
"Moet er nog dialect zijn?"
door prof. dr. Roland Willemyns

Prof. dr. Roland Willemyns is verbonden aan de Vrije Universiteit van Brussel,
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1. lnleiding /
1.1. Dialecten ver ; op specta-
culaire wijze werd s aangetoond,
dat bepaalde twoorden in de loop

jaren helemaal ver-
dwijnen, terwijl in andere gevallen echter
zeer verbrokkelde woordkaarten erop
wijzen, dat er nauwelijks van verdwijning
sprake kan zijn. De resultaten van de
naar aanleiding van de 3e Dialectendag

in 1995 in Breda georganiseerde en-
quete, wijzen in dezelfde richting. Maar
talen veranderen voortdurend en ook dia-
lecten dus. Het verdwijnen of veranderen
van woorden is dus niet noodzakelijk een
teken van dialectverlies. maar kan er wel
mee te maken hebben. Wat men dialect-
verlies noemt is zogenaamde 'taalshift
dat wil zeggen dat een bepaalde taalva-
ridteit door een andere wordt vervangen.
Wanneer Nederlanders naar Australid uit-

wijken en daar op den duur Engels gaan
spreken in plaats van Nederlands, dan
hebben we met'taalshift' te maken.
Wanneer de Vlamingen in Frans-Vlaande-
ren na de annexatie van dat gebied door
Frankrijk al maar meer Frans in plaats
van Nederlands gingen spreken, dan
hebben we eveneens met 'taalshift'te
maken. Wanneer Bruggelingen, Gente-
naren of Middelburgers in plaats van hun
dialect standaardtaal gaan spreken (het
zogenaamde ABN, Algemeen Beschaafd
Nederlands) dan is dat ook een geval
van "taalshift", dat wezenlijk niet zo veel
van de bovengenoemde voorbeelden
verschilt, maar wel iets helemaal anders
is dan het vervangen binnen het dialect,
van "butterschute" door vlinder of "carna-
siere" door boekentas.

1.2. Het hele proces van taalstandaardi-
sering, dat wil zeggen de uitbouw,ont-
wikkeling en verbreiding van een stan-
daardtaal heeft direct met dialectverlies
te maken. Want hoe meer standaardtaal
er gesproken wordt, hoe minder het dia-
lect wordt gebruikt. De term "dialectver-
lies verwijst naar twee verschillende,
maar aan elkaar gerelateerde proces-
sen, namelijk een verminderde kennis
van en competentie in het dialect ener-
zijds en een verminderd gebruik van dat
dialect anderzijds. Ook wie het dialect
nog beheerst, gebruikt het in minder
communicatieve omstandigheden en
domeinen, met minder gesprekspartners
enzovoorts.

1.3. Wat het historische proces van
standaardisering van het Nederlands
betreft moet men drie verschillende
gebieden onderscheiden; het kernge-
bied, de interne en de externe periferie.
ln het Nederlandse taalgebied ligt het
kerngebied der standaardisering in de
"Randstad Holland . Met de "interne peri-
ferie" wordt de rest van Nederland
bedoeld (bijvoorbeeld Zeeland, Twente,
Noord Brabant en Limburg). De externe
periferie is dat deel van ons taalgebied
dat in Belgit! ligt (Vlaanderen) en waar
overigens wel een derde van alle Neder-
landstaligen woont. De sociolingui'stische
criteria, die het taalgebruik bepalen, zijn
in het kerngebied en in de periferie zeer
verschillend. ln principe zijn er inJacques van Keymeulen verving op uitstekende wtye prof. Roland Willemyns, die verhinderd was.



de periferie meer varidteiten, hebben ze logie en het lexicon' heel snel verdwij-
een andere functie en worden ze in nen.
andere domeinen en sociale groepen
gebruikt. Men kan er daarom van uit- 2.4. Hoewel er bijna overal een discre-
gaan, dat ook dialectverlies en dialectre- pantie wordt vastgesteld tussen de vlug-
sistentie op een verschillende manier zul- afnemende dialectbeheersing en de uit-
ren verropen 

