en -gedrag, maar beïnvloedt ook of 

een taalgebruiker al dan niet kiest voor een bepaalde vorm van taalgebruik (Garret 2010, Knops & 

Van Hout 1988).  

 

Vanuit het idee dat taal niet alleen gebruikt wordt om een boodschap over te brengen, maar ook om 

een eigen identiteit uit te drukken (Garret 2010), worden taalattitudes niet alleen verbonden met 

bepaalde vormen van taalgebruik, maar ook met de sprekers van die vormen van taalgebruik. Zo 

worden standaardvariëteiten en hun sprekers vaak geassocieerd met status- en prestigekenmerken, 

terwijl niet-standaardvariëteiten en hun sprekers nauwelijks gekoppeld worden aan zulke kenmerken 

(zie § 1.2.2.3.). Wanneer die gelijkenissen tussen sprekers uitvergroot worden, kan sociale 

categorisatie ontstaan die leidt tot de ontwikkeling van sociale stereotypes (Garret 2010). Denk 

bijvoorbeeld aan het type van de ‘domme en boerse dialectspreker’ dat staat tegenover het type van 

de ‘hooggeschoolde en welgestelde standaardtaalspreker’.  

 

Attitudes kunnen op latere leeftijd ontstaan, maar worden, volgens De Valck (2007) en Knops & Van 

Hout (1988), ook al voor een groot deel tijdens het proces van socialisatie gevormd. Die socialisatie 

bestaat uit twee cruciale periodes: de primaire socialisatie tijdens de eerste levensjaren, waarbij de 

ouders of eventuele verzorgers een belangrijke rol spelen en de secundaire socialisatie, die van start 

gaat wanneer het kind naar school gaat en zo in contact komt met een brede maatschappelijke 

omgeving (De Valck 2007). Taalattitudes worden ook niet alleen bepaald door, maar bepalen ook zelf 

de sociale structuur en het culturele waardensysteem van een taalgemeenschap, aldus Knops & Van 

Hout (1988).   
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Taalattitudes (en -percepties) vertellen ons dus niet alleen iets over de taalkeuze van taalgebruikers, 

maar ook over hun reacties op het taalgebruik en taalgedrag van anderen. Onderzoek naar attitudes 

en percepties is ook van cruciaal belang om de ontwikkeling van sociale stereotypes te kunnen volgen 

en om de (sociale) structuur van een taalgemeenschap te kunnen weergeven. Die factoren spelen op 

hun beurt een bepalende rol in de toekomst van het taallandschap.  

 

Meer specifiek met betrekking tot taalperceptie, stelden we in § 2.1.2. al dat onderzoek naar 

percepties van taalkundige leken wordt beschouwd als de fundamentele stap naar een beter inzicht in 

de taalattitudes van taalgebruikers (Preston 1989, Soukup 2009). Soukup (2009) merkt op dat het 

moeilijk is om de resultaten van attitudeonderzoek te interpreteren zonder een duidelijk beeld te 

hebben van hoe de informanten de taalsituatie precies percipiëren. Lybaert (2014: 25) beklemtoont, 

in navolging van Edwards (1999), dat er nood is aan “een soort ‘mental map’ van regionale en 

stilistische variatie”. In dit onderzoek willen we een ‘mental map’ van het taallandschap in 

Vlaanderen tekenen, op basis van de taalpercepties van de jongeren.  

 

In dit onderzoek willen we aan de hand van taalattitudes en -percepties nagaan hoe West-Vlaamse 

jongeren de verhouding van de ene variëteit tegenover de andere variëteiten in het talige continuüm 

zien, en welk taalgebruik voor hen het default-taalgebruik is. Ook willen we te weten komen op basis 

van welke taalkenmerken de jongeren die verschillende variëteiten onderscheiden. Verder willen we 

met dit onderzoek ook zorgen voor een beter inzicht in de manier waarop gedacht wordt over 

sprekers die gelinkt worden aan een bepaalde variëteit, omdat attitudes tegenover specifieke 

taalvariëteiten vaak verbonden zijn met attitudes tegenover de sprekers van die taalvariëteiten.  

  

2.2.2. Taalattitude en -perceptieonderzoek bij jongeren  

In dit onderzoek staan taalattitudes en -percepties van veertien- en achttienjarige jongeren centraal. 

Die leeftijdsgroep hebben we heel bewust gekozen. In de eerste plaats is het zo dat de taalattitudes 

en -percepties van jongeren een invloed hebben op de ontwikkeling van het Vlaamse taallandschap. 

Of jongeren een onderscheid maken tussen standaardtaal, tussentaal en dialect, op basis van welke 

kenmerken ze dat doen en wat hun attitudes zijn tegenover talige variatie in Vlaanderen, zijn drie 

vragen waarop het antwoord van onmiskenbaar belang is. Omdat in dit onderzoek het spanningsveld 

tussen tussentaal en Algemeen Nederlands centraal staat, zijn jongeren de ideale leeftijdsgroep: uit 

onderzoek blijkt immers dat zij steeds vaker tussentaal als moedertaal hebben (zie o.m. Ghyselen & 

De Vogelaer 2013) en dat tussentaal voor hen de “gewone omgangstaal” is (De Caluwe 2009: 17).  
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In 1964 ontwikkelde Labov een model dat verschillende fasen onderscheidt in de ontwikkeling van 

sociolinguïstische competenties bij kinderen. Elk opgroeiend kind zou daarbij zes fasen doorlopen en 

een taalgebruiker zou pas vanaf de leeftijd van veertien of vijftien jaar sociale percepties en een besef 

van (stilistische) variatie ontwikkelen, aldus Labov (1964). Ondertussen lijkt die hypothese echter 

wat achterhaald. Uit internationaal onderzoek (zie o.m. Day 1982, Huguet en Llurda 2001, Rosenthal 

1974) is immers duidelijk geworden dat kinderen al op erg jonge leeftijd (zelfs vanaf drie jaar) in 

staat zijn om talige oordelen te geven. Zo toonde Rosenthal (1974) aan dat driejarige kleuters het 

onderscheid kunnen maken tussen Standaard Amerikaans Engels en Afrikaans Amerikaans Engels en 

stelt Day (1982: 116) dat “children from an early age are able to discriminate linguistically”. Ook De 

Valck (2007) haalt, in navolging van Deprez & Persoons (1987), aan dat drie- tot vierjarige kinderen 

zich al bewust zijn van etnische verschillen, dat vijfjarige kinderen een waardeoordeel kunnen 

toekennen aan die verschillen en dat zevenjarige kinderen al hechte attitudes hebben gevormd.  

 

Uit een recent Grieks attitude- en perceptieonderzoek bij lagere schoolkinderen (Papazachariou, 

Fterniati, Archakis & Tsami 2015) blijkt dat tien- tot twaalfjarigen al beïnvloed worden door de 

standaardiseringsideologie (zie ook § 1.2.2.3.), waardoor ze niet-standaardtalige variëteiten zouden 

stigmatiseren. Ook koppelen de kinderen de verschillende taalvariëteiten aan verschillende 

geografische gebieden, verschillende communicatieve settings en verschillende sociale klassen: zo 

worden niet-standaardtalige variëteiten geassocieerd met rurale gebieden en informele 

communicatieve situaties. De kinderen beoordelen de sprekers van niet-standaardtalige variëteiten 

positief wanneer ze het lokale dialect enkel spreken binnen het beperkte geografische gebied waaruit 

het dialect afkomstig is.  

 

Toch is er een verschil in attitudevorming bij pakweg een vijfjarige kleuter en een zestienjarige 

adolescent. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het attitudeonderzoek van Toye (2013) bij vier 

leeftijdsgroepen: acht- tot tienjarigen, elf- tot twaalfjarigen, dertien- tot veertienjarigen en zeventien- 

tot achttienjarigen. Toye (2013) concludeert dat de leeftijd van de informanten een invloed heeft op 

hun attitudes: de taalattitudes van de informanten met de hoogste leeftijd zijn meer uitgesproken dan 

de taalattitudes van de informanten met de laagste leeftijd. “Adolescenten ontwikkelen […] de 

taalattitudes die de taalgemeenschap van hen verwacht, wat duidelijk wijst op een ontwikkeling van 

sociolinguïstische monitoring”, aldus Toye (2013: 76). In navolging van Giles (1970) stelt Toye 

(2013) ook dat hoe hoger de leeftijd van de informanten is, hoe objectiever de informanten zijn in 

hun oordelen. Verder concludeert Toye (2013: 77) dat: “Hoe ouder een individu wordt, hoe beter hij 

of zij linguïstische onderscheidingen kan maken en accenten geografisch kan situeren”. Hoewel 
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Vlaamse jongeren dus al van op een relatief vroege leeftijd attitudes ontwikkelen tegenover 

standaardtaal, tussentaal en dialect, zijn de taalattitudes het meest stabiel bij dertien- tot 

veertienjarigen en zeventien- tot achttienjarigen (Toye 2013).  
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3. Methodologie  
In dit hoofdstuk komt het onderzoeksdesign aan bod. In § 3.1. hebben we het over de 

dataverzamelingsmethode. Het profiel van de informanten beschrijven we in § 3.2. en in § 3.3. 

bespreken we het onderzoeksopzet, waarna in § 3.4. een bespreking van het stimulusmateriaal volgt. 

In § 3.5. komt tot slot kort de gegevensverwerking aan bod.  

 

3.1. Dataverzamelingsmethode 
Om de attitudes en de percepties van jongeren tegenover taalvariatie in Vlaanderen in beeld te 

brengen, werken we in dit onderzoek, in navolging van Lybaert (2014), met een kwalitatieve en 

directe interviewmethode. Aan de jongeren werden tijdens een diepte-interview rechtstreeks 

verschillende vragen gesteld over het taalgebruik in zes stimulusfragmenten in het bijzonder, en over 

de taalsituatie in Vlaanderen in het algemeen.  

 

Een dergelijke aanpak kent voor- en nadelen. Een punt van kritiek is bijvoorbeeld dat informanten 

tijdens een interview enkel ‘overt beliefs’ zouden uitdrukken, terwijl het eerder ‘covert beliefs’ 

zouden zijn die verklaringen kunnen bieden voor taalveranderingsprocessen (Grondelaers & 

Kristiansen 2013). We gaan er echter vanuit dat ook onderliggende attitudes bij een direct interview 

afgeleid kunnen worden uit de manier waarop de informanten het hebben over taalvariatie en uit de 

manier waarop de informanten de verschillende taalvariëteiten labelen (zie o.m. Liebscher & Dailey-

O’Cain 2009). Een tweede punt van kritiek is vaak dat informanten niet zouden zeggen wat ze echt 

denken, maar in de plaats daarvan sociaal wenselijke antwoorden geven. Lybaert (2014) stelt echter, 

in navolging van Niedzielski & Preston (2000), dat dat, als dat inderdaad soms zo is, geen nadeel 

hoeft te zijn: de attitudes en de percepties van een volledige gemeenschap kunnen daardoor ineens 

mee in kaart worden gebracht. Agheyisi & Fishman (1970) stellen daarentegen dat de interactie 

tussen onderzoeker en informant er net voor kan zorgen dat de kans op eerlijke en ernstige 

antwoorden groter wordt. Een groot voordeel van de directe interviewmethode is dat informanten 

open en vrijuit kunnen antwoorden op de vragen en dat de interviewer waar nodig kan bijsturen en 

verduidelijken.  

 

Uit die open evaluaties en metatalige reflecties willen we afleiden hoe jongeren taalvariatie 

percipiëren. Op basis van de reacties die de informanten geven, willen we hun “mental models of 

language” (Berthele 2002: 29) achterhalen (Lybaert 2014). In navolging van Lybaert (2014), 

gebruiken we daarvoor een ‘discourse-based approach’, i.e. een kwalitatieve analyse van de interviews 
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waarbij de attitudes en de percepties van de sprekers centraal staan. Liebscher & Dailey-O’Cain 

(2009) onderscheiden drie vormen van een ‘discourse-based approach’. In dit onderzoek worden een 

‘content-based approach’ en een ‘turn-internal semantic and pragmatic approach’ gecombineerd. Een 

‘content-based approach’ wordt gebruikt om direct uitgedrukte taalattitudes en -percepties te 

analyseren en te categoriseren, terwijl bij een ‘turn-internal semantic and pragmatic approach’ veeleer 

gefocust wordt op de manier waarop iets gezegd wordt om zo onderliggende veronderstellingen te 

kunnen afleiden (Liebscher & Dailey-O’Cain 2009).  

 

3.2. Informanten 
De interviews werden afgenomen bij twintig informanten die per sociologische cel van vijf verschillen 

in leeftijd en sekse, zoals te zien is in Tabel 1. 

 

moedertaal Nederlands 
opleidingsniveau ASO 
woonplaats Tielt 
geboortejaar 
leerjaar SO 

2000 
tweede graad, eerste leerjaar 

1997 
derde graad, tweede leerjaar  

sekse man vrouw man vrouw 
aantal: 20 5 5 5 5 

Tabel 1: Sociologische cellen van de informanten 

 

Het gaat dus om vijf mannelijke veertienjarigen, vijf vrouwelijke veertienjarigen, vijf mannelijke 

achttienjarigen en vijf vrouwelijke achttienjarigen6. Alle informanten hebben dezelfde moedertaal, 

hetzelfde opleidingsniveau, en dezelfde woonplaats. In § 3.3.1. en § 3.3.2. bespreken we de 

verschillende factoren op basis waarvan de informanten geselecteerd werden: dat zijn respectievelijk 

de moedertaal, het opleidingsniveau en de woonplaats, en de sekse en de leeftijd. Een uitgebreid 

overzicht van alle informanten die aan het onderzoek meewerkten, alsook de begeleidende 

schriftelijke vragenlijsten, zijn terug te vinden in bijlage 1.    

 

 

                                                        
6 Bij de jongeren van het eerste leerjaar van de tweede graad SO werden de interviews afgenomen in november 
en december van het jaar 2014, waardoor alle informanten op het moment van het interview 14 jaar oud waren. 
Bij de jongeren van tweede leerjaar van de derde graad SO werden de interviews afgenomen in januari en 
februari van het jaar 2015, waardoor een deel van de informanten op het moment van het interview nog 17 jaar 
oud was, terwijl een ander deel van de informanten op het moment van het interview al 18 jaar oud was. Omdat 
wie in het jaar 1997 geboren is, in het jaar 2015 18 jaar oud wordt, hebben we het in dit onderzoek in het 
algemeen wel over achttienjarigen.   
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3.2.1. Moedertaal, opleidingsniveau en woonplaats  

Alle jongeren en hun ouders hebben het Nederlands als moedertaal. Er werden echter geen eisen 

gesteld wat het specifieke taalgebruik van de informanten en hun ouders betreft: er werd met andere 

woorden geen onderscheid gemaakt tussen Standaardnederlands, tussentaal of dialect als thuistaal. 

Alle informanten hebben verder hetzelfde opleidingsniveau: allemaal volgen ze les in het Algemeen 

Secundair Onderwijs, maar de specifieke afstudeerrichtingen (zoals bijvoorbeeld wetenschappen-

wiskunde, Latijn-moderne talen, humane wetenschappen, economie, …) verschillen wel van 

informant tot informant. Tot slot zijn alle informanten afkomstig uit en gaan ze allemaal naar school 

in de West-Vlaamse stad Tielt (zie ook § 1.3.4.).  

 

3.2.2. Sekse en leeftijd    

In dit onderzoek is het in de eerste plaats de bedoeling om een algemeen beeld te schetsen van de 

attitudes en de percepties van jonge, modale West-Vlaamse taalgebruikers tegenover het gesproken 

Nederlands in Vlaanderen. Naast dat algemene beeld, willen we ook nagaan of er een verschil is in 

attitude en perceptie, afhankelijk van de sekse of de leeftijd van de informanten. De parameters sekse 

en leeftijd zijn in dit onderzoek dan ook niet constant, in tegenstelling tot de parameters moedertaal, 

opleidingsniveau en woonplaats (zie § 3.3.1.).  

 

3.2.2.1. Sekse 

Wat de sekseverdeling van de informanten betreft, gaat het om een gelijke verdeling tussen de 

mannelijke en de vrouwelijke informanten: er zijn vijf mannelijke veertienjarigen, vijf vrouwelijke 

veertienjarigen, vijf mannelijke achttienjarigen en vijf vrouwelijke achttienjarigen. In totaal gaat het 

dus om tien jongens en tien meisjes.    

 

3.2.2.2. Leeftijd  

Lybaert (2014) werkt in haar onderzoek met informanten die behoren tot twee verschillende 

leeftijdscategorieën: de ene groep informanten is geboren tussen 1988 en 1991 en op het moment 

van het interview tussen 19 en 23 jaar oud, en de andere groep informanten is geboren tussen 1961 

en 1970 en op het moment van het interview tussen 41 en 50 jaar oud. In dit onderzoek herhalen we 

min of meer hetzelfde onderzoeksdesign bij informanten die een stuk jonger zijn. De ene helft van de 

informanten is geboren in 2000, is op het moment van het interview 14 jaar oud en zit in het eerste 

leerjaar van de tweede graad SO. De andere helft van de informanten is geboren in 1997, is op het 

moment van het interview 17 of 18 jaar oud en zit in het tweede leerjaar van de derde graad SO.  
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In een klein pilootonderzoek vooraf werden jongeren van verschillende leeftijden kort geïnterviewd 

om zo uit te maken vanaf welke leeftijd ze , binnen dit methodologisch opzet, enigszins in staat zijn 

om hun attitudes en percepties duidelijk te maken aan de hand van adequate antwoorden op de 

gestelde vragen (zie ook § 2.2.2.). Twaalf- en dertienjarige jongeren bleken hiervoor nog een beetje te 

jong en daarom kozen we voor veertienjarige jongeren als eerste groep informanten. Dat de tweede 

groep informanten bestaat uit zeventien- of achttienjarige jongeren, heeft twee redenen. Ten eerste 

moest het gaan om een groep jongeren die wat ouder is dan de veertienjarige informanten. Ten 

tweede moesten de jongeren ook jonger zijn dan de jongste groep informanten, met een leeftijd van 

19 tot 23 jaar, in het onderzoek van Lybaert (2014).  

 

Het verschil tussen een groep zeventien- en achttienjarigen en een groep negentien- tot 

drieëntwintigjarigen lijkt op het eerste gezicht niet zo groot wat de precieze leeftijd in jaren betreft. 

Toch kunnen we ervan uitgaan dat het exacte leeftijdsverschil niet zoveel uitmaakt omdat er zich 

rond die leeftijd heel wat veranderingen voordoen. De zeventien- en achttienjarigen in dit onderzoek 

volgen nog les in het secundair onderwijs, wonen nog bij hun ouders in hun geboortestreek en 

komen daardoor vooral in contact met de eigen taalvariëteit. De negentien- tot drieëntwintigjarigen 

in het onderzoek van Lybaert (2014) volgen les in het hoger onderwijs. Omdat in het hoger onderwijs 

jongeren van verschillende regio’s samenkomen, kunnen we ook veronderstellen dat die informanten 

veel vaker in contact gekomen zijn met verschillende regionale variëteiten van het Nederlands. We 

kunnen er ook van uitgaan dat negentien- tot drieëntwintigjaren een stuk ‘volwassener’ zijn dan 

zeventien- en achttienjarigen: factoren zoals op kot gaan, alleen gaan wonen, een serieuze relatie, een 

vaste job, … verhogen immers de autonomie van jongeren, wat althans in de westerse samenleving 

het belangrijkste kenmerk van volwassenheid is (Slot & van Aken 2013).  

 

3.3. Onderzoeksopzet 
De kwalitatieve en directe interviewmethode die in dit onderzoek gebruikt wordt, is gebaseerd op het 

onderzoeksdesign van Lybaert (2014). In § 3.4.1. bespreken we het onderzoeksopzet in het algemeen 

en daarna gaan we in § 3.4.2. in op de structuur van het interview in het bijzonder.  

 

3.3.1. Algemeen  

Elk interview, waarin vragen werden gesteld over het taalgebruik in zes stimulusfragmenten in het 

bijzonder, en over de taalsituatie in Vlaanderen in het algemeen, duurde ongeveer een half uur. Aan 

de informanten werd gevraagd om het taalgebruik in de fragmenten te benoemen, te beoordelen en te 
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lokaliseren. Daarbij was het ook de bedoeling dat de informanten duidelijk aangaven welke talige 

elementen voor hen doorslaggevend zijn bij die benoeming, die beoordeling en die lokalisatie. Verder 

werd telkens benadrukt dat het hun mening was die telde, en dat het niet om een loutere kennistest 

ging waarbij er zoiets bestaat als ‘hét’ juiste antwoord. Het exacte onderzoeksdoel werd dan ook niet 

kenbaar gemaakt aan de informanten. De interviewer was bij alle interviews dezelfde. Tijdens het 

interview stemde de interviewer haar taalgebruik af op dat van de informanten, die meestal kozen 

voor een vrij informele variëteit zoals tussentaal of informele standaardtaal.  

 

Alle informanten beluisterden elk stimulusfragment twee keer, en mochten bij de tweede beluistering 

notities nemen. Zo was het voor de informanten immers gemakkelijker om bepaalde talige elementen 

te onthouden en dat zorgde voor vrij gedetailleerde antwoorden. De verschillende geluidsfragmenten 

werden steeds in een willekeurige volgorde voorgelegd aan de informanten, om het volgorde-effect te 

vermijden (Soukup 2011). De informanten kregen tijdens de beluistering van de stimulusfragmenten 

geen transcriptie om mee te volgen. We volgen immers de redenering van Lybaert (2014) dat een 

transcriptie de perceptie teveel zou beïnvloeden. Bij een standaardtalige transcriptie zou het 

onderscheid tussen Standaardnederlands op papier en het niet-standaardtalige taalgebruik in de 

fragmenten immers te opvallend zijn. Een tussentalige transcriptie lijkt ook geen goed idee omdat 

een tussentalig schriftbeeld een opvallend contrast vormt met geschreven Standaardnederlands. 

 

Alle interviews werden achteraf op een eenduidige manier getranscribeerd, op basis van het Protocol 

voor Orthografische Transcriptie dat Lybaert (2014) heeft uitgewerkt. In bijlage 2 is het Protocol 

opgenomen en bijlage 3 bevat alle transcripties. De audio-bestanden van de opnames en van de 

stimulusfragmenten zijn terug te vinden op de bijvoegde usb-stick (zie bijlage 4).  

 

3.3.2. Structuur van het interview  

Tijdens een interview is er steeds een grote interactie tussen de interviewer en de geïnterviewde, en 

daarbij is het belangrijk om als interviewer in te spelen op wat de informant zegt. Omdat dat bij elke 

informant uiteraard verschillend is, is het bijna onmogelijk om elk interview vooraf tot in detail te 

structureren. Elk interview had in grote lijnen wel min of meer dezelfde structuur, die werd 

opgebouwd aan de hand van een begeleidende vragenlijst (zie bijlage 5).  

