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"Eene zoete en aengenaerne Tael".

Ov er t aalv ar i atie in W est -Vl aander en

Ror-ervp'Wrtr-EnvN s, Wrrvr VauorNBusscrtE

Vnrlr UurvrRsrTErr BnussEr

Prolegomena

De West-Vlaamse "spraalkonstenaar" L, van Boterdael, vroeg zich in zijn

it V76 in Kortrijk gepubliceerd e spelkonst af. "zegd al de wereld niet dat

de Bruggelingen, de Yperlingen, de Kortrykzaenen, de Harelbe6ksche, en

meer andere, zoo eene zoete en aengenaeme Tael spre6ken?". Zijn collega

Balduinus ]anssens had het jaar voordien al, in zijn vetbeterd.e vlaemsche

spraek- en spel-konste(Brugge, 1775) verkondigd dat de West-Vlamingen "al-

t}.t de naem en daed hebben, van ons alderbest in de vlaemsche Taele uit

te drukken,., Dat met,'vlaemsche tael" wel degelijk het Nederlands in

het algemeen wordt bedoeld, blukt onder meer uit een ander deel van het

citaat, waarin toegegeven wordt "dat d'Hollanders vele gedaen hebben om

de vlaemsche taele in wezen t'houden"

De mening dat het Nederlands op de best mogelijke manier in West-

Vlaanderen wordt gesproken wordt vandaag misschien niet meer door

iedereen gedeeld. Het is voor de auteurs van onderhavig artikel natuurllk

moeilijk er niet met enige welwillendheid tegenover te staan, maar geluk-

kig zijn "zoet" en "aangenaam" ten aanzien van taalgebruik vandaag de

dag redundant en het debat erover dus zinloos geworden. Ook in de rgde

eeuw, tijdens het zogenaamde "West-Vlaamse particularisme" waren weel

dergelijke tonen te horen. In tegenstelling tot vele anderen, zo betoogt de

auteur van het west-vlaamsch ldioticon, L. de Bo, spreekt de west-vlaming

"geene taal die dwingt en wringt; maar de taal die hem wij, natuurlijk en

eenvoudig uit het herte vloeit en van de tonge rolt"''

Ook vandaag weer blijkt West-Vlaanderen in het standaardiseringsdebat

een bijzondere plaats in te nemen. In nogal wat recente bijdragen over

tussentaal (alias Schoon Vlaams, alias Verkavelingsvlaams, alias omgangs-

taal enz.) wordt gewezen op een aparte ontwikkeling in west-vlaanderen,

waar we het in dit artikel over zullen hebben.

r R. Willemyn s, Het verhool oonhetVloams(Anwerpen, Utrecht zoq) p't49
z Willemyns, He t verhaol, P. 265.
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r.z.Tussentaal is tijdens de afgelopen decennia enorrn popuiair gewor-

denbijdetaalbeschouwersenhetaantalpublicatieseroverislegio.Inde
meestl wordt impliciet gedaan wat met zo veel woorden zeggentnamelijk

,,outline scenarios for the further devel0pment of Belgian and Netherlan-

dic Dutch-'.r Maar: "Het blijft ondertussen wachten op een degelijk over-

zichtswerkdatdelinguistischestudiesaanalleVlaamseuniversiteitenover
tussentaal uit de voorbije twee decennia eindelijk eens samenblengt,,.4

r.3. De term,.Verkavelingsvlaams,,is bedacht door de Vlaamse schrijver Geert

vanlstendael,dusnietdooreenlinguist'sOokwanneervelendeterm
Verkavelingsvlaams ovetnemen, bedoelen ze daar niet noodzakelijk, zelfs

meestalniet,hetzelftlemeealsVanlstendaelzelfWathetwelis,isnietzo
maal te verklaren, aI was het maar omdat het voor velen iets verschillends

is:..Zelfstaalkundigenadopteerdendetermalseenstoutsynoniemvool
wal ze doorgaans 

itussentaal' noemen. Sindsdien is het Verkavelings-

vlaamsomstandigbetreurd,verketterdenbestrederl,.6Maarofwedaar
veel mee opschieten is zeer de vraag' Vaak moeten we veeleer denken aan

de one liner van Gore Vidal "When one hears too much of a subject' one

ceases to comprehend it at all"'z

Alletermendiewijvoortaalvari€teitengebruikenzijnonduidelijk,want
moeilijk definieerb"aar: omgangstaal, regiolect' regionale standaard' Vlaam-

se substandaard, tussentaal, omgangstaal,ja zelfs dialect en standaardtaal' Er

isgeenredenwaaromwemetVerkmelingsvlaamsbeletzoudenvaren.Mis-
schien hebben we hier zelfs niet eens met een aparte taalvalieteit te maken,

maar veeleer met een verzameling kenmerken die op grond van opleiding,

leeftijd, sekse, regio en zelfs van persoorr tot persool k"l"ti verschillen'

Watwezekernietnodighebbenisdenaam,alisdiealheelergingeburgerd.
Er lijkt, in de meesteleva1len, een vari€teit mee te worden bedoeld die

standaardtaalnochdialectisenvooralgesprokenwordtdoormensen

S. Grondelaers & R. van Hout,'The Standard Language Situation in the Low Countries:

Top-nowrr and Bottom-Up Variations on a Digloss icTheme"Journol oJ Getmanic Linguis-

tics, 4fi (zot) P. ry9.
w.'v].a."t r*.t., 'o" trd var de \4amingen. Een polemisch en leerrijk boek over

,"*"r.ii"gt f*-.'(e.rp,.ki"g van K' Absillis.e'a' (eds)' De Manke IJsurpotor - ODet

vr*rrit g1;nr*s(Gentzorz)),o"nsErfdeel56,(zo4)p'r4o'Heelwatrecentebibliografische
infor-rti is te vinden in Ab 

";11i", 
oi uanh, Usurpator en Will emyns, Het terhao-l'

i. ,ro rra".ar.t , Het Belgisch lobyrint' Wokker worien in een ander land' (Amsterdam 1989'

veertiende, "algeheel herziene" druk zoor) pp' ro8-ro9'

l$ si17is, D e M anke Usurpator, wikkeitekst'

We verwizen naar zijn romal "18T6" in de editie februari zoo6 van "Vintage lnternational