5ffTf;[:ffi?::l:H:l*J3[i[Tli.
directe relatie meer bestaat tussen dia-

2. Dialecfuerliesmodellen lectkennis en dialectgebruik. Hetgeen
betekent, dat ook daar, waar de percen-

2.L. Yoor een beschrijving van de situ- tages voor dialectbeheersing maar heel
atie in Nederland is vooral het verschil gering afnemen, het dialectgebruik toch
tussen regiolecten en stadsdialecten naar beneden duikt, omdat het aantal
belangrijk. Regiolecten zijn varidteiten in domeinen waar het nog gebruikt wordt
bepaalde gebieden die buiten de grote en bruikbaar is ontstellend snel afneemt.
steden door relatief veel mensen (los Het staat vast, dat ook in de periferie en
van hun sociale klasse) worden gespro- buiten de grote steden alsmaar minder
ken en die nogal van de standaardtaal mensen in alsmaar minder situaties nog
afwijken.Stadsdialectenzijnvaridteiten dialectspreken.
die in grotere steden, bijvoorbeeld
Rotterdam of Den Haag, vooral door de 2.5. Dialecfuerlies hoeft niet noodzake-
lagere sociale klasse worden gebruikt en lijk of toch niet meteen tot eenaanzienlijk
die minder van de standaardtaal afwij- hoger standaardtaalgebruik te leiden.
ken. De waardering ervoor wordt als- Vooral aan hetVlaamse voorbeeld kun-
maar geringer, ook bij diegenen, die zelf nen we zien dat dialectuerlies in vele
deze varidteit gebruiken. Regiolecten domeinen allereerst een toenemend
echter worden, daar waar ze gesproken gebruik van de "Umgangssprache" of van
worden. nauwelijke negatief beoordeeld. de regionale standaardtaal tot gevolg

heeft. Maar ook dat is een door sociale
2.2. De evolutie van dialect naar regio- en regionale factoren bepaald verande-
lect kan zeker niet zonder meer alszui- ringsproces. Dialecfuerlies leidt dus in
ver dialectuerlies worden beschouwd. ln elk geval een ontwikkeling in de richting
het Zuidoosten van Nederland werd als van de standaardtaal in. Een dergelijk
maatstaf gebruikt de vraag, in hoe ver proces nadert zijn einde, wanneer het
ontleningen aan die regionale tendensen regiolect zo zeer op de standaardtaal
worden aangepast. Dat wil zeggen in gaat gelijken, dat het zijn eigen idenii-
hoeverre dialectkenmerken, als bijvoor- teitsaanduidende functie heeft verloren.
beeld Umlaut of monoftongering, ook.in. ln de Randstad Holland is dit stadium al
dergehjke gevallen nog productief 7ifn. zo goed als bereikt en in de Neder-
Er is gebleken, dat die regels indgfdaad landse interne periferie wordt het al heel
nog zeer produktief zijn en dat dds ook sterk, zij het in verschillende mate, bena-
leenwoorden erdoor worden eetfoffen. derd.
Het diminutief van het uit de
taal ontleende "tartaar" is dus niet "tar-

(meestal de ouderen) bijna uitsluitend
dialect en een ongeveer even grote
groep (vooral jongeren) bijna uitsluitend
standaardtaal spreekt. De rest gebruikt
afwisselend beide codes, zij het dat
hoger opgeleiden wezenlijk vaker stan-
daardtaal gebruiken dan de anderen. Het
dialect staat op het punt zijn laatste ves-
ting, het priv6domein, te verliezen,
omdat de overgrote meerderheid van de
iongeren zich nog bijna exclusief van de
standaardtaal bedient. Een soortgelijke
ontwikkeling kan men in het hele centrale
deel van Vlaanderen vaststellen, ook op
het platteland (bijvoorbeeld in Wondel-
gem, in de buurt van Gent). ln de perit
ere gebieden West-Vlaanderen en Lim-
burg overheersen vooral idiosyncrati-
sche situaties en ook in Vlaanderens
twee grootste steden, Brussel en Ant-
werpen, moet van een eigen specifieke
sitautie worden uitgegaan.

