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0. INLEIDING 

“Want het schrift heeft dezelfde merkwaardige eigenschap, Phaidros, als de schilderkunst. De 

voortbrengselen daarvan staan immers levensecht afgebeeld, maar als je ze iets vraagt, zwijgen ze als het 

graf. Zo is het met woorden ook” (Platoon 2010:38). Op die manier, nu al bijna twee en een half millennium 

geleden, licht de Griekse wijsgeer Platoon bij monde van Sokrates toe aan welke criteria de filosofische 

rhetorica volgens hem moet voldoen (Praet 2001:48-51). Op basis van de mythe van Theuth – Egyptische 

god en mythologische uitvinder van het geschreven woord – en Thamos – vorst van Egypte, die van geen 

schrift wil weten – brengt Sokrates zijn gesprekspartner Phaidros aan het verstand dat het gesproken woord 

het geschrevene doorgaans overtreft.  

Het belangrijkste bezwaar van Thamos tegen de invoering van Theuths schrift, is dat een schriftelijke fixatie 

van woorden de mens fataal aanzet tot verwaarlozing van de eigen memorie (Platoon 2010:37-38). Immers: 

wat geschreven staat en dus geraadpleegd kan worden, moet niet langer noodzakelijkerwijs ook in het eigen 

geheugen worden opgeslagen. Een bijkomende kritiek van Sokrates – en dus van Platoon – komt al in 

bovenvermeld citaat aan de oppervlakte: schrijftaal is slechts secundair, terwijl spreektaal een primaire 

communicatievorm is. Net zoals een schilderij slechts een afbeelding biedt van de zintuiglijk waarneembare 

werkelijkheid (Praet 2001:52), is het geschreven woord maar een projectie van het gesproken woord.  

De kennis die je uit een geschreven bron kan distilleren, blijft wegens het gebrek aan 

interactiemogelijkheden dan ook erg gering (Praet 2001:50). Om zijn filosofische ideeën wereldkundig te 

maken, opteert Platoon er daarom voor hét basisprincipe van spreektalige communicatie te introduceren in 

o.a. ‘Phaidros’: de dialogische interactie. Wat Platoon op die manier eigenlijk doet, is a.h.w. crossmediaal 

werken: hij doorbreekt de grenzen van schrijftaal, en injecteert typisch spreektalige invloeden in zijn 

schrijfwerk. Het resultaat is een schrijftaal die spreektaliger wordt.   

De – bewuste of onbewuste – infiltratie van typisch spreektalige kenmerken in geschreven bronnen, blijkt 

ook goed tweeduizend vijfhonderd jaar later nog relevant genoeg om aandacht aan te besteden. In ‘Een grens 

overschreden? Geschreven tussentaal in publieke media’ willen we immers met betrekking tot het huidige 

Vlaamse taalklimaat nagaan op welke manier geschreven taal in publieke bronnen invloed ondervindt van de 

omnisituationele orale taalvariëteit van het moment, te weten tussentaal (ook wel Vlaamse omgangstaal, 

soap-Vlaams, Verkavelingsvlaams, cf. infra). 

Hoewel het wél als het fundament van deze paper kan worden beschouwd, behoort de stelling dat er 

überhaupt sprake is van tussentalige infiltratie in de Nederlandse schrijftaal niet meteen tot de communis 

opinio. Zo lijken zowel Uytterhoeven (1995:125) als Permentier (2000) ervan overtuigd te zijn dat (formeel) 

geschreven Nederlands doorgaans fungeert als een schoolvoorbeeld van smetteloos of zuiver taalgebruik – in 

tegenstelling tot de gesproken variant: 
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Hoe schrijf je eigenlijk: “’k Ebbe kik da gezegd” of “Da eeft em nie ferdiend”? Je mag aannemen dat 

de meeste Vlamingen zich goed thuisvoelen in het gesproken Verkavelingsvlaams, maar aangezien 

er geen geschreven equivalent bestaat, kan schrijven voor Vlamingen alleen nog in een vreemde taal, 

het Nederlands. (Uytterhoeven 1995:125) 

Geen Vlaming denkt eraan ,,wilde nog e pintje?'' op papier te zetten. Toch hoor je het ook in 

,,beschaafde'' milieus. Meer en meer zelfs. […] Je mag best aan een spreker horen dat hij van 

Antwerpen of Gent komt en niet van Den Haag, maar conversaties die we niet op papier zouden 

durven te zetten, moeten we ook niet houden voor de camera of de microfoon. (Permentier 2000; 

cursiveringen in origineel) 

Uiteraard ontkennen we niet dat bijzonder veel geschreven communicatie effectief verloopt conform de 

regels van de standaardtaal: de rol van de VRT als normverspreidende omroep, de rol van allerlei 

beleidsorganisaties (Nederlandse Taalunie), en de rol van prescriptieve en/of descriptieve bronnen 

(Algemene Nederlandse Spraakkunst, Woordenlijst Nederlands Taal, Van Dale) is ons inziens hoegenaamd 

niet uitgespeeld. Desondanks willen we in ‘Een grens overschreden? Geschreven tussentaal in publieke 

media’ de uitspraken van Uytterhoeven en Permentier problematiseren.  

Centraal in dit in hoofdzaak kwalitatief opgevatte onderzoek staat dan ook een cluster aan vragen, die in de 

loop van deze paper stelselmatig van een genuanceerd antwoord zal worden voorzien. Concreet willen we 

weten: of er in publieke media een (homo- of heterogene) geschreven tussentalige variëteit identificeerbaar 

is; in hoeverre er in dat geval kan worden gesproken van een overlap met gesproken Verkavelingsvlaams; 

wie van een dergelijke Nederlandse schrijftaal met infiltraties van gesproken omgangstaal gebruikmaakt; 

waar de schrijftaal precies vatbaar is voor spreektalige kenmerken; op welke wijze typisch tussentalige 

features op typografisch vlak in een standaardtalige omgeving immigreren; waarom – hetzij onbewust of 

niet-geïntendeerd, hetzij doelbewust of geïntendeerd – een dergelijke grensverlegging plaatsvindt, d.w.z. 

waarom elementen die in feite niet tot de schrijftaal behoren maar tot de spreektaal beperkt zijn, tóch deel 

gaan uitmaken van geschreven Nederlands.  

Omdat wij van oordeel zijn dat een dergelijke status questionis niet mag zweven in het luchtledige maar 

integendeel ingebed dient te worden in het algemene (tussen)taaldiscours in Vlaanderen, zullen we in het 

eerste deel van deze paper een overzicht geven van het huidige Vlaamse taalklimaat. Binnen deze 

contextschets staan we eerst stil bij de ontwikkeling van de Nederlandse standaardtaal en de genese van 

tussentaal (§1.1.), waarna we nagaan hoe deze taalvariëteiten te situeren zijn binnen wat doorgaans de 

klassieke standaardiseringsideologie wordt genoemd (§1.2.). Vervolgens zullen we binnen het synchrone 

Vlaamse taalklimaat de reële positie van de Nederlandse spreek- en schrijftaal bekijken (§1.3.), waarbij we 

ons gezichtsveld zullen vernauwen om het biotoop van geschreven tussentaal in kaart te brengen. Tot slot 

stippen we kort aan tot welke inzichten men al is gekomen in onderzoeken die in meer of mindere mate 

handelen over de kwestie die ook hier centraal staat, met name de transformatie van schrijftaal onder 

tussentalige invloed (§1.4.). 
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Benaderen we in het eerste deel van deze paper het topic nog op macroniveau, dan gaan we in paragraaf twee 

al dieper in op de manier waarop het eigenlijke onderzoek is opgevat. Ook bij de beschrijving van de 

methodologie en het corpus geldt dat we onze blik steeds vernauwen: na een uiteenzetting van het 

onderzochte corpusmateriaal (§2.1.) volgt een gemotiveerde en nauwgezette bespreking van de vooraf 

gescreende variabelen (§2.2.). Achtereenvolgens behandelen we binnen deze paragraaf de onderzochte 

morfologische (§2.2.1.), lexicale (§2.2.2.), grammaticale (§2.2.3.) en fonetisch-fonologische (§2.2.4.) 

tussentaalkenmerken op theoretische wijze. 

Een antwoord op de cluster aan vragen hopen we vervolgens te vinden in deel 3, het hart van deze paper, dat 

op microniveau een analyse van geschreven tussentaal in verschillende media aanbiedt. Achtereenvolgens 

wordt voor een selectie van kranten (§3.1.), tijdschriften (§3.2.), strips (§3.3.), televisieprogramma’s (§3.4.) 

en reclameboodschappen (§3.5.) een karakterisering van het specifieke medium overlopen, waarna per 

communicatiekanaal een doorlichting volgt van de geattesteerde geschreven tussentaal. Zoals reeds 

aangekondigd willen we vooral te weten komen of er in de onderzochte publieke media effectief een 

geschreven tussentalige variëteit kan worden herkend; in welke mate gesproken en geschreven tussentaal 

overlappen; wie zo’n omgangstalige schrijftaal hanteert; waar dat het geval is; hoe geschreven TT zich 

typografisch gedraagt; waarom kenmerken van een uitsluitend gesproken taalvariëteit worden aangewend in 

geschreven teksten.    

Vanaf deel 4 wordt opnieuw een vogelperspectief gehanteerd. Eerst stellen we een overkoepelende 

slotbeschouwing voor die de grenzen van de verschillende besproken publieke media overstijgt. De 

belangrijkste conclusies van het volledige onderzoek zetten we in dit voorlaatste segment van de paper nog 

eens op een rijtje. Daarnaast worden onder het kapittel ‘Suggesties voor verder onderzoek’ (§5.) ook nog 

enkele uit te pluizen perspectieven naar voren geschoven.  

Vooraleer we overgaan naar het eerste deel van het zonet voorgestelde vierluik, willen we nog met nadruk 

wijzen op het particuliere karakter van dit onderzoek. Zoals verderop zal blijken, is het geen evidentie om op 

zoek te gaan naar geschreven tussentaal: de overgrote meerderheid van alle schriftelijke 

communicatieboodschappen is immers opgesteld in Nederlandse standaardtaal. Om die reden willen we ‘Een 

grens overschreden? Geschreven tussentaal in publieke media’ dan ook beschouwen als een synchroon 

niche- of margeonderzoek: gesteld dat we überhaupt al in slagen een geschreven tussentaal aan te treffen, 

dan valt die schrijftalige omgangstaal te beschouwen als de speld in een standaardtalige hooiberg. 
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1. CONTEXTSCHETS 

Voor een goed begrip van het main issue in ‘Een grens overschreden? Geschreven tussentaal in publieke 

media’ is een overzicht van de Vlaamse taalsituatie onontbeerlijk. Vooraleer we uitspraken kunnen doen 

over de wijzigingen die formele, standaardtalige schrijftaal vandaag mogelijkerwijs ondergaat onder invloed 

van (en in de richting van) de Vlaamse omgangstaal, dient dan ook uiteengezet hoe deze beide variëteiten 

zijn ontstaan en hoe ze gekenmerkt zijn, hoe ze zich tot elkaar verhielden/verhouden, en op welke manier ze 

werden/worden geëvalueerd binnen het Vlaamse taalklimaat. In paragraaf 1.2. zullen we de al decennialang 

gepredikte standaardiseringsideologie en de diverse uitwassen ervan reconstrueren, waarna we in paragraaf 

1.3. aandacht zullen hebben voor het resultaat van de deviaties daarop, zijnde de huidige taaltoestand in 

Vlaanderen. In deze voorlaatste paragraaf van de contextschets pogen we meteen ook om het biotoop van 

geschreven tussentaal in kaart te brengen. Vervolgens gaan we nog na welke inzichten het onderzoek naar 

een dergelijke schrijftaal al heeft opgeleverd (§1.4.). Eerst echter besteden we aandacht aan het eigenlijke 

ontstaansproces van standaardtaal en tussentaal in Vlaanderen.   

1.1. STANDAARDISERING VAN VLAANDEREN EN GENESE VAN TUSSENTAAL 

De totstandkoming van een Nederlandse standaardtaal is ontegensprekelijk een langdurig en complex proces 

geweest, en die hele evolutie is dan ook geenszins eenvoudig te reconstrueren. Voor de duidelijkheid 

schetsen we hieronder per tijdskader en per geografisch gebied (Noord en Zuid) de voornaamste evoluties 

binnen het standaardiseringsproces. Met de status questionis van deze paper in het achterhoofd proberen we 

tevens telkens aandacht te besteden aan de voornaamste ontwikkelingen op zowel spreek- als schrijftalig 

vlak.  

1.1.1. ZESTIENDE EEUW 

Hoewel de scheiding van Noord en Zuid pas driekwart eeuw later werd geofficialiseerd met het verdrag van 

Munster, hypothekeerde reeds de Spaanse verovering van Antwerpen (1585) in niet geringe mate de 

toekomstige linguïstische situatie van Nederlandstalig België (Janssens & Marynissen 2008:101-223). De 

Brabantse intelligentsia namen immers de wijk naar het onafhankelijke Noorden, en droegen zo bij tot de 

ontplooiing van Holland als nieuw politiek, cultureel en economisch richtpunt van de Lage Landen. Het was 

ook voornamelijk in en rond Amsterdam dat in de loop van de zestiende eeuw een renaissancistische 

belangstelling voor de creatie van een overkoepelende, geschreven moedertaal als alternatief voor het Frans 

of Latijn uitmondde in de eerste grammatica’s, eenheidsspellingen en woordenboeken van het Nederlands: 

codificatiemateriaal dat overigens sterk zuidelijk – t.w. Brabants – gekleurd was. Wat het gesproken 

taalgebruik betreft, zouden pas in de loop van de Gouden Eeuw de fundamenten worden gelegd voor een 

eenheidstaal die de diverse dialecten diende te overstijgen.  

In het Zuiden was een in Brabant opgestart standaardiseringsproces inmiddels volledig verzand geraakt 

(Janssens & Marynissen 2008:101-223). Voor schriftelijke communicatie richtten de weinige geletterden 

zich na de breuk met het Noorden gewoontegetrouw op de prestigieuze Vlaamse en Brabantse 
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schrijftaaltraditie die al in de middeleeuwen bestond. Omdat er van een geconstrueerde moedertalige 

overkoepeling voorlopig geen sprake meer kon zijn, bleef het gros van de bevolking voor de orale 

communicatie bogen op de aloude Vlaamse dialecten.  

1.1.2. ZEVENTIENDE EEUW 

In de zeventiende eeuw kwam het linguïstisch gezien ontegensprekelijk tot een manifeste divergentie tussen 

Noord en Zuid (Janssens & Marynissen 2008:101-223). Immers kreeg in de Gouden Republiek de 

Nederlandse standaardtaal nu echt gestalte: zowel de spreek- als schrijftalige koepelvariant werden in 

toenemende mate vormgegeven, gecodificeerd, functioneel uitgebreid, en algemeen aanvaard door de 

bevolking. Het rijke-koopliedenhollands ging nu eenzijdig fungeren als orale voorkeursvariëteit, en bij 

selectieproblemen van deze of gene woordvorm werd te rade gegaan bij de literatuur van o.a. Vondel, bij de 

normerende Statenbijbel en bij de nog steeds in hoog aanzien staande zuidelijke schrijftaaltraditie. Dat de 

vorderingen in het standaardiseringsproces van de schrijftaal op dat moment zo mogelijk nog diepgaander 

waren dan in dat van de orale variant, wordt weerspiegeld in die prescriptieve rol van schriftelijke bronnen.  

Ook in het Zuiden bleek de taaleenheid in de zeventiende eeuw groter op schrijfpapier dan in de mondelinge 

communicatie, met dank aan de continuering van de middeleeuwse schrijftaaltradities (Janssens & 

Marynissen 2008:101-223). Net als in het gebied ten noorden van de grote rivieren ging ook in de Spaanse 

Nederlanden een overkoepelende eenheidstaal deel uitmaken van het linguïstische veld. Echter ging het hier 

niet om een endogene, maar wel om een vooral bij de Vlaamse adel geapprecieerde importtaal. Vanaf dan 

begon in feite een eerste stigmatisering van de Vlaamse dialecten: het Frans koppelde taaldiversiteit aan 

sociale ongelijkheid (cf. §1.1.5.: een tweede stigmatisering). 