 

Als inleiding werd aan de informanten gevraagd om de taalsituatie in Vlaanderen te omschrijven. Zo 

werd meteen min of meer duidelijk hoe de informant in het algemeen taalvariatie in Vlaanderen 

percipieert. Die vraag is belangrijk omdat de interviewer op die manier te weten komt hoe de 
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informant een bepaalde taalvariëteit omschrijft en daarop kan inspelen tijdens de rest van het 

interview. Als de informant bepaalde vormen van intermediair taalgebruik niet vermeldde, dan had de 

interviewer het daar ook in de rest van het interview niet over. Na de inleidende vraag kregen de 

informanten een voor een de zes stimulusfragmenten te horen, en na elk fragment werd dieper 

ingegaan op het taalgebruik in het fragment. Eerst werd aan de informant gevraagd welk taalgebruik 

precies te horen was en waaraan hij/zij dat herkende. Daarna werd gepeild naar de herkomst van de 

spreker in het fragment, en opnieuw werd gevraagd naar talige elementen om de keuze voor een 

bepaalde regio te verantwoorden. Verder vroegen we ook steeds in welke situaties de informant het 

taalgebruik al dan niet gepast vond. Als laatste werd ook geprobeerd een beeld te schetsen van de 

attitudes van de informant door vragen te stellen zoals: “Wat vind je van dit soort taalgebruik?”. Die 

vraag bleek niet altijd vanzelfsprekend te zijn voor de jongste informanten, en daarom werd af en toe 

een adjectief, zoals ‘zakelijk’, ‘spontaan’, ‘sympathiek’, ‘boers’, enz. gesuggereerd door de interviewer. 

Er werd wel sterk op gelet dat de adjectieven niet te sturend overkwamen, zodat de informanten nog 

steeds vrijuit de fragmenten konden evalueren aan de hand van een eigen opinie. Na de vragenreeks 

luisterden de informanten nog een tweede keer naar het fragment, waarbij ze de kans kregen om 

notities te nemen van alles wat hen opviel. Na de tweede beluistering kregen de informanten de kans 

om nog extra elementen op te merken, en om hun oordeel eventueel wat bij te sturen.  

 

Nadat alle fragmenten beluisterd waren, gingen we op het einde van het interview dieper in op de 

status van zes West-Vlaamse tussentaalkenmerken. Dat gebeurde wel enkel als die kenmerken 

tijdens het interview zelf nog niet aan bod gekomen waren. Door uitdrukkelijk naar bepaalde 

kenmerken te vragen wordt het mogelijk om de opvattingen van alle informanten over een en 

hetzelfde kenmerk te vergelijken. Zo zijn we niet afhankelijk van of de informanten het kenmerk al 

dan niet zelf vermelden. Het gaat om de volgende kenmerken, die we selecteerden op basis van De 

Caluwe (2006), Devos & Vandekerckhove (2005) en Taeldeman (2009):  

 

• de laryngalisering van de [ɣ] zodat die als een [h] wordt uitgesproken 

• de procope en apocope: het wegvallen van klanken aan het begin en aan het einde van een 

woord, zoals in de voorbeeldzin da ebde eel goe gedaan in plaats van dat heb je heel goed gedaan   

• het gij/ge-systeem in de tweede persoon bij de persoonlijke voornaamwoorden  

• de diminutieven op -ke, zoals in het verkleinwoord boekske in plaats van boekje   

• de verbuiging van lidwoorden, zoals in den ond in plaats van de hond 

• subjectsreduplicatie, zoals in keb kik da nie gedaan in plaats van ik heb dat niet gedaan  
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3.4. Stimulusmateriaal  
Elk interview werd opgebouwd rond zes stimulusfragmenten, die steeds de aanleiding vormden voor 

een gesprek over taalvariatie in Vlaanderen. De stimulusfragmenten die in dit onderzoek gebruikt 

worden, zijn dezelfde als die die Lybaert (2014) voor haar onderzoek nauwkeurig selecteerde. Het 

gaat om zes fragmenten waarin natuurlijk en spontaan taalgebruik te horen is.  

 

Het nadeel bij zulke fragmenten is dat factoren zoals stemkwaliteit, accent, persoonlijkheid en 

onderwerp niet gemakkelijk onder controle te houden zijn. Toch kunnen we ervan uitgaan dat de 

impact van die factoren vrij beperkt is, omdat aan de informanten expliciet gevraagd werd om niet de 

spreker, maar wel het taalgebruik te evalueren. Het gebruik van spontaan en natuurlijk taalgebruik 

heeft ook voordelen wat de perceptie op microniveau betreft. Terwijl in sociolinguïstisch onderzoek 

vaak een linguïstische variabele per keer wordt bestudeerd, kunnen we in dit onderzoek het 

totaalbeeld van een variëteit schetsen. Onze focus ligt dan ook op de identificatie van een 

verzameling talige kenmerken die voor jonge West-Vlamingen al dan niet bepalend zijn bij hun 

perceptie van taalvariatie in Vlaanderen. Lybaert (2014) selecteerde de fragmenten nauwkeurig uit 

het Vlaamse deel van het Corpus Gesproken Nederlands, een databank voor het hedendaagse Nederlands, 

die bestaat uit een grote verzameling van spraakopnames en orthografische transcripties. Voor een 

gedetailleerde beschrijving van de methodologie die gebruikt werd bij het kiezen van de fragmenten, 

verwijzen we naar Lybaert (2014: 29-33). Die pagina’s zijn ook terug te vinden in bijlage 6.  

 

In dit onderzoek werden zes stimulusfragmenten gebruikt. Het gaat om vier tussentaalfragmenten uit 

de vier grote Vlaamse dialectgebieden: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Brabant en Limburg. 

Daarnaast is er ook een fragment waarin Standaardnederlands wordt gesproken en een fragment met 

subtiele Brabantse tussentaal die vrij dicht aanleunt bij Standaardnederlands. Die combinatie van 

tussen- en standaardtalige fragmenten stelt ons in staat om de attitudes en de percepties tegenover 

het spanningsveld tussen tussentaal en standaardtaal weer te geven. Lybaert (2014) neemt nog een 

extra fragment op: een tussentaalfragment uit een fictiereeks. Dat fragment wordt in dit onderzoek 

niet gebruikt omdat het in dat fragment niet gaat om spontaan en natuurlijk taalgebruik. Lybaert 

(2014: 46-59) maakte een gedetailleerde analyse van het stimulusmateriaal op het niveau van de 

woordenschat, de morfosyntaxis en de uitspraak: alle niet-standaardtalige kenmerken worden 

opgesomd en toegelicht. Die pagina’s zijn terug te vinden in bijlage 7. De fonetische en 

orthografische transcripties van de fragmenten, gemaakt door Lybaert (2014), zijn in onbewerkte 

vorm opgenomen in bijlage 8, en met markering van de niet-standaardtalige kenmerken in bijlage 9. 

Bijlage 10 bevat een tabel van de kenmerken in het stimulusmateriaal, gemaakt door Lybaert (2014).  
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3.5. Gegevensverwerking  
Om tot de onderzoeksresultaten in hoofdstuk 4 te komen, zijn we op verschillende manieren te werk 

gegaan. Omdat de methodologie voor de karakterisering (§ 4.1.), de identificatie (§ 4.2.) en de 

perceptie op microniveau (§ 4.3.) van het taalgebruik verschillend is, bespreken we de 

gegevensverwerking in elke paragraaf afzonderlijk.  

 

In de analyse gebruiken we een code om de verschillende stimulusfragmenten aan te duiden. Die 

code zit als volgt in elkaar. De eerste twee letters staan voor het soort taalgebruik dat gesproken 

wordt: TT staat tussentaal en ST voor standaardtaal. De laatste drie letters staan voor de afkomst van 

de spreker: BRA staat voor Brabant, WVL voor West-Vlaanderen, SBR voor subtiel Brabants, LIM voor 

Limburg en OVL voor Oost-Vlaanderen:  

 

• TTBRA = Brabantse tussentaal 

• TTWVL = West-Vlaamse tussentaal 

• TTSBR = subtiele Brabantse tussentaal 

• TTLIM = Limburgse tussentaal 

• TTOVL = Oost-Vlaamse tussentaal 

• STOVL = standaardtaal gesproken door een Oost-Vlaamse spreker  

 

Ook de namen van de informanten hebben we vervangen door een code, die steeds begint met een I 

die staat voor informant.  Daarna volgt het cijfer 3 of het cijfer 6: 3 staat voor een veertienjarige 

informant uit het derde middelbaar en 6 staat voor een achttienjarige informant uit het zesde 

middelbaar. De volgende letter duidt het geslacht van de informant aan: V staat voor vrouwelijk en M 

staat voor mannelijk. Het laatste cijfer verwijst naar de volgorde waarin de informanten geïnterviewd 

werden en is ook het cijfer van de informant in zijn/haar sociologische cel. I6V3 verwijst bijvoorbeeld 

naar de derde, vrouwelijke, achttienjarige informant.  

  



    

 41 

4. Analyse en onderzoeksresultaten  
4.1. Een karakterisering van dialect, Algemeen Nederlands en tussentaal  
In deze paragraaf bespreken we hoe West-Vlaamse jongeren dialect, Algemeen Nederlands en 

tussentaal benoemen en karakteriseren: welke labels gebruiken de jongeren om de verschillende 

vormen van taalgebruik te benoemen en welke eigenschappen associëren de jongeren met dialect, 

Algemeen Nederlands en tussentaal? We willen een beeld schetsen van hoe West-Vlaamse jongeren 

taalvariatie percipiëren en conceptualiseren: zijn jongeren zich bewust van taalvariatie in Vlaanderen 

en onderscheiden ze naast dialect en Algemeen Nederlands nog andere vormen van intermediair 

taalgebruik? Centraal staat het spanningsveld tussen tussentaal en Algemeen Nederlands: we willen 

nagaan of West-Vlaamse jongeren de term ‘tussentaal’ kennen en gebruiken, en of tussentaal voor 

hen een aparte en zelfstandige variëteit is. Verder willen we ook een antwoord geven op de vraag hoe 

jongeren gevoelsmatig tegenover de verschillende vormen van taalgebruik staan en hoe ze de 

situationele geschiktheid ervan beoordelen.  

 

Om tot de onderzoeksresultaten te komen, hebben we alle interviews verschillende keren 

doorgenomen. Alle opvattingen van de informanten werden uit de interviews gehaald; zowel de 

opvattingen over het taalgebruik in de stimulusfragmenten in het bijzonder, als de opvattingen over 

taalvariatie in het algemeen. Omdat bij elk fragment vaak over elke vorm van taalgebruik gesproken 

wordt, gebeurt de bespreking van de onderzoeksresultaten per vorm van taalgebruik en niet per 

fragment. In de analyse zijn we, zoals Lybaert (2014), steeds bottom-up te werk gegaan: we zijn dus 

vertrokken van wat de informanten zelf aanhalen in verband met taalgebruik en taalvariatie, en we 

hebben afstand genomen van de blik waarmee taalkundigen de taaltoestand percipiëren en 

conceptualiseren.  

 

In § 4.1.1. beschrijven we wat de jongeren vertellen over Algemeen Nederlands en dialect, waarna we 

hetzelfde doen voor tussentaal in § 4.1.2.. In elke paragraaf hebben we het eerst over het label dat de 

informanten aan het taalgebruik geven en daarna bespreken we alles wat de informanten aanhalen in 

verband met het taalgebruik. Alle onderzoeksresultaten werden ook vergeleken met de resultaten van 

Lybaert (2014), maar in wat volgt, bespreken we enkel de opvallende verschillen. Wanneer we geen 

vermelding maken van de vergelijking met Lybaert (2014), liggen de onderzoeksresultaten dus in 

dezelfde lijn. In § 4.1.3. bespreken we een aantal algemene tendensen die uit de analyse duidelijk 

geworden zijn.  
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4.1.1. Algemeen Nederlands en dialect   

In de bespreking nemen we Algemeen Nederlands en dialect samen, omdat die twee vormen van 

taalgebruik ook vaak samen door de jongeren worden aangehaald vanuit het idee dat van alle 

aspecten die voor Algemeen Nederlands gelden, het omgekeerde geldt voor dialect. De jongeren 

plaatsen beide variëteiten dus heel vaak tegenover elkaar.  

 

4.1.1.1. Label  

Uit de labels waarmee de informanten Algemeen Nederlands en dialect benoemen, wordt duidelijk 

dat beide entiteiten sterk verankerd zijn in het talige bewustzijn van de jongeren. Het label dat het 

grootste aantal informanten (n=17; 85%) gebruikt om Algemeen Nederlands te benoemen, is 

‘Algemeen Nederlands’. 7 jongeren (35%) hebben het over ‘standaardtaal’ en 4 jongeren (20%) 

spreken over ‘Standaardnederlands’. 1 informant (5%) heeft het voortdurend over ‘mooi Nederlands’ 

en ook de term ‘Schoon Vlaams’ duikt een keer (n=1; 5%) op. Goossens (2000) gebruikt ‘Schoon 

Vlaams’ echter als alternatieve term voor tussentaal. Dat het bij die ene informant (I6M1) wel 

degelijk gaat om een benaming voor Algemeen Nederlands, en niet voor tussentaal, blijkt uit het 

onderscheid dat hij maakt tussen ‘dialect’, ‘tussentaal’ en ‘Schoon Vlaams’. Bovendien ziet I6M1 

‘Schoon Vlaams’ ook als een vorm van taalgebruik dat gesproken wordt bij onbekenden. Dat is een 

aspect dat de informanten vooral associëren met meer formele vormen van taalgebruik, zoals 

Algemeen Nederlands (cf. infra). Ter verduidelijking:  

 

(I6M1 bij Inleiding) I6M1: euhm goh ik spreek vooral dialect bij mensen dat ‘k goed ken INT: ja I6M1: 

of ja vrienden en zo en familie euh grootouders ook vooral omdat zij ook nog INT: ja I6M1: echt in 

‘t dialect praten V- tussentaal ga ‘k ton eerder tegen kennissen of tegen mensen dat ‘k niet zo 

goed ken zeggen INT: uhu I6M1: euhm en dan ja Schoon Vlaams ga ‘k dan euh tegen mensen dat ‘k 

totaal niet ken 

 

Dialect wordt door elke informant (n=20; 100%) steeds benoemd met het label ‘dialect’.  

 

4.1.1.2. Aspecten 

Algemeen Nederlands en dialect zijn twee concepten waarvan de informanten een duidelijk beeld 

hebben. Het zijn twee talige entiteiten die gekarakteriseerd worden aan de hand van eigen specifieke 

kenmerken en met verschillende aspecten geassocieerd worden. In wat volgt, geven we een overzicht 

van alle aspecten die de informanten aanhalen in verband met Algemeen Nederlands en dialect.   
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a) Een duidelijk beeld van wat Algemeen Nederlands en dialect is  

Voor 13 informanten (65%) is het belangrijk dat er geen regionaal accent te horen is wanneer een 

taalgebruiker Algemeen Nederlands spreekt: volgens hen is het niet de bedoeling dat een toehoorder 

kan horen uit welke regio de gesprekspartner afkomstig is, wanneer hij of zij Algemeen Nederlands 

spreekt. Dat blijkt onder meer uit:  

 

(I6M3 bij TTSBR) INT: ja heb je hier een regio kunnen herkennen? I6M3: ‘k vind dat alleeja ‘k denk het 

niet omdat als je Standaardnederlands babbelt dan is ‘t juist de bedoeling dat de mensen xxx INT: 

ja dus in ‘t vorige heb je ook eigenlijk niet? I6M3: nee ja als je ja lijk onze leerkracht Nederlands is 

van ja ergens van West-Vlaanderen en als je ze hoort babbelen kan ze even goed van Antwerpen of 

Limburg zijn INT: ja I6M3: waarom omdat ze echt Standaardnederlands babbelt en dan hoor je 

haar accent lijk niet echt INT: ja oké 

 

Dialect is volgens bijna alle informanten (n=19; 95%) dan weer een vorm van taalgebruik waarbij 

steeds een regionaal accent te horen is. 14 informanten (70%) geven daarbij aan dat de afkomst van 

elke dialectspreker duidelijk is, onder meer door het gebruik van klanken die typisch zijn voor het 

dialectgebied van waaruit de spreker afkomstig is.  

 

Ook is het voor 11 informanten (55%) belangrijk dat alle woorden volledig gearticuleerd worden. 

Iemand die Algemeen Nederlands spreekt, wordt verondersteld alle klanken netjes uit te spreken. 

Volgens 18 informanten (90%) is het daarentegen eigen aan dialect dat de articulatie van de klanken 

niet verzorgd is. Zo geven 18 jongeren (90%) aan dat dialectsprekers verschillende klanken weglaten 

in hun articulatie en merken 16 jongeren (80%) op dat dialectsprekers heel vaak woorden met elkaar 

verbinden. Verder speelt ook de woordenschat een rol in de beoordeling van het taalgebruik. Bijna de 

helft van de informanten (n=8; 40%) karakteriseert Algemeen Nederlands als het taalgebruik waarin 

geen regionale woorden of dialectwoorden voorkomen. Daarentegen gaat het vaker om ‘moeilijke’ 

woorden, die wat formeel en niet vertrouwelijk aandoen:  

 

(I6V2 bij STOVL) I6V2: euh ze zei ook ‘jaarlijks’ en wij zouden eigenlijk meer zeggen ‘in elk jaar’ of 

‘elk jaar’ INT: ja I6V2: euhm ‘het laatste van Claus’ dat klinkt zo formeel INT: ja I6V2: zo ja zo niet 

juist euh ‘literaire werken’ da’s ook dezelfde reden dat dat zo zo chic klinkt euh liefdesromannetje 

zei ze dan nog da’s ook zo zo allee een moeilijker INT: ja I6V2: een moeilijker woord 

 

Een regionaal en niet-standaardtalig lexicon is, volgens 14 informanten (70%), dan ook kenmerkend 

voor dialect. Door het sterke regionale accent, de onduidelijke articulatie en de dialectwoordenschat, 
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typeren 15 informanten (75%) dialect als ‘plat’ en hebben 3 informanten (15%) het over ‘boers’ 

taalgebruik.  

 

Algemene verstaanbaarheid is een volgend aspect dat de helft van de informanten (n=10; 50%) 

aanhaalt. Algemeen Nederlands is, volgens hen, het taalgebruik dat iedereen, uit welke regio hij/zij 

ook afkomstig is, begrijpt. Dat heeft, volgens die informanten (n=10; 50%), onder meer te maken 

met de afwezigheid van een regionaal accent en met het gebruik van een niet-regionale 

woordenschat. Bij dialect daarentegen zorgt de combinatie van een regionaal accent, een onduidelijke 

articulatie en een eigen regionaal lexicon ervoor dat dialect voor de helft van de informanten (n=10; 

50%) ‘niet echt verstaanbaar’ is. 

 

14 informanten (70%) karakteriseren Algemeen Nederlands als de norm: het gaat om ‘mooi en 

verzorgd’ (n=12; 60%), ‘deftig’ (n=7; 35%) en ‘proper’ (n=2; 10%) taalgebruik. ‘Fouten’ zijn dan 

ook nauwelijks te horen wanneer iemand Algemeen Nederlands spreekt. 6 jongeren (30%) geven aan 

dat er wel fouten te horen zijn wanneer iemand dialect spreekt:  

 

(I6V2 bij Slot) I6V2: euh ‘da hebde eel goe gedaan’ dat vind ik dan wel weer dialect omdat dat zo 

teveel fouten zijn tegen ‘t AN 

 

b) Situationele geschiktheid  

Heel wat informanten vinden het niet in elke situatie even geschikt om Algemeen Nederlands te 

spreken en ook over de mogelijke inzetbaarheid van dialect in bepaalde omstandigheden hebben de 

jonge informanten een duidelijke visie. Algemeen Nederlands is, volgens 14 informanten (70%), niet 

echt inzetbaar in het dagelijkse leven: je spreekt het niet bij vrienden of thuis bij familie. Meer nog, 

het zou volgens die informanten ‘raar’ zijn om Algemeen Nederlands te spreken in informele 

situaties: het past niet, en ‘niemand doet het’. Omdat Algemeen Nederlands amper ingezet wordt in 

dagelijkse gesprekken bij vrienden en familie, zijn de jongeren er niet erg vertrouwd mee. Algemeen 

Nederlands wordt dan ook gekarakteriseerd als ‘afstandelijk’ (n=5; 25%), ‘geforceerd’ (n=5; 25%), 

‘vast’ (n=1; 5%) en ‘houterig’ (n=1; 5%). Opmerkelijk is wel dat het, volgens de informanten, niet 

gaat om een bewuste keuze voor niet-standaardtalig taalgebruik: de jongeren (n=14; 70%) geven aan 

dat ze eigenlijk niet echt letten op hun taalgebruik wanneer ze onder vrienden of familie zijn, en dan 

bijna vanzelfsprekend geen Algemeen Nederlands praten. Dialect is daarentegen wel erg geschikt in 

informele situaties: 15 informanten (75%) geven aan dat dialect het meest gepast is bij familie en 

vrienden. Die context is voor de informanten echter de enige context waarin dialect inzetbaar is.  
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In een aantal situaties beschouwen de jongeren Algemeen Nederlands als het meest geschikte 

taalgebruik. Bijna allemaal (n=18; 90%) geven ze aan dat ze zelf het vaakst Algemeen Nederlands te 

horen krijgen en (proberen te)7 spreken op school. Situaties waarin standaardtaal wenselijk is, zijn, 

volgens die informanten, bijvoorbeeld een spreekbeurt voor het vak Nederlands of een mondeling 

examen. Ook een gesprek met de leerkracht verloopt voor 8 informanten (40%) bij voorkeur in 

Algemeen Nederlands. Tijdens de lessen is Algemeen Nederlands ook wat de leerkrachten spreken, of 

in elk geval proberen te spreken, aldus 6 informanten (30%). Die opvattingen blijken uit:  

 

(I6V3 bij STOVL) INT: uhu babbel je zelf ook zo? I6V3: nee soms *lacht* alleen tijdens mijn 

Nederlandse spreekopdrachten en mondelinge examens 

 

(I3V5 bij Inleiding) INT: en wanneer vooral Algemeen Nederlands? I3V5: tegen de leerkrachten 

 

18 jongeren (90%) geven dus aan dat Algemeen Nederlands in principe de meest geschikte vorm van 

taalgebruik is op school. Een aantal onder hen (n=3; 15%) merkt echter op dat dat niet altijd zo is: 

het is volgens hen immers niet gemakkelijk om altijd ‘perfect’ Algemeen Nederlands te spreken, 

zowel voor de jongeren als voor hun leerkrachten. Bovendien zouden er, volgens 1 informant (5%), 

ook leerkrachten zijn die helemaal niet verwachten dat hun leerlingen Algemeen Nederlands spreken 

in klassituaties, met uitzondering van de leerkracht Nederlands.  

 

Algemeen Nederlands is voor 8 jongeren (40%) ook de variëteit bij uitstek tijdens, zoals de 

informanten het zelf noemen, ‘belangrijke’ momenten en gesprekken. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

conversaties met de leerkracht of presentaties en mondelinge examens op school, maar ook om 

vergaderingen op het werk in het bijzijn van ‘de baas’ (n=2; 10%) en om sollicitatiegesprekken (n=3; 

15%). 4 informanten (20%) interpreteren ‘belangrijke’ gesprekken ook als gesprekken met iemand 

aan wie de jongeren zich ‘ondergeschikt’ voelen. Algemeen Nederlands wordt in dat verband ook 

beschouwd als ‘formeel’ (n=3; 15%), ‘officieel’ (n=3; 15%), ‘zakelijk’ (n=3; 15%) en ‘chic’ (n=1; 

5%). Dat neemt echter niet weg dat Algemeen Nederlands ook ‘spontaan’ kan klinken (n=6; 30%). 

 

Volgens 7 informanten (35%) is Algemeen Nederlands ook erg geschikt binnen een professionele 

context. Niet alleen het beroep van leerkracht, maar ook een aantal andere beroepen worden 

geassocieerd met Algemeen Nederlands spreken. Zo zouden, volgens 5 informanten (25%), politici in 

staat zijn om ‘perfect’ Algemeen Nederlands te spreken. Verder zouden ook vooral mensen die 

                                                        
7 Verder in dit hoofdstuk komen we terug op de gerapporteerde standaardtaalbeheersing van de informanten.  
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werken binnen de literaire sector (n=3; 15%) Algemeen Nederlands spreken, alsook politieagenten 

(n=1; 5%), dokters (n=1; 5%), rechters en advocaten (n=1; 5%), tolken (n=1; 5%), taxichauffeurs 

(n=1; 5%) en directeurs (n=1; 5%).   