Vintage Books" (New York) P' zoz'
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die nog zelden dialect spreken of er geen meer kennen.s "Met tussentaal"
verklaren De Caluwe en Van Renterghem "wordt [...] het hele continuiim
van taalgebruik benoemd [...], waarval de uitspraakbasis weliswaar stan-
daardtalig is, maar waawan vele lexicale, fonologische en morfo-syntacti-
sche kenmerken ontleend zijnaan de endogene dia/regiolecten enerzijds,
aan het meest prestigieuze, Brabantse regiolect anderzijds".o

r.4. Wij gaan ervan uit dat Tussentaal een consequentie van het dialectverlies-
proces is. Wanneer het dialect verdwijnt, dan verdwijnt daarmee precies
die vari€teit, die normaliter in informele situaties wordt gebruikt. Maar
met de taalvari€teit houdt natuurlijk de situatie zelf niet op te bestaan

en daarom blijft de nood aan een taalvorm voor informele situaties re-
eel. In de meeste gevallen van dialectverlies is de vervangcode vooreerst
wat in het Duitse taalgebied een "Umgangssprache" wordt genoemd, een
code die rijk is aan regionale interferenties. Die nieuwe taalvari€teit is
een soort "substandaard'1'o In sommige gevallen kan hier ook "regiolect"
bruikbaar z1jn, rnaar niet altUd". Na verloop van tijd kan in principe de

,,echte" standaardtaal geleidelijk die substandaardtalen verdringen, wan-
neer hun rol is uitgespeeld. Maar ook dan zou die intermediaire vari€teit
natuurlijk niet helemaal verdwijnen. Ook a1s er helemaal geen dialec-
ten meer zouden bestaan, zou er nog altijd een regionaal gekleurde Um-
gangssprache voor informele communicatie overblijven. Dat is ook het
uitgangspunt van de twee types "regiolectisering" die De Caluwe en Van

Renterghem onderscheiden, een op grond van regionaal heel beperkte
kenmerken ftv. West-Vlaams of Limburgs) en een die algemener is en
dan, met overname van vooral Brabantse vorrnen, tussentaal wordt."

R. Willemyns, 'Verkavelingsbrabmts. Werkt het integratiemodel ook voor tussentalen?',
Neerlandica Extra Muros, (oktober zoo5) pp. 3r-33.

J. de Caluwe Q Evelien vm Renterghem, 'Regiolectisering en de opkomst van tussentaal
in \4aanderen', Toal enTongval,63 (zorr)[zor3] p. 63.

R. Willemyns e.a., 'Die Standardisierungsgeschichte des NiederlSndischen im r8. und
19. Jahrhundert. Einige Ergebnisse und Forschungsdesiderate', in: ]. Androutsopoulos
Q E. Ziegler (eds .), Standafifagen. Soziolinguistische Percpektiven auf Sprachgeschichte, Sprach-

kontakt und Sprachvaiotion (Frattkfitrt zoq) pp. z7-38.
"In Limburg kan regiolectl...l als min of meer synoniem rrreltussentdolworden gebruikt.
In West-\4aanderen daarentegen is dat onmogelijk". R. Willemyns e.a., 'Dialectgebruik
en periferie', in: J. De Caluwe Q ]. van Kegneulen (eds.), Yoor Magdo. Artikelen voor Mogda
Devos bfi hoar ofscheid ton de Universiteit Geni (Gent zoro) p. 8ro.
De Caluwe QVan Renterghem,'Regiolectisering', pp. 68 w.
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1.5. In sommige van de recentere publicaties ovel "tussentaal" duiken steeds

vaker verwijzingen op naar een "uitzonderingspositie" van West-Vlaande-

ren. Die uitzondering betreft dan zowel het dialect zeif a1s ook de stan-

daardtaal en de attitudes tegenover beide. In enquetes over taalvariatie

en/of dialectresistentie in west-vlaanderen is bijna altijd de keuze voor

de B-vari€teit veel lager dan in de rest van vlaanderen en blijkt tegelijk

de dialectresistentie veel groter te zijn. Het ligt voor de hand dat die twee

factoren met elkaar te maken hebben en elkaar beinvloeden. Attitudinele

onderzoekingen duiden aan dat ook de instelling van de West-Vlamingen

ten aanzien van tussentaal meestal afwijkt van die in de I.est van het land'

Onderzoek van het standaardtaalgebruik in Vlaanderen laat zien dat ook

op dat vlak de geplogenheden in West-Vlaanderen zich van die der Oost-

Vlamingen, Brabanders en Limburgers onderscheiden'

op de bijzondere positie van west-vlaanderen inzake dialectcompetentie

*erd uoo. het eerst gewezen in rg7g, op een moment toen dialectverlies

in Vlaanderen in de sociolinguistische en dialectologische va.kliteratuur

nog nauwelijks een thema was.,r vandaag kunnen we de ontwikkeling van

die, ook voor de algemene, socio-dialectologische theorievorming inte-

ressante situatie, onderzoeken dank zij een'real time investigation' die

zich over z3 jaar uitstrekt. De eerste kwantificeerbale en vergelijkbare

data werden in 1983, de meest recente in zoo6, opgewaagd"+ We willen

eerst de woegere resultaten heel kort samenvatten, om ze dan, ook bon-

dig, met de recentste te vergelijken.

De oorspronkelijke West-Vlaamse situatie was eI een met een uiterma-

te hoge dialectkennis en -gebruik. Met het verstrijken der jaren zagen

*., uoorrl bij de jongeren, een vermindering van het dialectgebruik op-

treden, ook in informele situaties. Tegelijk stelden we vast hoe in alle

domeinen het dialectgebruik geringer werd naarmate de sociale klasse

hoger was en dat sociale klasse de doorslaggevende variabele was die het

taJgebruik en de vari€teitenkeuze bepaalde' Toch was het nog lang niet

,o drt d. diglossiesituatie zou opgehouden hebben te bestaan. wel drong

de voorspeliing zich op, dat de situatie in de richting van het binnenland

r.6.

r3 R'Willemyns,.BedenkingenbijhettaalgedragvanVlaamseuniversiteitsstudentenin
Brussel-Halle-Vi1v oorde', Taal en sociole integratie, z Q979) pp' r4t-t59'

A]Ie verd.ere uitleg over wat vooraf ging in R. Wi11emlms, 
.Dialectverlies in West.