1.1.3. ACHTTIENDE EEUW 

In de daaropvolgende eeuw zou de prestigieuze Franse taal en cultuur ook in de Republiek een afdruk op de 

taalontwikkeling nalaten (Janssens & Marynissen 2008:101-223). Zo werd de Nederlandse schrijftaal er 

onderworpen aan de regelmanie van het classicisme, waardoor op het einde van de eeuw een distantie 

bestond tussen een nog vrij heterogene spreektaal en een al vrijwel volkomen geünificeerde, maar archaïsch 

en hypergestileerde schrijftaal. Daarenboven ging een kleine elite de West-Europese mode volgen door de 

ingezette endogene standaardiseringsprocessen te negeren en zowel voor de spreek- als schrijftaal over te 

schakelen op Frans.  

In wat nu Nederlandstalig België is, werd de impact van de Romaanse taal in kwestie in de achttiende eeuw 

nog geïntensifieerd (Janssens & Marynissen 2008:101-223). Terwijl in het Noorden de verfransing al bij al 

oppervlakkig bleef, drong de romanisering in het Zuiden door tot de diepste geledingen van de bevolking. 

Bovenaan dat watervalsysteem stond de compleet Franstalige Vlaamse adel, die zich net door dat 

exogenisme wilde distantiëren van lagere klassen. De sociale taalgrens dwong via een natuurlijk proces ook 

hogere middenklassen om waar mogelijk een mondje Frans te spreken, a.h.w. om zich te distantiëren van 

zichzelf. Deze zelfverloochening kwam tot stilstand bij het gewone volk, dat willens nillens veroordeeld was 
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tot de lokale dialecten. Begrijpelijkerwijs was welke vorm van eenheid dan ook eerder in de schrijf- dan in 

spreektaal te vinden. Voor zover de geletterde bevolking niet in het Frans schreef, baseerde men zich voor 

zijn pennenvruchten nog steeds op de schrijftaaltradities van de zestiende eeuw en vroeger – uiteraard met 

enkele moderniseringen en actualiseringen. 

1.1.4. NEGENTIENDE EEUW 

Het feit dat tussen 1895 en 1900 het label Algemeen Beschaafd Nederlands bestaansrecht kreeg, toont aan 

dat in negentiende-eeuws Nederland serieuze vorderingen gemaakt werden in de standaardisering van wat 

ook in België de overkoepelde cultuurtaal zou worden (Janssens & Marynissen 2008:101-223). Allereerst 

zorgde een onderwijsvernieuwing ervoor dat middels een democratisering, vereenvoudiging en 

modernisering van de schrijftaal enerzijds, en een opwaardering van de spreektaal anderzijds, beide varianten 

met elkaar in balans werden gebracht. Daarnaast werden op last van de overheid geconsolideerde 

grammatica’s en spellingregelingen gepubliceerd. Ten slotte werd de op Hollandse leest geschoeide 

spreektaal ook ingrijpend gehomogeniseerd, vooral dan qua uitspraak.  

Terwijl men in het Noorden dus de eerste vruchten begon te plukken van de Nederlandse taalpolitiek, moest 

in de jonge Belgische staat eigenlijk alles nog beginnen. Vermoedelijk had een inschikkelijker houding 

tussen 1815 en 1830 nog aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor onze huidige taalsituatie, maar de 

Vlaamse Franstalige elite weigerde in die jaren om na een eeuwenlange repressie (respectievelijk door 

Spanje, Oostenrijk en Frankrijk) nu ook nog gehoor te moeten geven aan Willem I en zijn politiek van 

vernederlandsing. Het is tekenend dat de Vlaamse edelen daarbij nauwelijks tegenspraak ondervonden van 

de dialectsprekende goegemeente. De exogene cultuurtaal bleef vooralsnog dus gehandhaafd: de Brabants 

geïnspireerde schrijftaal miste de présence van een koepeltaal, en daarnaast gebeurden verbale 

gedachtewisselingen nog steeds in het Frans of in een door het Frans geïnfecteerd dialect. Niettemin had de 

onafhankelijkheid van België één en ander losgemaakt bij een groep Vlaams-nationalistische, intellectuele 

romantici, die vanaf 1834 als de ‘Vlaamse Beweging’ zouden gaan ijveren voor de officiële erkenning van 

een endogene cultuurtaal in Vlaanderen, en dus voor de doorbreking van de Franse hegemonie. Dat van de 

twee rivaliserende facties binnen de Beweging het uiteindelijk de integrationistische zou zijn die de 

particularistische het nakijken gaf, daarvan is de huidige standaardtaal een onweerlegbaar bewijs. 

1.1.5. TWINTIGSTE EN EENENTWINTIGSTE EEUW 

Zoals gezegd was in Nederland de tijd rijp om te oogsten: gedurende de laatste decennia van de negentiende 

eeuw kende de gestandaardiseerde taal er een ruime verspreiding (Janssens & Marynissen 2008:101-223). In 

de twintigste eeuw nam die verbreiding nog exponentieel toe, met dank aan ingrijpende socioculturele 

ontwikkelingen: de Nederlandse standaardtaal werd de aangewezen supraregionale taalvariëteit in een 

maatschappij waarin mensen (sociaal) mobieler werden en waarin het onderwijs aan toegankelijkheid en 

uniforme maturiteit won. Verder bleek de cultuurtaal ook een prestigegebonden taalvariëteit te zijn, die 
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bovendien op grote schaal werd gepropageerd door de nieuwe media (voornamelijk televisie en radio). Een 

diglossie dialect-standaardtaal was tegen de jaren ’50-’60 dan ook een uitgemaakte zaak.  

In België kwam pas in 1962 de taalgrens definitief vast te liggen, en dat toont al aan dat bij het ingaan van de 

twintigste eeuw lang niet dezelfde vorderingen waren gemaakt als in Nederland (Janssens & Marynissen 

2008:101-223). Slechts met mondjesmaat wist de Vlaamse Beweging taalrechten te claimen en vervolgens te 

verzilveren in taalwetten. Zo wist de integrationistische factie van de Beweging pas na verloop van tijd ook 

de nieuwe burgerij ervan te overtuigen dat een taal die aan het rijke-koopliedenhollands was geconvergeerd 

kon concurreren met het Frans. Dat betekende overigens niet dat men zonder meer akkoord ging met een 

ongenuanceerde import van een exogene Nederlands cultuurtaal: Vlamingen baseerden zich voor de 

uitspraak van het Nederlands voornamelijk op de Brabantse spreektaal en op de traditioneel zuidelijke 

schrijftaal. Wat die schrijftaal zelf trouwens betreft, geven Janssens & Marynissen (2008:152) en 

Grondelaers & Van Hout (2011:207-209) aan dat die pas later, na een wegzuivering van Franse en 

dialectische elementen, o.i.v. de Nederlandse Taalunie en in het kader van taalplanning nagenoeg volledig is 

gelijkgeschakeld met de exogene noordelijke norm. Hoe het zij: in de jaren 1950-1960 kwam ook in België 

eindelijk een standaardisering op gang – drie- tot vierhonderd jaar later dan in het Noorden, en op een 

moment dat in Nederland niet alleen de cultuurtaal al volledig was aanvaard, maar er zelfs al een 

normrelaxatie van de spreektaal opgang maakte. 

De manier waarop de nieuwe standaardtaal in Vlaanderen werd opgelegd, verklaart meteen hoe tussentaal – 

vooral vanaf de jaren ’90 – tot de talige praktijk is gaan behoren. Van Hoof & Jaspers (2012:116) beweren in 

dit verband dat een hyperstandaardisering zelfs al in de jaren ’60 een ongewenste mutant in het leven riep: 

een intermediaire taalvariëteit die vermoedelijk te beschouwen was als een premature fase van de huidige 

omgangstaal, en die ‘Schoon Vlaams’ werd genoemd. Wanneer in de jaren ’50 de standaardisatie van 

Vlaanderen aanvangt, heeft men net als over de grens nochtans een diglossie dialect-standaardtaal op het 

oog, met dat verschil dat de Nederlandse cultuurtaal voor Vlamingen exogeen was (en is). Om die toestand 

van situationeel-geconditioneerde taalvariatie te realiseren, werden beleidsinitiatieven van taalpedagogische 

aard opgestart. In hun onderzoek wijzen Van Hoof & Jaspers (2012:99-101) niet enkel op talrijke 

verenigingen die het gebruik van standaardtaal promootten a.d.h.v. uiteenlopende initiatieven (ABN-kampen, 

taalwedstrijden en taaldebatten), maar doen ze ook melding van taalpropagerende radio- en televisie-

uitzendingen, taalzorgbijlagen in weekbladen, zelfs moedertaalminnende langspeelfilms, et cetera. Janssens 

& Marynissen (2008:158) verklaren verder dat ook de rol van het opengestelde onderwijs niet onbelangrijk 

was in de verspreiding van het Nederlands. Het mag duidelijk zijn dat in Vlaanderen een ware 

standaardiseringsideologie haar dogmatische standpunten wereldkundig maakte, en dat op een extreem 

doorgedreven  manier.  

Hoewel de bedoelingen bij aanvang nobel waren, werden taalijveraars al snel te nerveus in hun streven naar 

convergentie met het Noorden: de beoogde situationele co-existentie van dialect en standaardtaal werd vanaf 

de jaren ’50-60 meer en meer ondermijnd, doordat taalgebruik als maatstaf voor maatschappelijke 
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stratificatie ging gelden. Aan de koepelvariëteit werd sociaal prestige toegekend, terwijl dialect verwenst en 

gestigmatiseerd werd als taal van onbeschaafden (trouwens niet voor het eerst, cf. §1.1.2.). Zoals De Caluwe 

(2000:54-55), Devos (2000:3), Van Hoof & Jaspers (2012) en Janssens & Marynissen (2008:159;196-202) 

uiteenzetten, leidde deze hiërarchisering in combinatie met de toenmalige tijdgeest tot de genese van 

tussentaal.  

Allereerst zorgde de schaalvergroting en (sociale) mobiliteitstoename van en in de maatschappij ervoor dat 

de gestigmatiseerde dialecten werden genivelleerd. Hoewel de meeste huisgezinnen inspanningen leverden 

om hun taalgebruik op te waarderen in de richting van de standaardtaal, kwam het niet tot een algehele en 

compleet succesvolle verbreiding. Immers werd de vooropgestelde norm eenvoudigweg dikwijls niet 

gehaald, of anders wel bekritiseerd wegens te afstandelijk en te Hollands (pas vanaf het begin van de 

eenentwintigste eeuw wordt Belgisch Nederlands officieel erkend; Van der Horst 2008:269).  

Het gevolg van deze zaken was dat dialect in veel Vlaamse huishoudens geen optie meer was, maar een 

perfecte standaardtaal evenmin aan kinderen kon worden aangeleerd. De nieuwe thuistaal werd een 

‘tussentaal’, een variëteit die we hieronder hebben gedefiniëerd op basis van Rys & Taeldeman (2007:6), 

Taeldeman (2008), De Caluwe (2000:49 en 2009:8), Devos (2000:9;12), Tops (1995:116), Jaspers 

(2001:136) en Janssens & Marynissen (2008:196). Tussentaal is…   

[1] een steeds homogener wordend complex  

[2] bestaande uit min of meer heterogene variëteiten,  

[3] zwevend tussen een dialect- en standaardtaalpool,  

[4] met enkele kenmerken geëxtraheerd uit die beide extreme variëteiten,  

[5] en uitgesproken op een – meer of minder geregionaliseerd- – standaardtalige manier,  

[6] evenwel zonder compleet samen te vallen met dialect, regiolect of de overkoepelende cultuurtaal.  

Omdat ook onze contreien vanaf de jaren ’60 een algehele informalisering kenden, én omdat het autonomer 

geworden Vlaanderen een etnolinguistisch bewustzijn uitstraalde over zijn bevolking, kon deze omgangstaal 

zich probleemloos ontplooien. Opmerkelijk in dat verband is dat vooral in de jaren ’90 een democratisering 

van de media ertoe leidde dat net de oude bondgenoten van de standaardtaal (televisie en radio) nu gingen 

bijdragen tot de verspreiding van tussentaal. 

1.2. DE KLASSIEKE STANDAARDISERINGSIDEOLOGIE EN HAAR UITWASSEN 

Omdat ‘Een grens overschreden? Geschreven tussentaal in publieke media’ mogelijkerwijs een nieuwe 

bijdrage kan leveren aan het tussentaaldebat in Vlaanderen, lijkt het ons zinvol hier aandacht te besteden aan 

de klassieke standaardiseringsideologie. Dat lijkt misschien vreemd, maar door te focussen op de ideologie 

die decennialang fungeerde als fundament van zowel de standaardisering zelf als van het begeleidende 

linguïstische discours errond, hopen we verder zicht te krijgen op de verhouding tussentaal-standaardtaal. 
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Dat lijkt allesbehalve overbodig in een onderzoek naar tussentalige infiltratie van formele, standaardtalige 

schrijftaal.  

Milroy & Milroy (2012:22) poneren dat “[t]he ideology of standardisation […] tends to blind us to the 

somewhat ill-defined nature of a standard language, and may have some undesirable consequences in that it 

leads to oversimplified views of the nature of language, evidently held even by highly educated speakers.” 

Grondelaers & Van Hout (2011:211) beschrijven deze ideologie als “a normative ideology imposed by 

institutions such as (formal) education and the media, but maintained by (silent) agreement among the 

language users.” Inderdaad leek het al vanaf de negentiende eeuw de evidentie zelve om in Vlaanderen de 

exogene standaardtaal te gaan beheersen, zo analyseren Van Hoof & Jaspers (2012:102). De 

integrationistische convergentiedrift fungeerde als een conditio sine qua non, omdat in België een 

moedertaalminnende toplaag simpelweg ontbrak, en omdat Vlaanderen zonder aansluiting bij het Noorden 

gedoemd was om een onbeduidende regio in Europa te blijven. In de loop der jaren is die als natuurlijk 

voorgestelde noodzaak tot convergentie en standaardisering succesvol gereproduceerd op talloze manieren, 

net als de sociaal-prestigieuze status van die nieuwe koepeltaal, en dat door zowel standaardtaalijveraars en 

media als door taalgebruikers zelf. In eerste instantie was de klassieke standaardiseringsideologie dus 

bijzonder doeltreffend, want extreem dogmatiserend.    

Omdat de in paragraaf 1.1. geschetste standaardisering, hoe doorgedreven ook, uiteindelijk tóch met 

obstakels als tussentaal in aanraking kwam, diende de daardoor bedreigde klassieke 

standaardiseringsideologie gedeconstrueerd te worden in diverse uitwassen, die in se nog steeds dezelfde 

boodschap verkondigden: Vlaanderen moest gestandaardiseerd worden, standaardtaal was de hoogste (zo 

niet enige echte) variëteit, en (enkel) via een vlotte beheersing van het Algemeen Nederlands kon je als 

individu op de sociale ladder stijgen. De o.i. meest transparante van die ideologische uitwassen, die eigenlijk 

een kluwen vormen, constant interfereren en dus moeilijk van elkaar te isoleren zijn, willen we hier in ieder 

geval kort aanstippen. Geïnspireerd door Jaspers (2001) en Van Hoof & Jaspers (2012) maken we een 

onderscheid tussen stigmatiseringen, cultuur- en tijdsgebonden iconiseringsprocessen en abnormaliseringen. 