3.3. ln Brussel is het dialecfuerlies vroe-
ger begonnen en is het ook verder gee-
volueerd dan elders. Dat heeft vooral
met taalpolitieke factoren te maken. ln
het tweetalige Brussel had concurrentie
en rivaliteit tussen Nederlands en Frans
op de duur tot verfransing geleid. Zo
lang de meeste Vlamingen echter over-
wegend de dialecfuariant van hun taal
gebruikten, konden ze de prestigestrijd
tegen het standaardfrans nooit winnen.
Velen hebben daar de taalpolitieke con-
clusie uit getrokken, dat het beter was
zoveel mogelijk de Nederlandse stan-
daardtaal te gebruiken.

3.4. ln Antwerpen heeft zich uit het
"platte" dialect geleidelijk een stedelijke
varidteit ontwikkeld, die een groot presti-
ge ontwikkelde en als medium voor soli-
dariteit en "0rtsloyalitiit" tot dusver met
succes de strijd tegen de oprukkende
standaardtaal heeft gewonnen. Dat ver-
klaart het "merkwaardige" resultaat van
bijna alle enqudtes die in Antwerpen wer-
den gehouden. Bijna niemand geeft op
dialect te spreken maar nauwelijks meer
verklaren er vaak de standaardtaal te
gebruiken. De overgrote meerderheid
van de proefpersonen beweert brj voor-
keur een "Umgangssprache" te gebrui-
ken, die echter voor buitenstaanders
veel meer op dialect gelijkt dan op iets
anders.

3.5. Nivellering door bevolkingsvermen-
ging kan men vooral in bepaalde delen
van Belgisch Limburg vaststellen. ln een
stad als bijvoorbeeld Genk, waar immi-
gratie van gastarbeiders veel vroeger en
in veel aanzienlijker mate dan elders
heeft plaatsgevonden, woont nu een
groot aantal volledig gerhtegreerde inwo-
ners, die nooit een dialect hebben ge-

taartje" maar "tartdrke". Zelfs v4eemde 3. Gedeeltelijk verschillend
woorden als "corner"worden bii diminu6- is de situatie in Vlaanderen
ring "kornerke". Het leenwoord
wordt in het meervoud "piirtner\. lets 3.1. Het onderscheid stad - land is in
dergelijks werd onlangs ook vodl Vlaanderen veel minder relevant, omdat-
Belgisch-Limburg vastgesteld. To\h mag tot voor kort noch in stads- noch in plat-
men daaruit niet zonder meer afleitlen telandsdialecten de factor sociale klasse
dat de dialecten floreren. \ een grote rol speelde. ln de regel zijn de