Vlaanderen',in:S.Gillise.a.(eds.),Mettadlomdetuingeleid'Eenbundelopstellenvoor
GeorgesDe S;chutter (Antwerpen zooo) pp. 483-49r en R' Wil1eml, rs,'Vari€teitenkeuze in de

Westhoek', Toal enTongval,6o (zoo8) pp' 5r-7r'
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2.t.

aan het veranderen was. Ook andere enquetes toonden hetzel{tle beeld en

gaven aanleiding tot hetzelftle soort toekomstverwachtingen"s

De recentste, in zoo6 in de Westhoek (Ieper-Poperinge) doorgevoerde,

enquete leert echter dat zelfs West-Vlaandeten wat dialectgebruik en di-

alectverlies betreft, niet zonder meer a1s een homogeen gebied mag wol-

den beschouwd.,6 Zo stellen we vast dat de (plausibele) verwachting dat de

evolutie die men van 1983 tot 1997 kon vaststellen, onvetanderd door zou

gaan tot zoo6 niet werd bewaarheid. De resultaten van zoo6 springen in

vele gevallen compleet uit de band in vergelijking met de bevindingen

van vroegere enqu6tes. De traditionele diglossie blijft wet bestaan'

De "uitzonderingssituatie" in West-Vlaanderen

Een diachrone analyse vall het standaardiseringsproces'7 laat niet alleen

toe vast te stellen waar dialectverlies het woegste optrad ofin de laatste

jaren met ijltempo voortschrijdt, maar ook dat dialectverlies in Neder-

land eigenlijk nog een wij recent en in Vlaanderen zelfs een zeel recent

fenomeen is. Het aalltal en de soort functies die het dialect vervult, c.q.

venrrllen kan, wordt al maar geringer, met a1s neveneffect, dat de nog

voorkomende dialecten, door het afnemende gebruik, tot op zekere hoog-

te atrofi€ren.
West-Vlaanderen, waar zowel dialectkennis a1s -gebruik in de 9o procent

beloopt en de sprekers een scherp onderscheid kunnen maken tussen

een [+ dialect] en een [- dialect] varieteit is een diglossisch taallandschap

par excellence, waar de [+ dialect] varieteit als L en de [- dialect] vari€teit

a1s H wordt gebruikt. Dat we in de voorgenoemde enquates veel minder

vaak de,,tussenvari€teit" B zien aankruisen 1ag dus in de lijn der verwach-

tingen. Of nu direct de link kon worden gelegd tussen die "tussenvari€-

teit" en het intussen "populair" geworden Verkavelingsvlaams diende nog

te worden aangetoond.

Bijvoorbeeld Dorchain, Toalvaiotie in Zuid-west-\4oonderen: een onderzoeb noar het

gib*ik ron diolect, standaardtdol en tussentddl (Ongepubliceerde licentiaatsverhandeiing,

Vrije Universiteit Brussel 1998) en R. Vandekerckhove, Structutele en sociale ospecten Ddn

diilectverund,ering. De dynomiek vonhet Deerlijbse d.ialect (Gent zooo).

L. Decaesstecker ,Toalgebruik en taalvoriatie in deWesthoek: een ondeaoeknoor het gebruik van

dialect, tussentaal en Algemeen Ned.erlond.s (ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, vrije

Universiteit Brussel zooT).

Een gedetailleerd overzicht van de dialectsituatie in Noord en Zuid in R. willemyns,
,DialekWerlust im niederlindischen Sprachravn, Zeitschrifi. fir Diolebtologie und.

Linguistik, 64 $gg7) pp. tz9-t54.
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z.z. Enkele wij recente onderzoekingen houden zich specifiek (of vooral) met

die waag bezig. Bij Vandekerckhove en De Caluwe vinden we informatie

over gesproken taal' De Caluwe en Van Renterghem contrasteerden de

West-Vlaamseontwikkelingmetdieeldersinhetland.GeeraertenGhy.
selen, van hun kant, onderzochten taalattitudes''s

z.zt.Inde eerste onderzoekingen met kwantificeerbare data vinden we een

voorzichtige ana\se u" it'proktn Nederlands' waarin twee van de be-

langrijkstewageninverbandmettussentaalwordenonderzocht,name-
fi3fa. g.ogrri,cht conditionering en of jongeren ze meer of minder

gebruiken dan ouderen"s

Op grond van het materiaal uit het Corpus Gesptoken Nederland"s' een da-

tabank van hedendaags Nederlands' 'oJs 
dat gesproken wordt door vol-

wassenen in vlaandelen en in Nederland, onderzocht Vandekerckhove

twee in het oog springende kenmerken van tussentaal: de aanspreekvor-

men, d.wz. prot o"ti".-* van de tweede persoon en het diminutiefsufiix '

In beide gevallen bllken Brabanders en Limburgers wezenlijk vaker de

tussentaalvorm te gJbruiken dan west-vlamingen, en die west-Vlamin-

gen blijken ook de fnigen te zijn bij wie jongeren in bepaalde gevallen va-

ker de standaardtalige"vor* gtb*iktt' dan de ouderen' Vandekerckhoves

tabellen torr.r, *".ri"pra1d1an dat We st-Vlaanderen de enige provincie

is waar'Je" in objectsfunctie vaker gebruikt wordt dan "ge" en dat ook a1-

leen daarjongeren vaker'Je" gebruiken dan ouderen' Ook alieen inWest-

Vlaanderen is "jou" (in objectfunctie) het meest gebruikte pronomen en

komt..u,,indiefuncti.*",",halfzoveelvoordanelders.ookwatdedi.
minutiefvorm..-je,,betreftisWest-Vlaanderendeenigeprovinciewaar
jongeren het meer en vaker gebruiken dal ouderen'

EenvandeconclusiesvanVandekerckhoveluidthoedanook:.....het.ge,-
systeem blijft voor Vlaanderen als geheel dominant' Dat geldt bij uitstek

18 Zie R. Vardekerckhove, Waar z'ijn je' jij en jou(w)^gebleven?" in: J de Calure C'

de Schutter, M. Devos q l'l'"'x"Y-luten (rta1-stt'otbewaarder van de taal' lohan

Tael.d.emon Liber Amicoruri (a.; r..4i pp. 98r-993. 
'R. 

vandekerckhove, 'Belgian Dutch

versus Netherlarrai. orii N.* p",t.r". of divergence) on pronouns of address

and diminutive s', Multilingua, r+(roos) pp.379-398 t'' J' d" c'l'*t"Tussentaal wordt

omgangslaal in ur-a.rJJ, iinnriti miilrriar. r4 (zooe) pp. 8-25. Calune en Van

Renterghem, 'Regiotectisering', pp' 6r-78' A', Geeraeri' De functie-uitbreiding van het