1.2.1. STIGMATISERINGEN    

Waarmee taalijveraars de bedreigde standaardiseringsideologie en haar boodschap als eerste meenden te 

kunnen reanimeren, was met de instelling van een stigmatiseringscultuur: door mensen te beschimpen of 

beschuldigen omwille van de taalvariëteit die ze spraken, had men goede hoop die bepaalde taalvariëteit na 

verloop van tijd te kunnen bannen uit de talige realiteit. Een eerste frappante toepassing van de bewuste 

praktijk vond plaats in de jaren ’50-’60, toen taalbeleidsmakers in steeds groter aantal begonnen te eisen dat 

ook in huis, tuin en keuken de nieuwe cultuurtaal zou worden geïnstalleerd en gepraktiseerd (Van Hoof & 

Jaspers 2012:106-107). In feite annexeerden ze daarmee wat vanouds het biotoop van dialect was, en om 

enerzijds mogelijke tegenkanting in de kiem te smoren en anderzijds om deze eis te legitimeren, werd op 

grote schaal een stigmatiseringscampagne gevoerd die uiteindelijk zou leiden tot de uitroeiing van de lokale 

variëteit in kwestie. Uit Van Hoof & Jaspers (2012:108-109) blijkt dat dialecten en hun sprekers onder meer 
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als “slodig, sjofel, lui, luidruchtig, ambitieloos, onbeschaafd of onderontwikkeld” werden bestempeld, en dat 

uitgerekend zij daarom de verdere standaardisering van Vlaanderen in de weg stonden. Dat een dergelijke 

hetze wel degelijk impact had, blijkt ook nog uit recent attitudeonderzoek (o.a. ook uit dat van ons, De Cock 

2011-2012): vandaag wordt de standaardtaal nog steeds als dé prestigieuze variëteit beschouwd, in 

tegenstelling tot het zeldzaam geworden dialect, dat omwille van de exclusiviteit nu eerder betutteld wordt 

(Van Hoof & Jaspers 2012:108-109;112-113).  

Een volgend slachtoffer van stigmatiseringen was het Schoon Vlaams, dat volgens Van Hoof & Jaspers 

(2012:115) al in de jaren zestig uitgroeide tot een niet langer te ontkennen talige realiteit, en bijgevolg werd 

gebrandmerkt. Ook later, wanneer dat Schoon Vlaams was uitgegroeid tot de huidige tussentaal, ging de 

verkettering voort (Jaspers 2001:133). Een aanzienlijke reeks ongenuanceerde uithalen naar deze taalvariëteit 

lijkt te zijn ingezet door Van Istendael (1993:116-117), die tussentaal bedacht met het etiket 

“Verkavelingsvlaams”. Ook stigma-termen als “Vlederlands” (Beheydt 1990:352), “hamburgertaal” 

(Taeldeman 1992:37), “soap-Vlaams” (Geeraerts 1998:75), “koetervlaams” (Barnard 1999), “oe noemde gij-

taal” (Geeraerts 2001:339) en “kromme schooltaal” (Debrabandere 2005:31) zijn tot het taalkundige 

repertoire gaan behoren. Nu is het in principe van geen enkel belang welk exact etiket de omgangstaal krijgt 

opgekleefd: negatief is het in ieder geval, en waar het hier dan ook werkelijk om draait is om de 

fundamentele bevestiging van een vastgewortelde hiërarchie. Het lijdt geen twijfel dat stigma-termen voor de 

overkoepelende cultuurtaal zo niet ontbreken, dan toch hoogst infrequent zijn. 

1.2.2. CULTUUR- EN TIJDSGEBONDEN ICONISERINGSPROCESSEN 

Een techniek die we als tweede uitwas van de klassieke standaardiseringsideologie willen beschouwen, is die 

van de cultuur- en tijdsgebonden iconisering. Net als bij de stigmatiseringspraktijk zullen sprekers van een te 

bestrijden, niet-standaardtalige taalvariëteit ook nu met een beschuldigende vinger worden gewezen, met dat 

verschil dat de aanval hier minder frontaal lijkt te worden ingezet. Eerder dan de taalvariëteit in kwestie en 

haar sprekers simpelweg een confronterend label op te kleven, gaan taalijveraars iconiseringen toepassen op 

basis van een historische en/of socio-culturele achtergrond van de gemeenschap waartoe die sprekers 

behoren. De centrale boodschap blijft echter dezelfde: het taalgedrag van de bekritiseerden mag dan wel 

historisch of socio-cultureel geconditioneerd zijn, het wijkt af van het taalgebruik dat door de klassieke 

standaardiseringsideologie wordt gepropageerd, en is daarom nog steeds af te keuren.  

Geeraerts (1999a:32) bijvoorbeeld suggereert dat Vlamingen op steeds grotere schaal tussentaal zijn gaan 

gebruiken (en dus van de standaardtaalnorm zijn gaan afwijken) omdat passief-anarchistisch gedrag inherent 

zou zijn aan hun historisch bepaalde katholieke volksaard. Niet alleen houden Vlamingen 

(tussentaalgebruikers) er volgens hem een aversie tegen gezag en normering (standaardtaal) op na, maar ook 

gaan ze er gemakshalve vanuit dat hun zonden (tussentaalgebruik) per definitie worden vergeven, wat hun 

amoraliteit weer enigszins legitimeert. Omdat je met een dergelijke gedachtegang evengoed zeg maar de 

neiging tot zwartwerk, belastingsfraude en overdreven snelheid in het verkeer van Vlamingen kan verklaren, 
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lijkt Geeraerts’ uitspraak ons inziens niet ver verwijderd van wat Hobsbawm & Ranger (2012:1) als invented 

tradition definiëren:  

“’Invented tradition’ is taken to mean a set of practices, normally governed by overtly or tacitly 

accepted rules and of ritual or symbolic nature, which seek to inculcate certain values and norms of 

behaviour by repetition, which automatically implies continuity with the past. In fact, where 

possibile, they normally attempt to establish continuity with a suitable historic past.” (Hobsbawm & 

Ranger 2012:1; eigen cursivering TDC) 

Een voorbeeld van synchrone socio-culturele iconisering vinden we bij Goossens (2000), die het gebruik van 

tussentaal bekritiseert door tussentaalgebruikers te veroordelen als kinderen van een maatschappij waarin 

permissiviteit bloeit. Ook Taeldeman (1992:37) bezondigt zich aan een dergelijke iconiseringspraktijk, door 

te fulmineren op het “goedkoop arrivisme/opportunisme” en een “Vlaamse zelfgenoegzaamheid”. Op die 

manier wordt een ergerniswekkend bevonden maatschappelijk klimaat geprojecteerd op individuen die deel 

uitmaken van die maatschappij, en er een evenzeer bekritiseerde taalvariëteit op na houden. Hoewel we niet 

de intentie hebben om te verkondigen dat elk van deze beweringen volkomen uit de lucht gegrepen is – 

Plevoets (2012) bewijst zelfs dat Vlamingen uit een elitaire economische toplaag het zich effectief kunnen 

permitteren om tussentaal te spreken, zonder daarvan enig nadeel te ondervinden – mag het duidelijk zijn dat 

hier in bedekte termen en middels iconiseringen substandaardtaligheid ten stelligste wordt afgekeurd, ten 

voordele van de standaardtaal. 

1.2.3. ABNORMALISERINGEN 

Tot slot kunnen we ook abnormaliserende projecties classificeren als bijproducten van de klassieke 

standaardiseringsideologie (Van Hoof & Jaspers 2012: 117-118). In tegenstelling tot bij de twee voorgaande 

uitwassen, lijken de scherpste kantjes er hier wel af te zijn. Door het gebruik en de wijde verspreiding van 

tussentaal in Vlaanderen te gaan confronteren met utopisch aandoende, geïdealiseerde of ronduit 

opgehemelde buitenlandse taalklimaten, proberen fervente voorstanders van het Algemeen Nederlands 

tussentaalgebruikers te doordringen met het idee dat talig Vlaanderen extraordinair is, en dat hoegenaamd 

niet in positieve zin. Ook hier blijft dus de authentiek-dogmatische boodschap van de klassieke 

standaardiseringsideologie overeind: een doorgedreven standaardisering van Vlaanderen is een 

noodzakelijke voorwaarde om een normaal taalklimaat te kunnen creëren.  

Een eerste voorbeeld van deze praktijk wordt belicht door Van Hoof & Jaspers (2012:116-118): om het 

hypercorrectiegedrag te verklaren van taalgebruikers die er rond de jaren zeventig nog steeds niet in geslaagd 

waren de standaardtaal volledig onder de knie te krijgen, werd geopperd dat Vlaanderen een potentiële 

standaardiseringsachterstand had opgelopen. Jaspers (2001:141-144) problematiseert deze zogenaamde 

achterstand, en licht toe dat aan zulke beweringen doorgaans een ongeoorloofde vergelijking met het 

gidsland Nederland ten grondslag ligt. Uit wat hierboven reeds is geschetst, blijkt inderdaad dat Vlaanderen 

en Nederland volkomen autonome standaardiseringsprocessen hebben gekend of kennen, en voorstellingen 
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van Nederland als het walhalla van Algemeen Nederlands zijn dan ook eenvoudig te doorprikken, tenzij – en 

dat is cruciaal – door een meerderheid van niet-taalkundig opgeleide tussentaalgebruikers.  

Een tweede voorbeeld van abnormalisering van de Vlaamse taalsituatie wordt uiteengezet door Goossens 

(2000:11), die waarschuwt dat Vlaanderen door het bestaan van tussentaal uitgroeit tot een “reservaat” 

binnen Europa. Walen zouden niet langer weten welk Nederlands te leren, en ook buitenlanders zouden door 

het onderscheid tussen theoretische en reële taalpraktijk in Vlaanderen getemperd worden om naar België te 

reizen. Van een verborgen agenda kan je hier nauwelijks spreken, wanneer Goossens even later expliciteert: 

“Wat doen we eraan?” (Goossens 2000:12). 

Ook wat door Jaspers (2001:137-141) als het Verlichtingsdiscours wordt beschouwd, willen we hier als 

voorbeeld van de abnormaliseringspraktijk categoriseren. Wanneer ten tijde van de Franse Verlichting elk 

substandaardtalig patois moest worden geëlimineerd ten voordele van een maatschappelijk unificerende 

Franse cultuurtaal, beoogde men een totale emancipatie, democratisering en gelijkheid van de Franse 

samenleving. Wanneer taalijveraars als Geeraerts (1999a:33) nu suggereren dat Vlamingen zich gezien hun 

hoogfrequente gebruik van tussentaal nog niet (volledig) hebben willen emanciperen, beklemtonen ze 

daarmee het onderscheid tussen Vlaanderen en elke gemeenschap die zich wel integraal aan het 

Verlichtingsideaal conformeerde, en dus wel volkomen gestandaardiseerd is. Eenzelfde idee, namelijk dat 

talig Vlaanderen voornamelijk nog onderweg is naar het ultieme taalklimaat, komt ook aan de oppervlakte in 

visies die tussentaal als – al dan niet tijdelijk – onderdeel van een teleologisch transitieproces kenschetsen 

(Jaspers 2001:135-136). Geeraerts (1998) en Hendrickx (1999) betwisten bijvoorbeeld dat tussentaal als 

volwaardige informele variant van de Nederlands koepeltaal kan worden gerubriceerd, omdat ze verwachten 

dat bij voortzetting van het standaardiseringsproces die nu nog vacante positie van informele omgangstaal 

door een échte normerende variëteit voor gemoedelijke communicatie zal worden opgeëist. Tussentaal wordt 

dus hoogstens gezien als een interimaire variëteit in een Vlaams taallandschap dat op dit moment nog hoogst 

eigenaardige glooiingen vertoont.                 

Concluderend kunnen we stellen dat zowel de klassieke standaardiseringsideologie als de diverse uitwassen 

ervan decennialang hebben bijgedragen aan een eenzijdig propageren van de standaardtaal, vaak door 

tegelijk substandaardtalige variëteiten en de gebruikers ervan publiekelijk te hekelen, vernederen of 

ridiculiseren. Terwijl jarenlang Vlaamse dialect- of tussentaalgebruikers te horen kregen dat ze zich per se 

moesten bekwamen in de standaardtaal en dat ze die koepelvariëteit vervolgens in vrijwel elke situatie 

dienden te gaan inzetten, lijkt de laatste jaren een kentering te zijn ingezet in het taaldiscours. Tussentaal 

wordt tegenwoordig op een veeleer serene manier benaderd, en uitgesproken demoniseringen ervan lijken 

echt wel verleden tijd te zijn. Jaspers (2001) en Van Hoof & Jaspers (2012) bevestigen die relaxatie en 

herpositionering van het taaldiscours, door uitgebreid aandacht te besteden aan de ontmanteling van de hele 

standaardiseringsideologie en tussentaalverkettering. Verder verklaart Hendrickx (1999) dat zelfs tussentaal 

in bepaalde televisieprogramma’s een plaats dient te krijgen, en Taeldeman (2008) beschrijft nu op 

volkomen onbevooroordeelde wijze de prototypische kenmerken van de Vlaamse omgangstaal.  
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Echte tegenkantingen tegen het tussentaalgebruik worden bovendien geneutraliseerd door de overtuiging die 

taalminnaars lijken te hebben dat de formele schrijftaal voorlopig standaardtalig blijft (cf. de uitspraken van 

Permentier en Uytterhoeven). Als nu echter zou blijken dat een al dan niet herkenbare tussentaal ook aan het 

infiltreren is in contexten waarin je normaliter geschreven standaardtaal kan verwachten, dan zou dat niet 

enkel betekenisvol zijn en veel zeggen over gewijzigde tussentaal-standaardtaal-verhoudingen, maar dan zou 

dat ook het (tussen)taaldiscours in Vlaanderen in een ander licht plaatsen. 

1.3. DE HUIDIGE TAALTOESTAND IN VLAANDEREN: DEVIATIES VAN DE IDEOLOGIE 

Kunnen we in de schrijftaal van publieke media inderdaad een herkenbare tussentalige infiltratie vaststellen? 

Sluit deze geschreven tussentaal dan ook aan bij de overeenkomstige gesproken variant? Wie hanteert dan 

een dergelijke schrijftaal, waarom, hoe en waar? De vragen die in deze paper centraal staan, suggereren al 

dat de talige praktijk in hedendaags Vlaanderen niet volledig strookt met de vooropgestelde doelen van de 

klassieke standaardiseringsideologie en haar uitwassen. Van de oorspronkelijk beoogde diglossie dialect-

standaardtaal is in Vlaanderen in ieder geval geen sprake. Voor een goed begrip gaan we hieronder na welk 

spectrum spreek- en schrijftaal volgens enkele linguïsten thans wél overspannen, hoe met andere woorden de 

stratificatie is georganiseerd binnen de Nederlandse taal in Vlaanderen. Daarbij baseren we ons telkens op 

een geïntegreerd schematisch patroon dat is geconstrueerd naar het voorbeeld van de illustraties in Auer 

(2005) en Grondelaers & Van Hout (2011).  

1.3.1. DE HEDENDAAGSE TAALPRAKTIJK: SPREEKTAAL 

Wat de taalpraktijk in Vlaanderen betreft, kunnen we grofweg drie linguistische strata van elkaar 

onderscheiden. Ten eerste is er een potentiële, want mogelijk afwezige dialectische taallaag. In de figuren 

hieronder hebben we deze laag steeds gerepresenteerd d.m.v. de cilinder in stippellijn. Ten tweede is er een 

normerende taallaag, die we in de figuren illustreerden d.m.v. de stip bovenaan. Ten derde is er ook nog een 

intermediaire taallaag, in de figuren voorgesteld d.m.v. de kegelvorm. Wat de 

actieve status van dat eerste, potentiële stratum betreft, zijn de meningen onder 

linguïsten verdeeld. Zo meent Auer (2005:22-26) dat wat hij classificeert als 

taalconstellatietype C in principe kan worden geprojecteerd op onze contreien. 