  

In elke situatie waarin Algemeen Nederlands als het meest geschikt wordt beschouwd, is dialect, 

volgens de jongeren, de minst geschikte variëteit. 18 informanten (90%) geven aan dat het helemaal 

niet gepast is om dialect te spreken in formele en ‘belangrijke’ situaties. Zo vinden 12 informanten 

(60%) het ongepast om dialect te spreken tegen een leerkracht of tijdens een presentatie en een 

mondeling examen op school. Ook in een professionele context is het volgens 5 informanten (25%) 

ongepast om dialect te spreken.  

 

c) De koppeling van regionale variatie aan vertrouwdheid en intimiteit  

Algemeen Nederlands is voor 9 jongeren (45%) wenselijk tegenover mensen die ze niet of minder 

goed kennen en dat heeft met verschillende factoren te maken. Ten eerste koppelen 7 jongeren (35%) 

regionale variatie aan vertrouwdheid en intimiteit. Wanneer je weinig of niet met iemand vertrouwd 

bent, lijkt het voor hen vanzelfsprekend om een regionaal accent in te wisselen voor een meer 

standaardtalig taalgebruik, zoals blijkt uit:  

 

(I3V4 bij Inleiding) INT: ja en wanneer spreek je meer AN en wanneer spreek je meer dialect? I3V4: euh 

dialect is vooral dan tussen vrienden en familie en zo en AN is dan meer tussen allee vooral bij 

mensen dat je niet kent of minder goed 

 

Ten tweede speelt ook de verstaanbaarheid een rol. 5 informanten (25%) geven aan over te schakelen 

op niet-regionaal taalgebruik tijdens een gesprek met iemand die ze niet kennen, omdat het op 

voorhand onduidelijk is uit welke regio de gesprekspartner afkomstig is. Door het gebrek aan een 

regionaal accent en een regionaal lexicon wordt Algemeen Nederlands, in tegenstelling tot dialect, 

beschouwd als geografisch algemeen bruikbaar en daarom duidelijk verstaanbaar voor elke 

Nederlandstalige. Dat blijkt bijvoorbeeld uit:  

 

(I6M4 bij Inleiding) INT: Algemeen Nederlands? I6M4: misschien als je zo in contact komt met 

mensen in Brussel of zo INT: ja I6M4: dat zij allee ge kunt niet West-Vlaams babbelen tegen INT: ja 

nee I6M4: allee dan verstaan ze u niet dus 

 

Tot slot speelt ook bij 4 informanten (20%) de beleefdheid mee. Die 4 informanten (20%) geven aan 

steeds beleefd te zijn tegenover mensen die ze niet kennen en die beleefdheid wordt volgens hen het 
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best uitgedrukt in Algemeen Nederlands.  

 

d) Taalgebruik in de media  

Algemeen Nederlands wordt ook gekoppeld aan wat gesproken en geschreven wordt in de media: 

volgens 14 informanten (70%) is Algemeen Nederlands erg geschikt voor op radio en televisie, 

terwijl dialect dat volgens 6 informanten (30%) helemaal niet is. Een informant (n=1; 5%) haalt aan 

dat het gebruik van Algemeen Nederlands op televisie een voorbeeldfunctie heeft. Zo hoor je als 

kijker hoe het moet, en kan je je daarop baseren:  

 

(I6V1 bij STOVL) INT: en vind je dat zelf belangrijk? I6V1: een beetje toch wel want anders spreekt 

iedereen zo tussentaal en dan is er niet echt één Algemeen Nederlands INT: ja I6V1: dan want als 

je ‘t niet veel hoort dan ja dan weet je ook niet echt hoe dat ‘t klinkt INT: ja I6V1: dus ik vind dan 

wel dat presentators van programma’s dan wel beter hun best ervoor moeten doen  

 

Op basis van het taalgebruik lijken de jongeren een onderscheid te maken tussen twee soorten tv-

programma’s. Enerzijds zijn er de informatieve tv-programma’s waarin de actualiteit centraal staat, 

zoals Het Journaal en Het Nieuws (n=9; 45%), Reyers Laat (n=1; 5%) en De Zevende Dag (n=1; 5%). In 

die programma’s is er, volgens 11 informanten (65%), steeds Algemeen Nederlands te horen. 

Anderzijds zijn er bijvoorbeeld Man Bijt Hond (n=1, 5%), talkshows zoals De Ideale Wereld (n=1; 5%), 

soaps zoals Thuis en Familie (n=2; 10%) en ‘komedieprogramma’s’ (n=1; 5%). In die programma’s 

wordt, volgens 11 jongeren (65%), minder, of helemaal geen Algemeen Nederlands, maar wel eerder 

dialect of tussentaal gesproken.  

 

e) Algemeen Nederlands: een link met geschreven taalgebruik  

4 informanten (20%) leggen een link tussen Algemeen Nederlands en geschreven taalgebruik. Omdat 

gesproken Algemeen Nederlands beschouwd wordt als een variëteit zonder regionaal accent, waarbij 

alle woorden volledig worden gearticuleerd en geen klanken worden weggelaten, is de gelijkenis met 

geschreven standaardtaal, die in Vlaanderen veel wijder verspreid is dan gesproken Algemeen 

Nederlands, voor 4 jongeren (20%), opvallend.    

 

f) Gebruik en beheersing van Algemeen Nederlands en dialect bij jongeren    

12 jongeren (60%) geven aan dat ze zelf weinig tot nooit Algemeen Nederlands spreken. Dat zorgt 

ervoor dat 13 informanten (65%) Algemeen Nederlands beschouwen als een bijna onbereikbaar 

ideaal: ze gaan ervan uit dat ze zelf niet in staat zijn om ‘perfect’ Algemeen Nederlands te spreken. 

Die 13 jongeren (65%) geven aan dat, wanneer ze Algemeen Nederlands willen spreken, dat altijd 
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een inspanning vereist. Dat is, volgens hen, echter niet zo uitzonderlijk: in Vlaanderen zouden er 

immers heel weinig mensen zijn die Algemeen Nederlands wel perfect beheersen, aldus 8 

informanten (40%). Dat blijkt bijvoorbeeld uit:  

 

(I6V5 bij Inleiding) en babbel je zelf veel standaardtaal? I6V5: nee INT: *lacht* I6V5: ‘k vind dat wel 

moeilijk ook INT: ja? I6V5: ja ‘k moest ne keer zo’n spreekbeurt geven en ik had zo ‘ulder’ en dat 

zat daar zodanig in en dat ging lijk niet om INT: ja I6V5: hun INT: *lacht* I6V5: dat was lijk zo echt 

een aanpassing en ja INT: ja oké 

 

(I6M4 bij STOVL) I6M4: nee ‘k denk dat ‘k dat niet kan ook zo INT: ja I6M4: een kwartiertje 

standaardtaal volledig perfect INT: ja oké I6M4: omdat we zo niet opgevoed zijn want kweenie of 

dat veel mensen dat nog perfect kunnen INT: uhu  

 

(I6M4 bij Inleiding) I6V4: euhm dat je eigenlijk één standaardtaal hebt die allee mensen horen te 

volgen maar dat eigenlijk bijna niemand spreekt INT: ja 

 

Dat het niet altijd gemakkelijk is om Algemeen Nederlands ‘perfect’ te beheersen, heeft volgens 7 

informanten (35%) te maken met de regio waaruit iemand afkomstig is. Zo halen 3 informanten 

(15%) aan dat West-Vlamingen minder goed in staat zijn om Algemeen Nederlands te spreken dan 

inwoners uit andere regio’s, omdat in West-Vlaanderen het dialect dominant zou zijn. Daarentegen 

wordt Algemeen Nederlands, volgens 4 informanten (20%), vooral gesproken in de provincies 

Antwerpen en Vlaams-Brabant en in de streek rond Brussel. Dat wordt duidelijk uit:  

 

(I3M3 bij TTWVL) I3M3: euh en ja pff minder euh dialectwoorden d’rtussen en zo meer AN 

proberen babbelen maar je kunt allee ‘k vind dat als je zo West-Vlaming zijt dat je nooit helemaal 

perfect AN kan INT: ja I3M3: babbelen 

 

(I3V2 bij Inleiding) I3V2: ja iedereen praat wel anders zo in West-Vlaanderen zo meer plat zo en 

dialect INT: ja I3V2: en dan Antwerpen zo meer zo echt zo AN 

 

19 jongeren (95%) halen aan dat ze zelf amper dialect spreken. 40% van de volwassenen in het 

onderzoek van Lybaert (2014: 107) stelt daarentegen dat ze wel nog dialect spreken. Van de 10 West-

Vlaamse negentien- tot drieëntwintigjarigen geeft 80% (n=8) aan nog dialect te spreken. Daarbij 

moeten we wel opmerken dat geen enkele informant uit het onderzoek van Lybaert (2014) afkomstig 

is uit Tielt, ons onderzoeksgebied. Dat een groot deel van de volwassenen wel nog dialect spreekt, 

terwijl bijna alle jongeren dat niet meer doen, wijst op een proces van dialectverlies, zelfs in West-
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Vlaanderen. Toch is er heel weinig verschil wat het prototypisch beeld van dialect bij jongeren (in dit 

onderzoek) en bij volwassenen (in Lybaert 2014) betreft. Dat wijst erop dat taalgebruikers een 

variëteit niet zelf hoeven te beheersen om er een duidelijk beeld van te hebben: taalgebruikers 

“kunnen zich bewust zijn van variëteiten en van de sociale waarde ervan zonder ze ook effectief zelf 

te spreken” (Lybaert 2014: 96)8.  

 

Dialect is, voor 12 informanten (60%), een variëteit die geassocieerd wordt met ‘oude mensen’ en 

enkel ‘oma en opa’ (n=6; 30%) spreken het nog. Dat ze zelf niet echt dialect spreken, beschouwen 5 

jongeren (20%) niet als abnormaal omdat ze ervan uitgaan dat de dialecten aan het verdwijnen zijn. 

Daardoor beschouwen 4 informanten (20%) dialect ook als ‘iets van vroeger’. Een informant (5%) 

heeft het over ‘oud Nederlands’. Die indruk van dialectverlies blijkt bijvoorbeeld uit:  

 

(I6V3 bij Inleiding) euh d’r worden verschillende dialecten gesproken maar dat zijn niet echt meer 

dialecten want allee ‘t is meer tussentaal dan dialect INT: ja I6V3: euh en tussentaal is toch iets 

tussen de het AN en euh het echt dialect dus ik denk gewoon dat de dialecten aan ‘t verdwijnen 

zijn INT: en zijn er mensen die wel nog dialect babbelen? I6V3: ja de oma’s 

 

4.1.2. Tussentaal 

4.1.2.1. Label  

Naast Algemeen Nederlands en dialect onderscheiden de informanten nog een derde vorm van 

taalgebruik. Anders dan bij Algemeen Nederlands en dialect is er wat variatie in de manier waarop de 

informanten dat taalgebruik karakteriseren. De meeste informanten geven immers zowel een term als 

een korte omschrijving. 80% van de informanten (n=16) heeft het bijna altijd over ‘tussentaal’: de 

meeste jongeren zijn dus erg vertrouwd met de term. Het is echter niet duidelijk of ze die term steeds 

spontaan gebruiken, dan wel geleerd hebben op school of ergens opgevangen hebben, bijvoorbeeld in 

de media. Het is wel zo dat de interviewer de term ‘tussentaal’ zelf nooit gebruikte, zonder dat de 

informant die eerst zelf aanhaalde. 12 informanten (60%) karakteriseren het taalgebruik als ‘een 

beetje tussen Algemeen Nederlands en dialect’ (n=2; 10%), ‘een beetje tussenin’ (n=1; 5%), 

‘(iets/een beetje) tussen de twee’ (n=5; 25%) of ‘(zo’n beetje) ertussen’ (n=4; 20%). Daarnaast 

gebruikt 1 informant (5%) consequent de term ‘mengeling’ en komen ook ‘tussentaaltje’ (5%) en 

                                                        
8 Dat idee is ook van toepassing op Algemeen Nederlands. Hoewel heel weinig informanten aangeven Algemeen 
Nederlands perfect te beheersen, hebben ze er toch een duidelijk beeld van. Lybaert (2014) verwijst in dat 
verband naar Agha (2003) die in onderzoek naar Received Pronunciation in Engeland stelt dat: “the competence 
to recognize RP utterances has a wider social domain (i.e. is a competence possessed by many more people) than 
the competence to speak it” (Agha 2003: 234).  
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‘Verkavelingsvlaams’ (5%) een keer voor. Door het gebruik van termen zoals ‘een beetje tussen de 

twee’ of ‘mengeling’, wordt duidelijk dat tussentaal voor 13 informanten (65%) een vorm van 

intermediair taalgebruik is dat zich op het continuüm tussen dialect en Algemeen Nederlands 

bevindt. 13 informanten (65%) karakteriseren tussentaal als ‘taalgebruik dat geen dialect, maar ook 

geen Algemeen Nederlands is’.  

 

Het aantal informanten dat de term ‘tussentaal’ kent en gebruikt, ligt in dit onderzoek heel wat hoger 

dan in het onderzoek van Lybaert (2014): terwijl 80% van de West-Vlaamse jongeren (n=16) het 

heeft over ‘tussentaal’, komt de term maar bij 30% van de Vlaamse volwassen (n=24) voor. Dat 

bevestigt ook de veronderstelling van Lybaert (2014) dat de term ‘tussentaal’ heel wat beter bekend 

is bij jongeren. Opvallend is ook dat in het onderzoek van Lybaert (2014) de term ‘tussentaal’ (alsook 

de term ‘Verkavelingsvlaams’) significant vaker gebruikt wordt in het westen van Vlaanderen en nog 

het meest (n=11) in West-Vlaanderen. Het veelvuldige en consequente gebruik van de term 

‘tussentaal’ wijst er in elk geval op dat die term, waar de jongeren die dan ook vandaan hebben, erg 

stevig verankerd is in hun talige bewustzijn.  

 

4.1.2.2. Aspecten  

a) Tussentaal: tussen dialect en Algemeen Nederlands  

Anders dan bij het duidelijk afgebakende Algemeen Nederlands en dialect, is het voor de informanten 

minder vanzelfsprekend om specifieke kenmerken van tussentaal te geven. Toch zijn er een aantal 

aspecten die bij verschillende informanten terugkeren, waardoor we een aantal tendensen kunnen 

opmerken bij de karakterisering van tussentaal. Opvallend is dat de informanten tussentaal vaak 

definiëren in vergelijking met Algemeen Nederlands of met dialect. Omdat tussentaal zich ergens 

‘tussen Algemeen Nederlands en dialect’ bevindt, definiëren bijna alle informanten (n=18; 90%) 

tussentaal aan de hand van kenmerken die ze ook gebruiken bij hun karakterisering van Algemeen 

Nederlands of dialect.  

 

Aan de ene kant merken de informanten vaak regionale en niet-standaardtalige kenmerken op, 

waardoor tussentaal zich onderscheidt van Algemeen Nederlands en meer aansluit bij dialect. Zo 

geven 18 informanten aan (90%) dat in tussentaal vaak ‘een accent’ te horen is, door het gebruik van 

bepaalde regionale klanken. Daarnaast stelt de meerderheid van de informanten ook dat de articulatie 

niet altijd even duidelijk is: 14 informanten (70%) horen dat klanken worden weggelaten of 

‘ingeslikt’ en 12 informanten (60%) merken op dat in tussentaal ‘woorden aan elkaar geplakt 

worden’. Wat de woordenschat betreft, stellen 6 jongeren (30%) vast dat vaak niet-standaardtalige 
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woorden gebruikt worden. Opmerkelijk is wel dat die jongeren het slechts over de woordenschat 

hebben, als ze in het stimulusfragment (dat ze gepercipieerd hebben als tussentaal) een niet-

standaardtalig of ‘vreemd’ woord opmerkten. Los van het stimulusfragment kwam woordenschat bij 

een algemene karakterisering van tussentaal dus niet aan bod. 4 informanten (20%) geven ten slotte 

aan dat er in tussentaal ‘fouten’ te horen zijn of dat er bepaalde dingen ‘niet kloppen’. Het gaat 

daarbij steeds om morfologische en syntactische aspecten, zoals bijvoorbeeld:  

 

(I3V2 bij TTBRA) INT: ja en waarom heb je dat opgeschreven ‘kostumeke’? I3V2: ja omdat dat niet echt 

klopt alleeja ‘kostumeke’ je zegt dat niet echt INT: is ‘t I3V2: allee in het Algemeen Nederlands 

    

Aan de andere kant onderscheidt tussentaal zich ook van dialect door de aanwezigheid van een aantal 

eerder standaardtalige kenmerken. Zo stellen 4 informanten (20%) dat de articulatie in tussentaal 

‘goed’ is en geven 2 informanten (10%) aan dat er minder klanken weggelaten worden in tussentaal 

dan in dialect. Verder merken 5 informanten (25%) op dat in tussentaal ‘geen dialectwoorden’ 

gebruikt worden. Opvallend is dat die standaardtalige kenmerken, in vergelijking met de niet-

standaardtalige kenmerken, minder vaak worden aangehaald: de informanten maken meer de 

vergelijking met Algemeen Nederlands en halen dus vaker aan wat niet ‘correct’ is ten opzichte van 

de gepercipieerde norm.  

 

In vergelijking met dialect, stellen 6 informanten (30%) dat tussentaal ‘minder plat’ is. In 

tegenstelling tot dialect, is tussentaal volgens 1 informant (5%) ‘nog deftig’ en volgens 3 informanten 

(15%) ‘meer verzorgd’. Toch gaat het nog steeds niet om Algemeen Nederlands: 9 informanten 

(45%) merken duidelijk een onderscheid op tussen tussentaal en ‘echt’ Algemeen Nederlands. Zo is 

tussentaal volgens 1 informant (5%) ‘niet helemaal zuiver’ en gaat het bij tussentaal volgens 5 

informanten (25%) niet om ‘honderd procent correct of perfect Algemeen Nederlands’.  

 

De ene keer wordt tussentaal door de informanten gekarakteriseerd aan de hand van niet-

standaardtalige kenmerken, waardoor tussentaal aansluit bij dialect. De andere keer karakteriseren de 

informanten tussentaal net door middel van een aantal standaardtalige kenmerken en lijkt tussentaal 

voor hen meer aan te sluiten bij Algemeen Nederlands. De jongeren geven dus aan dat er een vorm 

van intermediair taalgebruik bestaat, maar aan de hand van hun karakterisering van dat taalgebruik 

kunnen we stellen dat tussentaal voor hen geen duidelijk af te bakenen variëteit is. Integendeel, 

tussentaal lijkt voor de informanten een eerder heterogene variëteit te zijn die verschillende gradaties 

vertoont: van minder naar meer standaardtalig, of omgekeerd van meer naar minder niet-
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standaardtalig. Ook voor de informanten uit het onderzoek van Lybaert (2014) is tussentaal geen 

homogene variëteit: hoewel de informanten beseffen dat er een intermediair taalgebruik bestaat, 

lijken ze toch geen prototypisch beeld te hebben van tussentaal.  

 

b) Vertrouwdheid met tussentaal 

Tussentaal is het taalgebruik waarmee de jongeren het meest vertrouwd zijn: 16 informanten (80%) 

geven duidelijk aan dat ze zelf ‘geen dialect en ook geen Algemeen Nederlands’ spreken, maar wel 

bijna altijd tussentaal (met afhankelijk van informant tot informant een andere benaming voor 

tussentaal). 5 onder hen (25%) merken daarbij op dat het eigenlijk niet zo uitzonderlijk is om bijna 

altijd tussentaal te spreken, omdat er, volgens hen (zoals blijkt uit § 4.1.1.2.), nog maar weinig 

mensen voortdurend dialect of Algemeen Nederlands spreken. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit:  

 

(I6M5 bij TTOVL) I6M5: volgens mij is ‘t bijna allemaal tussenta- maar ‘k denk ook dat dat 

gewoon de bovenhand neemt INT: ja I6M5: de dag van vandaag INT: ja oké 

 

De vertrouwdheid met tussentaal wordt ook duidelijk wanneer 6 informanten (30%) het 

stimulusfragment met de West-Vlaamse tussentaal (TTWVL) als ‘herkenbaar’ beschouwen:   

 

(I6M5 bij TTWVL) INT: wat denk je? I6M5: Brugge alleeja ze komen zeker van West-Vlaanderen 

INT: zeker van West-Vlaanderen West-Vlaams dialect? West-Vlaamse tussentaal? I6M5: tussentaal 

INT: tussentaal? I6M5: ja ‘k denk het wel INT: dus niet en waarom geen dialect? I6M5: omdat ‘t 

dialect nog dat allee als je dialect spreekt zijn d’r veel meer woorden dat je niet begrijpt INT: ja 

I6M5: en nu allee ‘k ben volledig mee in de conversatie en ‘k weet allee ‘t is zo een beetje 

dezelfde taal zoals ik zou spreken INT: en waarom denk je dan ‘t was toch West-Vlaams? I6M5: ah 

gewoon ge allee ‘k woon zelf in West-Vlaanderen dus ge hoort da wel als je bijvoorbeeld thuis 

met uw ouders babbelt is dat heel ’tzelfde heel dezelfde manier INT: dezelfde klanken en dezelfde 

manier? I6M5: ja dezelfde klanken en dezelfde manier hoe dat je alles uitspreekt en zo dus INT: ja 

dus daar herken je jezelf wel in? I6M5: ja ja helemaal 

 

c) Situationele geschiktheid  

De sterke aanwezigheid van tussentaal in de wereld van de jongeren wordt ook duidelijk uit de grote 

inzetbaarheid van tussentaal, volgens de informanten. Uit de interviews blijkt immers dat tussentaal 

voor de meeste jongeren het taalgebruik bij uitstek in het dagelijkse leven is: 15 jongeren (75%) 

geven aan dat tussentaal in heel wat situaties gepast is. 14 jongeren (70%) stellen dat ze altijd 

tussentaal spreken onder vrienden en bij 10 jongeren (50%) is tussentaal het taalgebruik tijdens 
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gesprekken met familieleden. 3 jongeren (15%) merken op dat tussentaal het taalgebruik is uit ‘het 

dagelijkse leven’: het is te horen ‘op straat’ (n=3; 15%) en ‘in de winkel’ (n=1; 5%), en het is ook 

wat ‘tijdens de vrije tijd’ (n=2; 10%) het meest gesproken wordt.  

 

Toch zijn er ook enkele situaties waarin tussentaal, volgens de informanten, niet geschikt is. 7 

informanten (35%) geven duidelijk aan dat wanneer het ‘belangrijk’ wordt, tussentaal niet past: dat is 

bijvoorbeeld zo tegenover leerkrachten (n=5; 25%), ‘hoger geplaatsten’ (n=2; 10%) en directeurs 

(n=1; 5%), maar ook tijdens een sollicitatiegesprek (n=1; 5%) of op het politiebureau (n=1; 5%). 

Ook wanneer een gesprek als ‘officieel’ beschouwd wordt, is het volgens 2 informanten (10%) beter 

om geen tussentaal te spreken. Dat tussentaal, volgens 9 informanten (45%), niet geschikt is in de 

meest formele situaties, heeft te maken met de afwezigheid van een normstatus. In tegenstelling tot 

Algemeen Nederlands, dat 14 informanten (70%) karakteriseren als de norm, is tussentaal voor 9 

informanten (45%) niet altijd ‘goed’ en ‘correct’ taalgebruik. 4 informanten (20%) geven ook aan dat 

er in tussentaal steeds een aantal elementen voorkomen die ‘niet kloppen’.  