Verkovelingsbraba'ts a4 noog o'ple*iai vn*ng'n 1n.og nj et gepubi iceerde VU B-stud ie zooo)

en A.-S. Ghlsele ,, "N' 
"i 

oili 
'^kan 

ekik iie luchten"' ri marched-guise onderzoek naar de

attitudes van dewert-vramiig'"trg,rn;urr tooluoriatie (Universiteit Gent, niet-gepubliceerde

masterProefzoro)'
,, ur"a"t'"r.r.rrove, 

iwaa' zijrl, p p' 98a-g93 en Vandekerckhove' 'Belgian Dutch"'
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voor het gebied dat de jongste jaren het uitzicht van het (informele) Ne-

derlands in Vlaanderen in toenemende mate is gaan bepalen en dat m.n.
de provincies Brabant en Antwerpen omvat. Limburg sluit zich hier on-
miskenbaar bf aan. West-Vlaanderen doet dat niet'1'o

t.z.z.De analyse van De Caluwe is gebaseerd op cijfers die Lemahieu gedistil-
leerd heeft uit een onderzoek dat steunt op hetzelftle 'Corpus GesprokenNe-

derlands', dat ook Vandekerckhove heeft gebruikt en de onderzochte taal-
verschijnselen zijn gedeeltelijk dezelftle." Wel wordt de doelgroep anders

begrensd: hier gaat het uitsluitend omjongeren tussen r8 en z4jaar. Ook
hier worden dus makkelijk identificeerbare en kwantificeerbare vornen
onderzocht, namelijk het diminutief suffix ("-je" vs."-ke') er:. de aanspreek-

vormen "je" vs."ge". Twee verdere kenmerken worden mee onderzocht: de

verbuiging van het lidwoord (" een grote hond" vs. " ne groten fu)ond") en het
gebruik van het "redundante dat" pv."ikweet niet of [dat]hijkomt").
Hoewel de deelnemers aan het Corpus Gesproken Nederlands op het hart
werd gedrukt altijd en overal standaardtaal te spreken, duiken yanzelf-

sprekend bij iedereen in meerdere of mindere mate ook niet-standaard-
talige kenmerken op. Bij sommigen gebeurt dat occasioneel, bij anderen
heel frequent. Het bij verre iaagste aanlal."tussentaal" -vorrnen" wordt, ook
hier, aangetroffen bij de West-Vlamingen (t6,4%o), het hoogste bij deelne-
mers uit de provincie Antwerpen (66,8%). De percentages voor Vlaams-

Brabant, Oost-Maanderen en Limburg bedragen respectievelijk 58,7%i",

' 62,8o/o en 64,5%". Er is dus een fenomenale discrepantie tussen het taalge-

drag van West-Mamingen en alle anderen. Volgens De Caluwe heeft dat
ermee te malcen dat de West-Vlamingen een "bipolair model" hanteren:
er is, aan de ene kant, dialect en aan de andere kant standaardtaal en dat
zijn twee heel verschillende vari€teiten. Wanneer hen dus door de organi-
satoren van het ' Corpus Gesproken Nederlands', gewaagd wordt geen dialect
te spreken, dan schakelen ze als het ware automatisch op standaardtaal
over. In tegenstelling tot de deelnemers uit andere provincies is voor hen
tussentaal geen valabel alternatief

20

2t
Vandekerckhove, 'Waar zijn', p. 99o.
De Caluwe, 'Tussentaal', pp. 8-25. G. Lemahieu, Tussentaal in spontone conversaties ran
\4oamse jongvolwdssenen Q8- tot z4-jarigen) (Universiteit Gent: niet-gepubliceerde
masterproef zoo8).
Volgens De Caluwe is "omgmgstaal" de enige aanvaardbare term. In de Engelse abstract
van zijn artikel wordt dat "colloquial speech". De Caluwe, 'Tussentaal', pp.8-25.



z.23.DeCaluwe en Van Renterghem komen, vreemd genoeg' tot een conclusie

d.ie enigszins van het bovenstaande afwijkt' ook van die van De Caluwe

2e1f,,; Hoewel zij bevestigen dat "uit perceptie- en attitude-onderzoek ["']

blijkt dat West-Vlamingen zich vooralsnog minder dan Oost-\4amingen

identificerenmetBrabantsgekleurdetussentaal"'+zrlnzenietteminvan
mening: "A11es wijst ., d"s op dat West-Vlaanderen niet ongevoelig blijft

voor de uitstral.ing van een Brabants gekleurde tussentaal, de bovenre.

gionaleomgangstaaldiedominantisinArrtwerpen,Vlaams-Rrabant
enOost-\4aanderen'Datdievari€teitalomtegenwoordigisindemedia
draagt uiteraard bij tot haar prestige"''5

Zebaserenzichdaarbijondermeeropmorfo-syntactischekenmerken,
vooral het feit dat "de i'o"ornirt* ge/gij voor de tweede persoon enkel-

voudinopmalszijn,ookinregio,swaarhetdialectnochtanseenje.sys.
teemhanteert,,'Menkanzichmoeilijkvoorstellendatindepaarjaardie
liggentussend.estudiesvanenerzijdsVandekerckhoveenDeCafuwe.6
enanderzijdsvandehiergeciteerdeVandekerckhoveenTaeldeman,Tde
situatie wezenlijk zou zijn veranderd'

2.2.4. Attitudeonderzoekingen zijn nog altijd zeldzaam' Dank zij een "ongoing

investigation,, ,"r, Aridri.s Geeraert beschikken we over resultaten'ver-

zameldviadematchedguisetechniek,S.De(allemaalhooggeschoolde)
proefpersonen kregen, in 

"'illeketrrige 
volgorde' een aantal teksten te

horenmeteenidentiekeinhoud,maalvoolgelezeninverschillende
taalvari€teiten:noordelijkestandaardtaal'zuidelijkestandaardtaal'tus-
sentaaleneenregiolectuithuneigenstreek.Derespondentenweld
dangewaagdr*n,".d"idt"welkevandievari€teitenzegeschiktvonden
voorgebruikineenaantalspecifiekomschreventaalsituaties.Hethele

De Caluwe Q Van Renterghem, 'Regiolectisering" pp' 6r-78' De Caluwe' 'Tussentaal" pp'

8-r5.
De Caluwe,'Regiolectisering', p' 69'

Hoe het hier gebruikte "tusiential" zich verhoudt tot "de enige aanvaardbare tern'
-r*go"grtoA 

i."re Caluwe, 'Tussentaal', pp' 8-25 is niet duidelijk'

Vria.?.r.Urou., 'Waar zijrl, Vandekerckhlve' 'Belgian Dutch' en De Caluwe' 'Tussentaa'

pP.8-25.

R. Vandekerckho -te,'Tussentoal asa source ofchange from below in Belgian Dutch: a cast

,t Jy ofr,-tt rtr.rdardization processes in the chailanguage ofFlemish teenagers" in: S

Elsoa{3 (ed.), Germanichistories' fombelow'(Beriin zooTfpp' r89-zo3 en J Taeldeman' 'Zrc:

ilffi ,:il;;r;;;;[; fu merken in \,aamse tussentaal', Tn at en Tongt at, 6o (zc cS

pp. z6-5o.