Vlamingen beschikken volgens die configuratie over een diaglossisch 

taalrepertoire dat bestaat uit twee extreme polen: een dialectpool en een 

standaardtaalpool. Daartussen bevindt zich een continuüm van onderling 

nauwelijks differentieerbare intermediaire variëteiten (cf. infra). Ook 

Taeldeman (2008:46) gaat er voorlopig nog vanuit dat dialecten tot de talige praktijk in Vlaanderen behoren, 

al meent hij eerder een triglossisch taalrepertoire te kunnen identificeren (cf. infra). In ieder geval bevestigen 

Devos (2000:2) en Janssens & Marynissen (2008:183) het bestaan van dialect, al beklemtonen ze dat de 

regiospecifieke taalvariëteit in kwestie door steeds minder mensen in steeds minder aangelegenheden wordt 

gesproken, en dus eigenlijk niet langer als levensvatbare variëteiten te beschouwen is. Voornamelijk in 

perifere Vlaamse regio’s (West-Vlaanderen en Limburg) zal de oudere mannelijke bevolking uit eerder lage 
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sociale klassen de variëteit die per definitie is beperkt tot een lokale regio nog aanwenden, echter nagenoeg 

uitsluitend in informele situaties. Omdat de actieve status van dialecten echter moeilijk te verifiëren valt, en 

omdat het vaststaat dat lokale streektalen in Vlaanderen op natuurlijke wijze en geheel parallel aan de 

huidige demografische configuratie aan sneltempo aan het uitsterven zijn, is het theoretisch gezien zeer 

waarschijnlijk dat ook al op dit ogenblik heel wat (jonge) Vlamingen over een dialectloos taalrepertoire 

beschikken. Daarom geeft Auer (2005:27-29) aan dat ook een taalconstellatietype D/1 een adequate 

synchrone doorsnede van het Vlaamse spreektaallandschap kan bieden. Het in zijn ogen diaglossische 

spreektaalspectrum wordt in dat geval begrensd door de standaardtaal en de minst genivelleerde 

regiolectische taalvariëteit. Zoals aangegeven duiden stippellijnen in de figuur op potentiële eliminatie: in dit 

constellatietype valt de dialectcilinder dan ook weg.  

Helemaal aan het andere eind van het spreektaalspectrum kunnen we een normerende standaardtaalpool 

identificeren. Uit onze beschrijving van het standaardiseringsproces is al gebleken dat die koepeltaal in 

Vlaanderen in se een exogene Nederlandse importtaal is. Echter erkennen Vlamingen eerder de Belgische 

variant van die cultuurtaal, die ‘Belgisch Nederlands’, ‘VRT-Nederlands’ of ‘Journaalnederlands’ wordt 

genoemd (Janssens & Marynissen 2008:200). Volgens De Caluwe (2000:51-52) uit die intralinguale variatie 

zich vooral op vlak van de uitspraak (o.a. weigeren Vlamingen lange vocalen te diftongeren), maar ook op 

vlak van woordenschat, morfologie en syntaxis zijn verschillen tussen Nederlands Nederlands en Belgisch 

Nederlands waar te nemen. Hoewel deze taalvariëteit in theorie de na te leven taalnorm incarneert (het is de 

officieel ondersteunde, gevestigde ideologie; Jaspers 2001:146-147), blijkt de 

standaardtaal maar zelden te worden gepraktiseerd. Janssens & Marynissen 

(2008:200) bevestigen dat de overgrote meerderheid van de Vlamingen de 

normerende status van de standaardtaal reproduceert, maar dat in de praktijk 

vrijwel enkel specifiek opgeleiden in de media, onderwijs en culturele 

sectoren zich effectief van die standaardtaal bedienen. Vlamingen hebben een 

“zondagse-pakmentaliteit”, zo blijkt uit Geeraerts (1999a:32, cursivering in 

origineel). Hoewel ze het noodzakelijk vinden om over een officiële, 

normerende taal te beschikken, blijven ze in de dagelijkse taalpraktijk liever een eindje van die als te strak 

bevonden norm verwijderd. De Nederlandse koepeltaal wordt inderdaad bijna alleen in formele 

omstandigheden gebruikt, en mist daardoor informele registervariatie. Bovendien is het overwegend de 

jongere, beter opgeleide bevolking die gebruikmaakt van de meest prestigieuze taal (Janssens & Marynissen 

2008:158;183). Deze wetenschap brengt De Caluwe (2009:21) ertoe te poneren dat VRT-Nederlands 

eigenlijk weinig meer is dan een louter virtuele, voor de meerderheid van de Vlamingen simpelweg 

onbereikbare high variety. Grondelaers & Van Hout (2011:219) leiden daaruit af dat de werkelijk gesproken 

hoogste taalvariëteit die van Belgische leerkrachten is, “Teacher Dutch” geëtiketteerd (in de figuur 

aangeduid d.m.v. de ondergeschoven bol). Dit Teacher Dutch devieert van het Journaalnederlands door reeds 

enkele infiltrerende substandaardtaligheden, maar vooral door het regionale accent dat in de spreektaal 

doordringt.      
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Dialecten zijn (nagenoeg) volledig geërodeerd, en hoewel de levensvatbaarheid van VRT-Nederlands niet 

kan of mag worden ontkend, wordt ook die taalvariëteit in de spreektaalpraktijk relatief weinig aanwezig 

geacht. Bekijken we ten slotte echter de intermediare taallaag, dan blijkt die niet alleen zeer divers, maar ook 

extreem actief te zijn. Ongeacht het specifieke taalconstellatietype (C of D/1) gaat Auer (2005:22-29) ervan 

uit dat de Vlaamse tussen-taalvariëteiten (hier letterlijk: taalvariëteiten die zich tussen twee extreme polen 

bevinden) permeabele grenzen hebben en bijgevolg ondefinieerbaar in elkaar overlopen. Op een dergelijk 

continuüm wordt de grootste ruimte vrijwel zeker ingenomen door tussentaal.   

Een bewijs voor die dominantie van tussentaal is te vinden in de nog steeds toenemende omnisituationaliteit 

ervan in de spreektaalpraktijk. Zo poneren Janssens & Marynissen (2008:196;200) dat tussentaalgebruik niet 

enkel in informele situaties blijft uitdijen, maar ook dat formele aangelegenheden die normaliter om 

standaardtaal vragen, nu steeds meer met tussentaal worden opgeluisterd. Volgens Cajot (2010:18-19) 

consolideert de omgangstaal zich vandaag inderdaad in de media, op school, op kantoor, kortom: vrijwel 

overal. Dat hoeft niet eens te verbazen: omdat veel Vlamingen noodzakelijkerwijs tussentaal moeten 

gebruiken bij gebrek aan standaardtaalkennis, en omdat anderen net tussentaal 

willen spreken, is deze variëteit uitgegroeid tot de moedertaal en natuurlijke 

omgangstaal van een immense populatie Vlamingen (De Caluwe 2006:19;23-

24; Jaspers 2001:147: tussentaal is een officieuze gedragsideologie). 

Grondelaers & Van Hout (2011) baseren zich op deze wetenschap om te 

concluderen dat de idiosyncratische tussentaalvariëteit onderwerp is van een 

endogene bottom-up standaardisatie in onze contreien (weergegeven in de 

figuur door de opwaartse pijl). Een koinèsatie van tussentaal zorgt er 

bovendien voor dat die tussentaal a.h.w. een nieuwe standaard wordt, en dichter bij de standaardtaalpool 

komt te liggen. Zelf brengen Grondelaers & Van Hout (2011:234) nog een onderscheid aan tussen een 

hogere en een lagere tussentaalvariëteit, op de figuur weergegeven d.m.v. de twee cirkelvormige schijven in 

de kegel. Taeldeman (2008:46) van zijn kant onderscheidt in zijn triglossisch taalrepertoire tussen een 

traditioneel gedifferentieerde dialect- en standaardtaalpool ook een quasi homogene tussentaalpool, op de 

figuur weergegeven d.m.v. de ruimte tussen de twee cirkelvormige schijven in de kegel.     

Voortbouwend op het schuifknopmodel van De Caluwe (2009) kunnen we aannemen dat een spreker op 

eclectische wijze een meer of minder standaardtalige variëteit uit het intermediaire stratum selecteert of 

construeert, afhankelijk van onder meer de spreeksituatie en de identiteit van de spreker (regionale afkomst, 

leeftijd, geslacht, opleidingsniveau et cetera). Wanneer de schuifknoppen dichter bij de dialectpool komen te 

staan, behoort naast tussentaal ook een regiolect tot een mogelijk uitdrukkingsmiddel binnen het 

intermediaire stratum. Janssens & Marynissen (2008:181-185) geven aan dat sprekers van zo’n regionaal 

gelimiteerde omgangstaal, ontstaan uit een nivellering van dialect en een eliminatie van primaire 

dialectkenmerken, doorgaans een eerder laag opleidingsniveau hebben, en dat dergelijke sprekers vooral in 

informele omstandigheden een regiolect in de mond nemen. Het belangrijkste onderscheid tussen regiolect 

en tussentaal, zo poneren Rys & Taeldeman (2007:3;6), is de aan- of afwezigheid van secundaire 
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dialectkenmerken: terwijl o.a. de weinig saillante tertiaire kenmerken (regionale accenten) wél overeind 

blijven in taalvariëteiten die dichter bij de standaardtaal-pool aansluiten, zijn typisch regionale klanken 

beperkt tot regio- en dialecten.                

Tot slot moeten in de marge van de intermediaire taallaag ook nog enkele actieve sociolecten  (vaktalen, 

jongerentalen) en etnolecten (Marokkaans Nederlands, Turks Nederlands) worden gepositioneerd, die 

opnieuw afhankelijk van de mate waarin ze overlappen met of aansluiten bij de standaardtaalpool hoger in 

het kegelvormige continuüm moeten worden geplaatst, en al dan niet als een 

aparte variëteit van het Nederlands kunnen worden beschouwd. Grofweg 

kunnen we op basis van Janssens & Marynissen (2008:204-223) en – 

specifiek voor jongerentaal – Van Renterghem, De Tier & Van Keymeulen 

(2007:215-298) stellen dat deze lecten, die vooral particulier lijken te zijn 

door hun specifieke jargons, en die vaak verbonden zijn met processen van 

code switching of code mixing, logischerwijs vooral afwijken van de 

standaardtaal-pool op vlak van de woordenschat.  

1.3.2. DE HEDENDAAGSE TAALPRAKTIJK: SCHRIJFTAAL 

Berruto (2008:8-9) merkt op dat de interne stratificatie van een taal behalve door diatopische (regionale), 

diastratische (sociale) en diafasische (contextuele) factoren ook wordt gedetermineerd door het specifieke 

medium waarin een taaluiting wordt vormgegeven. Ook diamesische aspecten spelen m.a.w. een 

fundamentele rol bij de selectie en het finale uiterlijk van deze of gene taalvariëteit in een 

communicatiesituatie. Enigszins essentialiserend menen we voor wat betreft het Nederlands in Vlaanderen te 

kunnen stellen dat aardig wat linguïsten onze contreien indirect een diamesische diglossie-status toedichten. 

Uit onze bespreking van de mondelinge taalpraktijk is immers al gebleken dat taalkundigen onderkennen dat 

nagenoeg in elke situatie tussentaal wordt gesproken, en dat door steeds meer Vlamingen. Wat de 

schrijftaalpraktijk betreft lijkt men er dikwijls vanuit te gaan dat in Vlaanderen uitsluitend standaardtalig 

wordt geschreven: zo lieten we bij aanvang van deze paper al Uytterhoeven (1995:125) en Permentier (2000) 

aan het woord, die tussentaalgebruik bekritiseerden middels een confrontatie van de gesproken omgangstaal 

met een standaardtalige schrijftaal. Ook Grondelaers & Van Hout (2011:235) lijken een diamesische 

diglossie gesproken tussentaal-geschreven standaardtaal te erkennen of toch in de nabije toekomst te 

verwachten, aangezien “the exoglossic standard is solely used for writing”. In wat volgt willen we kort 

aanstippen dat de Nederlandse schrijftaal in de praktijk niet beperkt blijft tot enkel een standaardtalig 

keurslijf. Geïnspireerd door Grondelaers & Van Hout (2011:217), die het VRT-Nederlands als een 

spreektalige spiegel van geschreven standaardtaal beschouwen, willen we de interne stratificatie van 

geschreven Nederlands illustreren met een geïntegreerd schema: we schuiven óver de illustraties die we tot 

hier toe gebruikten om spreektaal te visualiseren nu a.h.w. een pendant in de vorm van schrijftaal-illustraties.    
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Concentreren we ons binnen de Nederlandse schrijftaal eerst op een dialectisch stratum, dan blijken lokale 

streektalen merkwaardig genoeg nog min of meer actief te zijn in geschreven contexten. Zo beweren 

Janssens & Marynissen (2008:185-186) dat in het kader van een dialectrenaissance ook vandaag nog teksten 

in Vlaamse dialecten worden neergepend. In 2007 nog publiceerde Heemkunde Beringen-Paal Kiosk 

inderdaad een stripverhaal in het Beringse, Paalse en Koerselse dialect (Van 

Moll 2007), en pas een jaar geleden verscheen nog een Gents Kuifje-album 

(Van Pee & Tollenaere 2012). Daarnaast worden in tal van Vlaamse dorpen 

en gemeenten dialectwoordenboeken opgesteld, en ook in proza of poëzie kan 

deze variëteit zich in meer of mindere mate een plek op papier weten te 

veroveren. Niettegenstaande de inspanningen die heemkundige kringen 

leveren om dialecten op schrift te stellen, blijven dialectische schrifturen in se 

een marginaal of zelfs folkloristisch fenomeen, en dat om verscheidene 

redenen: de beperkte reikwijdte van dergelijke schrijfsels, het geringe en afnemende aantal deskundigen dat 

bij machte is om in dialect te schrijven, de matige functionaliteit van dialectnotities op maatschappelijk vlak, 

et cetera. Datzelfde geldt overigens ook voor het gebruik van dialect in computer-mediated communication. 

Zo wijzen Vandekerckhove & Nobels (2010) erop dat hoewel West-Vlaamse jongeren in chatberichten soms 

dialect gebruiken, ze dat in ieder geval hoogst fragmentarisch en eclectisch doen, en bovendien enkel om 

zichzelf als inwoner van de streek te profileren: slechts enkele dialectwoorden sijpelen uiteindelijk door in 

getypte tekstberichten (cf. §1.4.).  

De geschreven variëteit die daarentegen als meest prestigieus wordt ervaren, en die in de schrijftaalpraktijk 

ook frequentst opduikt, is ontegenzeglijk de geschreven standaardtaal. Wat het uizicht van die 

neergeschreven koepeltaal betreft, beklemtonen Grondelaers & Van Hout (2011:207-209) dat de 

schrijftaalnorm in België dezelfde is als die ten noorden van de grote rivieren. Dat Vlamingen (West-

Vlamingen excluis) in mondelinge communicatiesituaties doorgaans het 

pronomen personale ge gebruiken, maar in formele schrijftaal onverwijld 

overschakelen op het ook in Nederland gangbare je, beschouwen ze als een 

bewijs van die uniformiteit. De standaardtaal geldt vandaag als het (enige) 

referentiepunt voor geschreven communicatie, en dat is vooral te danken aan 

de door de overheid zorgvuldig geplande codificatie ervan (i.s.m. en via de 

Nederlandse Taalunie). Zowel stijlschriften, woordenboeken, grammatica’s 

als spellingen belichamen nu de norm, en zorgen voor eenheid en structuur. 

Geschreven Standaardnederlands wordt in principe – en in tegenstelling tot de gesproken variant – in alle 

domeinen van de maatschappij gehanteerd, en dat gebeurt klaarblijkelijk ook door een erg grote 

bevolkingsgroep. Janssens & Marynissen (2008:161) preciseren immers dat hoewel bijvoorbeeld dag- of 

weekbladredacteurs en ondernemers zich niet per se aan de officiële spellingsregels hoeven te houden, ze dat 

ten behoeve van de uniformiteit in de meeste gevallen toch doen, net zoals particulieren in 

privéaangelegenheden trouwens. Verder blijkt uit de conceptnota van de Vlaamse regering (Smet 2011) dat 



18 | P a g i n a  

 

Algemeen Nederlands ook nog steeds de instructietaal van het onderwijs hoort te zijn – onze persoonlijke 

ondervinding leert dat die richtlijn hoofdzakelijk in schriftelijke communicatie wordt opgevolgd. De 

overheid communiceert veelal met haar burgers middels in standaardtaal opgestelde brieven, en ook 

nutsbedrijven, verzekeringskantoren, banken en winkelketens zweren doorgaans bij informatie-uitwisseling 

in geschreven Standaardnederlands. Kortom: zowel in formele als in informele situaties beroepen Vlamingen 

zich in het merendeel van de gevallen op de standaardtaal voor hun geschreven communicatie.  