 

Wat de situationele geschiktheid betreft, is de interne variatie heel wat groter bij de antwoorden van 

de informanten van Lybaert (2014) dan in dit onderzoek. De opvattingen van haar informanten over 

de geschiktheid van tussentaal lopen erg uiteen9, terwijl de meeste informanten in dit onderzoek het 

met elkaar eens lijken te zijn. Dat verschil kunnen we verklaren door te stellen dat tussentaal voor 

jongeren, veel meer dan voor volwassenen, het default-taalgebruik is. De jonge informanten geven 

immers aan bijna altijd tussentaal te spreken, en enkel wanneer het echt niet past, kiezen de jongeren 

voor een andere, meer gepaste vorm van taalgebruik.  

 

Dat wordt ook bevestigd door een aantal adjectieven die gebruikt worden bij de karakterisering van 

tussentaal. 7 informanten (35%) gebruiken het adjectief ‘spontaan’ en 5 informanten (25%) hebben 

het over ‘alledaags’ taalgebruik. Voor 5 jongeren (25%) klinkt tussentaal dan ook ‘niet afstandelijk of 

geforceerd’. 1 informant (5%) geeft aan dat tussentaal ‘vriendelijk’ klinkt en voor 1 informant (5%) 

gaat het om ‘los’ taalgebruik. 11 informanten (55%) gebruiken verder het adjectief ‘gewoon’: 

tussentaal is voor hen echt het ‘gewone’ taalgebruik, dat ze standaard inzetten wanneer een andere 

                                                        
9 Lybaert (2014: 126-135) merkt wel een verband op tussen de situationele bruikbaarheid van tussentaal en de 
inspanningsdimensie: “als de informanten horen dat de spreker moeite doet om standaardtaliger te spreken, dan 
wordt dat taalgebruik vooral geschikt geacht voor formele situaties, als er volgens de informanten geen 
inspanning wordt gedaan, wordt het taalgebruik vooral geschikt geacht voor informelere situaties” (Lybaert 
2014: 137).  
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vorm van taalgebruik niet vereist is. Dat blijkt bijvoorbeeld uit:  

 

(I6V4 bij TTWVL) INT: oké en als iemand zo babbelt of als je zelf zo babbelt in welke situaties vind je 

dat dat wel gepast is? I6V4: gewoon thuis of mensen uit de regio zo allee ga- geen officië- echt zo 

officiële dingen INT: uhu I6V4: of ja bijvoorbeeld als je gewoon normaal in klas zit en je praat 

gewoon met elkaar euh ja bij presentaties dan niet hé maar gewoon de alledaagse situaties 

 

(I6V3 bij TTWVL) INT: en wanneer is dat gepast om zo te babbelen? I6V3: euhm in uw vrije tijd maar 

eigenlijk altijd tenzij dat je belangrijke afspraken hebt waar dat je echt AN moet babbelen 

 

d) Link met geschreven en gesproken taalgebruik (van jongeren) 

2 informanten (10%) hebben het over tussentaal als ‘spreektaal’. In tegenstelling tot Algemeen 

Nederlands, dat 4 informanten (20%) met geschreven taalgebruik associëren, koppelen 2 

informanten (10%) tussentaal dus aan gesproken taalgebruik. Meer specifiek zou het, volgens 3 

informanten (15%), gaan om het gesproken taalgebruik van jongeren. Toch zou tussentaal volgens 1 

van hen (5%) ook bij volwassenen ‘onder invloed van de jongeren’ te horen zijn. Verder hebben de 

sociale media volgens 1 informant (5%) ook een en ander te maken met de opkomst van tussentaal, 

zoals blijkt uit onderstaand citaat. Die ene informant (5%) koppelt tussentaal dus aan een vorm van 

geschreven taalgebruik, dat, door het gebruik in de sociale media, weliswaar een oraal karakter heeft.   

 

(I6M5 bij Inleiding) I6M5: euhm ‘k denk dat ‘t de laatste jaren een beetje aan ‘t verminderen is met 

dat allee omdat er veel meer tussentaal gesproken wordt INT: ja I6M5: vooral tussen de jongeren 

en zo INT: ja I6M5: via ja Facebook vooral ‘k denk dat vooral Facebook d’r iets mee te maken 

heeft 

 

e) Tussentaal: een poging om Algemeen Nederlands te spreken?  

Naast ‘gewone spreektaal’, gepast in bijna alle informele situaties, kan tussentaal volgens 7 

informanten (35%) ook ‘een poging om Algemeen Nederlands te spreken’ zijn. In eerder formele 

situaties is het volgens 9 informanten (45%) meer gepast om voor een andere vorm van taalgebruik 

te kiezen dan ‘de gewone tussentaal’, namelijk Algemeen Nederlands. 13 jongeren (65%) geven 

echter aan dat Algemeen Nederlands voor hen een onbereikbaar ideaal blijft: zij stellen zelf dat ze 

niet foutloos of vloeiend Algemeen Nederlands kunnen spreken. Dat zorgt ervoor dat hun intentie 

om Algemeen Nederlands te spreken in formele contexten resulteert in een taalgebruik dat zich - op 

het talige continuüm - bevindt tussen tussentaal als ‘gewone spreektaal’ en Algemeen Nederlands. 5 

informanten (25%) geven aan dat ze voor deze tussentaal als geïntendeerde standaardtaal ‘moeite’ 
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moeten doen. 2 informanten (10%) gaan nog wat verder en stellen bij hun algemene karakterisering 

van tussentaal dat tussentaal altijd, zowel in informele als in formele situaties, het resultaat is van 

een mislukte poging om Algemeen Nederlands te spreken. Dat het steeds bij imperfect Algemeen 

Nederlands blijft, zou voortvloeien uit de sterke aanwezigheid van dialect in het taalrepertoire. Dat 

blijkt bijvoorbeeld uit: 

 

(I6V2 bij Inleiding) I6V2: en dat we [tussentaal] nu vooral INT: ja I6V2: praten want we doen allee 

eigenlijk doen we een poging om AN te praten maar dat dialect zit nog teveel in ons INT: uhu 

 

4.1.3. Tendensen 

4.1.3.1. Is tussentaal een aparte (en homogene) variëteit?  

Als we, op basis van de antwoorden van de informanten, willen uitmaken of tussentaal voor de West-

Vlaamse jongeren een aparte taalvariëteit is, moeten we eerst het concept ‘variëteit’ definiëren. 

Ghyselen (2011) onderscheidt twee verschillende invullingen. Vanuit een taalintern perspectief wordt 

een variëteit gedefinieerd als een “talig subsysteem dat gekenmerkt wordt door interne linguïstische 

cohesie en duidelijke systeemgrenzen” (2011: 5). Daarnaast omschrijft Ghyselen (2011: 5) een 

variëteit ook vanuit een perceptueel perspectief als “een soort taalgebruik dat een taalgebruiker als 

variëteit aanvoelt”. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van wat een variëteit is, moeten het 

taalinterne en het perceptuele perspectief gecombineerd worden, aldus Ghyselen (2011). In dit 

onderzoek kunnen we echter geen uitspraken doen over tussentaal als een variëteit vanuit taalintern 

perspectief. We focussen ons dan ook op de gerapporteerde percepties van de sprekers, waaruit we 

willen afleiden of de jongeren tussentaal al dan niet beschouwen als een aparte variëteit.  

 

Zo goed als alle informanten onderscheiden naast dialect en Algemeen Nederlands ook vormen van 

intermediair taalgebruik, en het grootste deel van de informanten (n=16; 80%) gebruikt consequent 

de term ‘tussentaal’ om die vormen van taalgebruik te benoemen. Tussentaal wordt door bijna alle 

informanten dus herkend als een apart, talig concept. Dat is ook zo in het onderzoek van Lybaert 

(2014). Toch lijkt tussentaal (nog?) niet dezelfde status te hebben als dialect en Algemeen 

Nederlands. In tegenstelling tot bij dialect en Algemeen Nederlands, lijken de jongeren immers geen 

typische tussentaalkenmerken te onderscheiden. Tussentaal wordt dan ook bijna altijd gedefinieerd 

in vergelijking met dialect of met Algemeen Nederlands. Ook onderscheiden de jongeren 

verschillende variaties binnen tussentaal: zo maken ze een onderscheid op basis van de regionale 

herkomst van de spreker (zie § 4.2.), maar vertoont tussentaal ook verschillende gradaties in de 

afstand tot dialect en tot Algemeen Nederlands, en is tussentaal de ene keer ‘gewoon praten’ en de 
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andere keer ‘een poging tot AN’. Deze drie aspecten lijken erop te wijzen dat de jonge West-

Vlamingen niet één tussentaalniveau onderscheiden, net zoals de volwassenen in het onderzoek van 

Lybaert (2014).  

 

Toch is er ook een opmerkelijk verschil met het onderzoek van Lybaert (2014). In Lybaert (2014) is 

er heel wat heterogeniteit in de manier waarop tussentaal wordt omschreven en gepercipieerd, en 

variëren de antwoorden van de informanten in verband met de situationele geschiktheid van 

tussentaal sterk. De jongeren in dit onderzoek omschrijven tussentaal bijna allemaal met de term 

‘tussentaal’ en halen ook in hun vergelijking met Algemeen Nederlands en dialect vaak dezelfde 

aspecten aan. Daarnaast geeft de meerderheid van de jongeren (n=16; 80%) aan zelf bijna altijd 

tussentaal te spreken en wordt uit hun reacties ook duidelijk dat tussentaal in bijna alle situaties 

geschikt is. Tussentaal lijkt voor de jongeren uit dit onderzoek, in tegenstelling tot voor de 

volwassenen in het onderzoek van Lybaert (2014), dan ook het default-taalgebruik te zijn. Hoewel 

tussentaal op dit moment nog niet volledig lijkt aangevoeld te worden als een aparte en homogene 

variëteit, zou dat in de toekomst wel kunnen veranderen. Het beeld dat de jongeren van taalvariatie 

in Vlaanderen op macroniveau hebben, lijkt nu nog te beantwoorden aan dat van een diaglossie: 

tussen dialect en Algemeen Nederlands onderscheiden de jongeren tussentaal als een continuüm aan 

vormen van intermediair taalgebruik.  

 

4.1.3.2. De positie van het Algemeen Nederlands en standaardiseringsideologie  

In § 1.2.2.3. hebben we het gehad over de standaardiseringsideologie. In die ideologie wordt 

standaardtaal beschouwd als het ideaal en is standaardtaal het taalgebruik bij uitstek dat uniform en 

verstaanbaar is. In de opvattingen van de informanten lijken sporen van die standaardiserings-

ideologie terug te komen, net zoals dat ook het geval is in de gerapporteerde percepties van de 

volwassenen in het onderzoek van Lybaert (2014). Zo beschouwen zo goed als alle jongeren 

Algemeen Nederlands als de norm en als de ‘beste’ vorm taalgebruik: het is een ideaal dat in heel 

specifieke situaties, zoals in formele en publieke situaties, bij voorkeur gerealiseerd wordt. Dat ideaal 

lijkt voor de jongeren echter een onbereikbaar ideaal te zijn: er zijn immers maar heel weinig 

taalgebruikers die, volgens hen, goed actief standaardtaal beheersen, en ook de jongeren zelf geven 

aan amper Standaardnederlands te spreken. Het is voor hen dan ook geen probleem dat wanneer 

sprekers er niet echt in slagen om Algemeen Nederlands te spreken, overgeschakeld wordt op 

tussentaal als geïntendeerde standaardtaal.  

 



    

 57 

Dat Algemeen Nederlands in alle situaties ideaal is, zoals gesteld wordt binnen de standaardiserings-

ideologie, klopt volgens de jongeren dan weer niet: zo is het heel wat minder geschikt om Algemeen 

Nederlands te spreken in informele situaties, bijvoorbeeld bij vrienden of familie. Lybaert (2014: 156) 

merkt in de antwoorden van haar informanten hetzelfde op en stelt dat er sprake is van een 

“ideologie van situationele diaglossie, waarbij ‘moeite doen’ gewaardeerd wordt in formele en 

publieke situaties en ‘gewoon praten’ in informele en private situaties”. Wat het verschil is tussen de 

standaardiseringsideologie en de ideologie van situationele diaglossie wordt duidelijk uit Figuur 9, 

alsook uit onderstaand citaat van Lybaert (2014: 156):   

 

Die ideologie van situationele diaglossie is zeker schatplichtig aan de standaardiseringsideologie en 

incorporeert er een aantal ideeën van, zoals het idee dat de standaardtaal de superieure variëteit is en 

dat die variëteit gerealiseerd moet worden in een aantal superieure formele en publieke situaties. Voor 

het standaardtaalideaal is binnen de ideologie van situationele diaglossie dus een plaats gereserveerd. 

Tegelijk zien we dat er in vergelijking met de standaardiseringsideologie meer situaties zijn waarvoor de 

standaardtaal als onnodig, minder geschikt en soms zelfs onwenselijk wordt beschouwd en waarin 

authentiek taalgebruik meer geschikt wordt geacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderscheid tussen de standaardiseringsideologie en de ideologie van situationele diaglossie 

koppelt Lybaert (2014) aan het onderscheid tussen gevestigde ideologieën en gedragsideologieën. 

Figuur 9: Standaardiseringsideologie vs. ideologie van situationele diaglossie                              
(Lybaert 2014: 157)  
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Samengevat kunnen we stellen dat gedragsideologieën in de praktijk echt worden gevolgd door 

groepen mensen en aan de basis liggen van hun taalgedrag en taalopvattingen, terwijl gevestigde 

ideologieën ondersteund worden door taalinstituten (Lybaert 2014). De standaardiseringsideologie 

kunnen we beschouwen als de gevestigde ideologie, die door een deel van de taalgebruikers (en van 

de informanten in dit onderzoek) deels wordt gevolgd maar in de eerste plaats wordt ondersteund 

door instituten zoals de media, de overheid (onder andere aan de hand van taalbeleidsteksten) en het 

onderwijs. De ideologie van situationele diaglossie kunnen we beschouwen als de gedragsideologie, 

die door het grootste deel van de taalgebruikers in dit onderzoek, en in het onderzoek van Lybaert 

(2014), wordt beleefd en ook overeen lijkt te stemmen met het taalgedrag van heel wat 

taalgebruikers.  

 

Lybaert (2014: 158) gaat nog een stap verder en stelt dat “de ideologie van situationele diaglossie 

zich aan het consolideren is en in conflict komt met de gevestigde standaardiseringsideologie”. Dat 

hoeft echter geen volledige breuk met de standaardiseringsideologie te betekenen: het 

standaardtaalideaal blijft binnen die gedragsideologie overeind en blijft ook de enige geschikte 

variëteit voor formele situaties, zoals ook blijkt uit de gerapporteerde percepties van de informanten 

in dit onderzoek. In navolging van Lybaert (2014) kunnen we dan ook stellen dat het er niet naar 

uitziet dat het standaardtaalideaal binnenkort verlaten zou worden in een proces van 

destandaardisering, of dat de standaardtaal zou ‘uitrekken’ om er regionale en sociale variatie in te 

incorporeren. De jongeren beschouwen Algemeen Nederlands immers als een prototypische en aparte 

variëteit, waarin in principe geen plaats is voor regionale of sociale variatie.  
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4.2. Identificatie van het taalgebruik in de fragmenten  
In deze paragraaf bespreken we hoe de informanten het taalgebruik in de stimulusfragmenten 

percipiëren: gaat het volgens hen om dialect, tussentaal of Algemeen Nederlands? De informanten 

omschrijven het taalgebruik vaak met de nodige nuance: ze geven immers heel precies aan waar ze 

het taalgebruik situeren op het talige continuüm. Naast ‘(dicht bij) dialect’, ‘tussentaal’ en ‘(dicht bij) 

Algemeen Nederlands’, onderscheiden de informanten ook een zone ‘tussen dialect en tussentaal’ en 

een zone ‘tussen tussentaal en Algemeen Nederlands’. Sommigen hebben het verder ook over ‘een 

poging tot Algemeen Nederlands’. Soms gebruikt een informant verschillende omschrijvingen bij de 

karakterisering van het taalgebruik. In onderstaande bespreking zijn alle reacties verwerkt.  

 

Daarnaast werd aan de informanten ook gevraagd uit welke regio de (hoofd)spreker in het 

stimulusfragment volgens hen afkomstig is. Ook op die vraag waren de antwoorden uiteenlopend, en 

daarom werden bij de verwerking ervan, in navolging van Lybaert (2014) een aantal meer specifieke 

antwoorden samengenomen in vier categorieën, namelijk de provincies West-Vlaanderen, Oost-

Vlaanderen, Limburg en Brabant (Antwerpen en Vlaams-Brabant). De informanten koppelen het 

taalgebruik immers altijd aan een bepaalde provincie. Er werd bij de verwerking van de reacties ook 

rekening gehouden met informanten die geen regio herkennen, of twijfelen tussen de correcte regio 

en een andere regio.  

 

Omdat elke sociologische cel slechts vijf informanten bevat, is het onmogelijk om relevant statistisch 

onderzoek te doen. In dit onderzoek willen we dan ook vooral tendensen blootleggen, die in verder 

kwalitatief en kwantitatief onderzoek nagegaan moeten worden. In wat volgt, bespreken we in § 

4.2.1. eerst de perceptie van het taalgebruik en de regio-identificatie voor elk fragment afzonderlijk en 

daarna volgen in § 4.2.2. een aantal algemene tendensen.  

 

4.2.1. Analyse per stimulusfragment  

TTBRA is het fragment met Brabantse tussentaal. 11 informanten (55%) percipiëren het taalgebruik 

als tussentaal, 6 informanten (30%) hebben het over dialect, 2 informanten (10%) over Algemeen 

Nederlands en 1 informant (5%) stelt dat het een poging tot Algemeen Nederlands is (zie Grafiek 1). 

Wat de afkomst van de spreker betreft (zie Grafiek 2), geven 5 informanten (25%) correct aan dat het 

gaat om een spreker uit Brabant. 6 informanten (30%) horen een spreker uit West-Vlaanderen en 3 

informanten (15%) geven aan een Oost-Vlaamse spreker te horen. 1 informant (5%) twijfelt tussen 

Brabant en Oost-Vlaanderen en 5 informanten (25%) kunnen geen regio herkennen. 
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In het stimulusfragment TTWVL wordt West-Vlaamse tussentaal gesproken. 9 informanten (45%) 

omschrijven het taalgebruik als tussentaal, terwijl 3 informanten (15%) het hebben over taalgebruik 

tussen dialect en tussentaal en 8 informanten (40%) het taalgebruik dialect noemen (zie Grafiek 3). 

De regio-identificatie wordt duidelijk uit Grafiek 4. 17 informanten (85%) geven terecht aan dat de 

spreker uit West-Vlaanderen afkomstig is. 1 informant (5%) denkt iemand uit Limburg te horen, en 

twee informanten (10%) herkennen geen regio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTSBR is het stimulusfragment met subtiele Brabantse tussentaal: er wordt dan ook bijna Algemeen 

Nederlands gesproken. 6 informanten (30%) geven aan tussentaal te horen, 5 informanten (25%) 

stellen dat het gaat om taalgebruik tussen tussentaal en Algemeen Nederlands, 7 informanten (35%) 

hebben het over Algemeen Nederlands en 2 informanten (10%) tenslotte vinden dat het gaat om een 

poging tot Algemeen Nederlands (zie Grafiek 5).  

 

Grafiek 1: Identificatie van het taalgebruik in TTBRA Grafiek 2: Regio-identificatie in TTBRA 

Grafiek 3: Identificatie van het taalgebruik in TTWVL Grafiek 4: Regio-identificatie in TTWVL 
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Grafiek 6 is de grafische weergave van de regio-identificatie van het taalgebruik in TTSBR. 6 

informanten (30%) geven correct aan dat de spreker uit de regio Brabant afkomstig is, 3 informanten 

(15%) denken een spreker uit West-Vlaanderen te horen en 11 informanten (55%) kunnen geen 

regio herkennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het stimulusfragment TTLIM wordt Limburgse tussentaal gesproken. Hoe het taalgebruik in TTLIM 

gepercipieerd wordt, wordt duidelijk uit Grafiek 7. 2 informanten (10%) benoemen het taalgebruik 

als dialect, 13 informanten (65%) karakteriseren het als tussentaal en 1 informant (5%) percipieert 

het als tussen tussentaal en Algemeen Nederlands. 3 informanten (15%) horen Algemeen 

Nederlands en 2 informanten (10%) halen aan dat het gaat om een poging tot Algemeen Nederlands. 

Wat de regio-identificatie betreft (zie Grafiek 8), geven 13 informanten (65%) terecht aan dat het 

gaat om een spreker uit Limburg. 2 informanten (10%) horen een spreker uit Brabant en 1 informant 

(5%) geeft aan een Oost-Vlaamse spreker te horen. 1 informant (5%) twijfelt tussen Limburg en 

Brabant, en 3 informanten (15%)  kunnen geen regio herkennen. 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 5: Identificatie van het taalgebruik in TTSBR Grafiek 6: Regio-identificatie in TTSBR 

Grafiek 7: Identificatie van het taalgebruik in TTLIM Grafiek 8: Regio-identificatie in TTLIM 
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TTOVL is het stimulusfragment waarin Oost-Vlaamse tussentaal gesproken wordt. 11 informanten 

(55%) percipiëren het taalgebruik ook als tussentaal, terwijl 4 informanten (20%) het hebben over 

taalgebruik tussen tussentaal en Algemeen Nederlands, 4 informanten (20%) het taalgebruik 

omschrijven als Algemeen Nederlands en 3 informanten (15%) stellen dat het gaat om een poging tot 

Algemeen Nederlands (zie Grafiek 9). Grafiek 10 geeft de onderzoeksresultaten van de regio-

identificatie in TTOVL weer. 3 informanten (15%) geven correct aan dat de spreker uit de regio Oost-

Vlaanderen afkomstig is, en 5 informanten (25%) denken een spreker uit West-Vlaanderen te horen. 

2  informanten (10%) geven aan dat het gaat om een spreker uit Brabant, en 1 informant (5%) 

twijfelt tussen West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. 9 informanten (45%) kunnen geen regio 

herkennen.  
 

 

 

 

 

 

 

In het stimulusfragment STOVL wordt Algemeen Nederlands gesproken. 17 informanten (85%) 

benoemen het taalgebruik als Algemeen Nederlands, terwijl 2 informanten (10%) het hebben over 

taalgebruik tussen tussentaal en Algemeen Nederlands, en 1 informant (5%) vindt dat het gaat om 

een poging tot Algemeen Nederlands, zoals duidelijk wordt uit Grafiek 11. De regio-identificatie van 

het taalgebruik in STOVL wordt weergegeven in Grafiek 12. 15 informanten (75%) kunnen geen regio 

herkennen. 2 informanten (10%) stellen dat de spreker uit de regio Brabant afkomstig is, en 1 

informant hoort een spreker uit Oost-Vlaanderen (5%). Anders dan bij de andere 

stimulusfragmenten komt hier ook een andere regio aan bod, nl. Nederland: 2 informanten (10%) 

stellen dat het gaat om een spreker uit Nederland. In navolging van Lybaert (2014) kunnen we stellen 

dat de associatie tussen Algemeen Nederlands en Noord-Nederlands waarschijnlijk onder meer wordt 

opgewekt door het stimulusfragment: net zoals dat in Nederland vaak wordt gedaan, wordt 

bijvoorbeeld de [ɣ]-klank in STOVL uvulair uitgesproken als [χ].  