\ attitudes nog altijd positief, ook al leren
2.3. Onderzoeken naar taalgedrag in \cente enqu6tes, dat een gedifferen-
de hele oostelijke periferie van cie'eQ gebruik van beide codes, naar
Nederland tonen aan, dat er vaak tegen- gelang\ domein of formaliteitsgraad
strijdige tendenzen tegelijkertijd optre- als maar geioner en "normaler"wordt.
den. Zowel in Maastricht als in Venray,
Sittard en Heerlen stelt men weliswaar 3.2. Er is dus ook in Vlaanderen een
een opmerkelijke vitaliteit van de dialec- dialectuerlies dat door traditioneleten-
ten vast maar tegelijk is er een tendens denzen wordt bepaald. Hoe hoger de
tot sociale markering van het dialect en opleiding bijvoorbeeld is, hoe meer niet-
een aanzienlijk functieverlies. Zelfs in dialectvaridteiten worden gebruikt. ln
een landelijk deel van Twente (Saasveld) een kleine universiteitsstad als bijvoor-
heeft men vastgesteld, dat'primaire dia- beeld Leuven heeft dat tot gevolg, dat
lektkenmerken in de morfologie, de fono- tussen 15 en 210/o van de bevolking
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sproken. Die situatie heeft ook het taal-
gedrag van de "autochtone" bevolking
beihvloed, zoals blijkt uit een omvang-
rijke enqudte naar het taalgedrag van
scholieren en hun ouders. Bij de jonge-
ren stelt men een halvering van de dia-
lectkennis per periode van 6 jaar vast.
De gebruikelijke taal buitenshuis is voor
alle scholieren de standaardtaal, ook
priv6. Een onderscheid op grond van de
domeinen priv6 en openbaar bestaat
nog wel bij de ouders, die echter wel
verklaren buiten hun eigen huis nog nau-
welijks dialect te spreken.

3.6. Nu kan Genk niet zonder meer als
model voor de taalsituatie in Belgisch-
Limburg gelden, zoals ondermeer blijkt
uit het voorbeeld Maaseik, een klein
stadje aan de Maas, in het Noordoosten
van de provincie. Een enqu6te bij scho
lieren van 14 tot 17 jaar leerde het vol-
gende. De jonge maaseikers onderschei-
den zich nauwelijks van de modale Maas-
eiker, in wier culturele en dagelijkse leven
het dialect een belangrijke rol speelt. Het
dialect wordt door alle sociale klassen in
dezelfde mate gebruikt en geldt dus niet
als sociaal onderscheidingsteken. leder-
een is van mening dat het dialect in geen
geval mag verdwijnen.

3.7. ln 1985 heb ik in West-Vlaanderen
(in Oostende en Diksmuide) een enqu6te
uit laten voeren. ln deze perifere pro-
vincie kon men meer dialectkennis en
-gebruik verwachten dan overal elders, ln
1979 had ik namelijk al op grond van
een enquete bij studenten kunnen vast-
stellen, dat de dialectkennis per provin-
cie er als volgt uitzag:
- West-Vlaanderen 98Yo

- Antwerpen 9IYo
- Oost-Vlaanderen 86%o

- Limburg
- Brabant
- Brussel

84%
78Yo
69Yo

Een recentere enqu6te onder studenten
in 1993 heeft overigens aangetoond, dat
het dialectgebruik tijdens de afgelopen
twee decennia weliswaar afgenomen is,
maar dat de relatieve afstand tussen de
provincies nagenoeg dezelfde is geble-
ven, gezien de volgende cijfers:
- West-Vlaanderen 88,2%
- Antwerpen 62,1%
- Oost-Vlaanderen 49,6%

- het gebruik van de verschillende codes
hangt van de situatie af;

- het codegebruik wordt in belangrijke
mate door formaliteits- en solidariteits-
variabelen bepaald;

- de informanten maken een duidelijk
onderscheid tussen de zeer gepolari-
seerde codes [+ dialect] en [- dialect]
en laten dus nauwelijks ruimte voor
een tussenvarititeit;

- de grootste verrassing is zond€r twij-
fel, dat de jongeren gemiddeld nog
vaker dialect blijken te spreken dan de
overige leeftijdscategoriedn.