Verleggen we vervolgens de focus van de normerende taallaag naar het intermediaire stratum, dan kunnen 

we al in de periferie van dat middenveld een onderscheid aanbrengen tussen chattaal, sms-taal en 

verscheidene vaktalen, die afhankelijk van onder meer de instroom van Engelse woordenschat al dan niet als 

welomlijnde variëteiten van het Nederlands kunnen worden beschouwd. De eerste twee vermelde 

schrijftaalprakijken blijken leeftijdsgerelateerde lecten te zijn, die in onze contreien vooral door Vlaamse 

jongeren worden gebezigd in voornamelijk informele communicatiesituaties (Vandekerckhove 2006:142; 

Willems 2008-2009:12;87). Chat- en sms-taal, ondanks het diverse medium 

beide te beschouwen als voorbeelden van computer-mediated communication, 

kunnen omwille van het intrinsiek sterk spreektalige karakter opvallende 

afwijkingen vertonen ten opzichte van geschreven Standaardnederlands. Uit 

Vandekerckhove & Nobels (2010:659) en Willems (2008-2009) kunnen we zo 

onder meer het gebruik van eigenzinnige af- of verkortingen, emoticons, 

cijferwoorden, eigen spellingconventies en tussentalige features als typerende 

kenmerken van deze elektronische schrijfkanalen beschouwen. In de marge 

van het intermediaire veld zijn er daarnaast ook nog de vaktalen, die volgens Janssens & Marynissen 

(2008:206-213) afhankelijk van het doelpubliek, de specialisatiegraad en het specifieke vakdomein meer of 

minder deviaties van het Algemeen Nederlands vertonen op stilistisch en lexicaal vlak. We mogen in elk 

geval aannemen dat in vaktaal opgestelde, formele/officiële nota’s voornamelijk circuleren binnen 

bedrijfsinterne of intradisciplinaire communicatie (bijvoorbeeld de briefwisseling tussen twee geneesheren). 

Naar de buitenwereld toe zal slechts in beperkte omstandigheden een voor niet-ingewijden totaal 

ondoorzichtige vaktaal op papier worden gezet: Sobrero (2008:256-257) bijvoorbeeld merkt op dat 

economische vaktalen in kranten en weekbladen onder meer door het gebruik van metaforen en eufemismen 

doorgaans worden gesimplificeerd.    

Tot slot, en dan naderen we de kern van deze paper, willen we bij de aanblik van dit intermediaire veld 

poneren dat ook tussentaal, een per definitie spreek-talige variëteit van het Belgisch Nederlands, tot de 

schrijf-talige praktijk van het moment is gaan behoren. Het biotoop van een dergelijke geschreven 

omgangstaal valt ons inziens uiteen in drie domeinen, die variëren naargelang de graad van openbaarheid of 

zichtbaarheid. Allereerst onderscheiden we zo het domein van de privécommunicatie, waarbij het aantal 

ontvangers van een geschreven boodschap logischerwijs erg beperkt is, en waarbij de boodschap zelf dus 

covert blijft, d.w.z. slechts een lage graad van openbaarheid genereert. Tot dit domein rekenen we onder 

meer ansichtkaarten, brieven, kattebelletjes, e-mails, chatberichten en sms-berichten die slechts in een 
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besloten kring circuleren. Zoals Janssens & Marynissen (2008:161) aanhalen, geniet men als individu in 

privéaangelegenheden de volledige vrijheid om te schrijven zoals men dat zelf verkiest, en dus is het binnen 

dit domein en de opgesomde dragers perfect mogelijk om een bericht (in meer of mindere mate) in 

geschreven tussentaal aan te treffen. Geeraerts (1999b:232) geeft hiervan al een vroeg voorbeeld, t.w. een 

fragment uit een chatbericht met tussentalige features, en uit Vandekerckhove (2006) en Willems (2008-

2009) blijkt duidelijk dat tussentaal een fundamenteel onderdeel vormt van respectievelijk Vlaamse chattaal 

en dito sms-taal. Dat is niet verwonderlijk, gezien het sterk spreektalige karakter van dit soort computer-

mediated communication. Met name bij het chatten zijn er bijvoorbeeld snelle beurtwissels, en gebeurt de 

interactie vrijwel simultaan (Vandekerckhove & Nobels 2010:658).              

Een tweede identificeerbare domein binnen het biotoop van geschreven tussentaal, is dat van de semipublieke 

communicatie. In vergelijking met het domein van de privécommunicatie zijn hier aanzienlijk meer 

ontvangers betrokken bij de overdracht van informatie: de boodschap is in hogere mate zichtbaar. Zowel 

schriftelijke berichten op sociaalnetwerksites (Facebook, Twitter, Myspace, Netlog) als op openbare 

internetfora of chatrooms komen hiervoor in aanmerking. Naar een verklaring voor de infiltratie van 

tussentaal in dit soort berichten hoeft niet bijzonder lang te worden gezocht: doorgaans is het 

gespreksonderwerp bij dergelijke communicatiekanalen luchtig van toon – Geeraerts 1999b:232 spreekt 

i.v.m. chatboxen veelbetekenend over “kletskanalen”; denk verder ook aan ‘twitteren’/‘kwetteren’ – en die 

informaliteit wordt met een spreektalige schrijftaal ook vormelijk in stand gehouden.  

Ten slotte dringt tussentaal ook door in het schriftelijke taalgebruik in kranten, tijdschriften, stripverhalen, 

televisieprogramma’s (ondertitels) en reclamecampagnes of -advertenties. Het zijn deze media die we 

onderbrengen bij het domein van de publieke communicatie, en die we tot corpusmateriaal van ons 

onderzoek hebben gemaakt. Dit derde domein binnen het biotoop van geschreven tussentaal is 

ontegensprekelijk overt te noemen, want genereert een bijzonder grote openbaarheid: eenzelfde tekstbericht 

kan hier tienduizenden, honderdduizenden tot zelfs miljoenen Vlamingen tegelijk bereiken, zelfs zonder dat 

die er expliciet op zoek naar moeten gaan. Dat is meteen ook de reden waarom het gebruik van geschreven 

tussentaal hier verbazingwekkend kan worden genoemd: “Wilde gij mij aan ’t school komen halen om 17u?” 

denken we veeleer te kunnen lezen in een achtergelaten kattebelletje dan in een tijdschrift dat wekelijks een 

oplage van tweehonderdduizend exemplaren haalt. Het is net door de grootschalige verspreiding en 

zichtbaarheid van dit type geschreven teksten dat we daar veeleer een compleet standaardtalige berichtgeving 

verwachten, vrij van tussentalige infiltratie. In het omgekeerde geval lijkt een grens te worden overschreden. 

Dit gezegd zijnde, willen we een concluderend schematisch patroon voorstellen. Als we er in deze paper in 

slagen een (in meer of mindere mate) homogene geschreven tussentaal in kaart te brengen die inderdaad lijkt 

te infiltreren in standaardtalige pennenvruchten van publieke media, behoeft de figuur op de volgende pagina 

geen verdere verantwoording. Zoals gezegd wordt in linguïstische kringen aangenomen dat tussentaal de 

omnisituationele taalvariëteit van het moment is geworden, en dat die omgangstaal als de kern van een 

endogeen bottom-up standaardisatieproces kan worden beschouwd. Dit endogene proces hebben we 
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aangeduid door de in de cilinder vertrekkende opwaartse pijl in stippellijn. Omdat wij er in ‘Een grens 

overschreden? Geschreven tussentaal in publieke media’ vanuit gaan dat net 

zoals dat in spreektaal het geval is, ook in schrijftaal tussentaal begint te 

infiltreren in de ruimte die normaliter voor standaardtaal is voorbehouden, 

willen we de pijl in de schematische voorstellingen van hierboven (en in die 

van Grondelaers & Van Hout 2011:234) doortrekken tot in de ingekleurde bol 

die de standaardtalige schrijftaal voorstelt. Ook daar laat het endogene bottom-

up standaardiseringsproces zich naar ons oordeel gevoelen, en ook daar lijkt 

een omnisituationele tussentaal terrein te winnen.           

1.4. DE STAND VAN HET ONDERZOEK 

Artikels of onderzoeksprojecten waarin soap-Vlaams als voornaamste brandpunt de grootste aandacht opeist, 

kunnen ons inziens worden ondergebracht in twee algemene categorieën. Het gros van (recent) 

tussentaalonderzoek benadert de Vlaamse omgangstaal eenduidig als een spreektalige variëteit van het 

Nederlands, vanuit de eenvoudige wetenschap dat tussentaal in de tweede helft van de twintigste eeuw 

effectief als een louter gesproken variëteit het daglicht heeft gezien. Is er binnen deze eerste categorie naast 

aandacht voor het gebruiksdomein, de perceptie, de beschrijving en het omvangrijke (beleids)discours van en 

rond tussentaal überhaupt al enige aandacht voor schrijftaal, dan is er vaak sprake van oppositiedenken in de 

lijn van Uytterhoeven (1995:125) en Permentier (2000). In de tweede categorie, die merkbaar minder 

bronnen bevat en daardoor de suggestie lijkt te voeden dat het hier om een betrekkelijk nieuw fenomeen 

gaat, wordt aandacht gegeven aan de schrijftalige verschijningsvormen van tussentaal: de focus ligt hier niet 

zozeer op opposities, maar veeleer op infiltraties van de ene variant in de andere. In wat hieronder volgt 

willen we die tweede categorie kort verkennen door in te gaan op de markantste resultaten van enkele 

onderzoeken die ook voor deze paper van nut kunnen zijn. Stellig zal een kort overzicht van de 

verworvenheden op dit terrein ook bijdragen tot de positiebepaling van ‘Een grens overschreden? 

Geschreven tussentaal in publieke media’. 

Allereerst kunnen we in deze context wijzen op Slembrouck & Van Herreweghe (2004). In hun analyse van 

de ondertitelingsproblematiek voor doven en slechthorenden staan ze stil bij zowel de noden en wensen van 

dat doelpubliek als bij de feitelijke mogelijkheden en bereidwilligheid van beleidsinstituties om in het 

specifieke medium van de teletekstondertiteling tegemoet te komen aan die verlangens. In het bijzonder 

besteden Slembrouck & Van Herreweghe (2004) aandacht aan de infiltratie van tussentaal in de intralinguale 

ondertitelpraktijk van de openbare omroep. Uitgangspunt is een in 2000 uitgevoerd kwaliteitsonderzoek, 

waaruit naar voren kwam dat doven en slechthorenden op dezelfde wijze als horenden willen worden 

behandeld, wat onder meer impliceert dat ze de substandaardtalige, verbale uitingen die horenden kunnen 

verstaan in tal van televisieprogramma’s zelf ook op een of andere manier willen kunnen lezen in ondertitels 

– al was het maar om op die manier kennis van substandaardtaal op te kunnen doen. Daarnaast blijken doven 

en slechthorenden van oordeel te zijn dat een omzetting van dialectische of tussentalige spreektaal naar 
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zuivere, standaardtalige schrijftaal in ondertitels niet alleen de authenticiteit van een programma kan 

ondermijnen, maar ook de verstaanbaarheid ervan ernstig in het gedrang kan brengen: wie tussentalige 

uitingen lipleest ziet immers een andere tekst dan de standaardtalige tekst die in ondertitels wordt 

weergegeven. Tegenover deze wensen echter staat dat de VRT zich als grootschalige verspreider van 

standaardtaal nog steeds een normerende rol toedicht, en dus noodgedwongen tussentaalinfiltratie zoveel 

mogelijk probeert te limiteren in ondertitels. Zich baserend op eerder onderzoek stellen Slembrouck & Van 

Herreweghe (2004) inderdaad vast dat behalve een klein aantal uitzonderingen (o.a. het gebruik van gij, van 

lidwoordverbuigingen in spreekwoorden en van diminueringen op -ke) de openbare omroep enkel in het 

lexicon tussentaalinfiltraties gedoogt (en dan hoofdzakelijk in fictieprogramma’s). Daaruit besluiten ze dan 

ook dat producent (VRT) en consument (het doelpubliek van doven en slechthorenden) nog niet echt tot een 

vruchtbaar vergelijk zijn gekomen.            

Een onderzoek van heel andere aard vinden we vervolgens bij Vandekerckhove (2006). Zij baseert zich op 

data uit het Corpus Gesproken Nederlands om uitspraken te doen over de mate waarin mondelinge 

taalverandering ook doordringt in het schriftelijke (i.e. het computer-mediated) taalgebruik van jonge 

Vlaamse chatters. Uit een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van twee morfo-syntactische variabelen (de 

diminuering van substantieven enerzijds, en de selectie van het persoonlijk voornaamwoord van de tweede 

persoon enkelvoud anderzijds), blijkt dat tussentalige realisaties van die variabelen een streepje voor hebben 

in zowel mondelinge als schriftelijke peergroup-communicatie van jongeren en jongvolwassenen. De CGN-

data namelijk reveleren voor wat betreft de diminuering een ruime aanwezigheid (bij Vlaamse 

jongvolwassenen) of zelfs dominantie (bij Brabantse jongvolwassenen) van verkleinwoorden op -ke i.p.v. op 

-je. Voor wat betreft het persoonlijk voornaamwoord overstijgt het gebruik van ge en gij dat van de 

standaardtalige varianten je en jij . Diezelfde suprematie van tussentalige realisaties wordt zo mogelijk nog 

sterker weerspiegeld in het onderzochte chatcorpus, en dat brengt Vandekerckhove ertoe een vermoeden te 

expliciteren dat ook wij hierboven al formuleerden: een endogene bottom-up standaardisatie wordt 

mogelijkerwijs weerspiegeld in geschreven (computer-mediated) communicatie, en omgekeerd. Als wij in 

deze paper zo meteen (§3.) een duidelijk zicht kunnen krijgen op het gebruik van geschreven tussentaal in 

kranten, tijdschriften, ondertitels, stripalbums en reclameboodschappen, dan wordt dat vermoeden zo niet 

bevestigd, dan in ieder geval toch kracht bijgezet. 

Ook aan enkele resultaten uit het nuttige onderzoek van De Boeck (2009-2010) willen we hier enige 

aandacht schenken. Geïntrigeerd door inconsistenties in de manier waarop éénzelfde televisieprogramma, 

namelijk De Pfaffs, wordt ondertiteld in Vlaanderen en in Nederland, formuleert De Boeck (2009-2010) het 

vermoeden dat intralinguale ondertiteling in elk van deze Lage Landen op een verschillende wijze wordt 

benaderd. Waar de bewuste realitysoap in Nederland vooral ter wille van de verstaanbaarheid wordt vertaald 

naar het Standaardnederlands (de familie Pfaff spreekt een Antwerps getinte tussentaal), blijken ondertitels 

in Vlaanderen inderdaad hoofdzakelijk te worden ingelast als simpele ondersteuning van de gesproken tekst, 

d.w.z. als schriftelijke herhaling (en geen vertaling) van orale uitingen. De ondertiteling in Vlaamse 

uitzendingen bestaat bijgevolg eerder uit letterlijke transcripties van het gesproken woord, en dat laat toe dat 
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ook een orale variëteit als tussentaal eenvoudig kan infiltreren in geschreven ondertitels. Ook hier (vgl. 

Slembroeck & Van Herreweghe 2004) blijkt die tussentaal overwegend in het domein van het lexicon te 

infiltreren, al valt ook enige morfologische tussentaalinfiltratie op: bijvoorbeeld geven de ondertitelaars van 

De Pfaffs in bijna de helft van de door De Boeck (2009-2010) geattesteerde gevallen de voorkeur aan een 

diminuering op -ke i.p.v. aan een standaardtalige verkleinvorm op -je. Ook niet oninteressant in deze bron is 

dat enkele verschillen in de opmaak van Vlaamse en Nederlandse tussentitels in kaart worden gebracht. 

Anderstalige woorden bijvoorbeeld worden in de Vlaamse uitzending van De Pfaffs in cursief 

geïncorporeerd in de ondertitel, terwijl ze in Nederland simpelweg naar het Algemeen Nederlands worden 

vertaald. Over de manier waarop met name tussentaal in een schrijftalig medium als de televisie-ondertitel 

wordt gemarkeerd (gesteld dat zo’n markering überhaupt gebeurt), wordt echter geen uitspraak gedaan. Het 

is één van de betrachtingen van ons onderzoek om ter wille van de identificatie van geschreven soap-Vlaams 

niet enkel in ondertitels, maar ook in krantenartikels, tijdschriften, strips en reclameboodschappen na te gaan 

onder welke exacte verschijningsvorm of lay-out zo’n geschreven tussentaal opduikt.          