 

Grafiek 9: Identificatie van het taalgebruik in TTOVL Grafiek 10: Regio-identificatie in TTOVL 
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4.2.2. Tendensen 

4.2.2.1. Identificatie van het taalgebruik  

Bij de karakterisering van het taalgebruik in de stimulusfragmenten vallen een aantal verschillen op. 

Die perceptieverschillen komen min of meer overeen met de verschillen die Lybaert (2014) opmerkt, 

waardoor duidelijk wordt dat volwassenen en jongeren het taalgebruik in de stimulusfragmenten 

ongeveer op dezelfde manier percipiëren.  

 

Drie fragmenten worden als dialect gekarakteriseerd, namelijk TTWVL (n=8), TTBRA (n=6) en 

TTLIM (n=2). Slechts een fragment, meer bepaald TTWVL (n=3), wordt gepercipieerd als taalgebruik 

tussen dialect en tussentaal. Alle fragmenten, behalve het standaardtalige fragment STOVL, worden 

beschouwd als tussentaal. Toch gebeurt dat vaker bij de tussentalige fragmenten TTLIM (n=13), 

TTOVL (n=11), TTBRA (n=11) en TTWVL (n=9), dan bij het eerder standaardtalige fragment TTSBR 

(n=6). Dat laatste fragment wordt wel het vaakst gekarakteriseerd als taalgebruik tussen tussentaal 

en Algemeen Nederlands (n=5); bij de fragmenten TTOVL (n=4), STOVL (n=2) en TTLIM (n=1) 

gebeurt dat wat minder. Alle fragmenten, behalve het West-Vlaamse tussentaalfragment TTWVL, 

worden ook ten minste een keer gepercipieerd als Algemeen Nederlands of als een poging tot 

Algemeen Nederlands. Ook nu zijn er verschillen tussen de fragmenten onderling: de tussentalige 

fragmenten TTBRA (n=2), TTLIM (n=3) en TTOVL (n=4) worden minder vaak beschouwd als 

Algemeen Nederlands dan de (meer) standaardtalige fragmenten TTSBR (n=7) en STOVL (n=17).  

Opvallend is dus dat, net zoals in Lybaert (2014), hetzelfde taalgebruik op erg verschillende manieren 

gepercipieerd wordt: per fragment komen minimum 3 en maximum 5 vijf verschillende 

karakteriseringen voor. Het taalgebruik in TTLIM, het fragment met de Limburgse tussentaal, wordt 

bijvoorbeeld op vijf verschillende manieren omschreven, van dialect tot Algemeen Nederlands.  

Grafiek 11: Identificatie van het taalgebruik in STOVL Grafiek 12: Regio-identificatie van STOVL 
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We gaan ook nog in op het West-Vlaamse tussentaalfragment TTWVL dat opvallend anders 

gekarakteriseerd wordt dan de andere fragmenten. Het taalgebruik in TTWVL wordt niet alleen het 

vaakst (n=8) als dialect beschouwd, maar het is ook het enige fragment waarbij geen enkele 

informant stelt dat het gaat om taalgebruik tussen tussentaal en Algemeen Nederlands of om 

Algemeen Nederlands. Het lijkt er dus op dat de informanten dit fragment (en hun eigen West-

Vlaamse tussentaal) als het minst standaardtalig en dus het meest niet-standaardtalig percipiëren. 

Die perceptie kunnen we koppelen aan het verband tussen standaardtaalbeheersing en regionale 

herkomst, dat 7 informanten (35%) al opmerkten. Volgens die 7 informanten (35%) zijn West-

Vlamingen veel minder goed in staat om Algemeen Nederlands te spreken dan inwoners uit andere 

regio’s in Vlaanderen. Dat zou, volgens die informanten, te maken hebben met de dominante 

aanwezigheid van dialect in West-Vlaanderen, veel meer dan in de rest van Vlaanderen. Die 

veronderstelling zien we dus bevestigd in de regio-identificatie van de fragmenten. Dat de West-

Vlaamse jongeren hun eigen taalgebruik sterk beschouwen als afwijkend van standaardtaal, blijkt ook 

onder meer uit Willemyns (1979: 153-154):  

 

Meer dan sprekers uit de andere regio’s zouden Limburgers en West-Vlamingen het gevoel hebben dat 

hun dialect sterk afwijkt van de standaardtaal. Daardoor zouden ze eerder geneigd zijn om hun regionaal 

gekleurd taalgebruik het label ‘dialect’ te geven. 

 

Daarnaast doet het taalgebruik in TTWVL ook sterk denken aan het eigen taalgebruik: 6 informanten 

beschouwen het taalgebruik immers als ‘herkenbaar’. Dat de jongeren ervan uitgaan dat ze zelf bijna 

altijd tussentaal spreken en dat ze Algemeen Nederlands niet goed beheersen, lijkt een rol te spelen 

in de keuze voor tussentaal of dialect bij de beoordeling van het taalgebruik in TTWVL. Als het 

taalgebruik dus niet voldoende afwijkt van de eigen tussentaal, percipiëren de jongeren het niet als 

Algemeen Nederlands.  

 

Grafiek 13 is een grafische weergave van alle antwoorden in verband met de percepties van het 

taalgebruik in alle stimulusfragmenten. Grafiek 14 geeft weer hoe vaak de informanten een fragment 

herkennen als een van de vijf variëteiten op het talige continuüm, van dialect tot Algemeen 

Nederlands.  
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4.2.2.2. Regio-identificatie van het taalgebruik  

Grafiek 15 is een grafische weergave van hoe vaak de informanten de regionale herkomst van de 

spreker in de stimulusfragmenten goed of fout inschatten. In de grafiek wordt ook rekening 

gehouden met informanten die twijfelen of geen idee hebben uit welke regio de spreker in het 

fragment afkomstig is. 

  

 

Grafiek 13: Taalgebruik in de stimulusfragmenten 

Grafiek 14: Taalgebruik in de fragmenten op het talige continuüm 
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Bij een vergelijking van de fragmenten valt op dat het voor de informanten niet altijd even 

gemakkelijk is om de regio waaruit een spreker afkomstig is te herkennen. De informanten kunnen 

het gemakkelijkst (n=17; 85%) de spreker uit TTWVL, het West-Vlaamse tussentaalfragment, 

lokaliseren. Ook de Limburgse spreker in het stimulusfragment TTLIM herkennen de informanten vrij 

gemakkelijk (n=13; 65%). Het valt op dat enkel bij TTWVL en TTLIM de grootste groep informanten 

(en tegelijkertijd ook de meerderheid van de informanten) de correcte regio aangeeft. Dat hoeft 

eigenlijk niet te verbazen: de West-Vlaamse jongeren geven aan zelf bijna altijd West-Vlaamse 

tussentaal te spreken en 6 informanten (30%) beschouwen het taalgebruik in het stimulusfragment 

TTWVL ook als ‘herkenbaar’. Ook de informanten uit het onderzoek van Lybaert (2014) herkennen de 

Limburgse en de West-Vlaamse spreker het gemakkelijkst. De Limburgse en West-Vlaamse tongval 

lijken dus, voor zowel jongeren als volwassenen, het meest op te vallen.  

 

Bij de andere fragmenten hebben de informanten heel wat meer moeite om de regio waaruit de 

spreker afkomstig is te herkennen. Nog niet de helft van de informanten slaagt erin om bij TTBRA 

(n=5; 25%), TTSBR (n=6; 30%), TTOVL (n=3; 15%) en STOVL (n=1; 5%) de correcte regio aan te 

geven. De meeste problemen hebben de jongeren, net zoals de informanten in Lybaert (2014), bij 

TTOVL (n=3; 15%) en STOVL (n=1; 5%). De jongeren lijken dus een minder sterk prototypisch beeld 

te hebben van hoe Brabants of Oost-Vlaams klinkt. Dat laatste kan te maken hebben met de relatief 

grote interne variëteit binnen het Oost-Vlaamse taalgebied (Taeldeman 2005). Daarnaast is het ook 

niet verwonderlijk dat bijna alle informanten (n=19; 95%) bij STOVL geen regio herkennen: dat is 

immers het enige fragment waarin voortdurend Algemeen Nederlands wordt gesproken.    

Grafiek 15: Vergelijking van correcte en foute antwoorden bij regio-identificatie 
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4.3. De perceptie van taalvariatie op microniveau  
In deze paragraaf willen we nagaan op basis van welke specifieke taalkenmerken West-Vlaamse 

jongeren taalgebruik karakteriseren als standaardtaal, tussentaal, of dialect, en op basis van welke 

kenmerken ze oordelen over de regionale herkomst van een spreker. We willen te weten komen of de 

jongeren zelf in staat zijn om, eventueel op basis van het stimulusfragment, taalgebruik te 

omschrijven en te definiëren aan de hand van een aantal concrete taalkenmerken. Tijdens het 

interview werd daarom, na de beluistering van de fragmenten, steeds aan de informanten gevraagd 

welk taalgebruik te horen was en waarom. 

 

In § 4.3.1. geven we eerst een algemeen overzicht van alle kenmerken die de informanten aanhalen, 

waarna in § 4.3.2. een bespreking per informant volgt: halen de jongens meer of minder kenmerken 

aan dan de meisjes of is er variatie in het aantal kenmerken tussen de jongere en de oudere 

informanten? Een bespreking per fragment komt aan bod in § 4.3.3., en daarna hebben we het in § 

4.3.4. over de kenmerken per taaldomein: focussen de jongeren vooral op lexicale, morfosyntactische 

of fonologische kenmerken? De invloed van sekse en leeftijd op het aantal kenmerken per taaldomein 

komt in § 4.3.4.1. aan bod. In § 4.3.5. volgt een uitgebreide bespreking van alle kenmerken. Ten 

slotte bespreken we in § 4.3.6. hoe de informanten zes typische tussentaalkenmerken beoordelen.  

 

4.3.1. Een overzicht van de vermelde kenmerken  

Alle kenmerken die de informanten vermelden, zijn opgenomen in Tabel 2. Om het overzicht samen 

te stellen, zijn we op dezelfde manier te werk gegaan als Lybaert (2014). In Tabel 2 en in de 

bespreking die volgt, gebruiken we voor de niet-standaardtalige kenmerken niet de omschrijvingen 

die de informanten zelf geven, maar wel het taalkundige equivalent. Wanneer een informant bij het 

West-Vlaamse tussentaalfragment TTWVL bijvoorbeeld opmerkt dat ‘de [ɣ] wordt uitgesproken als 

een [h]’, noemen we dat kenmerk in de tabel ‘laryngalisering van [ɣ]’. Naast niet-standaardtalige 

kenmerken, halen de jongeren ook vaak kenmerken aan die in het fragment eigenlijk wel 

standaardtalig worden uitgesproken. Bij die kenmerken behouden we de omschrijving van de 

informanten of brengen we verschillende kenmerken samen onder een algemene term. Wanneer 

informanten bijvoorbeeld verwijzen naar de eigenlijk standaardtalige [aː]-klank als niet-

standaardtalige klank in TTWVL, gebruiken we in de tabel “[aː]-klank”. Die kenmerken die in het 

stimulusfragment in principe standaardtaal zijn, maar die de informanten als niet-standaardtalig 

percipiëren, worden aangeduid met [x]. Informanten hebben het niet alleen over niet-standaardtalige 

kenmerken, maar merken ook standaardtalige kenmerken op. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer ze 
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willen aantonen dat in een fragment standaardtaal gesproken wordt. Die standaardtalige kenmerken 

worden gevolgd door [AN]. In Tabel 2 zijn in de eerste kolom de kenmerken opgenomen, in de 

tweede kolom de fragmenten waarbij de informanten die kenmerken vermelden, in de derde kolom 

eventueel een voorbeeld dat de informanten zelf aanhalen en in de vierde kolom hoeveel informanten 

het kenmerk tenminste een keer vermelden. Daarnaast onderscheiden we, in navolging van Lybaert 

(2014), ook drie taaldomeinen: uitspraak, morfosyntaxis en woordenschat. Elk van die algemene 

categorieën wordt opnieuw onderverdeeld in een aantal subcategorieën, omdat ook de informanten 

de ene keer meer algemeen en de andere keer vrij specifiek antwoorden. 

 

uitspraak 

accent 

verzorgde uitspraak [AN] 

totaal (+zonder voorbeeld)  TTBRA, TTSBR, TTLIM, TTOVL, STOVL 11 (55%) 

uitspraak van het volledige woord [AN] 

zonder voorbeeld  TTSBR 3 (15%) 

uitspraak van de vocalen [AN]   

[ɛ][AN]  TTSBR, STOVL 2 (10%) 

[ɪ][AN] TTSBR 1 (5%) 

[ɛi][AN] STOVL 1 (5%) 

uitspraak van de consonanten [AN]   

geen laryngalisering [ɣ][AN] TTLIM, TTOVL, STOVL 5 (25%) 

regionaal accent  

totaal (+zonder voorbeeld) TTBRA, TTWVL, TTSBR, TTLIM, TTOVL, STOVL 19 (95%) 

Hollandse klanken  STOVL 2 (10%) 

uitspraak van de vocalen     

gesloten [ɪ] TTBRA, TTSBR [dɑni ̞z] 9 (45%) 

open [ɪ] TTWVL  [fərlɪ̞ɦt] 1 (5%) 

gesloten [ɛ] TTBRA, TTSBR [jəlɛ̝χt]  4 (20%) 

open [ɛ] TTWVL [ɛ̞χt]  5 (25%) 

meer gesloten [ɑ]  TTWVL [ɑləmɔ:l] 7 (35%) 

[a] achteraan  TTBRA [ɑntsɑ:ɣə]  3 (15%) 

gerekte [a] TTLIM [kɑ.nt] 1 (5%) 
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[o][x]  TTBRA 2 (10%) 

[o][x] TTWVL 1 (5%) 

monoftongering [ɛi] TTBRA, TTSBR, TTOVL  [kɛ:kə]  5 (25%) 

[ɛi] als verkorte lange [i][x] TTBRA, TTWVL  2 (10%) 

uitspraak van de consonanten      

laryngalisering [ɣ] TTWVL [ɦiɦɑntis]  9 (45%) 

laryngalisering [ɣ][x] TTOVL 1 (5%) 

huig-r [ʀ]   TTLIM, TTOVL 15 (75%) 

articulatie 

verzorgde articulatie [AN] 

totaal (+zonder voorbeeld) TTSBR, TTOVL, STOVL, TTLIM 11 (55%) 

geen apocope eind-n [AN] TTOVL, STOVL 4 (20%) 

geen apocope eind-sjwa [AN] TTSBR, TTOVL, STOVL 8 (40%) 

geen apocope of syncope bij 

korte functiewoordjes [AN] 

STOVL 3 (15%) 

geen h-procope [AN] STOVL 2 (10%) 

geen woorden samentrekken [AN] 

totaal (+zonder voorbeeld) TTSBR, STOVL  3 (15%) 

onverzorgde articulatie [AN]   

wegval van de eindklanken  

totaal (+zonder voorbeeld) TTBRA, TTWVL, TTSBR, TTLIM, TTOVL 18 (90%) 

apocope eind-n [x]  TTBRA, TTWVL, TTSBR, TTLIM, 

TTOVL  
[kɛ:kə] 12 (60%) 

apocope eind-sjwa  TTBRA, TTWVL [zɪtn]̩ 10 (50%) 

apocope eind-sjwa [x]  TTOVL 7 (35%) 

apocope of syncope bij korte 

functiewoordjes 

TTBRA, TTWVL, TTSBR, TTLIM, 

TTOVL 

[dɑ]  13 (65%) 

h-procope  TTBRA, TTWVL, TTSBR, TTOVL [ɔ̩ŋər]  7 (35%)  

apocope swja in eind –er [x] TTWVL 1 (5%) 

woorden samentrekken 

totaal (+zonder voorbeeld) TTBRA, TTWVL, TTSBR, TTLIM, 

TTOVL, STOVL  

[mɑdɑdɪz]  16 (80%)  

reductie voornaamwoorden  
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totaal (+zonder voorbeeld) TTBRA, TTWVL 2 (10%) 

er  ! der/d’r TTBRA, TTWVL [dərtʌsə]̃   2 (10%) 

ik ! ‘k [x] TTWVL  1 (5%) 

andere wegval van klanken 

totaal (+zonder voorbeeld) TTWVL 8 (40%) 

als je ! aje TTWVL [ɑjvɑmbo:vəs̃tɑ:t]  8 (40%) 

tempo  

klanken rekken TTLIM 1 (5%) 

traag TTBRA, TTLIM, STOVL 9 (45%) 

snel  TTOVL 1 (5%) 

intonatie  

andere klemtoon TTBRA, TTSBR 2 (10%) 

zangerig TTLIM 3 (15%)  

omhoog op het einde van zin TTLIM  2 (10%) 

verzorgde intonatie [AN] 

correcte klemtoon [AN] STOVL  1 (10%) 

morfosyntaxis 

diminutieven  

diminuering op –ke  TTBRA [kɔstyməkən]  8 (40%) 

enclitische pronomina 

 TTOVL [dɑnhɑdəkɪk] 6 (30%) 

subjectverdubbeling  

 TTOVL [dɑnhɑdəkɪk]  5 (25%) 

wegval t-uitgang bij vervoegde werkwoorden 

 TTWVL [jəstɑ:vɑvo:r]  5 (25%) 

zinsbouw 

correcte zinsbouw [AN] STOVL 2 (10%) 

woordenschat 

standaardtalige woordenschat [AN] 

correcte woordenschat [AN] STOVL 2 (10%) 

formeel/chique/moeilijk [AN] TTSBR, TTOVL, STOVL “frequent” 8 (40%) 

vaktermen [AN] STOVL “literair” 1 (5%)  
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niet-standaardtalige woordenschat [AN] 

 TTBRA, TTWVL, TTSBR, TTLIM  “zwanzen”  14 (70%) 

persoonlijke voornaamwoorden 

gij en ge (i.p.v. jij en je) TTBRA, TTLIM 5 (25%) 

gij en ge (i.p.v. jij en je) [x] TTWVL, TTSBR, TTOVL  3 (15%) 

stopwoorden en tussenwerpsels  

 TTBRA, TTWVL, TTSBR, TTLIM, TTOVL, STOVL 14 (70%)  

Tabel 2: Overzicht van de vermelde kenmerken 

 

4.3.2. Bespreking per informant  

In deze paragraaf gaan we na hoe sterk het aantal opgemerkte kenmerken varieert per informant: 

hoeveel kenmerken vermelden de informanten gemiddeld, en wat is het laagste en het hoogste aantal 

kenmerken dat de informanten aanhalen? Om op die vragen een antwoord te krijgen, hebben we alle 

reacties op het taalgebruik in de stimulusfragmenten per informant samengeteld. Om een zo volledig 

mogelijk beeld van de talige perceptie te krijgen, hebben we, in navolging van Lybaert (2014), de 

individuele kenmerken niet samengebracht in meer algemene categorieën. Concreet houdt dat in dat 

bijvoorbeeld de uitspraak van ‘gigantisch’ als [ɦiɦɑntis] niet wordt opgenomen in de algemene 

categorie ‘laryngalisering van [ɣ]’. Wanneer een informant dus zowel de algemene categorie als een 

meer specifiek voorbeeld aangeeft, wordt dat kenmerk ook twee keer opgenomen. Ook wanneer een 

informant bij verschillende fragmenten eenzelfde kenmerk opmerkt, wordt dat kenmerk niet een 

keer, maar wel verschillende keren meegeteld. Dat heeft tot gevolg dat het in deze analyse niet gaat 

om allemaal individuele en unieke kenmerken. Omdat de informanten zowel standaardtalige als niet-

standaardtalige kenmerken vermelden, maken we ook hier het onderscheid.  

 

Een informant vermeldt gemiddeld 33,6 kenmerken tijdens het volledige interview: dat is een 

combinatie van gemiddeld 28,9 niet-standaardtalige kenmerken en gemiddeld 4,7 standaardtalige 

kenmerken. De talige kenmerken die afwijken van standaardtaal zijn voor de jongeren dus veel 

opvallender dan de standaardtalige kenmerken. Net zoals in Lybaert (2014) is het dus zo dat de 

jongeren veel meer focussen op wat afwijkt van standaardtaal, dan op wat overeenkomt met 

standaardtaal. Dat hoeft, aldus Lybaert (2014), niet te verbazen wanneer we standaardtalig 

taalgebruik omschrijven als het taalgebruik dat overblijft wanneer alle niet-standaardtalige 

kenmerken verdwenen zijn. 
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Het aantal vermelde kenmerken varieert ook sterk per informant (zie Grafiek 16): bij de 

standaardtalige kenmerken verschilt het aantal van 0 tot 15, bij de niet-standaardtalige kenmerken 

van 8 tot 48. In totaal is het laagste aantal opgemerkte kenmerken gelijk aan 10, terwijl het hoogste 

aantal opgemerkte kenmerken gelijk is aan 54. In het onderzoek van Lybaert (2014) bedraagt het 

algemeen gemiddelde per informant 37,96 kenmerken. Het verschil tussen het gemiddelde aantal 

vermelde kenmerken door de jongeren in dit onderzoek en door de volwassenen in het onderzoek van 

Lybaert (2014), is dus niet erg groot (4,36 kenmerken).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee verschillen vallen op wanneer we het gemiddelde aantal vermelde kenmerken vergelijken bij de 

subgroepen van de informanten. Uit de vergelijking van sekse (zie Grafiek 17) wordt duidelijk dat de 

vrouwelijke informanten gemiddeld 14,4 kenmerken meer vermelden dan de mannelijke 

informanten: gemiddeld merken de meisjes 40,8 kenmerken op, terwijl dat bij de jongens gemiddeld 

26,4 kenmerken is. Ook bij de vergelijking van leeftijd (zie Grafiek 18), wordt een verschil duidelijk: 

de veertienjarige jongeren halen gemiddeld 30,2 kenmerken aan, terwijl de achttienjarigen gemiddeld 

37 kenmerken opmerken; dat maakt een verschil van gemiddeld 6,8 kenmerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafiek 17: Vergelijking van sekse Grafiek 18: Vergelijking van leeftijd 

Grafiek 16: Interpersoonlijke variatie bij het aantal vermelde kenmerken per informant 
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De tendens dat meisjes gemiddeld meer kenmerken aanhalen dan jongens sluit aan bij de 

bevindingen van Lybaert (2014), die in haar onderzoek vaststelt dat vrouwen significant meer 

kenmerken aanhalen dan mannen. Dat kan erop wijzen dat de vrouwelijke informanten het tijdens 

het interview, meer dan de mannelijke informanten, ‘goed willen doen’, maar het kan ook te maken 

hebben met een verschil in talig bewustzijn: het is immers “denkbaar dat vrouwen zich bewuster zijn 

van taalvariatie dan mannen” (Lybaert 2014: 192). Het verschil tussen het gemiddelde aantal 

vermelde kenmerken bij de twee leeftijdsgroepen is wat kleiner. Het zou kunnen dat hoe ouder een 

informant wordt, hoe meer kenmerken hij/zij kan aanhalen, maar het verschil kan ook toe te 

schrijven zijn aan toeval. Uitgebreid kwalitatief en kwantitatief diepteonderzoek moet dan ook 

aantonen of er een significant verschil is in het aantal vermelde kenmerken dat afhankelijk is van de 

sekse of de leeftijd van de informanten.  

 

4.3.3. Bespreking per fragment 

Per fragment vermelden de informanten gemiddeld 82,57 niet-standaardtalige kenmerken en 14 

standaardtalige kenmerken. In totaal gaat het dus om gemiddeld 96,57 kenmerken per fragment. De 

jongeren geven het grootste aantal kenmerken (n=153) bij het stimulusfragment TTWVL, het 

fragment met eigen West-Vlaamse tussentaal. Bij het fragment TTSBR, waarin subtiele Brabantse 

tussentaal gesproken wordt, geven de informanten het kleinste aantal kenmerken (n=89).   