De dialectresistentie in de Westvlaanse
diglossische gemeenschap is zeer groot
en blijft dat ook, zoals men vaststellen
kan uit de antwoorden op de vraag, in
welke code de informanten hun kinderen
opvoeden of zouden opvoeden. Het ant-
woord "in het dialect' scoort hier zeer
hoog.
Een in 1995 uitgevoerd woordgeogra-
fisch onderzoek leert echter, dat men
ook in West-Vlaanderen een geleidelijke
dialecterosie kan vaststellen, die groter
is naarmate de informanten jonger zijn.
Vanzelfspekend gaat het hier over een
studie naar dlalectwoordgebruik en dat
is een heel andere situatie dan dialectge-
bruik rlberhaupt. Een recente studie in
het Westulaamse Deerlijk bewijst inder-
daad dat daar het dialect bijjongeren als
taal van de dagelijkse omgang zeer pop-
ulair, helemaal niet sociaal ondergewaar-
deerd is en dat de 'Ortloyalitiit' in dit ver-
band een uitermate belangrijke rol
speelt.

3.8. 0ndanks alles kan men echter ook
voor Vlaanderen in het algemeen vast-
stellen, dat het dialectgebruik in toene-

mende mate sociaal gedetermineerd
wordt, ook daar waar de dialectkennis
het nog niet is. Met andere woorden,
ook de hogere sociale groepen, die nog
dialect kennen, gebruiken het zeldener
en in minder domeinen en situaties dan
de lagere sociale groepen. Er is dus dui-
delijk sprake van een toenemend dialect-
verlies, waarvan de omvang echter in de
verschillende delen van Vlaanderen on-
gelijk is.

4. Dialectverliesfactoren

lk onderscheid in het taalverliesproces
vier beslissende factoren, die niet alleen
na elkaar optreden. maar ook tegelijker-
tijd werken en mekaar beinvloeden.

4.1. De sociale factor
De langzame opbouw en uitbreiding van
een standaardtaal leidt in eerste instan-
tie tot een zogenaamde diglossische of
bilinguale situatie (het gebruiken van
zowel dialect als ook standaardtaal) bij
de gestudeerde en sociaal beter gesitu-
eerde klasse. Dat wil zeggen, bij diege-
nen die eigenlijk voor het ontstaan van
de standaardtaal "verantwoordelijk" zijn,
Door standaardtaalgebruik werd namelijk
de mogelijkheid geschapen, zich ook
door taalgebruik van de andere bevol-
kingssgroepen te onderscheiden.
Langzaam aan wordt dan dialectgebruik
een karakteristiek kenmerk van de
"andere" sociale groepen. Maar dat is
niet de enige reden voor de voortschrij-
dende sociale onderwaardering van het
dialect. Door de "klimmers" op de socia-
le ladder wordt taalgebruik als een inhe-
rent kenmerk beschouwd van de klassen

- Limburg
- Brabant

40,0%
48.3Yo

Mijn enquete van 1985 bevestigde de
ongebruikelijk hoge dialectcompetentie
uan98o/o in zowel Oostende als
Diksmuide. De belangrrlkste resultaten
kunnen als volgt worden samengevat:
- iedereen kent dialect;
- de meesten beheersen ook nog ten

minste 66n andere code;
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of groepen die ze willen imiteren en pro-
beert men daarom ook hun taalgebruik
over te nemen.

4.2. De geografische factor
Aangezien de bovengenoemde beter
opgeleide en gesitueerde groepen meer
in de grotere steden dan op het platte-
land en meer in culturele kerngebieden
dan in de "provincie" wonen, kan men
dialectverlies eerst in stedelijke gebie-
den vaststellen. ln het Nederlandse taal-
gebied ziet men dat zowel in het
Noorden als in het Zuiden. Het verlies is
in de steden al aanwijsbaar, terwijl er op
het platteland nog niets aan de hand is.
Dat dialecten zo vaak als "boers" worden
beschouwd heeft natuurlijk daarmee te
maken. Voor onze kennis van de interac-
tie tussen sociale en geografische facto-
ren is de volgende recente studie heel
belangrijk. Naar aanleiding van een
poging het taalgebruik van notabelen te
beschrijven, stelde de auteur vast, dat
zoiets eigenlijk niet bestaat. Haar studie
van regionale variatie in het taalgebruik
van notabelen in drie middelgrote"pro-
vinciesteden in de interne periferie
(Middelburg, Roermond en Zutphen) leer-
de, dat van een uniforme taalvaridteit bij
de hogere middenklasse in Nederland
geen sprake kan zijn. De meeste "regio-
nale kenmerken" werden in de taal van
de Limburgse notabelen vastgesteld.
Het minst in die van hun Zeeuwse colle-
ga s. Dat schrijft de auteur vooral aan
twee factoren toe:
1. De linguistische "afstand"tussen dia-

lect en standaardtaal, die kennelijk in
Limburg het grootst en in Zeeland
het geringst is;