Tot slot willen we ook nog even wijzen op Vandekerckhove & Nobels (2010). In dit kwalitatief-kwantitatief 

opgevatte onderzoek naar de manier waarop West-Vlaamse tieners in hun chatconversaties omgaan met 

verschillende verbale variëteiten van het Nederlands, worden verklaringen gegeven voor de aanwezigheid 

van zowel standaardtalige, tussentalige als dialectische elementen in één enkel geschreven chatbericht. 

Cruciale noties daarbij, ook in het licht van ons eigen onderzoek, zijn stylization, dialect marker en 

contextualisation cue. Chattende tieners blijken zich een persoonlijke schrijfstijl/style toe te eigenen die 

gebaseerd is op het eclectisch selecteren en alterneren van variabelen afkomstig uit verschillende verbale 

variëteiten van het Nederlands. Om zichzelf te profileren als inwoners van een bepaalde lokale regio (in dit 

geval West-Vlaanderen), laten ze in hun chatberichten bovendien dialectsporen/dialect markers achter. 

Vandekerckhove & Nobels (2010) concluderen uit dit alles dat zo’n code mix (dialect, tussentaal en 

standaardtaal in één en hetzelfde bericht) het fundament vormt van de onderzochte chattaal. Een doelbewuste 

en contextbepaalde code switch – bijvoorbeeld van de eclectische basismix naar zuivere standaardtaal – komt 

dan vooral voor bij het aanhalen van citaten of bij de inleving in een situatie die door een bepaalde 

taalvariëteit – bijvoorbeeld standaardtaal – wordt getypeerd (contextualisation cue). Om een antwoord te 

krijgen op de vraag waarom tussentaal binnendringt in de schriftelijke communicatie van publieke media, 

zullen we in het vervolg van ‘Een grens overschreden? Gechreven tussentaal in publieke media’ 

vermoedelijk naar deze noties dienen terug te grijpen.                  
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2. METHODOLOGIE: CORPUSMATERIAAL EN REFERENTIEKADER   

We willen te weten komen of er in publieke media een min of meer omlijnde geschreven tussentaal kan 

worden aangetroffen, en – gesteld dat zoiets inderdaad mogelijk is – in hoeverre zo’n geschreven 

omgangstaal overlapt met gesproken soap-Vlaams. Uiteraard kunnen we ons dan ook afvragen wie een 

dergelijke geïnfiltreerde schrijftaal hanteert, op welke manier dat taalgebruik in een overwegend 

standaardtalige tekst typografisch gestalte krijgt, vanuit welke overwegingen men zich van zo’n schrijftaal 

gaat bedienen en in welke situaties men dat doorgaans pleegt te doen. Om aan een dergelijk (voornamelijk) 

kwalitatief onderzoek voldoende gewapend te kunnen starten, moet in ieder geval aan twee 

basisvoorwaarden worden voldaan. Enerzijds is voldoende corpusmateriaal nodig waarin duidelijke 

voorbeelden zijn te vinden van tussentalige infiltratie in standaardtalige schrijftaal. Anderzijds is ook een 

overzichtelijk referentiekader vereist, dat als maatstaf dient bij de evaluatie en etikettering van de features in 

zo’n geïnfiltreerde schrijftaal als zijnde effectief tussentalig. Beide basisvoorwaarden worden in dit kapittel 

gedetailleerd toegelicht, te beginnen met een bespreking van het gehanteerde corpusmateriaal.   

2.1. CORPUSMATERIAAL 

In ‘Een grens overschreden? Geschreven tussentaal in publieke media’ hebben we zoals gezegd enkel oog 

voor de infiltratie van tussentaal in de schrijftaal van media die tot het domein van de publieke communicatie 

behoren. Media die bijgevolg een bijzonder grote openbaarheid of zichtbaarheid genereren (we noemden dit 

district overt). Het corpusmateriaal dat aan dit onderzoek ten grondslag ligt, kan in vijf subcorpora worden 

ingedeeld, die telkens zijn opgebouwd uit louter tussentalige attestaties. Afhankelijk van het specifieke 

medium maken we een onderscheid tussen een krantencorpus, een tijdschriftencorpus, een 

stripverhalencorpus, een ondertitelcorpus en een reclamecorpus. Elk van deze subcorpora is opgenomen als 

bijlage bij deze paper. Hieronder volgt per subcorpus telkens een korte toelichting bij de samenstelling ervan 

en bij de manier waarop we met het medium in kwestie zijn omgesprongen. Specifieke informatie over elk 

medium (lezersaantallen of kijkcijfers, ideologische signaturen, aard van het doelpubliek, beperkingen en 

mogelijkheden van het medium, et cetera) volgen echter pas bij de uiteindelijke analyse per medium (§3.). 

Immers is het goed mogelijk dat dergelijke mediumspecifieke info in een direct verband staat met 

bijvoorbeeld de drijfveren waarop men zich baseert om wel of niet gebruik te maken van een al dan niet 

herkenbare geschreven tussentaal. Het is ons inziens naast overzichtelijker ook doeltreffender om pas bij de 

analyse zelf op dergelijke zaken in te gaan. 

Voor wat dan ten eerste het krantencorpus betreft, hebben we van maandag 8 oktober t.e.m. het weekend van 

13 en 14 oktober 2012 vier verschillende Vlaamse kranten integraal doorgenomen. In zowel De Standaard, 

Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen als Het Laatste Nieuws screenden we zo goed als elke tekst – artikels, 

interviews, columns, tot zelfs cartoonteksten en weerberichten toe – op tussentalige infiltraties. Wel maakten 

we abstractie van reclameboodschappen, contactadvertenties, vacatures, overlijdensberichten en 

immobiliënnieuws, net als van bijgesloten (weekend)magazines zoals DS Magazine (De Standaard), 

Magazine (Het Nieuwsblad), Citta (Gazet van Antwerpen) en Nina (Het Laatste Nieuws). Omdat we per 
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dagblad slechts één weekenduitgave lazen – te weten het exemplaar dat telkens op zaterdag, en niet op 

zondag in de handel verkrijgbaar is – kwamen we uiteindelijk tot een verzameling van 24 kranten (per krant 

5 weekexemplaren en één weekenduitgave, alles samen goed voor 1644 bladzijden).  

Het tijdschriftencorpus vervolgens is opgemaakt op basis van tien verschillende Vlaamse weekbladen die 

gedurende twee willekeurige nummers werden gevolgd: Story (2 en 9 oktober 2012), Humo (2 en 9 oktober 

2012), Joepie (3 en 10 oktober 2012), Knack (3 en 10 oktober 2012), Flair  (2 en 9 oktober 2012), 

Sport/Voetbalmagazine (7 en 14 november 2012), Dag Allemaal (6 en 13 november 2012), Libelle (8 en 15 

november 2012), P-magazine (6 en 13 november 2012) en TV Familie (7 en 14 november 2012). Ook hier 

geldt dat zo goed als elke tekst is gescreend op tussentaligheden: artikels, interviews en columns, maar ook 

bijvoorbeeld recepten, horoscopen en ingestuurde lezersbrieven. Alweer maakten we abstractie van reclame 

en tv-gidsen, alsook van eventueel incidentele losse bijlagen. In totaal namen we 20 tijdschriften of 2598 

bladzijden door op zoek naar geschreven tussentaal. 

Ten derde bevat het globale corpusmateriaal ook voorbeelden van een met tussentaal geïnfiltreerde 

schrijftaal die is aangetroffen in stripverhalen. Om enige regelmaat binnen dit subcorpus te bewerkstelligen, 

en om te vermijden dat resultaten zouden worden beïnvloed door taalevoluties door de jaren heen, is ervoor 

gekozen enkel stripverhalen te selecteren die (eventueel in herdruk) zijn verschenen sinds 2000. Ook in het 

stripverhalencorpus selecteerden we tien willekeurige en in Vlaanderen verschijnende stripreeksen, waaruit 

we telkens twee afleveringen lukraak kozen (echter wel rekening houdend met de jaarrestrictie). De tien 

stripreeksen en de specifieke beeldverhalen zijn de volgende: Guust (Guust 11 en De biodiversiteit volgens 

Flater),  Agent 212 (Op glad ijs en Wilde achtervolging), De Blauwbloezen (Duel in het kanaal en Blauw 

bloed bij de blauwen), F.C. De Kampioenen (Buffalo Boma en Kampioentjes verliefd), De avonturen van 

Urbanus (De teerputten van Tollembeek en Het ongeluk van Odillon), Kiekeboe/De Kiekeboes (Hotel O en 

De wereld volgens Kiekeboe), De belevenissen van Jommeke (De limonadelelies en Operatie bonsai), De 

kleine Robbe (Eigen schuld, dikke bult! en Loop rechtop!), Nero/De avonturen van Nero (Zilveren tranen en 

Het bierkanaal) en Suske en Wiske (De toornige tjiftjaf en Walli de walvis). In totaal analyseerden we in dit 

subcorpus 877 bladzijden aan strips.   

Het voorlaatste subcorpus is samengesteld op basis van tussentaalinfiltraties die we attesteerden in de 

ondertiteling van tien diverse, in Vlaanderen uitgezonden televisieprogramma’s. Opnieuw bekeken we van 

elk programma twee willekeurige afleveringen. Code 37 en Clan werden uitgezonden op VTM, Thuis en 

Quiz me Quick op Eén, Crimi Clowns en Expeditie Robinson op 2be, Komen Eten en De Slimste Mens ter 

Wereld op Vier, en Extra Time en Magazinski op Canvas. In totaal analyseerden we op die manier ongeveer 

920 minuten televisie.  

Tot slot gingen we ook de infiltratie van tussentaal na in geschreven boodschappen behorend tot of 

afkomstig uit de reclamewereld. In feite is dit specifieke subcorpus tot stand gekomen zonder dat we 

daarvoor een echt actieve zoektocht moesten ondernemen, wat meteen aantoont dat we hier effectief met een 

vorm van publieke media te maken hebben. Voorbeelden van geschreven tussentaal waren zowel op televisie 
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te vinden als in kranten en tijdschriften, in het dagelijkse leven, in het straatbeeld, op openbare plaatsen, et 

cetera. Vonden we in een dergelijke reclameboodschap tussentaal, dan namen we een print van die 

boodschap op in ons corpus (zie daarvoor de aparte bundel met bijlagen, vanaf p.198).   

Wanneer we nu in al deze genoemde media een geval van tussentalige infiltratie aantroffen in een (vaak) 

voor de rest standaardtalige schrijftaalcontext, registreerden we samen met die bewuste taaluiting doorgaans 

ook het soort bericht waarin we die tussentaalfeatures opmerkten, het katern waarin dat bericht al dan niet op 

basis van inhoudelijke informatie kon worden ondergebracht, de titel waaronder dat bericht was 

gerubriceerd, een korte profielschets van de persoon die de bewuste tussentaalfeatures in de mond nam, het 

etiket dat als definiëring van het feature in kwestie geldt, en het feit of we wel of niet te maken hadden met 

een stereotypisch reproductie (cf. infra). Vanwege het uiteenlopende karakter van de onderzochte media, ook 

binnen één en hetzelfde medium, was het echter niet overal mogelijk om steeds dezelfde ijkpunten te 

hanteren. Toch is geprobeerd om ook over de verschillende mediagrenzen heen een zekere regelmaat aan te 

brengen in de manier waarop we aangetroffen tussentaalinfiltraties konden classificeren. Cijfermatige 

gegevens hebben we steeds in grafieken geplaatst, waarvan er enkelen verderop in deze paper, en de 

overigen als aparte bijlage zijn opgenomen.  

Wat het soort bericht betreft waarin we tussentaal aantroffen, maakten we bij het krantencorpus en het 

tijdschriftencorpus een onderscheid tussen de labels artikel, interview, column, lezersreactie en overige. 

Daarbij beschouwen we een artikel als een geschreven tekst waarin over een bepaald gebeuren op zakelijke 

wijze wordt bericht door een autoriteit – een permanent of incidenteel beroepsbeoefenaar in loondienst van 

het medium in kwestie – zonder al te veel inmenging van een geïnterviewd persoon. Bij interviews 

daarentegen gaan we ervan uit dat de gedrukte tekst indien geen weergave biedt van een gesprek met vraag 

en antwoord, een geïnterviewd persoon in ieder geval dan toch relatief veel aan het woord komt. 

Opiniestukken hebben we ondergebracht bij de tekstsoort met label column, en ingezonden lezersbrieven 

hebben we categorisch geordend bij het etiket lezersreactie. Bij het stripverhalencorpus, het ondertitelcorpus 

en het reclamecorpus is een dergelijk onderscheid in tekstsoorten uiteraard nutteloos. Tussentaalinfiltraties in 

strips hebben we daarom steeds ingedeeld onder het label tekstballon, en soortgelijke attestaties 

categoriseerden we in het ondertitelcorpus steevast onder het etiket ondertitel. Ook in het reclamecorpus 

brachten we geen onderscheid aan in het soort tekst: alle attestaties labelden we eenvoudigweg als reclame. 

Bij het krantencorpus en het tijdschriftencorpus ligt een indeling van de geattesteerde tussentaalinfiltraties in 

thematische katernen voor de hand. Hier brachten we een transparant onderscheid aan tussen de labels 

nieuws, politiek, sport, cultuur, streeknieuws, opinie en overige. Het spreekt vanzelf dat we bijvoorbeeld 

lezersinzendingen die handelen over een polemisch debat ondergebracht hebben bij opinie, en verslagen van 

wielerwedstrijden bij sport. Opnieuw is een dergelijke indeling bij het stripverhalencorpus, het 

ondertitelcorpus en het reclamecorpus echter problematisch. Bij de eerste twee van deze subcorpora beslisten 

we dit ijkpunt onbenut te laten. Bij het reclamecorpus namen we een ander richtpunt in gebruik: onder het 
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label medium hebben we de verschijningsvorm van de reclameboodschap in kwestie gespecificeerd (tv-spot, 

affiche, advertentie, internet of overige).  

Vervolgens hebben we bij een attestatie van tussentaalinfiltratie ook de titel opgenomen waaronder die 

geschreven tussentaal was gerubriceerd. Bij het krantencorpus en het tijdschriftencorpus namen we indien 

mogelijk zowel de titel op die als aandachttrekker fungeert, alsook een kleinere ondertitel. Bovendien hebben 

we in deze subcorpora ook de lay-out (vet, cursief, standaard romein, hoofdletters) van zulke titels getrouw 

overgenomen – ook in de hoofding kan namelijk al tussentaal zijn gebruikt, al dan niet vanuit bepaalde 

overwegingen. Omdat ook stripalbums en televisieprogramma’s per aflevering een aparte titel kunnen 

krijgen, hebben we hetzelfde ijkpunt doorgetrokken tot in deze subcorpora. Bij het reclamecorpus lag dit 

opnieuw moeilijker, en daarom besloten we onder merk/product/bedrijf de belanghebbende partijen of 

producenten in te roosteren, samen met het jaar waarin de reclameboodschap in kwestie meest zichtbaar was. 

Zowel in het krantencorpus als in het tijdschriftencorpus, het stripverhalencorpus, het ondertitelcorpus en het 

reclamecorpus hebben we daarnaast ook een korte profielschets opgenomen van de persoon/het personage 

die/dat de tussentalige uitspraken deed. Indien mogelijk hebben we steeds aangegeven of een mannelijk of 

vrouwelijk iemand aan het woord is, of het gaat om een schrijvende autoriteit, een geïnterviewde, een niet-

geïnterviewd persoon (bijvoorbeeld bij spelprogramma’s), een lezer (bij ingestuurde lezersbrieven en 

aanverwanten) of een fictief personage, en of die figuur aan een hoog, neutraal of laag sociaal-economisch 

profiel beantwoordt. Dat laatste ijkpunt is noodgedwongen vrij arbitrair afgebakend: onder meer dokters, 

notarissen, businesslui, bekende personen, politici en directeurs bedachten we met het label hoog sociaal-

economisch profiel. Nobele onbekenden, zelfstandigen, studenten, agenten, arbeiders, huisvrouwen, 

journalisten (schrijvende autoriteiten) landbouwers en gepensioneerden brachten we onder bij het etiket 

neutraal sociaal-economisch profiel. Criminelen, marginale figuren, drugsverslaafden, werklozen en 

prostituees sorteerden we als figuren met een laag sociaal-economisch profiel. Bij twijfel of onduidelijkheid 

hebben we één of meerdere van deze labels vervangen door een vraagteken, wat we trouwens deden voor elk 

ijkpunt in elk subcorpus, ook wanneer informatie simpelweg ontbrak. Specifiek in het reclamecorpus hebben 

we ervoor geopteerd om ook een label voice-over in gebruik te nemen, meer bepaald bij tv-spots. Tot slot 

moet nog worden opgemerkt dat de eindverantwoordelijkheid voor het verschijnen van tussentaalinfiltratie in 

principe steeds bij een schrijvende autoriteit ligt: het is uiteindelijk altijd de journalist, columnist, stripauteur, 

ondertitelaar of copywriter die ervoor kiest om ofwel zelf geschreven tussentaal te gebruiken, ofwel om 

tussentalige inzendingen of uitspraken in elk geval tussentalig te houden of te recapituleren in de 

eindredactie. Dergelijke keuzes hopen we in de analyse ook te kunnen verklaren. 