 

Het aantal vermelde niet-standaardtalige en standaardtalige kenmerken varieert per fragment. De 

meeste standaardtalige kenmerken (n=67) worden opgemerkt bij het standaardtalige 

stimulusfragment STOVL: het gaat om meer dan drie keer zoveel standaardtalige kenmerken dan bij 

het fragment TTSBR met de op een na meeste standaardtalige kenmerken (n=21). Bij TTOVL gaat het 

om 7 kenmerken, en bij TTLIM, TTBRA en TTWVL gaat het nog slechts om respectievelijk 2, 1 en 0 

standaardtalige kenmerken. Die variatie in het aantal standaardtalige kenmerken kunnen we linken 

aan de manier waarop de informanten het taalgebruik in de fragmenten percipiëren. STOVL is niet 

alleen het fragment waarbij de meeste standaardtalige kenmerken worden aangehaald, maar het is 

ook het fragment dat 75% van de informanten (n=17) als Algemeen Nederlands karakteriseert. 

Daarna volgt, net zoals bij het aantal standaardtalige kenmerken, het fragment met subtiele 

Brabantse tussentaal TTSBR op een relatief grote afstand (n=7; 35%). Het grootste aantal niet-

standaardtalige kenmerken (n=153) horen de informanten in TTWVL, het fragment met West-

Vlaamse tussentaal. Dat is ook het fragment dat de jongeren als het minst standaardtalig en het 

meest niet-standaardtalig beschouwen: TTWVL wordt immers het vaakst als dialect gepercipieerd 

(n=8), maar nooit als Algemeen Nederlands. Wat minder niet-standaartalige kenmerken merken de 
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informanten op bij het Limburgse tussentaalfragment TTLIM (n=121), het Brabantse 

tussentaalfragment TTBRA (n=108) en het Oost-Vlaamse tussentaalfragment TTOVL (n=104). De 

minste niet-standaardtalige kenmerken komen voor bij de meest standaardtalige fragmenten TTSBR 

(n=68) en STOVL (n=24). Toch gaat het hier nog om relatief grote aantallen in vergelijking met de 

kleinste aantallen standaardtalige kenmerken (n=2 in TTLIM, n=1 in TTBRA, en n=0 in TTWVL). Dat 

bevestigt opnieuw dat de informanten veel meer focussen op wat niet-standaardtalig is, eerder dan op 

wat wel overeenkomt met Algemeen Nederlands.  

 

Grafiek 19 geeft een overzicht van het aantal vermelde kenmerken per fragment, met een onderscheid 

tussen niet-standaardtalige en standaardtalige kenmerken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. Bespreking per taaldomein 

In deze paragraaf willen we nagaan welke taaldomeinen de informanten het vaakst vermelden en 

welke kenmerken binnen die taaldomeinen het vaakst aan bod komen. We gaan na hoeveel keer de 

informanten verwijzen naar de verschillende taaldomeinen tijdens het volledige interview en maken 

een vergelijking tussen de verschillende fragmenten. In § 4.3.4.1. bekijken we of de factoren sekse en 

leeftijd een invloed hebben op eventuele variatie in de vermelde taaldomeinen.   

 

In navolging van Lybaert (2014) onderscheiden we drie taaldomeinen: uitspraak, morfosyntaxis en 

woordenschat. Tot het taaldomein ‘uitspraak’ behoren alle opmerkingen over hoe klanken en 

woorden worden uitgesproken. Binnen ‘uitspraak’ onderscheiden we ook drie subcategorieën: 

‘accent’, ‘articulatie’ en ‘tempo en intonatie’. ‘Accent’ omvat de al dan niet regionale uitspraak van de 

klanken, bij ‘articulatie’ gaat het om het al dan niet wegvallen van klanken en de categorie ‘tempo en 

intonatie’ heeft betrekking op het tempo van de spreker en de intonatie in de zin. Het taaldomein 

Grafiek 19: Aantal vermelde kenmerken per fragment 
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‘morfosyntaxis’ bevat zowel morfologische kenmerken, waarbij iets verandert op het niveau van het 

woord, als syntactische kenmerken, waarbij het gaat om de zinsbouw. Tot het taaldomein 

‘woordenschat’ behoren alle opgemerkte standaardtalige of niet-standaardtalige woorden, inclusief 

stopwoorden en tussenwerpsels, alsook het persoonlijke voornaamwoord (‘jij’/’je’ of ‘gij’/’ge’).  

 

Elke informant (n=20; 100%) verwijst tijdens het volledige interview ten minste een keer naar het 

taaldomein uitspraak. Binnen het domein van de uitspraak, verwijzen 19 informanten (95%) ten 

minste een keer naar het accent, verwijzen 18 (90%) informanten ten minste een keer naar de 

articulatie, verwijzen 9 (45%) informanten ten minste een keer naar het spreektempo en  verwijzen 6 

(30%) informanten ten minste een keer naar de intonatie in de zin. Verder halen 18 informanten 

(90%) tijdens het interview ten minste een keer het domein van de woordenschat aan en hebben 10 

informanten (50%) het ten minste een keer over de morfosyntaxis.  

 

Bij een vergelijking van de verschillende fragmenten, valt op dat het taaldomein van de uitspraak 

dominant is: in elk fragment halen de informanten het vaakst kenmerken aan die te maken hebben 

met de uitspraak van de klanken en de woorden. Het precieze aantal informanten dat de uitspraak 

aanhaalt, varieert van minimaal 14 informanten (70%) in TTSBR tot maximaal 20 informanten 

(100%) in TTWVL en TTLIM, met een gemiddelde van 17,5 informanten (87,5%). Ook het taaldomein 

van de woordenschat halen de informanten in elk fragment aan, maar dat gebeurt minder vaak dan bij 

het domein uitspraak: minimaal 4 informanten (20%) in TTOVL en maximaal 13 informanten (65%) 

in TTBRA en TTLIM, met gemiddeld 9,8 informanten (49,2%) per fragment. Opvallend minder vaak 

hebben de informanten het over het domein van de morfosyntaxis, dat slechts in 3 van de 6 

fragmenten aan bod komt. Het aantal informanten dat per fragment het taaldomein morfosyntaxis 

vermeldt, ligt ook heel wat lager: het gaat om minimaal 2 informanten (10%) in STOVL en maximaal 

8 informanten (40%) in TTBRA, met een gemiddelde van 2,5 informant (12,5%) per fragment.  

 

Net zoals in het onderzoek van Lybaert (2014) valt op dat de meeste kenmerken die worden 

aangehaald, te maken hebben met de uitspraak van de klanken of met de woordenschat, terwijl 

morfosyntactische aspecten heel wat minder frequent worden aangehaald. De taaldomeinen uitspraak 

en woordenschat lijken voor taalgebruikers dus opvallender te zijn dan het taaldomein morfosyntaxis. 

Het hoeft eigenlijk niet te verbazen dat uitspraak zo vaak wordt opgemerkt: “in theorie kan de 

uitspraak van elk woord afwijken van of overeenstemmen met de standaardtaal, en is er dus een hoog 

variatiepotentieel” (Lybaert 2014: 227).  
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Binnen het domein van de uitspraak merken we ook een aantal verschillen op. Het vaakst zeggen de 

informanten iets over de articulatie en het accent. De articulatie komt in elk fragment aan bod en 

wordt aangehaald door minimaal 11 informanten (55%) in TTBRA en maximaal 18 informanten 

(90%) in TTWVL, met een gemiddelde van 14 informanten (70%) per fragment. Ook over het accent 

wordt bij elk fragment gesproken: het gaat om minimaal 1 informant (5%) in TTOVL en maximaal 15 

informanten (75%) in TTLIM, met een gemiddelde van 10,3 informanten (51,7 %). De informanten 

zeggen het minst iets over het spreektempo en de intonatie in de zin. Het spreektempo komt aan bod 

in 4 van de 6 fragmenten, telkens wanneer het spreektempo volgens de informanten hoger of lager 

ligt dan normaal is. Het gaat om maximaal 9 informanten (45%) in TTLIM en 1 informant (5%) in 

TTBRA en TTOVL, met een gemiddelde van 2,2 informanten (11%) per fragment. Ook de intonatie 

komt in 4 van de 6 fragmenten aan bod: 5 informanten (25%), het grootste aantal, hebben het over 

de intonatie in TTWVL en 1 informant (5%), het kleinste aantal, doet dat in STOVL; gemiddeld gaat 

het om 1,7 informanten (8,5%) per fragment. Dat spreektempo en intonatie het vaakst aan bod 

komen bij TTLIM is niet vreemd. Lybaert merkt, op basis van Belemans & Keulen (2004) op dat: “Een 

van de kenmerken die traditioneel geassocieerd worden met het taalgebruik van Limburgers is dat ze 

traag zouden praten of dat ze zouden zingen bij het spreken, een indruk die te verklaren is door het 

systeem van 2 toonaccenten in de Limburgse dialecten” (Lybaert 2014: 220). 

 

In Tabel 3 en Grafiek 20 geven we een overzicht weer van het aantal informanten dat een bepaald 

taaldomein vermeldt per fragment. Grafiek 21 is een grafische weergave van het aantal informanten 

dat het per fragment heeft over een subcategorie (accent, articulatie, tempo en intonatie) van het 

taaldomein uitspraak.  

 

 uitspraak accent articulatie tempo intonatie morfosyntaxis woordenschat 
TTBRA 17 12 11 1 2 8 13 
TTWVL 20 12 18 - - - 8 
TTSBR 14 9 12 - 2 - 9 
TTLIM 20 15 13 9 5 - 13 
TTOVL 17 1 17 1 - 5 4 
STOVL 17 13 12 2 1 2 12 

Tabel 3: Aantal informanten dat een taaldomein vermeldt per fragment 
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4.3.4.1. Invloed sekse en leeftijd  

In deze paragraaf gaan we na of de factoren sekse en leeftijd een rol spelen bij de percepties van de 

verschillende taaldomeinen: is er een verschil in variatie bij de opgemerkte taaldomeinen of in het 

aantal opgemerkte domeinen dat beïnvloed wordt door de sekse of de leeftijd van de informanten? De 

groep van 20 informanten is echter te klein om relevante statistische tests te kunnen uitvoeren, 

waardoor we in dit onderzoek enkel tendensen kunnen aantonen, die later in uitgebreid kwantitatief 

onderzoek grondiger onderzocht moeten worden. Om de invloed van sekse en leeftijd na te gaan, 

telden we voor elk fragment afzonderlijk de antwoorden samen van 1) de meisjes aan de ene kant en 

Grafiek 21: Aantal informanten dat een subcategorie van het taaldomein uitspraak vermeldt per fragment 

Grafiek 20: Aantal informanten dat een taaldomein vermeldt per fragment 
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de jongens aan de andere kant, en van 2) de veertienjarige jongeren aan de ene kant en de 

achttienjarige jongeren aan de andere kant. In deze paragraaf bespreken we niet elk fragment 

afzonderlijk, maar nemen we wel de cijfers van alle fragmenten samen om zo een algemeen beeld van 

de talige percepties te krijgen. In de grafieken geven we telkens per fragment weer hoeveel 

mannelijke en hoeveel vrouwelijke informanten het taaldomein aanhalen; hetzelfde doen we voor de 

veertienjarige en de achttienjarige jongeren.  

 

a) Uitspraak 

Uit Grafiek 22 kunnen we afleiden dat van alle informanten die het over de uitspraak hebben 

gemiddeld 52,66% vrouwelijk is: er zijn dus gemiddeld iets meer meisjes dan jongens die 

uitspraakkenmerken aanhalen. Gemiddeld 54,83% van de informanten behoort tot de oudste 

leeftijdscategorie: gemiddeld zijn er dus iets meer achttienjarigen dan veertienjarigen die 

uitspraakkenmerken opmerken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld meer meisjes dan jongens halen accentkenmerken aan: gemiddeld 63,80% van de 

informanten is vrouwelijk (zie Grafiek 23). Het verschil tussen de twee leeftijdsgroepen (zie Grafiek 

23) is erg miniem: gemiddeld iets meer dan de helft van de informanten (50,10%) die accent 

aanhalen, behoort tot de groep van achttienjarigen. Iets meer oudere dan jongere informanten hebben 

het dus over het accent.  

 

 

Grafiek 22: Invloed van sekse en leeftijd bij uitspraak 
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Bij de articulatie is het, zoals duidelijk wordt uit Grafiek 24, zo dat gemiddeld meer meisjes 

kenmerken aanhalen dan jongens: gemiddeld 58,00% van de informanten is vrouwelijk. Gemiddeld 

55,29% van de informanten is veertien jaar oud: iets meer jongere dan oudere informanten hebben 

het dus over articulatie (zie Grafiek 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat het aantal informanten dat tempo en intonatie vermeldt beperkt is, hebben we beide aspecten 

samen genomen in de analyse, waarvan een grafische weergave terug te vinden is in Grafiek 25. 

Gemiddeld 58,57% van de informanten die iets zeggen over tempo en intonatie is mannelijk: er zijn 

Grafiek 23: Invloed van sekse en leeftijd bij accent 

Grafiek 24: Invloed van sekse en leeftijd bij articulatie 
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dus gemiddeld iets meer jongens dan meisjes die tempo en intonatie aanhalen. Daarnaast zijn het 

vooral de oudere informanten die het hebben over tempo en intonatie: gemiddeld is 64,68% van de 

informanten achttien jaar oud.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Morfosyntaxis 

Uit Grafiek 26 blijkt dat gemiddeld 65,83% van de informanten die morfosyntactische kenmerken 

opmerken, mannelijk is: gemiddeld halen meer jongens dan meisjes dus het taaldomein van de 

morfosyntaxis aan. Daarnaast wordt morfosyntaxis gemiddeld door meer oudere dan jongere 

informanten aangehaald: gemiddeld 63,33% van de informanten behoort tot de oudere leeftijdsgroep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 25: Invloed van sekse en leeftijd bij tempo en intonatie 

Grafiek 26: Invloed van sekse en leeftijd bij morfosyntaxis 
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c) Woordenschat 

Bij de woordenschat is het zo dat, zoals duidelijk wordt uit Grafiek 27, gemiddeld meer jongens dan 

meisjes kenmerken aanhalen: gemiddeld 56,00% van alle informanten is mannelijk. Daarnaast 

behoort gemiddeld 57,00% van alle informanten tot de jongste leeftijdsgroep: gemiddeld halen meer 

jongere dan oudere informanten dus woordenschatkenmerken aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Conclusie  

Gemiddeld meer meisjes hebben het over uitspraak (52,66%), accent (63,80%) en articulatie 

(58,00%), terwijl gemiddeld meer jongens kenmerken in verband met tempo en intonatie (58,57%), 

morfosyntaxis (65,83%) en woordenschat (56,00%) aanhalen. Het lijkt er dus op dat meisjes, iets 

meer dan jongens, focussen op alles wat met uitspraak te maken heeft. Jongens zouden dan weer 

meer letten op morfosyntactische kenmerken in verband met de woordbouw en de zinsbouw en op 

de woordenschat. Daarnaast merken gemiddeld meer oudere informanten kenmerken op in verband 

met uitspraak (54,83%), accent (50,10%), tempo en intonatie (64,68%) en morfosyntaxis (63,33%). 

Gemiddeld meer jongere informanten hebben het over articulatie (55,29%) en woordenschat (57%).  

 

De tendens dat meisjes wat meer focussen op uitspraak, terwijl jongens het meer hebben over 

morfosyntactische kenmerken, sluit aan bij de bevindingen van Lybaert (2014). Wat de link tussen de 

mannelijke informanten en het taaldomein van de morfosyntaxis betreft, merkt Lybaert (2014) op dat 

mannen vaker wijzen op de diminutieven op -ke dan vrouwen. Dat sekseverschil schrijft Lybaert 

(2014) toe aan de combinatie van een negatieve attitude tegenover en een beperkt gebruik van 

diminutiefvormen bij mannen. Uit onze onderzoeksresultaten wordt echter duidelijk dat er niet meer 

Grafiek 27: Invloed van sekse en leeftijd bij woordenschat 
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jongens (n=3) dan meisjes (n=5) zijn die het hebben over de diminutieven op -ke in het bijzonder. 

Toch hebben de jongens in dit onderzoek het gemiddeld meer over morfosyntaxis dan de meisjes. 

Uitgebreid kwantitatief onderzoek bij meer informanten moet echter uitwijzen of dat sekseverschil 

ook significant is. Dat vrouwelijke informanten het vaker hebben over de uitspraak dan mannelijke 

informanten, verklaart Lybaert (2014) door te stellen dat vrouwen wellicht wat alerter zijn voor al 

dan niet lichte uitspraakverschillen dan mannen en dat verschil zou te maken hebben met een groter 

gevoel van ‘linguistic insecurity’ bij vrouwen: “door een grotere talige onzekerheid zouden vrouwen 

beter in staat zijn om een onderscheid te maken tussen een bepaalde vorm van taalgebruik en wat 

correct taalgebruik is” (Lybaert 2014: 235). Ook in § 4.3.2. merkten we al op dat het zou kunnen dat 

de vrouwelijke informanten zich wat bewuster zijn van taalvariatie dan de mannelijke informanten.  
 

4.3.5. Bespreking per kenmerk 

In deze paragraaf gaan we na welke kenmerken de informanten vermelden binnen de verschillende 

taaldomeinen: uitspraak (met accent, articulatie, tempo en intonatie), morfosyntaxis en 

woordenschat. In de bespreking maken we steeds een onderscheid tussen het aantal vermeldingen in 

totaal en tussen het aantal informanten dat het kenmerk vermeldt.  

 

4.3.5.1. Uitspraak  

Zoals we al aangaven in § 4.3.2., heeft elke informant (n=20, 100%) het tijdens het volledige 

interview ten minste een keer over het taaldomein van de uitspraak. In de analyse maken we opnieuw 

een onderscheid tussen drie subdomeinen: accent, articulatie en tempo en intonatie.  

 

a) Accent 

Tijdens het volledige interview verwijzen 19 informanten (95%) ten minste een keer naar het accent: 

het gaat daarbij zowel om het accent van de spreker in het algemeen als om de uitspraak van 

specifieke klanken. Niet-standaardtalige klanken worden veel meer (n=19; 95%) vermeld dan 

standaardtalige klanken (n=11; 55%). 17 informanten (85%) verwijzen ten minste een keer naar de 

specifieke uitspraak van een vocaal en 17 informanten hebben het over de specifieke uitspraak van 

een consonant (85%). Toch is er een verschil: uit Tabel 4 kunnen we afleiden dat er meer individuele 

vermeldingen zijn bij de vocalen (n=55) dan bij de consonanten (n=36), en dat de variatie binnen 

het aantal vermelde vocalen (n=14) groter is dan binnen het aantal vermelde consonanten (n=4). 

Dat is ook zo in het onderzoek van Lybaert (2014).  
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vocalen fragment # consonanten fragment # 

gesloten [ɪ] TTBRA, TTSBR 11 huig-r [ʀ]   TTLIM, TTOVL 17 

meer gesloten [ɑ]  TTWVL 9 laryngalisering [ɣ] TTWVL 10 

monoftongering [ɛi] TTBRA, TTSBR 9 geen laryngalisering 

[ɣ][AN]  

TTLIM, TTOVL, 

STOVL 
8 

open [ɛ] TTWVL 5 laryngalisering [ɣ][x] TTOVL 1 

gesloten [ɛ] TTSBR 4    

[a] achteraan  TTBRA 4    

[ɛi] als verkorte lange 

[i][x] 

TTBRA, 

TTWVL  

3    

[ɛ][AN]  TTSBR, STOVL 3    

[o][x]  TTBRA 2    

open [ɪ] TTWVL  1    

gerekte [a] TTLIM 1    

[o][x] TTWVL 1    

[ɪ][AN]  TTSBR 1    

[ɛi][AN]  STOVL 1    

totaal  55   36 

Tabel 4: Overzicht van de vermelde vocalen en consonanten 

 

1) Vocalen 

De vocaal die het frequentst (n=11) en door het grootste aantal informanten (n=9; 45%) vermeld 

wordt, is de [ɪ]-klank die in de Brabantse stimulusfragmenten TTBRA en TTSBR erg gesloten wordt 

uitgesproken, zoals in [dɑni ̞z] (‘dan is’) in TTSBR. Die gesloten [ɪ] komt in totaal 12 keer voor in het 

stimulusmateriaal (TTBRA: n=8 & TTSBR: n=4). De [ɑ]-klank die in het West-Vlaamse 

tussentaalfragment TTWVL, bijvoorbeeld in [ɑləmɔ:l] (‘allemaal’), meer gesloten wordt uitgesproken 

komt 9 keer aan bod en wordt door 7 informanten (35%) opgemerkt. Het kenmerk komt in totaal 6 

keer voor, maar wel enkel in het West-Vlaamse fragment TTWVL. Ook de monoftongering van de 

[ɛi]-klank wordt 9 keer vermeld door 5 informanten (25%). Dat kenmerk komt in de Brabantse 

tussentaalfragmenten TTBRA (n=3) en TTSBR (n=10) aan bod, bijvoorbeeld in [kɛ:kə] (‘kijken’) in 

TTSBR. Deze drie niet-standaardtalige uitspraakkenmerken (gesloten [ɪ], meer gesloten [ɑ] en 

monoftongering [ɛi]) zijn voor de informanten het meest opvallend. Ook in het onderzoek van 

Lybaert (2014) wordt de gesloten [ɪ] frequent aangehaald (n=39; 48,75%). De gesloten [ɑ] (n=15; 
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18,75%) en de monoftongering van de [ɛi]-klank (n=18; 22,50%) worden wat minder, maar ook nog 

relatief vaak in vergelijking met andere vocalen opgemerkt.  

 

Daarnaast zijn er nog een aantal regionale uitspraakkenmerken die iets minder frequent worden 

opgemerkt. De [ɛ]-klank wordt in het West-Vlaamse tussentaalfragment TTWVL 12 keer erg open 

uitgesproken, bijvoorbeeld in [ɛ̞χt] (‘echt’). Die open [ɛ]-klank wordt 5 keer vermeld door 5 

informanten (25%). Evenveel procent van de informanten vermeldt dat kenmerk in het onderzoek 

van Lybaert (2014). Tegenover de West-Vlaamse open [ɛ]-klank staat de Brabantse gesloten [ɛ]-

klank die 2 keer te horen is in het Brabantse fragment TTSBR, onder meer in [jəlɛ̝χt] (‘je legt’). 4 

informanten (20%) verwijzen naar die gesloten [ɛ]-klank, die dan ook 4 keer vermeld wordt. In het 

Brabantse tussentaalfragment TTBRA wordt de [ɑ]-klank meer achteraan in de mond uitgesproken, 

bijvoorbeeld in [ɑntsɑ:ɣə] (‘aan het zagen’). Dat gebeurt in totaal 5 keer in TTBRA. 3 informanten 

(15%) merken dat op en halen het kenmerk in totaal 4 keer aan. Die [ɑ]-klank is in Lybaert (2014) 

echter de meest frequent opgemerkte vocaal: 46 informanten (57,5%) halen die klank aan. Voor de 

West-Vlaamse jongeren is die klank dus, in tegenstelling tot voor de volwassenen in het onderzoek 

van Lybaert (2014), veel minder opvallend. De [ɪ]-klank die in het West-Vlaamse tussentaalfragment 

TTWVL 3 keer open wordt uitgesproken, bijvoorbeeld in [fərlɪ̞ɦt] (‘verlicht’), wordt door 1 informant 

(5%) opgemerkt en 1 keer vermeld. In het onderzoek van Lybaert (2014) merken 12 informanten 

(15%) die open [ɪ]-klank op; het aantal informanten dat het kenmerk vermeldt, ligt dus een stuk 

hoger. Dat is ook zo voor de [ɑ]-klank die in het Limburgse stimulusfragment TTLIM 1 keer gerekt 

wordt, zoals in [kɑ.nt] (‘kant’) en door 1 informant (5%) opgemerkt wordt.   