2. Aan de attituden; de Limburgse nota-
belen zijn positiever ten aanzien van-
hun dialect, gebruiken het ook vaker
en hebben ("daarom"denkt de
auteur) het meeste dialectinterferen-
tie in hun formele realisering van de
standaardtaal. ln Gelderland zijn de
attituden "ambivalent" en ook dat
weerspiegelt zich in de interferentie.
Die zou wel op syntactisch. maar niet
op morfofonematisch gebied voor-
handen zijn. ln Middelburg tenslotte
zijn de dialectattituden uitgesproken
negatief (en wordt dialect door de
notabelen nauwelijks gebruikt), wat
hun zo goed als interferentieloze
realisering van het Standaard
Nederlands zou verklaren.

Nog daarvan afgezien, dat door deze
studie in Middelburg een hiaat opgevuld
wordt (Zeeland wordt inderdaad door de
dialectologen die dialectuerlies onder-
zoeken nogal verwaarloosd), is de
belangrijkste conclusie van deze studie
zonder twijfel, dat er in de interne perife-
rie in Nederland geen uniforme notabe-
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lentaal bestaat. En dat het standaardtaal-
gebruik van de sociale klasse, die het
meeste als voorbeeld voor het taalge-
bruik der andere sociale groepen geldt,
ook in wisselende mate regionale interfe-
rentie vertoont. Dat leidt niet alleen tot
enige twijfel aan het "klassenmodel",
maar toont ook aan dat het taalgebruik
in de (interne) periferie inderdaad van
dat in het kerngebied afwijkt.

4.3. De "temporele" factor
Dialectverlies treedt eerst bij de jeugd
op. Andere leeftijdscategoriedn zijn daar
kennelijk minder gevoelig voor. Enerzijds
zal de invloed van de school hier zeker
meespelen, anderzijds is de jeugd
gevoeliger voor sociale trends en voor

de prestigewinst, die het spreken van de
standaardvarieteit met zich meebrengt.
Vele onderzoeken tonen aan, dat vooral
jongeren uit de middengroepen op het
gebied van taal "trendy"reageren. Hoe
meer nu de oudere generaties verdwij-
nen, des te meer groeit de invloed van
de standaardtaalsprekers. En zij bepalen
dan op hun beurt het taalgebruik van
weer nieuwe jongere generaties. Hoe
belangrijk de invloed van de zogenaam-
de "peer group" daarbij is, is zowel uit
buitenlandse als ook binnenlandse stu-
dies bekend. Toch kan men af en toe
ook op dit mechanisme uitzonderingen
ontdekken.
Mijn eerder genoemd onderzoek in
Oostende en Diksmuide heeft aange-

De Zeeuwse zanger Peter Dieleman wist zijn publiek te boeien met nostalgische maar ook kritische heden.
daagse liedjes in dialect.



toond, dat jongeren zich soms ook hele-
maal anders gedragen en in bepaalde
gevallen nog vaker dan ouderen dialect
gebruiken.