Geeraert'sstudieisnognietvollediggepubliceerd'maarisbeschikbaarophetdepai-
tement Nederlands van de Vrije Unliv"ersiteit in Brussels (!ee.1ae.ri F1fi'*':b':',!t:-':,-
een.rm.nuatti.gistevindeninhttp://wwwstandaard'be/artikel/detallaspxiartlKei-
=HMzE8SIJ.
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continuiim werd afgedekt, d.w.z. van heel informeel tot uiterst formeel.

Ook hier stellen we vast dat West-Vlamingen, nu dus ook attitudineel,
anders reageren dan proefpersonen uit andere provincies. Bekijken we

de geografische variabele, dan zien we dat de gepastheid van Tussentaal

in informeie interacties verschillend wordt beoordeeld. In tegenstelling
tot de Vlamingen uit het centrum zijn West-Vlamingen bijvoorbeeld van

mening dalTussentaal op cafe niet past. Tussentaal in informele situaties
wijzen ze veel vaker af dan de respondenten uit alle andere provincies.
West-Vlamingen blijken tussentaal ook ongeschikt te vinden voor een

aantal formelere situaties, waar de rest van Vlaanderen geen graten in ziet.

Zij verkiezen in die gevallen massaal de standaardtaal en uit Vandeker-
ckhoves bovenvermelde onderzoek van het Corpus Gesproken Nederlands'

blijkt dat ze inderdaad in hogere mate standaardtalige vormen gebruiken
dan de inwoners van andere provincies. Interessant is bovendien dat uit
beide studies blijkt dat de jongere West-Vlamingen nog meer darr hun
oudere provinciegenoten zowel negatievere attitudes tegenover tussen-
taal hebben (Geeraert) als inderdaad minder tussentalige vorrnen gebrui-
ken (Vandekerckhove). Dit wordt nog eens meer dan bevestigd door de

percentages uit De Caluw6's studie. Het verschil tussen het aantal niet-
standaardtalige "versprekingen" van West-Vlamingen Q6.a%) en dat van

alle anderen (Scl% enmeer), is enorm.

2.2.5. Een goed gedocumenteerd onderzoek specifiek naar de attitudes
van "de West-Vlaming" is dat van Ghyselen uit zoro.'e In haar matched-
guise enqudte werden de proefpersonen geconfronteerd met standaard-
taal, West-\4aams gekleurde tussentaal en Brabants gekleurde tussentaal.

Onderzocht werd ook hoe de ondervraagden reageerden op losse taa-l-

kenmerken als tussentalige lidwoordvormen, subjectverdubbeiing, de

uitspraak van [ ] als [h] en nog enkele andere. Er werd onderscheiden tus-
sen fonologische en morfo-syntactische kenmerken. r85 proefpersonen,
ongeveer gelijk verdeeld tussen -r8 en 4o+ namen aan de enqu€te deel.

Een eerste belangrijk resultaat, dat aansluit bij de meeste boven genoem-
de onderzoekingen is dat "de onderzochte West-Vlamingen positief staan
tegenover de standaardtaal en negatief tegenover tussentaal, zowel wat
solidariteit als wat prestige betreft".ro Niet in de lijn van de verwachtin-
gen van de auteur was, zo zegt ze, het besefdat standaardtaal ook meer
gewaardeerd wordt dan tussentaal op het gebied van solidariteit. Het sluit

z9 Ghyselen, "Ne vent".

3o Ghyselen, "Ne vent",p. 83.
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echter wel aan bij de bovenvermelde resultaten van Geeraert, die ook vast-

stelde dat tussentaal inWest-\4aanderen niet als solidariteits-vari€teit kan

functioneren.
Belangrijk is dat het soort tussentaa-l waar de West-Vlaming negatief op

reageert "Brabants gekleurde tussentaal" is. Imrners, "wat West-Vlaams

gekleurde tussentaal betreft", zegt Ghyselen, "stelden we immers a1 dat

die varieteit hoofdzakelijk gesproken wordt in situaties waarin men de

standaardtaal wi1 spreken, maar daar niet in slaagt".;' Dit sluit volkomen

aan bij wat we supra al hebben vastgesteld: de zogenaamde west-vlaamse

tussentaal (de "B-variant") is een"intendierte Hochsprache"r'en dus moe-

ten de attitudes zowel a1s het "verwachte" gebruik we1 anders zijn. Om-

d.at ook hier de alom vastgestelde begripsverwarring optreedt beamen we

volmondig "dat er nog steeds nood is aan een uiigebreid onderzoek naar

wat tussentaal Precies is".

In het licht van de boven besproken resultaten van Vandekerckhove en

De Caluwe is het interessant te kijken wat Ghyselen over de leeftijdsva-

riabele rapporteert. Haar werkwijze (twee duidelijk van elkaar te onder-

scheiden groepen: -r8 versus 4o+) laat eenduidige conclusies toe, zo o.m.
,,dat zowel jongeren a1s veertigplussels significant negatievel tegenovel

tussentaal staan dan tegenover standaardtaal en dat voor zowel prestige

als solidariteit"., Dat wordt achteraf enigszins genuanceerd. Het is wel

zo, lezer we, dat "de west-vlaamse jongeren in formele situaties tole-

ranter worden tegenover tussentaal", firaer"ze appreci€ren wel heel dui-

delijk nog een goede standaardtaalprestatie, meer nog dan hun oudere

streekgenoten,.:q En, heel belangrijk toch, "wat solidariteit betreft, is en

blijft tussent aal not done: hel komt sympathiek noch grappig ovet, zowel

bij jongeren a1s bij oudererf'.

Bij de interpretatie van haar data probeert Ghyselen de invloed van en-

dog.rr. en exogene kenmerken in te schatten, een heel zware opdracht'

want moeilijk interpreteerbaar. Dat "algemene (ze bedoelt standaardta-

lige, RW-WV) en exogene kenmerken" door haar proefpersonen op de-

zelftle manier beoordeeld wolden kan, denkt ze, a1s "bewijs dienen voor

de Brabantse expansie". Dat is een mogelijke, maar zeker geen dwingende

conclusie: wat "van elders" komt wordt wel vaker over dezelftle kam ge-

schoren en bovendien kan men er niet van uitgaan dat de proefpelsonen

jr Ghyselen, 'Ne uenl". P.8j.
3' e. nlt -, 

,arueitersp-rache und gesprochene Sprache im r9. Jahrhundert" in: D. cherubrm

& K.l. Mattheier (eis.), Voraussitzingen und Grund.fagen d.er Gegenwartsprache. Sproch- und

siziilgeschichtliche IJntersuchunsen zum 4. Jahrhundert (Ber1ijn, New York 1998) pp. z8z-316.