 

De informanten beschouwen drie vocalen als niet-standaardtalig, terwijl ze in de stimulusfragmenten 

wel op een standaartalige manier uitgesproken worden. Ten eerste halen 2 informanten (10%) in 3 

vermeldingen aan dat de [ɛi]-klank als verkorte lange [i] wordt uitgesproken in TTBRA en TTWVL. 

Daarnaast horen 2 informanten (10%) een niet-standaardtalige [o]-klank in TTBRA; bij dit kenmerk 

zijn er 2 vermeldingen. Tot slot geeft 1 informant 1 keer aan een niet-standaardtalige [o]-klank in 

TTWVL te horen. De informanten verwijzen ook naar drie standaardtalige vocalen, maar het valt op 

dat het aantal informanten en het aantal vermeldingen heel wat lager ligt dan bij de regionale vocalen. 

2 informanten (10%) horen een standaartalige [ɛ]-klank in TTSBR en STOVL en ze maken dat 

duidelijk in 3 vermeldingen. 1 informant verwijst 1 keer naar de standaardtalige [ɪ]-klank in TTSBR 

en ook in STOVL verwijst 1 informant 1 keer naar de standaardtalige diftong [ɛi].  
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Grafiek 29: Aantal informanten dat een vocaal vermeldt 

In totaal verwijzen alle informanten samen naar 14 verschillende vocalen. Dat aantal ligt heel wat 

lager dan in het onderzoek van Lybaert (2014), waar in totaal naar 41 vocalen verwezen wordt. De 

jongeren lijken dus in staat om een aantal vocalen op te merken, maar de variatie is nogal beperkt en 

in elk geval heel wat minder groot dan bij de volwassenen in het onderzoek van Lybaert (2014). 

Grafiek 28 is een grafische weergave van het totale aantal vermeldingen per vocaal, gerangschikt van 

het minst naar het meest aantal vermeldingen per vocaal. In Grafiek 29 wordt weergegeven door 

hoeveel informanten een kenmerk wordt vermeld, gerangschikt van het minst naar het meest aantal 

informanten per vocaal.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 28: Totaal aantal vermeldingen per vocaal 
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2) Consonanten 

De huig-r [ʀ], die te horen is in het Limburgse fragment TTLIM (n=20) en het Oost-Vlaamse 

fragment TTOVL (n=20), is de consonant die het meest frequent (n=17) en door het grootste aantal 

informanten (n=15; 75%) wordt vermeld. Die consonant is ook voor de volwassenen in het 

onderzoek van Lybaert (2014) erg opvallend: 33 informanten (41,25%) merken de huig-r op bij 

TTLIM en 22 informanten (27,5%) halen de huig-r aan bij TTOVL. Daarna komt de laryngalisering van 

de [ɣ], die 15 keer voorkomt in het West-Vlaamse tussentaalfragment TTWVL, bijvoorbeeld in 

[ɦiɦɑntis] (‘gigantisch’): 9 informanten (45%) verwijzen naar die consonant in 10 vermeldingen. In 

het onderzoek van Lybaert (2014) is het de meest frequent opgemerkte consonant: 57 informanten 

(71,25%) halen de laryngalisering van de [ɣ] aan. Deze twee klanken (de huig-r [ʀ] en de 

laryngalisering van de [ɣ]) zijn de enige opgemerkte consonanten met een regionale en niet-

standaardtalige uitspraak. 1 informant geeft ook 1 keer aan een laryngalisering van de [ɣ] te horen in 

het Oost-Vlaamse tussentaalfragment TTOVL, maar in de praktijk wordt de [ɣ]-klank in het fragment 

steeds standaardtalig uitgesproken. Tot slot verwijzen 5 informanten (25%) in 8 vermeldingen naar 

de afwezigheid van een laryngalisering van de [ɣ] in TTLIM, TTOVL en STOVL: de [ɣ] wordt er 

standaardtalig uitgesproken.  

 

Terwijl de volwassenen in het onderzoek van Lybaert (2014) naar 21 verschillende consonanten 

verwijzen, blijft het aantal verschillende consonanten in dit onderzoek beperkt tot 4. De variatie in 

het aantal opgemerkte consonanten is dus nogal miniem. We kunnen die 4 verschillende kenmerken 

ook reduceren tot 2 verschillende consonanten: de informanten merken immers enkel kenmerken op 

in verband met de huig-r [ʀ] en de uitspraak van de [ɣ] en de [ɦ]. De afwijkende uitspraak van de [ɣ] 

en de [ɦ] in West-Vlaanderen is een van de meest typische kenmerken van het West-Vlaams: het is 

“hét sjibollet voor de West-Vlaming” (Devos & Vandekerckhove 2005: 41). Ook de West-Vlaamse 

jongeren zelf zijn er zich dus erg van bewust dat hun uitspraak van de [ɣ] en de [ɦ] afwijkt van de 

standaardtalige uitspraak en focussen bij de beoordeling van ander regionaal of zelfs standaardtalig 

taalgebruik vaak op dat kenmerk. In § 4.3.6. komen we nog terug op hoe de West-Vlaamse jongeren 

de uitspraak van de [ɣ] en de [ɦ] percipiëren.  

 

Grafiek 30 geeft het totale aantal vermeldingen per consonant weer, van het minst naar het meest 

aantal vermeldingen per consonant. Grafiek 31 maakt duidelijk hoeveel informanten een kenmerk 

vermelden, van het minst naar het meest aantal informanten per consonant. 
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b) Articulatie 

18 informanten (90%) verwijzen tijdens het volledige interview ten minste een keer naar de 

articulatie. Net zoals in het onderzoek van Lybaert (2014) is het zo dat de informanten een woord 

niet meer als standaardtalig percipiëren wanneer klanken wegvallen. Dat dat idee sterk aanwezig is 

onder de informanten, blijkt bijvoorbeeld uit:  

 

(I6V4 bij Slot) INT: en wat dan met ‘’k eb ‘k ik da nie gedaan’? I6V4: nee dat vind ‘k in standaardtaal 

nee nee da’s ja da’s lijk uw woorden aan mekaar plakken en allee je moet echt nog de woorden 

kunnen onderscheiden INT: ja I6V4: dat vind ‘k ik een van de criteria 

Grafiek 30: Totaal aantal vermeldingen per consonant 

Grafiek 31: Aantal informanten dat een consonant vermeldt  
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Informanten die een niet-standaardtalige articulatie opmerken, verwijzen naar drie kenmerken: de 

wegval van klanken in het algemeen of van een specifieke klank in het bijzonder (n=18; 90%), het 

samentrekken van woorden (n=16; 80%) en de reductie van voornaamwoorden (n=2; 10%). Een 

standaardtalige en verzorgde articulatie wordt volgens de informanten dan weer gekenmerkt door het 

niet wegvallen van klanken (n=11; 55%) en het niet samentrekken van woorden (n=3; 15%).  

 

Het niet-standaardtalige articulatiekenmerk dat het frequentst (n=52) en door het grootste aantal 

informanten (n=16; 80%) vermeld wordt, is het samentrekken van woorden. In alle 

stimulusfragmenten worden, volgens die informanten, woorden samengetrokken, zoals bijvoorbeeld 

in [ɑjvɑmbo:vəs ̃tɑ:t] (‘als je vanboven staat’) in TTWVL. Daarnaast verwijzen 18 informanten (90%) 

tijdens het interview naar de wegval van klanken in het algemeen of van een specifieke klank in het 

bijzonder als een niet-standaardtalig kenmerk. Naar de apocope of syncope van klanken bij korte 

functiewoordjes wordt het vaakst (n=31) en door de meeste informanten (n=13; 65%) verwezen. 

Dat kenmerk komt in alle tussentalige stimulusfragmenten voor, bijvoorbeeld in [dɑ] (‘dat’) in 

TTWVL. Die apocope of syncope van klanken bij korte functiewoordjes is ook het kenmerk dat de 

meeste volwassenen (n=45; 56,25%) uit het onderzoek van Lybaert (2014) aanhalen. Daarna komt 

in dit onderzoek de apocope van de eind-sjwa, die te horen is in het Brabantse tussentaalfragment 

TTBRA en in het West-Vlaamse tussentaalfragment TTWVL, onder meer in [zɪtn]̩ (‘zitten’): 10 

informanten (50%) vermelden de apocope van de eind-sjwa in 17 vermeldingen. Heel wat minder 

informanten (n=19; 23,75%) van Lybaert (2014) merken de apocope van de eind-sjwa op. Net zoals 

de uitspraak van de [ɣ] en de [ɦ], is de apocope van de eind-sjwa in de eind-en een typisch West-

Vlaams kenmerk (Devos & Vandekerckhove 2005: 42). 10 informanten (50%) zijn zich daar erg 

bewust van en lijken daardoor extra op dat kenmerk te focussen bij de beoordeling van verschillende 

vormen van taalgebruik. Verder is er de uitspraak van ‘als je’ als [ɑj]. Dat kenmerk komt 2 keer voor 

in het West-Vlaamse fragment TTWVL, bijvoorbeeld in [ɑjvɑmbo:vəs ̃tɑ:t] (‘als je vanboven staat’) en 

wordt door 8 informanten (40%) een keer vermeld. Tot slot is er ook de h-procope, die de 

informanten opmerken in vier stimulusfragmenten (TTBRA, TTWVL, TTSBR, TTOVL), zoals onder 

meer in [ɔ̩ŋər] (‘honger’) in TTBRA. 7 informanten (35%) horen de h-procope, die 11 keer wordt 

vermeld. Tijdens het volledige interview wordt de reductie van voornaamwoorden door het laagste 

aantal informanten (n=2; 10%) vermeld. 2 informanten (10%) halen ‘der/d’r’ in plaats van ‘er’ 

telkens een keer aan. Dat kenmerk komt voor in het Brabantse fragment TTBRA en in het West-

Vlaamse fragment TTWVL zoals in [dərtʌsə]̃ (‘ertussen’). Ook de informanten uit het onderzoek van 

Lybaert (2014) merken dat kenmerk amper op.  
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Vier kenmerken die eigenlijk standaardtalig zijn, worden door de jongeren als niet-standaardtalig 

gepercipieerd. De apocope van de eind-n is het eerste kenmerk: 12 informanten (60%) halen in 38 

vermeldingen aan dat de eind-n wordt weggelaten in alle tussentalige stimulusfragmenten (TTBRA, 

TTWVL, TTSBR, TTLIM en TTOVL), zoals bijvoorbeeld in [kɛ:kə] (‘kijken’) in TTSBR. Dat de West-

Vlaamse jongeren de apocope van de eind-n zo frequent aanhalen, sluit aan bij de bevindingen van 

Lybaert (2014), die opmerkt dat West-Vlaamse volwassenen significant vaker de apocope van de 

eind-n aanhalen dan volwassenen uit andere regio’s. Lybaert (2014) koppelt dat verschil aan een 

productieverschil: omdat de wegval van de eind-n wel voorkomt in andere regio’s dan West-

Vlaanderen, merken de sprekers uit die andere regio’s dat kenmerk waarschijnlijk niet op “omdat het 

standaardtalig is, waardoor het ook nooit voorwerp van ‘correctie’ of ‘terechtwijzing’ is geweest 

tijdens de schoolloopbaan” (Lybaert 2014: 219). Ten tweede horen 7 informanten (35%) de apocope 

van de eind-sjwa in TTSBR en TTOVL; in totaal gaat het om 12 vermeldingen. Ten derde geeft 1 

informant 1 keer aan de apocope van de eind-sjwa in de eind-er te horen in het West-Vlaamse 

tussentaalfragment TTWVL. Tot slot hoort 1 informant (5%) een keer ‘’k’ in plaats van ‘ik’ in het 

West-Vlaamse tussentaalfragment TTWVL.  

 

Naast niet-standaardtalige articulatiekenmerken, halen de informanten ook vijf standaardtalige 

kenmerken aan. Het meest frequent (n=11) en door het grootste aantal informanten (n=8; 40%) 

wordt verwezen naar de afwezigheid van de apocope van de eind-sjwa in de fragmenten TTSBR, 

TTOVL en STOVL. 4 informanten (20%) halen in 6 vermeldingen de afwezige apocope van de eind-n 

in TTOVL en STOVL aan. Geen apocope of syncope van klanken bij korte functiewoordjes is het derde 

standaardtalige kenmerk: 3 informanten (15%) merken het kenmerk een keer op bij het 

standaardtalige stimulusfragment STOVL. Ook horen 3 informanten (15%) dat in TTSBR en STOVL 

geen woorden worden samengetrokken. Tot slot verwijzen 2 informanten (10%) telkens een keer 

naar de afwezigheid van de h-procope in STOVL.  

 

In Grafiek 32 geven we het totale aantal vermeldingen per articulatiekenmerk weer, van het minst 

naar het meest aantal vermeldingen per kenmerk. Grafiek 33 is een grafische weergave van hoeveel 

informanten een articulatiekenmerk vermelden, van het minst naar het meest aantal informanten per 

articulatiekenmerk.  
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c) Tempo en intonatie  

Naast accent en articulatie, hebben de informanten het ook over het spreektempo en de intonatie in 

de zin. In totaal verwijzen 9 informanten (45%) ten minste een keer naar het tempo en 5 informanten 

(25%) merken ten minste een keer iets op in verband met de intonatie in de zin.  

 

Binnen de subcategorie van tempo en intonatie, wordt het trage spreektempo in het Limburgse 

tussentaalfragment TTLIM het meest frequent (n=9) en door de meeste informanten (n=9; 45%) 

aangehaald. Daarna komt de perceptie van het zingen in TTLIM, dat heel wat minder informanten 

Grafiek 32: Totaal aantal vermeldingen per articulatiekenmerk 

Grafiek 33: Aantal informanten dat een articulatiekenmerk vermeldt 
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(n=3; 15%) met heel wat minder vermeldingen (n=4) opmerken. 2 informanten (10%) halen in 4 

vermeldingen aan dat in de intonatie in TTLIM ‘omhoog’ wordt gegaan op het einde van een woord of 

een zin. In § 4.3.4. stelden we al dat die kenmerken (namelijk ‘traag spreken’ en ‘zingen bij het 

spreken’) traditioneel geassocieerd worden met Limburgse sprekers. Ook de informanten uit het 

onderzoek van Lybaert (2014) hebben het vooral over het tempo en de intonatie in het Limburgse 

tussentaalfragment. Opvallend is dat 2 informanten (10%) in dit onderzoek ook een andere klemtoon 

opmerken in de twee Brabantse fragmenten TTBRA en TTSBR. Dat kan te maken hebben met een 

beperkte vertrouwdheid met het Brabantse accent, maar kan ook het gevolg zijn van de intonatie van 

de individuele spreker in het fragment. Omdat we in dit onderzoek werken met fragmenten waarin 

spontaan en natuurlijk taalgebruik te horen is, zijn bepaalde individuele sprekersfactoren, zoals een 

niet-neutrale intonatie, niet volledig onder controle te houden.  

 

2 informanten (10%) stellen dat in het standaardtalige fragment STOVL nogal traag wordt gesproken 

en ook in het onderzoek van Lybaert (2014) merkt 23,75% van de informanten (n=19) dat op. 

Wanneer we, in navolging van Lybaert (2014), het aantal syllaben en het aantal woorden per seconde 

vergelijken per stimulusfragment, stellen we inderdaad vast dat in STOVL het minst aantal woorden 

en syllaben per minuut worden gerealiseerd. Lybaert (2014) geeft ook aan dat de spreker in STOVL 

vaak euhm zegt, waardoor de indruk van traag spreken versterkt wordt. 1 informant (5%) stelt 

daarnaast dat ook in TTBRA traag wordt gesproken en 1 keer (5%) wordt ook aangehaald dat de 

spreker in TTOVL snel praat, maar het aantal woorden en syllaben per seconde verschilt in die twee 

fragmenten (TTBRA & TTOVL) niet echt van het aantal woorden en syllaben per seconde in de andere 

fragmenten. De tabel met het aantal woorden en syllaben per seconde, gemaakt door Lybaert (2014), 

is terug te vinden in bijlage 11. Een informant (5%) ten slotte geeft als standaardtalig kenmerk ook 

‘het gebruik van een correcte klemtoon’ aan.  

 

Grafiek 34 is een overzicht van het totale aantal vermeldingen per tempo- en intonatiekenmerk, 

gerangschikt van het minst naar het meest aantal vermeldingen per kenmerk. In Grafiek 35 geven we 

het aantal informanten weer dat een tempo- en intonatiekenmerk aanhaalt, van het minst naar het 

meest informanten per tempo- en intonatiekenmerk.  
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4.3.5.2. Morfosyntaxis 

Het taaldomein van de morfosyntaxis halen 10 jongeren (50%) ten minste een keer aan tijdens het 

volledige interview: dat is minder vaak dan het taaldomein van de uitspraak (n=20; 100%) en het 

taaldomein van de woordenschat (n=18; 90). Net zoals in het onderzoek van Lybaert (2014), valt het 

op dat de informanten het nooit hebben over morfologie of syntaxis in het algemeen, maar enkel 

specifieke morfologische en syntactische kenmerken aanhalen. Het zou kunnen dat de jongeren 

morfosyntaxis niet als een afzonderlijk taaldomein naast uitspraak en woordenschat beschouwen. 

Evengoed zou het kunnen dat de informanten wel een morfosyntactisch taaldomein onderscheiden, 

Grafiek 34: Totaal aantal vermeldingen per tempo- en intonatiekenmerk 

Grafiek 35: Aantal informanten dat een tempo- en intonatiekenmerk vermeldt 
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maar dat ze niet weten hoe ze dat domein precies moeten benoemen. Ook wanneer de jongeren 

specifieke kenmerken aanhalen, gebeurt dat nooit met een taalkundige term. Steeds verwijzen de 

jongeren naar de vormen die voorkomen in de stimulusfragmenten en geven dan aan dat die vormen 

afwijken van de standaardtaal.  

 

In totaal merken de informanten 5 verschillende morfosyntactische kenmerken op. De volwassenen 

in het onderzoek van Lybaert (2014) halen 9 verschillende morfosyntactische kenmerken aan. In 

tegenstelling tot de informanten van Lybaert (2014), hebben de jongeren het in dit onderzoek niet 

over de masculiene, adnominale flexie bij lidwoorden, adjectieven en voornaamwoorden, over een 

incorrecte en onvolledige zinsbouw of over verkleinwoorden op -je. Net zoals in Lybaert (2014), is het 

wel zo dat de informanten het helemaal niet hebben over het gebruik van een expletief dat, “wellicht 

omdat [de informanten] er zich niet van bewust zijn dat dat kenmerk niet-standaardtalig is” (Lybaert 

2014: 208). De jongeren verwijzen naar 4 niet-standaardtalige en 1 standaardtalig kenmerk: opnieuw 

komt de focus dus te liggen op wat afwijkt van, eerder dan op wat overeenkomt met Algemeen 

Nederlands.  

 

8 informanten (40%) vermelden telkens een keer de diminutieven op -ke als niet-standaardtalig 

kenmerk. Dat gebeurt steeds bij de vorm ‘kostumeke’ in het Brabantse tussentaalfragment TTBRA. 

Hoewel het taalverschijnsel maar 1 keer voorkomt in het stimulusmateriaal, wordt het toch het meest 

(n=8) opgemerkt. 6 informanten (30%) hebben het daarnaast over de enclitische pronomina -(d)e/-

(t)e, die 2 keer voorkomen in het Oost-Vlaamse tussentaalfragment TTOVL. Dat is het 

morfosyntactische kenmerk dat het frequentst wordt opgemerkt in het onderzoek van Lybaert 

(2014): 32 informanten (40%) hebben het over de enclitische pronomina -(d)e/-(t)e. Een ander niet-

standaardtalig morfologisch kenmerk waarover 5 informanten (25%) het hebben, is de wegval van de 

t-uitgang bij de vervoegde werkwoorden, zoals in ‘je moe[t] meedoen’ in TTWVL. Het kenmerk komt 

7 keer voor in TTBRA (n=2) en TTWVL (n=5) en wordt door de informanten 6 keer opgemerkt. De 

subjectverdubbeling is het laatste niet-standaardtalige kenmerk: dat komt maar 1 keer voor in de 

vorm ‘dan had ‘k ik gezegd’ in het Oost-Vlaamse tussentaalfragment TTOVL, en wordt door 5 

informanten (25%) telkens een keer aangehaald. Wat de standaardtalige morfosyntactische 

kenmerken betreft, hebben 2 informanten (10%) het telkens 1 keer over een standaardtalige en 

correcte zinsbouw in het standaardtalige fragment STOVL.  

 

In Grafiek 36 en in Grafiek 37 zijn alle vermelde morfosyntactische kenmerken opgenomen. In 

Grafiek 36 zijn ze gerangschikt van het minst naar het meest aantal vermeldingen per 
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morfosyntactisch kenmerk. Grafiek 37 geeft weer hoeveel informanten het morfosyntactische 

kenmerk vermelden, van het minst naar het meest aantal informanten per kenmerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5.3. Woordenschat  

Naast het taaldomein van de uitspraak en de morfosyntaxis, is er ook nog het taaldomein van de 

woordenschat, waarover 18 informanten (90%) het tijdens het interview ten minste een keer hebben. 

De ene keer hebben de jongeren het over een niet-standaardtalige of standaardtalige woordenschat in 

het algemeen en de andere keer verwijzen ze naar specifieke woorden. Tijdens het volledige interview 

verwijzen meer informanten (n=14; 70%) naar een niet-standaardtalige woordenschat dan naar een 

standaardtalige woordenschat (n=9; 45%). Binnen dat standaardtalige lexicon onderscheiden 2 

Grafiek 36: Totaal aantal vermeldingen per morfosyntactisch kenmerk 

Grafiek 37: Aantal informanten dat een morfosyntactisch kenmerk vermeldt 
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informanten (10%) een ‘correcte woordenschat’, hebben 8 informanten (40%) het over een ‘formele’, 

‘chique’ of ‘moeilijke’ woordenschat en 1 informant (5%) hoort ‘vaktermen’.  

 

Het niet-standaardtalige woord waarnaar het grootste deel van de informanten (n=8; 40%) verwijst, 

is ‘zwanzen’, dat voorkomt in het Brabantse tussentaalfragment TTBRA. Daarna volgen twee woorden 

uit het West-Vlaamse tussentaalfragment TTWVL: ‘voorzeker wel’ en ‘moeder’ worden telkens door 2 

informanten (10%) opgemerkt. 2 informanten halen ook ‘gelijk in’ bij het Brabantse fragment TTBRA 

aan. Tot slot zijn er nog vijf woorden, namelijk ‘zagen’, ‘vestje’, ‘vanvoor’, ‘mekaar’ en ‘klappen’, die 

telkens 1 informant (5%) als niet-standaardtalig beschouwt. Opvallend is dat 1 informant (5%) 

‘klappen’ aanhaalt bij het Brabantse tussentaalfragment TTBRA, terwijl dat woord in de praktijk niet 

voorkomt in het stimulusfragment. Verder is het ook zo dat een aantal van de woorden die de 

informanten als niet-standaardtalig percipiëren, wel tot standaardtaal behoren: dat is bijvoorbeeld zo 

voor ‘voorzeker wel’, ‘moeder’ en ‘vestje’. ‘Zagen’ is dan weer enkel standaardtaal in België.  