De drie laatste ijkpunten hebben we consequent kunnen hanteren in elk subcorpus: onder het label 

tussentalige attestatie hebben we opnieuw met respect voor de authentieke lay-out (vet, cursief, standaard 

romein, hoofdletters) de aangetroffen geschreven tussentaal opgenomen, met het tussentaalfeature zelf 

steevast in kleur gemarkeerd. Onder het etiket soort tussentaligheid benoemden we de specifieke aard van 

elke attestatie, waarbij we ons baseerden op het referentiekader dat we zo meteen zullen toelichten. Tot slot 
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hebben we – geïnspireerd door Vandekerckhove (2006:148-149) – ook een label stereotypische reproductie 

(SR) aangemaakt: als tussentaal noodzakelijkerwijs wordt gebruikt om een bepaalde vaste verbinding, een 

titel, een plaatsnaam et cetera weer te geven, dan beschouwden we de attestatie als gereproduceerd. Zo wordt 

het Antwerpse stadhuis het Schoon Verdiep genoemd, zijn er lokale voetbalploegen als De Sjotterkes en 

café’s met de naam Den Dronkaard. In dergelijke gevallen is het simpelweg onmogelijk om een 

standaardtaliger variant te gebruiken. Omdat niet alle voorbeelden zo duidelijk waren, is ook subjectiviteit 

soms onvermijdelijk een rol gaan spelen bij de etikettering van een attestatie als al dan niet systematisch 

gereproduceerd. Voor de duidelijkheid lijkt het ons gepast om nu eerst een voorbeeld te tonen van hoe we 

uiteindelijk het corpus hebben vormgegeven. 



 
VOORBEELD CORPUSMATERIAAL 
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Het Nieuwsblad (80 bladzijden) 

maandag 8 oktober 2012 

             

Soort 

bericht 
 Katern  Titel  Aan het woord  

Tussentalige 

attestatie 
 

Soort 

tussentaligheid 
 SR? 

             

Artikel  Nieuws  

‘Mama stierf in mijn 

armen’ / Mariëtte 

Wally (80) 

overleden 

 

Vrouwelijke 

geïnterviewde: hoog 

sociaal-economisch 

profiel 

 
‘Ze zei dat ze haar 

verslikt had. […].’ 
 

Alternatief gebruik van 

reflexieve pronomina 

 

� 

 

Story (156 bladzijden) 

dinsdag 2 oktober 2012 

             

Soort 

bericht 
 Katern  Titel  Aan het woord  

Tussentalige 

attestatie 
 

Soort 

tussentaligheid 
 SR? 

             

Lezersreactie  Opinie  

Backstage Bart/  

TWEETS VAN DE 

WEEK 

 

Mannelijke niet-

geïnterviewde persoon: 

hoog sociaal-economisch 

profiel 

 
"...Hij begint een beetje 

zottekes te doen." 
 

Alternatieve diminuering 

op –‘ke’ 

 

� 

 

De belevenissen van Jommeke (48 bladzijden) 

2002 

             

Soort 

bericht 
 Katern  Titel  Aan het woord  

Tussentalige 

attestatie 
 

Soort 

tussentaligheid 
 SR? 

             

Tekstballon  -  
De 

limonadelelies 
 

Mannelijk fictief 

personage: laag sociaal-

economisch profiel 

 
Maar waar vind ik een 

jobke? 
 

Alternatieve diminuering 

op –‘ke’ 

 

� 

 

VTM – Code 37 (ca. 45 minuten) 

donderdag 27 september 2012 

             

Soort 

bericht 
 Katern  Titel  Aan het woord  

Tussentalige 

attestatie 
 

Soort 

tussentaligheid 
 SR? 

             

Ondertitel  -  Schemerzone  

Mannelijk fictief 

personage: neutraal 

sociaal-economisch profiel 

 
Nu ben je aan ’t 

klappen. 
 

Substandaardtalige 

lexemen/uitdrukkingen 

 

� 

 

Reclame 

 

             

Soort 

bericht 
 Medium  

Merk / 

Product / 

Bedrijf 

 Aan het woord  
Tussentalige 

attestatie 
 

Soort 

tussentaligheid 
 SR? 

             

Reclame  Affiche  Antwerpen (2012)  

? schrijvende autoriteit: 

neutraal sociaal-

economisch profiel 

 
’t Stad is van 

iedereen. 
 

Alternatief 

lidwoordgebruik 

 

� 
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2.2. REFERENTIEKADER: BESPREKING VAN DE GESCREENDE VARIABELEN 

Een van de vragen waarop we in deze paper een antwoord zoeken, is of er een min of meer homogene 

geschreven tussentaal kan worden ontdekt in publieke media, en in hoeverre die geïnfiltreerde schrijftaal dan 

overlapt met gesproken tussentaal. Om over deze kwestie een uitspraak te kunnen doen, hebben we (net als 

in De Cock 2011-2012 trouwens) op basis van De Caluwe (2000:50), De Caluwe (2006:19-21), Van Laere 

(2002-2003:115-119) en Taeldeman (2008:32-39) een selectie gemaakt van (enkele van de vele) variabelen 

die als prototypisch voor gesproken Vlaamse omgangstaal worden beschouwd. Het is tevens deze (en enkel 

deze) selectie die we hanteerden als maatstaf bij de etikettering van geattesteerde tussentaalfeatures. Komen 

diezelfde kenmerken nu ook consequent terug in met tussentaal geïnfiltreerde schrijftaal, dan bezorgt ons dat 

bruikbare informatie over de mate waarin beide tussentaalvormen overlappen. In wat volgt geven we een 

toelichting bij de verschillende geselecteerde kenmerken van Vlaamse omgangstaal, en dit achtereenvolgens 

op morfologisch, lexicaal, grammaticaal en fonetisch-fonologisch vlak. Tenzij expliciet anders vermeld 

baseerden we ons bij deze duiding – en toetsing aan de regels van het Algemeen Nederlands – hoofdzakelijk 

op de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS 1997a en ANS 1997b).   

2.2.1. MORFOLOGISCHE KENMERKEN 

Als typische morfologische kenmerken van tussentaal beschouwen we: de alternatieve 

werkwoordconjugatie; het alternatieve lidwoordgebruik; het alternatieve gebruik van de persoonlijke 

pronomina hem, em of ‘m als subject; de alternatieve declinatie van adjectieven, possessieven en 

demonstratieven; de alternatieve diminuering op -ke; het alternatieve gebruik van persoonlijke pronomina 

(het ge/gij-u-uw-systeem); het alternatieve gebruik van (imperatief)vormen van het werkwoord zijn; en het 

alternatieve gebruik van reflexieve pronomina. Eén voor één gaan we hieronder op deze kenmerken in. 

2.2.1.1. Alternatieve werkwoordconjugatie 

In de met tussentaal doorspekte uitingen “Gij ga mij toch komen halen aan ’t school?”  en “Ik zijn al een 

kwartier op u aan ‘t wachten” valt onder meer wel wat te zeggen over de van de standaardtaal afwijkende 

persoonsvormen ga en zijn. Een algemeen basisprincipe van de Nederlandse grammatica is immers dat 

subject en persoonsvorm met elkaar congrueren (Vandeweghe 2004:24). De ANS (1997a:69-71) 

demonstreert dat in het Algemeen Nederlands nagenoeg alle presensvormen worden geconstrueerd op basis 

van de infinitief: bij een subject in de eerste persoon enkelvoud hoort normaliter een onvervoegde 

werkwoordstam, net als bij de onderwerpsvormen jij en je, wanneer die tenminste volgen op de 

persoonsvorm in kwestie (“Ik ga! Kom je mee?”). In de Vlaamse omgangstaal echter wordt de onvervoegde 

stam ook gebruikt bij onderwerpsvormen van de tweede persoon enkelvoud als gij en ge (“Ge zie maar of da 

ge nog afkomt”). Omdat het tegelijk mogelijk is de werkwoordsvorm in een uiting als “Ge zie maar” te 

beschouwen als een geapocopeerde vorm, d.w.z. een vorm met t-deletie, hebben we in ons corpus dergelijke 

gevallen ook gelabeled als apo- of syncopering van lege woorden (cf. §2.2.4.2.).  
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De infinitief zelf behoort in het AN ook tot de vormen van de onvoltooid tegenwoordige tijd, maar wordt in 

de standaardtaal niet gecombineerd met een enkelvoudig persoonlijk voornaamwoord als subject, terwijl in 

tussentaal wél regelmatig een eerste persoon enkelvoud aan een infinitief wordt gekoppeld (“Ik zijn al 

onderweg!”). Integendeel komt de infinitiefvorm in het AN enkel voor in combinatie met een meervoudig 

subject (wij, jullie, ze/zij of soortgelijke alternatieven). Tot slot wordt ook een werkwoordsvorm 

onderscheiden die bestaat uit een toevoeging van de uitgang -t aan de verbale stam. Om een grammaticaal 

correcte zin te fabriceren is zo’n werkwoordsvorm verplicht bij een proclitisch subject in de tweede persoon 

enkelvoud en meervoud (afgezien van jullie), en bij een pro- of enclitisch subject in de derde persoon 

enkelvoud: “Je bent er eindelijk!” en “Ziet ze er nog steeds zo ziek uit, of ondervindt ze al beterschap?”.          

2.2.1.2. Alternatief lidwoordgebruik 

De ANS (1997a:187-190) geeft aan dat het Standaardnederlands drie lidwoorden rijk is die in zorgvuldig 

taalgebruik in feite geen vormelijke variatie vertonen: de, het en een. De inzetbaarheid van deze lidwoorden 

hangt af van het getal en genus van het bijhorende nomen. Immers: waar de bepaalde determinator de 

normaliter enkel enkelvoudige de-woorden en meervoudige substantieven tout court kan voorafgaan, kan het 

eveneens bepaalde lidwoord het alleen worden gebruikt als eerste lid van een combinatie die als tweede lid 

een het-woord in het enkelvoud heeft. Het onbepaalde lidwoord een tot slot kan slechts worden gekoppeld 

aan enkelvoudige, telbare zelfstandig naamwoorden. Aan deze organisatie van lidwoorden wordt in 

tussentaal niet gek veel gemorreld, tenzij in gevallen als ’t school, de voetbal en ’t stad (Van Dijck 

2007:112). Aan de morfologische verschijningsvormen sleutelt men des te meer. 

Goossens (2000:9-11) neemt immers waar dat in de variëteit die hij Schoon Vlaams noemt een onbekend 

mannelijk enkelvoudig substantief steevast wordt voorafgegaan, niet door het onverbogen een, maar wel 

door de verbogen lidwoordvormen ne of nen – die laatste vorm is overigens fonologisch geconditioneerd, 

want verschijnt enkel voor een woord met een initiële vocaal, t, d, of h; Taeldeman (2008:32-33) voegt daar 

nog een woordinitiële b aan toe. Tussentaalgebruikers spreken dus over bijvoorbeeld ne kerel en nen 

dronkaard. Verder zegt Goossens (2000:9-11) dat ook voor onbepaalde vrouwelijke enkelvoudige nomina 

afgeweken wordt van het standaardtalige een (’n boerin, ’n fabriek, ’n oorsuizing), net als voor onbekende 

onzijdige substantieven in het enkelvoud (e groot boek en ‘n (h)oog gebouw – laatstgenoemde declinatie kent 

trouwens alweer een fonologische conditionering, want verschijnt enkel voor een woordinitiële h of vocaal). 

Tot slot spreekt Goossens (2000:9-11) zich ook uit over de mutaties van de bepaalde determinatoren: een 

onzijdig enkelvoudig substantief volgt in tussentaal op het verbogen lidwoord ‘t (’t kasteel), en enkelvoudige 

mannelijke nomina die gevolgd worden door een woord met aan het begin een vocaal, t, d, h of b volgen zelf 

op den (den bakker, den hond). Daarnaast worden overige mannelijke enkelvoudige nomina en vrouwelijke 

nomina in het algemeen simpelweg door de voorafgegaan. Meervoudige substantieven worden steeds door 

het standaardtalige lidwoord de vergezeld, ook in tussentaal. Over het tussentalige lidwoord ’t bestaat 

trouwens discussie, omdat het in principe niet per se wordt afgekeurd in standaardtaal. Voor de zekerheid, en 

omdat we ons in deze enkel op Goossens (2000) baseren, namen we dit kenmerk echter toch op. 
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2.2.1.3. Alternatief gebruik van persoonlijke pronomina: hem, em of ‘m als subject 

Persoonlijke pronomina worden van elkaar onderscheiden op basis van vier criteria, zo blijkt uit 

Vandeweghe (2004:196-198): vorm (onderwerps- of objectsvorm), getal (enkelvoud of meervoud), persoon 

(eerste, tweede of derde) en fonetisch-fonologische realisatiewijze (vol of dof). Specifiek bij de derde 

persoon komt daar nog een distinctie in genus bij (mannelijk, vrouwelijk, onzijdig). Zo komt het dat het 

Standaardnederlands uiteindelijk over de volgende persoonlijke pronomina beschikt in de derde persoon 

mannelijk enkelvoud: de onderwerpsvormen hij (vol), ie en die (dof), en de objectsvormen hem (vol) en ‘m 

(dof). De opgesomde objectsvormen kunnen in de standaardtaal slechts in vier gevallen worden gebruikt, zo 

schetst de ANS (1997a:242-251): als object (“Ik heb hem gisteren gezien”), na voorzetsels (“Ik spreek nooit 

meer tegen hem”), als naamwoordelijk deel van een gezegde (“Als ik hem was zou ik nog snel een 

schietgebedje doen”) en als onderdeel van een idiomatische uitdrukking (“Geld, daar gaat het ‘m steeds 

weer om”). Zinnen als “Is ‘m weeral gaan kamperen?”, “ Moet hem nog nie gaan slapen?” en “Eeft em u nu 

de groeten gedaan of nie?”, waarin een objectsvorm van de derde persoon mannelijk enkelvoud verschijnt in 

een context waarin in principe enkel subjectsvormen worden gedoogd, zijn dan ook zonder twijfel te 

beschouwen als typisch tussentalig. 