33 Ghyselen, "Ne vent",P.85.

34 Ghyselen, "Ne uent"' P. 84.



2,3.

in dezelltle categodeen denken (en antwoorden) als diegene die de wagen
heeft opgesteld. Meestal z1l daar een flink stuk Hineininterpretierung in.
Immers "Waarschijnlijk is hier exogenisme in het geding, aangezien exo-
gene kenmerken beschaaftler gevonden worden dan de eigen endogene
vormen". Dat is inderdaad vaak het geval en toont nog eens aan hoe voor-
zichtig men met de interpretatie ervan moet omspringen. Dat er "teke-
nen van Brabantse expansie te vinden zln" is dus wel mogelijk, maar in
het licht van het bovenstaande niet meer dan dat.r5 Hoe dan ook, met de

laatste zinvan haar conclusies kan men het niet anders dan eens zijn:"...
we weten al heel wat over de taalattitudes in Vlaanderen, maar er blijft
nog werk aan de winkel".;6

Een van de misschien minder vaak ge€xpliciteerde, maar daarom niet
minder interessante kanten (voordelen?) van een diglossische situatie is
dat de sprekers gewend zijn om (bijna) altijd hun "monitor" aan te zetten
wanneer ze geen dialect spreken, wat ze in staat stelt te overwegen en dan
heel bewust te kiezen voor de taalvorm, c.q. taalvari€teit die ze willen ge-

bruiken. Diglossie verhoogt de "linguistic awareness" van de taalgebrui-
ker en dat is een van de plausibele verklaringen waarom West-Vlaamse
respondenten, wanneer ze gewaagd wordt standaardtaal te spreken (zoals

het geval was in de CGN opnamen), niet alleen vrij probleemloos kun-
nen omschakelen, maar er ook voor kunnen zorgen dat het aantal niet-
standaardtalige "versprekingen" en interferentie uit andere vari€teiten
verbazend laag blijft. Misschien dus toch een "zoete en aengenaeme tael"?

Nieuwe data

A1s het ware in extremis werden sommige van onze onderzoeksdesiderata
vemrld en sommige van onze wagen (gedeeltelil'k) beantwoord dank zij
een enqu€te bij 543 universiteitsstudenten in de loop van zotz, waarvatl
de resultaten gepubliceerd zullen worden in een ter perse zijde studie
van Ghyselen en Van Keymeulen.;z Veel van onze vermoedens worden

Ghyselen, "Ne vent", p. 85.

Ghyselen, "Ne vent", p. 86.
Informanten met een gemiddeide leeftijd van zo jta4 4/o uit West-Vlaanderen, z7/o ttil
Oost-\4aanderen,3r% uit Antwerpen, r8% uit \4aams-Brabant en rz% uit Limburg. Qua
geslacht is de verdeling r,rij ongelijk slechls z4%" van de participerende studenten zijn
marrnen. A.-S. Ghyselen en ]. van Keymeulen, Dialectkennis enfunctionaliteit vanhet dialect
in\4oandercn anno zor3 (ter perse).

J.1.
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erinbevestigd hoewel we het slechts te zien kregen toen ons artikel al zo

goed a1s af was. Hieronder een beknopt overzichus. wat Ghyselen en van

l.y-.ol., nagaan is of het dialectverlies zich tegen hetzelfde dan wel

..r, ,rr.11., of trager tempo voortzet d* y of zo jaar $eleden'ro De waag

die daaruit voortvloeit, is die naar de functionaliteit van het dialect en de

concurrerende tussentaal in Vlaanderen anno 2013'

Twintig jaar na het onderzoek van Van Keymeulen uit 1993 is er heel wat

veranderd. Maar z8.6Yo van de studenten geeft aan het lokale dialect nog

te beheersen, d.i. een daling van maar liefst 3o%". Het dialectverlies tussen

rgTg eu993 bedroeg 4.28%o; globaal genomen is er dus een versnelling

opgetreden. In zor3 geeflrc%o van de jongeren zelfs aan het dialect niet

meer te begrijPen.

wat west-vlaanderen betreft krijgen we een beeld dat met de vorige over-

een lijkt te komen, maar in de cijfers heel erg verschilt. Het dialect blijkt

er sterker stand te houden dan in de rest van Vlaanderen: een kleine

meerderheid (y.e%)van de onderwaagde studenten verklaart het dialect

te beheersen, een clfer dat nergens anders wordt gehaald. Slechts 5%otrarr

de West-Vlamingen geeft aan het dialect niet te begrijpen' Opgesplitst

naar sekse zegl&3%ovan de onderwaagde mannen het dialect te beheer-

sen tegenover maar a6%bij de wouwen'

FIet commentaar van Ghyselen en VaI1 Keymeulen daarbij luidt terecht:
,,De resultaten in West-Vlaanderen zijn enerzijds hoopgevend voor het

dialect, maar anderzijds wijzen ze ook op een snel dialectverlies, aange-

zien in zo jaar tijd het percentage j ongeren dat aangeeft het dialect te be-

heersen rnel34.6%o gezakt is. Bovendien moet opgemerkt worden dat van

de 37 West-Vlamingen die menen het dialect te beheersen, TS%o aangeeft

het inderdaad ook te spreken in ten minste 66n van de bevraagde situa-

ties, wat neerkomt op 4o%o van de totale West-Vlaamse populatie' Wan-

neer we dus focussen op dialectgebruik, in plaats van op dialectkennis, is

het beeld (nog) minder rooskleurig"'+o

Het beeld dat, samengevat, hierop neerkomt dat in west-vlaanderen het

dialect nog (veel) sterker staat dan elders, maar ook daar van zijn veren

laat, geeft ook de situatie weer wanneer we ons op de functionaliteit van

het dialect bij de dialectsprekers concentreten. Dialect "blijkt vooral de

thuistaal te zijn (7t%o van de dialectsprekers) en de informele omgangs-

taal die gesproken worden met wienden van de eigen streek (75%" van de

Met daak aan de auteurs wier persklaar manuscript we konden inkijken'