 

Grafiek 38 geeft een overzicht van alle opgemerkte niet-standaardtalige woorden. In tegenstelling tot 

bij de vorige taaldomeinen, is hier maar een figuur nodig: elke informant die een woord aanhaalt, 

doet dat telkens maar een keer, waardoor het aantal vermeldingen en het aantal informanten dat het 

woord vermeldt, gelijk is.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er komen in de fragmenten ook nog andere niet-standaardtalige woorden voor, die de informanten 

niet opmerken. Een ervan is bijvoorbeeld het gebruik van ‘noemen’ in de plaats van ‘heten’. Dat geen 

Grafiek 38: Aantal informanten dat een niet-standaardtalig woord opmerkt 
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enkele informant het gebruik van ‘noemen’ opmerkt, sluit aan bij de bevindingen van Lybaert (2014). 

In haar onderzoek merken oudere informanten het gebruik van ‘noemen’ significant vaker op dan 

jongere informanten, “en dat komt wellicht omdat die er zich bewuster van zijn dat dat kenmerk niet 

standaardtalig is” (Lybaert 2014: 233). Dat zou onder meer te maken hebben met de veronderstelling 

van Taeldeman (2008) dat het gebruik van ‘noemen’ in de betekenis van ‘heten’ niet eigen is aan de 

Vlaamse dialecten, maar wel typisch voor tussentaal. Het kenmerk lijkt dus opvallender te zijn voor 

ouderen, omdat die veel minder tussentaal zouden spreken dan jongeren.  

 

De jongeren verwijzen wat minder vaak naar specifieke standaardtalige woorden, maar de variatie aan 

opgemerkte woorden is bij de standaardtalige woordenschat wel groter. Het grootste aantal 

informanten (n=3; 15%) verwijst naar de woorden ‘frequent’, ‘knap’ en ‘uit de bol gaan’. De andere 

standaardtalige woorden worden slechts door 2 informanten (10%) of door 1 informant (5%) 

vermeld. In Grafiek 39 geven we een overzicht van alle opgemerkte standaardtalige woorden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar analogie met Lybaert (2014: 201), brengen we het gebruik van de pronomina ‘gij’ en ‘ge’ in 

plaats van ‘jij’ en ‘je’ ook onder in de categorie van de woordenschat. Het gebruik van de pronomina 

‘gij’ en ‘ge’ in plaats van ‘jij’ en ‘je’ komt voor in het Brabantse tussentaalfragment TTBRA (n=4) en 

in het Limburgse tussentaalfragment TTLIM (n=3), en wordt door 5 informanten (25%) telkens een 

keer opgemerkt (zie Grafiek 40). 3 informanten (15%) geven ook aan ‘gij’ en ‘ge’ in plaats van ‘jij’ en 

‘je’ te horen in de andere tussentaalfragmenten TTWVL, TTSBR en TTOVL (zie Grafiek 40). In het 

Grafiek 39: Aantal informanten dat een standaardtalig woord opmerkt 
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onderzoek van Lybaert (2014) merken 47 informanten (58,75%) het gebruik van ‘gij’ en ‘ge’ op: het 

lijkt er dus op dat het kenmerk opvallender is voor de volwassenen dan voor de West-Vlaamse 

jongeren in dit onderzoek. De bevinding van Lybaert (2014) dat West-Vlamingen het kenmerk 

relatief goed opmerken, wordt hier dus niet bevestigd. Geen enkele informant verwijst ook naar de 

niet-standaardtalige voornaamwoorden ‘hem’ (in plaats van ‘hij’ als onderwerp in de derde persoon) 

en ‘u’ (als onderdeel van het ‘gij’-systeem’), die elk 1 keer voorkomen in het stimulusmateriaal. Het 

zou kunnen dat de informanten die vormen als standaardtalig beschouwen, maar evengoed kan het 

zijn dat de informanten de vormen gewoon niet opmerkten in het stimulusmateriaal, waardoor die 

ook niet ter sprake gekomen zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot hebben 14 informanten (70%) het binnen het taaldomein van de woordenschat ook over 

stopwoorden en tussenwerpsels: ofwel verwijzen ze naar de categorie in het algemeen ofwel naar 

specifieke woorden in het bijzonder (zie Grafiek 41).  

 

 

 

  

Grafiek 40: Aantal informanten dat het gebruik van ‘gij’ en ‘ge’ (i.p.v. ‘jij’ en ‘je’) opmerkt 

Grafiek 41: Aantal informanten dat een stopwoord of tussenwerpsel vermeldt 
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Net zoals in Lybaert (2014) is de verzameling van opgemerkte stopwoorden en tussenwerpsels 

heterogeen: het gaat om stopwoorden die onzekerheid of nadenken aanduiden (zoals ‘euhm’), maar 

ook om pausefillers (zoals ‘hé’) of om stopwoorden die nadruk leggen (zoals ‘zo’ of ‘voilà’). 

Stopwoorden en tussenwerpsels zijn waarschijnlijk zo opvallend, omdat ze vooral in gesproken en 

amper in geschreven taalgebruik voorkomen. Ondertussen is al duidelijk geworden dat wanneer 

informanten taalgebruik beschrijven, ze vooral focussen op wat afwijkt van de (geschreven) norm en 

zo komen ze bij stopwoorden en tussenwerpsels terecht. De meest opvallende stopwoorden en 

tussenwerpsels zijn het gebruik van ‘hè’ (n=7; 35%) in TTLIM en het gebruik van ‘maja’ (n=5; 25%) 

en ‘hè’ (n=5; 25%) in STOVL. Ook in Lybaert (2014) merken de volwassenen het gebruik van ‘hè’ 

(en van ‘zo’) in het Limburgse tussentaalfragment het meest frequent op. Uit de antwoorden van de 

informanten kunnen we afleiden dat dat, zowel in dit onderzoek als in Lybaert (2014), waarschijnlijk 

te maken heeft met de overtuiging van de informanten dat woordjes zoals ‘hè’ en ‘zo’, en hun 

uitspraak, typisch zijn voor Limburgs. Dat de jongeren ook het gebruik van ‘maja’ en ‘hè’ in het 

standaardtalige fragment STOVL opmerken, heeft ermee te maken dat dat kenmerk zowat het enige 

niet-standaardtalige element is dat de informanten opvalt. 

 

4.3.6. Oordeel over zes typische tussentaalkenmerken 

Nadat alle fragmenten beluisterd waren, gingen we op het einde van het interview dieper in op de 

status van zes West-Vlaamse tussentaalkenmerken, als die nog niet aan bod waren gekomen. Het 

gaat om de volgende kenmerken, die we selecteerden op basis van De Caluwe (2006), Devos & 

Vandekerckhove (2005) en Taeldeman (2009):   

 

• de laryngalisering van de [ɣ] zodat die als een [h] wordt uitgesproken 

• de procope en apocope: het wegvallen van klanken aan het begin en aan het einde van een 

woord, zoals in de voorbeeldzin da ebde eel goe gedaan in plaats van dat heb je heel goed gedaan   

• het gij/ge-systeem in de tweede persoon bij de persoonlijke voornaamwoorden  

• de diminutieven op -ke, zoals in het verkleinwoord boekske in plaats van boekje   

• de verbuiging van lidwoorden, zoals in den ond in plaats van de hond 

• subjectsreduplicatie, zoals in keb kik da nie gedaan in plaats van ik heb dat niet gedaan  

 

Alle kenmerken komen ook in het stimulusmateriaal aan bod en komen frequent voor in het 

taalgebruik in Tielt, het onderzoeksgebied waaruit alle informanten afkomstig zijn. Een overzicht van 

de antwoorden van de informanten is terug te vinden in Tabel 5 en Grafiek 42, waarin alle reacties 

van de informanten zijn opgenomen.   
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 dim. -ke wegval klanken adn. flexie gij/ge subjectsreduplicatie g/h 

dialect 9 8 6 6 8 8 

tussentaal 14 13 14 15 12 10 

AN 0 1 0 0 0 2 

geen AN 8 7 5 7 3 0 

West-Vlaams 2 1 1 2 0 16 

vertrouwd 0 0 0 3 0 0 

plat 1 2 0 0 2 1 

sms-taal 0 0 0 1 1 0 

spreektaal 0 2 1 0 1 0 

Tabel 5: Oordeel over zes typische tussentaalkenmerken 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat opvalt, is dat hetzelfde kenmerk vaak op een andere manier gepercipieerd wordt: zo wordt elk 

kenmerk gepercipieerd als dialect, maar ook als tussentaal. Elk kenmerk wordt wel het meest 

beschouwd als tussentaal. Het aantal informanten dat een kenmerk beschouwt als dialect of 

tussentaal, ligt steeds erg dicht bij elkaar: het is niet zo dat bij een kenmerk opvallend vaker naar 

dialect of tussentaal wordt verwezen. Twee kenmerken, namelijk de laryngalisering van de [ɣ] en de 

wegval van klanken, kunnen, volgens respectievelijk 2 informanten (10%) en 1 informant (5%), ook 

voorkomen in Algemeen Nederlands. Dat de wegval van klanken als Algemeen Nederlands 

Grafiek 42: Oordeel over zes typische tussentaalkenmerken 
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gepercipieerd wordt, kan te maken hebben met de wegval van klanken die soms voorkomt in 

informele standaardtaal (Lybaert 2014). Dat 2 informanten (10%) niet lijken op te merken dat de 

uitspraak van de [ɣ] en van de [h] in West-Vlaanderen afwijkt van de uitspraak van de [ɣ] en de [h] 

in standaardtaal, blijkt bijvoorbeeld uit:  

 

(I3V2 bij Slot) INT: ja en valt jou ook iets op bij het gebruik van de ‘g’ en de ‘h’? bijvoorbeeld in West-

Vlaanderen bij de klanken ‘g’ en ‘h’? I3V2: niet speciaal INT: niets speciaals? oké 

 

16 informanten (80%) halen wel aan dat de afwijkende uitspraak van de [ɣ] en de [h] iets ‘typisch 

West-Vlaams’ is. Die 16 informanten (80%) kunnen niet allemaal uitleggen wat er precies verkeerd 

gaat, maar ze lijken zich wel erg bewust van de ‘foute’ uitspraak van de [ɣ] en de [h] (zie ook § 

4.3.5.1.). 4 informanten (20%) geven ook aan dat ze daar erg vaak op gewezen worden, bijvoorbeeld 

door leerkrachten op school:  

 

(I3V3 bij Slot) INT: en valt jou ook iets op bij het gebruik van de ‘g’ en de ‘h’? I3V3: dat je het verschil 

niet hoort of ja de leerkrachten zeggen dat ook als ik een spreekbeurt doe euh dat ze het verschil 

niet weten tussen mijn ‘g’ en mijn ‘h’ 

 

Tot slot valt ook op dat de subjectsreduplicatie en het gebruik van ‘gij’ en ‘ge’ telkens door 1 

informant (5%) beschouwd worden als ‘sms-taal’. Hoewel het tijdens het interview bijna altijd gaat 

over gesproken taalgebruik, halen die jongeren (n=2; 10%) spontaan de vergelijking aan met 

geschreven taalgebruik dat niet aan de norm voldoet. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de 

toenemende oralisering in geschreven taalgebruik op sociale media.  
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5. Conclusie  
In het debat over de status, de positie en het gebruik van tussentaal waren tot nu toe vooral de 

stemmen van taalkundigen te horen. Wat nog te vaak over het hoofd gezien wordt, zijn de attitudes 

en de percepties van modale Vlaamse jongeren tegenover taalvariatie in Vlaanderen in het algemeen 

en tegenover tussentaal in het bijzonder. Daar probeerden we met dit onderzoek verandering in te 

brengen. Inzicht in de attitudes en de percepties van Vlaamse jongeren is immers van belang om te 

kunnen verklaren waarom tussentaal zo sterk aanwezig is en ook om voorspellingen te kunnen 

maken over de toekomst van de taalsituatie in Vlaanderen. In deze masterscriptie wilden we dan ook 

nagaan hoe jonge, modale taalgebruikers taalvariatie in Vlaanderen percipiëren op macroniveau en op 

microniveau, en hoe ze oordelen over de gevoelswaarde van een bepaald soort taalgebruik en de 

geschiktheid ervan voor bepaalde situaties.  

 

Terwijl attitude- en perceptieonderzoek tot nu toe vooral gebeurde op basis van een kwantitatieve 

aanpak via een matched- of mixed-guise-experiment, bleef een kwalitatieve aanpak aan de hand van 

directe interviews uit, tot daar met het onderzoek van Lybaert (2014) verandering in kwam. Lybaert 

(2014) interviewde 80 informanten met een verschillend sociaal profiel: het ging steeds om 

hoogopgeleide maar niet-taalkundig geschoolde volwassenen, geboren tussen 1988 en 1991 of tussen 

1961 en 1970 en allemaal afkomstig uit Vlaanderen, met een gelijke verdeling over de vier 

verschillende dialectgebieden (i.e. het West-Vlaamse, het Oost-Vlaamse, het Brabantse en het 

Limburgse dialectgebied). Door middel van interviews met een free-responsetechniek wilde Lybaert 

(2014) zo een inzicht krijgen in de attitudes en percepties van taalgebruikers. In dit onderzoek 

herhaalden we min of meer het onderzoeksdesign van Lybaert (2014) bij veertien- en achttienjarige 

West-Vlaamse jongeren om hun attitudes en percepties tegenover gesproken Nederlands in 

Vlaanderen in kaart te brengen.    

 

Om tot een beeld van de attitudes en de percepties van jongeren tegenover taalvariatie in Vlaanderen 

te komen, stelden we drie onderzoeksvragen voorop:  

 

1) Hoe percipiëren jonge West-Vlaamse taalgebruikers taalvariatie in Vlaanderen op 

macroniveau? Zijn jongeren zich in de eerste plaats bewust van taalvariatie in Vlaanderen?  

Onderscheiden de jongeren enkel dialect en Algemeen Nederlands of hebben ze het ook over 

vormen van intermediair taalgebruik? Hoe benoemen de jongeren dat intermediaire 

taalgebruik: kennen en gebruiken ze de term ‘tussentaal’? Is tussentaal voor de jongeren een 
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aparte en zelfstandige variëteit of gaat het om een heterogene vorm van taalgebruik? 

Onderscheiden de jongeren verschillende regionale vormen van tussentaal?  

 

2) Hoe staan de jongeren gevoelsmatig tegenover de verschillende vormen van 

taalgebruik en hoe beoordelen ze de situationele geschiktheid ervan? Welke kenmerken 

koppelen de West-Vlaamse jongeren aan de verschillende vormen van taalgebruik? Hoe staan 

de jongeren tegenover de geschiktheid van intermediair taalgebruik in uiteenlopende 

situaties: in welke situaties is het gebruik van tussentaal wel of niet gepast?  

 

3) Hoe percipiëren jonge West-Vlamingen taalvariatie op microniveau? Op basis van welke 

specifieke kenmerken onderscheiden de jongeren verschillende vormen van taalgebruik? Zijn 

de veertien- en achttienjarigen in staat om hun keuze voor een bepaalde vorm van taalgebruik 

te beargumenteren aan de hand van concrete taalverschijnselen? Om welke taalkenmerken 

gaat het dan: focussen de jongeren vooral op lexicale, morfosyntactische of fonologische 

kenmerken? Hoe groot is de interne variatie aan kenmerken binnen de verschillende 

taaldomeinen?  

 

Om tot een antwoord op de onderzoeksvragen te komen, hebben we diepte-interviews afgenomen bij 

20 West-Vlaamse jongeren. Alle jongeren hebben het Nederlands als moedertaal, volgen les in het 

Algemeen Secundair Onderwijs en zijn afkomstig uit de stad Tielt. De parameters sekse en leeftijd 

waren in dit onderzoek variabel, waardoor de verdeling als volgt was: er werkten vijf veertienjarige 

jongens, vijf veertienjarige meisjes, vijf achttienjarige jongens en vijf achttienjarige meisjes mee aan 

dit onderzoek. Als inleiding werd aan de informanten gevraagd om de taalsituatie in Vlaanderen te 

omschrijven, waardoor meteen duidelijk werd hoe de informant in het algemeen taalvariatie in 

Vlaanderen percipieert. Daarna kregen de informanten zes stimulusfragmenten met spontaan en 

natuurlijk taalgebruik te horen, allemaal geselecteerd door Lybaert (2014) uit het Corpus Gesproken 

Nederlands. Aan de informanten werd gevraagd om het taalgebruik in de fragmenten te benoemen, te 

beoordelen en te lokaliseren en om een aantal talige kenmerken aan te geven om dat oordeel kracht 

bij te zetten.  

 

Hoe percipiëren jonge West-Vlaamse taalgebruikers taalvariatie in Vlaanderen op macroniveau? Zo 

goed als alle informanten onderscheiden naast dialect en Algemeen Nederlands ook vormen van 

intermediair taalgebruik en het grootste deel van de informanten gebruikt consequent de term 

‘tussentaal’ om die vormen van taalgebruik te benoemen. Toch lijkt tussentaal (nog?) niet dezelfde 
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status te hebben als dialect en Algemeen Nederlands, omwille van twee redenen. Ten eerste is het zo 

dat, in tegenstelling tot bij dialect en Algemeen Nederlands, de jongeren geen typische 

tussentaalkenmerken lijken te onderscheiden. Tussentaal wordt dan ook bijna altijd gedefinieerd in 

vergelijking met dialect of met Algemeen Nederlands. Ten tweede onderscheiden de jongeren 

verschillende variaties binnen tussentaal: zo maken ze een onderscheid op basis van de regionale 

herkomst van de spreker, vertoont tussentaal verschillende gradaties in de afstand tot dialect en tot 

Algemeen Nederlands, en is tussentaal de ene keer ‘gewoon praten’ en de andere keer ‘een poging tot 

AN’. Het is wel zo dat tussentaal voor de jongeren het default-taalgebruik lijkt te zijn: de 

meerderheid van de jongeren geeft aan bijna altijd tussentaal te spreken en uit hun reacties wordt 

ook duidelijk dat tussentaal in bijna alle situaties geschikt is. Hoewel tussentaal op dit moment dus 

nog niet volledig lijkt aangevoeld te worden als een aparte en homogene variëteit, zou dat in de 

toekomst wel kunnen veranderen. Het beeld dat de jongeren van taalvariatie in Vlaanderen op 

macroniveau hebben, lijkt nu wel nog te beantwoorden aan dat van een diaglossie: tussen dialect en 

Algemeen Nederlands onderscheiden de jongeren tussentaal als een continuüm aan vormen van 

intermediair taalgebruik.  

 

Hoe staan de jongeren gevoelsmatig tegenover de verschillende vormen van taalgebruik en hoe 

beoordelen ze de situationele geschiktheid ervan? Uit de reacties van de informanten is duidelijk 

geworden dat tussentaal voor hen het default-taalgebruik is: het is het taalgebruik waarmee de 

jongeren het meest vertrouwd zijn, omdat ze zelf bijna altijd tussentaal spreken. Bijna alle 

informanten geven dan ook aan helemaal niet goed dialect en Algemeen Nederlands te beheersen. 

Enkel wanneer het echt niet past, bijvoorbeeld in formele situaties, kiezen de jongeren voor een 

andere vorm van taalgebruik, namelijk Algemeen Nederlands. Meer dan de helft van de jongeren 

geeft echter aan niet foutloos of vloeiend Algemeen Nederlands te spreken, waardoor hun intentie 

om Algemeen Nederlands te spreken in formele contexten resulteert in een taalgebruik dat zich, op 

het talige continuüm, tussen ‘tussentaal als gewone spreektaal’ en ‘tussentaal als geïntendeerde 

standaardtaal’ bevindt. Voor die ‘tussentaal als geïntendeerde standaardtaal’ moeten de informanten 

wel een inspanning leveren en ‘moeite’ doen. We stelden ook vast dat ‘tussentaal als geïntendeerde 

standaardtaal’ en Algemeen Nederlands niet altijd als de ideale vormen van taalgebruik beschouwd 

worden: zo is het onwenselijk om in informele situaties Algemeen Nederlands te spreken. Dat lijkt 

erop te wijzen dat de standaardiseringsideologie niet helemaal standhoudt, en stilaan vervangen lijkt 

te worden door wat Lybaert (2014: 156) “de ideologie van situationele diaglossie” noemt. Toch 

betekent de ideologie van situationele diaglossie geen volledige breuk met de standaardiserings-

ideologie: zo beschouwen de meeste informanten Algemeen Nederlands nog steeds als het ‘beste’ 



    

 104 

taalgebruik en is Algemeen Nederlands voor hen, naast ‘tussentaal als geïntendeerde standaardtaal’ 

ook de enige geschikte variëteit in formele situaties. Een proces van destandaardisering of 

demotisering lijkt dan ook niet aan de gang te zijn.  

 

Hoe percipiëren jonge West-Vlamingen taalvariatie op microniveau? Uit de bespreking van de 

kenmerken die de jongeren aanhalen, blijkt dat de informanten relatief goed in staat zijn om hun 

keuze voor een bepaalde vorm van taalgebruik te beargumenteren met linguïstische kenmerken. Zo 

vermeldt een informant gemiddeld 33,6 kenmerken tijdens het volledige interview en lijken 

vrouwelijke en oudere informanten wat meer kenmerken aan te halen dan mannelijke en jongere 

informanten. De meeste kenmerken halen de informanten aan bij het fragment met West-Vlaamse 

tussentaal, dat de informanten als het minst standaardtalig en het meest niet-standaardtalig 

percipiëren. Hun eigen taalgebruik, West-Vlaamse tussentaal, lijken de jongeren dus te beschouwen 

als het taalgebruik dat het sterkst afwijkt van de standaardtaal. In het algemeen focussen de jongeren 

ook meer op wat afwijkt van, dan op wat overeenkomt met Algemeen Nederlands en ligt de klemtoon 

het vaakst op de taaldomein van de uitspraak en van de woordenschat, eerder dan op het taaldomein 

van de morfosyntaxis. Wat de specifieke kenmerken betreft, zien we dat de informanten zich heel 

vaak baseren op eigen, West-Vlaamse tussentaalkenmerken om andere vormen van taalgebruik te 

beoordelen. Zo hebben de informanten het heel vaak over of er al dan niet een laryngalisering van de  

van de [ɣ] of een apocope van de eind-swja in de eind-en te horen is. Toch zijn de informanten ook in 

staat om heel wat andere tussentaalkenmerken, die niet ‘typisch West-Vlaams’ zijn, op te sommen.  

 

Met dit onderzoek hebben we dus een beeld kunnen schetsen van hoe West-Vlaamse jongeren 

taalvariatie in Vlaanderen percipiëren, maar een aantal vragen blijven nog onopgelost. Zo zou 

hetzelfde onderzoeksdesign herhaald moeten worden bij een grotere groep jongeren die ook allemaal 

afkomstig zijn uit Vlaanderen, met een gelijke verdeling over de vier dialectgebieden. Op die manier 

zouden we kunnen nagaan of de West-Vlaamse jongeren een uitzonderingspositie innemen en 

zouden we een volledig beeld kunnen schetsen van hoe ‘alle’ jongeren taalvariatie percipiëren. Zoals 

Lybaert (2014) al aangaf, zou het ook verhelderend zijn om het onderzoeksdesign te herhalen bij 

oudere informanten (vijftigplussers) om zo eventuele veranderingen in de positie van de 

standaardtaal aan het licht te brengen. Even interessant zou het zijn om, rekening houdend met een 

samenleving die steeds meer multicultureel wordt, onderzoek te doen naar de percepties en attitudes 

van taalgebruikers met het Nederlands als moedertaal tegenover het Nederlands van Vlamingen met 

een andere moedertaal, of naar de percepties en attitudes van taalgebruikers met een andere 

moedertaal dan het Nederlands tegenover taalvariatie in Vlaanderen.  
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