4.4. De functionele factor
Het is duidelijk dat ook binnen een
bepaalde sociale klasse het dialect niet
in een keer verdwijnt, maar veeleer gelei-
delijk aan bepaalde functies verliest. Het
eerste wat in principe gebeurt is, dat het
dialect in bepaalde formele domeinen als
ongepast wordt beschouwd. Ook wie
thuis nog dialect spreekt. zal dat niet
meer op het werk doen, wie met de bak-
ker nog dialect spreekt, zal bij de arts of
op het stadhuis op een andere varidteit
overschakelen enzovoorts. Dit brengt
niet alleen prestigeverlies met zich mee.
Heel langzaam aan begint men te den-
ken, dat het dialect eigenltjk systemati-
sche tekortkomingen vertoont, dat het in
steeds minder domeinen bruikbaar is en,
uiteindelijk, dat men in het dialect minder
kan zeggen dan in de standaardtaal. Hoe
meer men dat denkt, des te meer wordt
het ook "waar". Het dialect 'atrofieert',
men verliest zijn vaardigheid en zo ont-
neemt men aan dit communicatiemiddel
inderdaad zijn communicatieve functie.

5. Conclusies

5.1. Zowel in Nederland als in Vlaande-

ren zijn soortgelijke fenomenen enten-
denzen aan het werk. Daar de standaar-
disering in Vlaanderen echter later
begonnen is, zijn er vanzelfsprekend
tempo- en intensiteitsverschillen. Er kan
verder geen twijfel over bestaan, dat het
proces van dialectverlies verder gevor-
derd is in de interne dan in de externe
periferie. ln Nederland is het dialectver-
lies in de interne periferie later begonnen
dan in het kerngebieden het heeft er
andere consequenties gehad. Het ook
vandaa'g nog bestaande 'diepe" dialect
wordt geleidelijk en gelijktijdig zowel
door de standaardtaal als door het regio-
lect vervangen. Ook in Vlaanderen zijn er
tempo- en intensiteitsverschillen. ln het
centrale gedeelte is het dialectverlies
het verste gevorderd. ln West-Vlaande-
ren daarentegen lijkt het pas nu te star-
ten. Hoewel er in Limburg tegenstrijdige
tendenzen aan het werk schijnen te zijn,
zijn er toch duidelijke aanwijzingen dat
het verliesproces er in de laatste twee
decennia zeer snel is toegenomen. Oost-
Vlaanderen neemt, zoals zo vaak, een
soort tussenpositie in tussen West-
Vlaanderen en Brabant, maar evolueert
toch meer en meer op "Brabantse" wijze.
Overal is de sociale factor belangrijk en
schijnt deze alsmaar doorslaggevender
te worden.

5.2. Men kan dus diverse dialectuerlies-
modellen onderscheiden. Altijd is ervan

een dubbele achteruitgang van het dia-
lect sprake. Namehlk van een afnemen-
de kennis (competentie) in het algemeen
en van een afnemend gebruik. Diegenen
die het dialect nog beheersen gebruiken
het in minder situaties, met minder ge-
sprekspartners, met andere woorden
gewoon minder vaak.
Waarin de modellen verschillen is bijvoor-
beeld ten gunste van welke code het dia-
lect teruggedrongen wordt en of dat
bewust of onbewust gebeurt. Verder valt
op dat min of meer vergelijkbare sociale
situaties niet per s6 dezelfde ontwikke-
ling veronderstellen. De maatschappe-
Iijke situatie in West-Vlaanderen en
(Belgisch) Limburg is niet zo gek ver-
schillend, maar het tempo en de intensi-
teit van het dialectverlies (in de dubbele
betekenis) zijn dat wel I Het is ook niet
duidelijk waarom in West-Vlaanderen het
dialect voor de zogenaamde "Orts-
loyalitiit'veel belangrijker blijkt te ztln
dan in het vergelijkbare Limburg, maar
het is wel zo!

Tenslotte, ook de afwijkende talige voor-
geschiedenis speelt een belangrijke rol,
omdat bepaalde standaardiseringsbevor-
derende factoren in bepaalde gebieden
later of minder intensief optreden zijn
(brjvoorbeeld de leerplicht, de alfabetise-
ring enzovoorts).
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