Willemyns, 'Bedenkingen', pp. r4r-r59. J' vaa Keymeulen, 'Een verkennend taalgeografisch

onderzoeknaardia]ectverlieslnNederlandstaligBelgi€,,ToalenTongudl,Themanummer
6 (1993) pp. 75-ror.
Ghyselen en Van Kepneulen, Dialectkennis'
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dialectsprekers) en met medestudenten uit de eigen streek (68%)".0'Welke

rol het feit speelt dat de onderzochte populatie bestaat uit hoog opgeleide
jongeren, met een meerderheid van vrouwen blijft open.
De auteurs wijzen er verder op dat "in West-Vlaanderen het vacuiim dat
ontstaat bij dialectverlies ingeurld wordt door tussentaal: bijna in alle si-
tuaties waarin dialectsprekers aangeven dialect te spreken, geven niet- di-
alectsprekers aan tussentaal te spreken". Ook hier wordt dus de conclusie
bevestigd die we supra a1 opperden: tussentaal is, althans in West-Vlaan-
deren, het "dialect" van diegenen die geen dialect meer kennen! Ergo: het
deugt niet voor andere, formelere situaties!!
Uitgaande van een opmerking van Willemyns uit zoo8+' "dat er binnen
West-Vlaanderen duidelijke tempo- en intensiteitsverschillen [zijn] in-
zake dialectverlies" gaan Ghyselen en Van Keymeulen+; na of ze "binnen
onze West-Vlaamse respondentenpopulatie regionale verschillen konden
observeten". Ze nemen de dialectindeling van Devos en Vandekerckhovea
over en concluderen: "Wanneer we vewolgens de gerapporteerde dialect-
kennis binnen die gebieden bestuderen, dan zien we dat er in westelijk
West-Vlaanderen meer dialectkennis gerapporteerd wordt dan elders in
West-Vlaanderen. De westelijke periferie blijkt dus dialectvaster te zijn'.
Daarmee wordt de conclusie bevestigd waar ook Willem)ms45 a1 toe geko-
men was. Ook wat de functionaliteit betreft krijgen we hier de bevestiging
van de evolutie in "binnenlandse richting". In de woorden van Ghyselen
en Van Keymeulen: "De resultaten benadrukken wel dat we West-Vlaan-
deren niet meer als een homogeen dialectbastion mogen beschouwen
wanneer we het over de functionaliteit van het dialect hebben, wat woe-
ger wel het geval was'1+6

3.2. Totaal nieuwe data z{n ook beschikbaar dankzij twee tijdens het school-
jaar zotz-zotj uitgevoerde enqudtes in Aalst+z en in Brugge+S, waarbij aan

4r Ghyselen en Van Kelmeulen,Diolectkennis.

4z Willemlms,'VariEteitenkeuze', p. 69.

43 Ghyselen en Val Ke1,meulen, Diolectbennis.

44 M. Devos & R. Vandekerckhove,West-Ylaams (Tielt zoo5) pp. z8-36.

45 Willemyns,'Vmi€teitenkeuze'.

46 cli.Vandekerckhove, Structureleensocialeaspecten,pp.z83-z84,Willemyns,'Dialectverlies'.
qZ S, de Ltat, De ottitude van leerhrachten en toekomstige leerhrachten secund,air onderwijs ten

a.anzien von stondaard.tool, tussentoal en d,ialect (Ongepubliceerde masterproe{ Vrije
Universiteit Brussel zor j).

48 H. Neyt, Attitud.e en toalbeun bi leerhrachten in het middelbom onderwijs in \4aand.eren. Een
bwolitatief onderzoek noor ottitudes ten opzichte van tussentool bij leerhrachten en dspirdnt-
leerbrachten in West-Ylaonderen (Ongepubliceerde masterproe{ Vrije Universiteit Brussel
zor3).
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verschillende groepen leerkrachten en aspirant-leerkrachten gevraagd

werd welke taalvari€teit ze van hun leerlingen verwachtten tijdens een

aantal duidelijk gespecificeerde situaties' Daarbij willen we hier niet op

i. *-"a ,rrr"d."r*"k ingaan (die wel belangrijk is voor de auteurs van

deze verhandelingen **" "iti 
voor ons) maar veeleer kijken of er signi-

ficantepelangrijke verschillen optreden tussen de Aalsterse en de Brugse

leraten, dat wil zeggentussen leraren in een Oost-Vlaamse (op de grens

van Brabant) en een West-Vlaamse stedelijke omgeving' waarlij te beden-

ken valt dat de positie van het dialect in Aalst heel waarschijnlijk veel

sterker is dan die in vele Oost-Vlaamse en de meeste Brabantse steden'

Twee vaststellingen vooraf over de West-Vlaamse proefpersonen:

1. Tussentaal is inderdaad de exclusieve 'opvoedingsvarieteit' en een

thuistaal geworden voor een belangrijk deel van de ondewraagde

West-Vlaamse leerkrachten' De groep respondenten die naar' de B-

vari€teit verwijst a1s de enige varieteit waarin ze thuis opgroeiden is

met ongevee,3o% tut" g'oft il' die van de'native'dialectsprekers' Zo

g".a Ai alle onderwa"g"dt" "ggt" 
wel13e dialect te begrijpen'

z. West-Vlaamse info'maltt" dil i" het diJect werden gesocialiseerd

hebben d.rid.Hjft "tgatievere 
attitudes ten aanzien van het gebruik

van tussentaal in diverse situaties'

Verder lijken zowel de attitudes' de verwachtingen over het taalgebruik

van leerlingen A, hti tlgtn taalgebruik van de leerkrachten grotendeels

*.ft3,. loien aan beide 'tjden 
van de West-Oost-Vlaamse grens'

i#il 1i. ait geval de kloof tussen aspirant-leerkrachten en ervaren

lesgevers) blijkt zowel l" St"ggt ats ln Aalst d6 cruciale factor voor de

tolerantie en attitudes tt' "ilitt' 
van het gebruik van-tu-ssen:1al door

leerlingen: ho. ;o'gtt de leerkracht' hoe positiever de 
-houding' 

Dat

wordt vooral a'idet'Jk ln informele situaties die ver van de klassensitu-

atie af staan: ouderJ' '"t*"httn 
daar beduidend meer standaardtaal-

gebruik van hun leerlingen dan jongeren' Voor die laatsten geldt hoe

informeler a. ,ttt*g iffilplaats utl"' leraarskamer' bijvoorbeeld) en

hoe minder t.,gtl'o;al" het thema' hoe meer tolerantie voor tussentaaf'

opvallend: ,oo, alJttiis in die informele contacten met leerkrachten

nauwelijks plaats, noch in Brugge' noch in Aalst (ook bij aspirant- lesge-

vers in oPleiding)'o'

Hetaantalleerkrachtendatstandaardtaaleisttijdenslessenen..evalu-
atiemomenterf'van het vak Nederlands is zowel in Aalst als in Brugge

steed,s hoger dan het aantal leerkrachten dat hetzelfde verwacht brj an-

49 Erg frappalt is dat dit zelfs zo biijkt te zijn wanneer leerkracht en leerling elkaar

ontmoeten"pdtt;;;;;"4'gi"Aalst'eenevenementwaarvandeidentiteitzeer
.t".t t .p'Aiwordt door het 1oka1e dialect'
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dere lessen of "evaluatiemomenten"; in West-Vlaanderen lijkt er wel een

iets sterkere tendens te zljn om buiten het Nederlandse taalonderricht
ook standaardtaal te verwachten. Opvallend is ook dat leerkrachten Ne-
derlands nergens veeleisender zil'n dan hun collega's 'algemene vakken'
wat taalgebruik betreft.
E6n opvallend verschil tussen West- en Oost-Vlaanderen is dat Oost-
Maamse leerkrachten die les geven in de lagere graden meer Algemeen
Nederlands spreken dan de leerkrachten uit de 'hogere jaren'. Dat is niet
zo in West-Vlaanderen, waar er ook nauwelijks ruimte is voor tussentaa-l
in het eigen taalgebruik van de leerkrachten, aan welke leeftijdsgroep ze

ook les geven.

4, Enkele conclusies
West-Vlamingen zijn over het algemeen niet van mening dat tussentaal
en standaardtaal "eigenlijk" hetzelftle is, een mening die men bij velen
uit de Brabantse taalregio wel vindt. Die West-Vlaamse mening, die kon
ontstaan door de ervaring met het specifieke, diglossische vari€teiten-
spectrum dat vroeger in het grootste gedeelte van Vlaanderen voorkwam
maar alleen in bepaalde delen van het Westen heeft overleeftl, is de be-
langrijkste oorzaak voor specifieke attitudes en een specifiek gebruik van
de vari€teiten, afwijkend van de rest van het land.
Uit het feit dat de functies van dialect, van de niet vaak gebruikte tus-
sentaal en van de standaardtaal duidel{k gescheiden blijven en dat de
West-Vlamingen desgewaagd of op grond van hun eigen beoordeling van
de communicatieve situaties een fonetisch, morfologisch en (misschien)
syntactisch "zuiverder" Standaardnederlands produceren, zou men kun-
nen concluderen dat de toekomst van de standaardtaal in Vlaanderen in
West-Vlaanderen ligt. Ook de vaststelling dat Standaardnederlands meer
geapprecieerd en gerealiseerd wordt door dejongere dan door de oudere
generaties pleit zeker daawoor.
Maar op grond van de prestige - variabele die voor een groot deel verant-
woordelijk is voor normbese{ het overnemen van taalgewoontes, de aan-
trekkingskracht in verband met "upward social mobility" en zo meer, is
dat weinig waarschijnlijk. Binnen het Vlaamse deel van het Nederlandse
taalgebied is het (helaas!) niet de West-Vlaamse, maar veeleer de Brabant-
se situatie die als voorbeeld tot navolging geldt.
Toch is het niet zo dat er in het Westen niets zou gebeuren. Vandekerck-
hove signaleerde al tekenen die op verandering wijzen: de toenemende
sociale determinatie van dialectgebruik in bepaalde situaties, de (rela-
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tieve) afname van het gebruik bij de jongeren enzovoort'5" De door haar

ge€nqu€teerde groep :zcl17, zo zegt de auteur "wel eens de laatste gene-

ratiekunnenvertegenwoordigenvanWest.Vlamingenmethogere-soci-
ale- klasse- achtergrond die in het dialect zln grootgebracht"'s'Dat wordt

door de nog recentere data van Ghyselen en Van Keymeulen meer dan

bevestigd.""Maar ook als dat zo is, blijft het onwaarschljnlijk dat het voor

heelWest.Vlaanderenzougelden.Wewetennamelijkintussendatdever-
schillen binnen West-Vlaanderen veel groter zln dan we woeger dachten

endat,ophetniveauvandeprovincie,degeografischevariabeleweldege-
Igk beiangrijk en relevant kan zijn' "Daarom is het dringend nodig' dat de

invloed van een urbane omgeving op dialectverlies en de afname van het

dialectgebruik in Brugge en Kortrijk, misschien ook in Oostende en Roe-

s.i*r. Ip een uniforme wijze onderzocht wordt' opdat de resultaten zo

goed mogelijk vergelijkbaar zouden zijn' Bovendien ligt het voor de hand

iat ook h1t verschil tussen economisch welvarende en meer achtergeble-

ven streken een ro1 speelt en onderzocht moet worden' Dat de Westhoek

tot die laatstgenoemde gebieden behoort is algemeen bekend"'sr

Een uitermate belangrijke ro1 zal het taalgedrag spelen van de jongere'

West-Vlaamse generatiJs die niet meer in het dialect zijn gesocialiseerd'

zoals niet aUe.r, t ti;t t uit recent onderzoek van de Ghyselen en Van Key-

meulen, maar ook uit dat van De Laat en Neyt's+ y7'""oe dit' gecombi-

neerd met de variabele [*] of [-] urbane omgeving en met de sociale varia-

bele zal leiden is op dit moment nog niet met zekerheid te voorspellen55,

evenminalshetnualduidelijkiswatdetoekomstvantussentaalisen
ofer, c.q. hoe belangrijk het onderscheid tussen een diglossische en een

diaglossische situatie ,A Uqtttt te zijn'so Maar het valt te wezen dat de

.uioti. heel waarschijnlijk in een,,binnenlandse" richting za7 gaarr.

5o

51

52

5)

54

55

56

Vandekerckhove , Sttucturele en sociale aspecten'

Vandekerckhove , Structurele en sociole aspecten' p' 3o3'

Ghyselen en Vari KelT neulen' Dialectkennis'

Wil1em1'ns,'VariEteitenkeuze', p' 66'

CnV..-f"" t Vr" Keymeulen, iiolectkenniE De Laat' dttitud'e en Nel't' Attitude '

At t ti;tt ,it d" g.g.r... in 3'r en 3'z we1 welke kant het uitgaat'

P. Auer, 'Europe's .ociolinguistii unity or: A typology of E"optto dialect/standard

constellations,, in: N. Delbecque e.a. (eds.), Perspeiites onYatiation(Berlijnzoo5)pp'.1-+z',

G. de Voghelaer ft W. Hee,lnga, 'n"giottt'ilt"'itg: impulsen voor verder onderzoek" Taal

enTongval,63 (zorr) PP' r-rz'
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