2.2.1.4. Alternatieve declinatie van adjectieven, possessieven en demonstratieven 

Adjectieven beschikken in de standaardtaal normaliter over enige verbuigingsmogelijkheden. Niet alleen 

kunnen ze met of zonder buigings-e verschijnen, maar ook is het in de regel mogelijk om een basisvorm tot 

comparatief of superlatief om te vormen (ANS 1997a:381-426). Goossens (2000:10) essentialiseert dat voor 

wat betreft monosyllabische adjectieven de sjwa-verbogen vorm doorgaans verplicht is na bepaalde 

determinatoren, possessiva of demonstrativa, en daarbij is het irrelevant of het bijhorende substantief 

enkelvoudig of meervoudig, mannelijk, vrouwelijk of onzijdig is. Als een onzijdig enkelvoudig substantief 

wordt voorafgegaan door een adjectief, dan heeft dat bijvoeglijk naamwoord de onverbogen stamvorm, op 

voorwaarde dat het zelf niet volgt op een bepaald lidwoord, een possessief pronomen of een demonstratief 

pronomen. Wordt een adjectief in zo’n geval gevolgd door een mannelijk of vrouwelijk substantief, dan 

wordt het opnieuw wél verbogen. Op basis van Permentier (2003:274-275) willen we één uitzondering op de 

geschetste regels aanhalen: vormt een cluster van een adjectief en een bijhorend substantief een 

nadrukkelijke en evidente (eventueel officiële) eenheid, dan gebruiken we steeds de stam: de behandelend 

arts, het algemeen bestuur, het Europees parlement. In tussentaal, zo vervolgt Goossens (2000:10), wordt 

voor een meervoudig substantief steeds een onverbogen adjectief gebruikt (mijn nieuw schoenen), tenzij de 

stam van dat adjectief een p, t of k in de auslaut heeft (de moeilijke quizvragen). Adjectieven bij onzijdige, 

enkelvoudige nomina worden in tussentaal nooit verbogen (uw nieuw huis), terwijl bijvoeglijke 

naamwoorden voor mannelijke enkelvoudige substantieven eindigen op -en voor een woordinitiële vocaal, h, 

d, t (of b, Janssens & Marynissen 2008:201), en op -e in andere gevallen: de grootsten hoop, ne goeien 

bakker, ne zachte zetel. De adjectieven die vergezeld worden door vrouwelijke enkelvoudige nomina tot slot 

worden verbogen op basis van de auslaut in de adjectiefstam. Eindigt zo’n stam op p, t of k, dan krijgt het 

adjectief een buigings-e (die hippe boerin). Eindigt zo’n stam op d, dan transformeert die d in een i (mijn 
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goei vriendin). Eindigt zo’n stam op een andere klank, dan wordt het adjectief niet verbogen (de schoon 

muziek).   

Net als persoonlijke pronomina worden ook possessieven van elkaar onderscheiden op basis van vier criteria: 

vorm (zelfstandig of bijvoeglijk), getal (enkelvoud of meervoud), persoon (eerste, tweede, derde) en 

fonetisch-fonologische realisatiewijze (vol of dof). In de tweede persoon komt daar nog een verschil in 

gebruikswijze bij (je/u-vormen, afhankelijk van de vertrouwelijkheid), en in de derde persoon is er opnieuw 

een distinctie in genus (mannelijk, vrouwelijk, onzijdig). Over het algemeen zijn de bijvoeglijk gebruikte 

possessiva vormelijk onveranderlijk. Toch willen we drie uitzonderingen vermelden. Allereerst wordt in 

combinatie met enkelvoudige het-woorden in de eerste persoon meervoud ons gebruikt (ons eetfestijn, ons 

Laurenceje), terwijl onze voor enkelvoudige de-woorden en meervouden tout court is voorbehouden (onze 

danspartij, onze Laurence, onze schapen). Daarnaast kent het Algemeen Nederlands ook bijvoeglijke 

possessiva op -e (mijne, uwe, zijne, hare, hunne) en op -en (mijnen, uwen, zijnen, haren, onzen, hunnen); 

echter worden deze vormen alleen toegepast in plechtig, formeel taalgebruik (Zijne Majesteit, te zijnen 

huize). Zelfstandige pendanten tot slot hebben in ieder geval een verbogen vorm: de/het mijne, de/het jouwe, 

de/het uwe, de/het zijne, de/het hare, de/het onze, de/het uwe, de/het hunne. Zoals uit de opsomming blijkt, is 

zelfstandig gebruik van possessiva in de standaardtaal slechts mogelijk na een bepaald lidwoord (ANS 

1997a:280-300). In tussentaal, zo geeft Taeldeman (2008:32-33) aan, krijgen possessieven een 

buigingsuitgang op -en wanneer het daaropvolgende mannelijke enkelvoudige substantief aanvangt met een 

vocaal, t, d, b of h: “Mijnen (h)ond heeft nog nooit niemand nie gebeten”. Heeft een mannelijk nomen een 

andere anlaut, dan worden possessieven verbogen op -e: “ Is em nu weeral zijne koffie vergeten uitdrinken?”. 

Ook tegen het gebruik van ons en onze wordt in de Vlaamse omgangstaal soms ingegaan: “Ons Jolien 

hebbekik vandaag al veel horen lachen”. 

Beperken we ons bij de demonstratieven tot de prototypische paren deze/dit en die/dat, dan geldt voor de 

standaardtaal dat er, ongeacht bijvoeglijk of zelfstandig gebruik, nauwelijks morfologische veranderingen 

bestaan. Slechts in vijf eerder verwaarloosbare gevallen kan van de basisvormen van deze aanwijzende 

voornaamwoorden worden afgeweken. Wanneer ten eerste deze zelfstandig wordt gebruikt en in die 

hoedanigheid verwijst naar een groep personen, gebruiken we dezen. In informele situaties ten tweede wordt 

i.p.v. met dit en dat wel eens met ditte en datte naar buitentalige entiteiten verwezen. Ten derde fungeert 

diens bij een mannelijk enkelvoudig substantief als genitiefvorm van het zelfstandig gebruikte die. Ten 

vierde gelden dezer en dier op hun beurt als archaïsche genitiefvormen van bijvoeglijk deze en dit, en 

worden ze steeds vergezeld door een enkelvoudig vrouwelijk substantief of door een meervoud. Tot slot 

onderscheiden we de vormen dezer, dezes en dezen, en dier, dies en dien, die in een selecte groep van vaste 

uitdrukkingen kunnen verschijnen. Wat het gebruiksdomein betreft, wordt bij (eventueel geïmpliceerde) 

enkelvoudige het-woorden normaliter een beroep gedaan op de demonstratieven dit of dat. Bij (eventueel 

geïmpliceerde) enkelvoudige de-woorden en meervoudige substantieven tout court horen in de regel deze of 

die (ANS 1997a:301-317). In tussentaal, zo geeft opnieuw Taeldeman (2008:32-33) aan, worden deze en die 

bij (impliciete) verwijzing naar een mannelijk enkelvoudig substantief volgens de eerder genoemde 
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fonologische conditioneringen verbogen op -e of -en: dezen auto, diejen bakker, dienen (h)ond, diene koffie. 

Ook voor demonstratieven die we hier onbesproken lieten (bijvoorbeeld dezelfde) gelden in tussentaal deze 

alternatieve declinaties, net als voor enkele andere pronomina (bijvoorbeeld het onbepaald voornaamwoord 

geen en het vragend voornaamwoord welke).       

2.2.1.5. Alternatieve diminuering op -ke 

De ANS (1997a:654-661) illustreert hoe in de standaardtaal een substantief inhoudelijk gezien kan worden 

verkleind. In de meerderheid van de gevallen beroept men zich daarvoor op het suffix -je, maar ook de 

vormvarianten -kje, -pje, -tje en -etje worden in welbepaalde, fonologisch geconditioneerde omstandigheden 

gebruikt bij een diminueringsproces. Ook het achtervoegsel -ke kan in het Algemeen Nederlands worden 

gebruikt, echter – en dat is cruciaal in de vergelijking van Standaardnederlands met tussentaal – enkel in 

affectief en gestileerd taalgebruik of bij meisjesnamen: het kindeke Jezus en Annemieke. Dergelijke 

restricties zijn in de Vlaamse omgangstaal niet van kracht, en uit het feit dat zelfs niet-substantieven van een 

diminuering op -ke (of op de allomorfen -eke en -ske) worden voorzien, mag worden aangenomen dat dit 

woordvormingsprocedé in tussentaal uiterst actief is. Overigens blijkt dat laatste ook uit Taeldeman 

(2008:32): zelfs in West-Vlaanderen, waar men normaliter op het standaardtalige -je diminueert, maken 

verkleinwoorden op -ke opgang. Typisch tussentalig zijn dus: een boekske, efkes, salukes, een boerinneke, 

een doucheke, Marcske.    

2.2.1.6. Alternatief gebruik van persoonlijke pronomina: het ge/gij-u-uw-systeem 

In de Nederlandse standaardtaal wordt voor wat betreft de selectie van aanspreekvormen in de tweede 

persoon een keuze gemaakt voor het je- of het u-paradigma, op basis van de vertrouwelijkheidsgraad tussen 

gesprekspartners. Is er sprake van een groot informaliteitsgehalte, dan verdienen je-vormen de voorkeur. 

Gaat het integendeel om een communicatieve situatie waarbij enige gereserveerdheid past, dan boort men 

idealiter een beleefdheidsregister aan met als fundament het u-paradigma. Voor wat betreft het persoonlijk 

voornaamwoord bestaat zo’n paradigma uit volle en doffe subjects- en objectsvormen (cf. §2.2.1.3.). In de 

tweede persoon onderscheiden we zo de onderwerpsvormen jij  (vol, enkelvoud), je (dof, enkelvoud) en jullie 

(vol én dof, meervoud) voor het je-paradigma, u (vol én dof, enkelvoud én meervoud) voor het u-paradigma. 

De objectsvormen, die behalve jou en jullie ook als reflexiva dienen, zijn jou (vol, enkelvoud), je (dof, 

enkelvoud) en jullie (vol én dof, meervoud) voor het je-paradigma, en u (vol én dof, enkelvoud én 

meervoud) voor het beleefdheidsparadigma.  

Trekken we vervolgens het op de vertrouwelijkheidsgraad gebaseerde onderscheid in aanspreekvormen door 

tot in de configuratie van de possessieven, dan moeten we rekening houden met een distinctie tussen volle en 

doffe, zelfstandige en bijvoeglijke bezittelijke voornaamwoorden (cf. §2.2.1.4.). In de tweede persoon 

behoren dan de bijvoeglijke possessiva jouw (vol, enkelvoud), je (dof, enkelvoud) en jullie (vol én dof, 

meervoud) tot het informele paradigma, uw (vol én dof, enkelvoud én meervoud) behoort tot het u-

paradigma. De zelfstandige pendanten van deze possessieven zijn respectievelijk (de/het) jouwe voor het je-
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paradigma (enkel enkelvoud) en (de/het) uwe voor het u-paradigma (enkelvoud én meervoud). Kortom: in 

Standaardnederlands zegt men “Je hoeft je niet te schamen voor je uitspraken” in een informeel gesprek, “U 

hoeft u/zich niet te schamen voor uw uitspraken” wanneer de formaliteit toeneemt.  

Typisch voor tussentaal evenwel is dat men simpelweg voorbijgaat aan het onderscheid dat in de 

standaardtaal wordt gemaakt tussen vertrouwelijke of gereserveerder aanspreekvormen: in elk geval wordt 

gebruik gemaakt van het ge-paradigma, dat in de standaardtaal is voorbehouden voor religieuze of archaïsche 

teksten. Concreet betekent dat dat men als persoonlijke pronomina gij (volle subjectsvorm, enkelvoud én 

meervoud), ge (doffe subjectsvorm, enkelvoud én meervoud) en u (enkelvoudige én meervoudige, volle én 

doffe objectsvorm, tevens gebruikt als reflexief pronomen) in de mond neemt, en als possessieve pronomina 

uw (volle én doffe bijvoeglijke vorm, enkelvoud én meervoud) en (de/het) uwe (zelfstandige vorm, 

enkelvoud én meervoud): “Ge moet gij u nie schamen voor uw uitspraken” (ANS 1997a:239-242;260-

262;287-289).  

Tot slot geven we nog een markant feit mee, dat mogelijk ook in onze analyse van de verschillende corpora 

van belang kan zijn: in heel wat gesprekssituaties steekt twijfel de kop op omtrent het meest aangewezen 

paradigma. In code mix- of code switch-processen kan daardoor het gij-systeem worden vermengd met het 

je- en/of u-paradigma, met uitingen als “Je moet uw agenda nog invullen” tot gevolg (Haeseryn 1996:117). 

2.2.1.7. Alternatief gebruik van (imperatief)vormen van het werkwoord ‘zijn’ 

Om een correcte imperatiefvorm te construeren bestaan in de standaardtaal in principe twee mogelijkheden: 

voor het enkelvoud wordt een beroep gedaan op de stam van het werkwoord in kwestie (“Wees niet zo 

bedeesd, doe maar alsof je thuis bent”), voor het meervoud volgt op die stam een flexiemorfeem -t (“Weest 

allen welkom, en gaat u zitten”). In Vlaamse omgangstaal wordt specifiek voor de gebiedende wijs van het 

werkwoord zijn gebruik gemaakt van zij en zijt, verbale vormen die in het Algemeen Nederlands zijn 

voorbehouden voor respectievelijk de conjunctief presens enkelvoud (“Het zij de beste oplossing”) en de 

indicatief presens tweede persoon enkelvoud en meervoud (“Gij zijt toch nen braven jongen”, “ Ge zijt 

allemaal bedankt”). Zinnen als “Zij blij da’k uwe verjaardag nie vergeten ben” en “Zijt nu ne keer allemaal 

twee minuten stil!” kunnen dus typisch tussentalig worden genoemd.  

Laten we hier ook nog even terugkomen op de vorming van een indicatief tweede persoon van het 

werkwoord zijn: in standaardtaal is er de keuze tussen een je-paradigma (je bent, ben je, jullie zijn, jullie 

bent), een u-paradigma (u bent, u is) en – enkel in religieus-archaïsche teksten – een gij-paradigma (cf. 

§2.2.1.6.). Omdat net dat gij-paradigma prototypisch blijkt te zijn voor Vlaamse omgangstaal, beschouwen 

we ook de verbale elementen in ge zijt (indicatief presens tweede persoon) en ge waart (indicatief 

imperfectum tweede persoon) als uitingen van een alternatieve omgang met de werkwoordsvormen van zijn 

(ANS 1997a:65-67;99). 
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2.2.1.8. Alternatief gebruik van reflexieve pronomina 

Standaardnederlands, zo schetst Vandeweghe (2004:82-83;217-219), kent een onderscheid tussen vast 

reflexieve en vrij reflexieve verbindingen: waar bij die eerste soort een wederkerend voornaamwoord 

onlosmakelijk verbonden is aan een werkwoord (zich aanstellen, zich haasten), wordt bij die tweede soort 

eerder toevallig een reflexief pronomen aan een transitief werkwoord gekoppeld (zich wassen, zich scheren). 

Doorgaans valt eenvoudig uit te maken met welk type verbinding we te maken hebben: in vast reflexieve 

verbindingen is het in principe onmogelijk om het wederkerend argument te vervangen door een niet-

wederkerend alternatief (“*Massimo haast zijn zoontje”), om het reflexief pronomen te versterken met -zelf 

(“* Massimo haast zichzelf”), en om het (benadrukte) reflexief pronomen voorop te plaatsen (“*Zich(zelf) 

haast Massimo”). Dat alles is bij een toevallig wederkerende verbinding wél mogelijk (“Massimo wast zijn 

zoontje” , “Massimo wast zichzelf” , “Zichzelf wast Massimo”).  

In Vlaamse omgangstaal echter blijkt die distinctie toch enigszins te worden geërodeerd, omdat van 

alternatieve pronomina gebruik wordt gemaakt. Terwijl “ Guy scheert hem voor hij naar zijn werk vertrekt” 

in standaardtalige contexten enkel kan worden geïnterpreteerd als een voorbeeld van een toevallig reflexieve 

verbinding, kan het in tussentaal zowel om een vrij als om een vast reflexieve verbinding gaan. Normaliter 

wordt voor de reflexieve pronomina immers geput uit de objectsvormen van de persoonlijke pronomina. Er 

zijn echter restricties: de vormen jou (tweede persoon enkelvoud) en jullie (tweede persoon meervoud) 

worden niet overgenomen, net zomin als de objectsvormen van de volledige derde persoon (cf. §2.2.1.6.). 

Daar staat tegenover dat zowel in de tweede als in de derde persoon het reflexief pronomen zich 

respectievelijk mag (tweede persoon) en moet (derde persoon) worden gebruikt (ANS 

1997a:237;239;242;260-272).  

In tussentaal wordt een reeks andere vormen in gebruik genomen als reflexiva: m’n eigen/mijn eigen (eerste 

persoon enkelvoud, i.p.v. me(zelf) of mij(zelf) in AN), ons eigen (eerste persoon meervoud, i.p.v. ons(zelf) in 

AN), je eigen en uw eigen (tweede persoon enkelvoud én meervoud, i.p.v. je(zelf), u(zelf) of zich(zelf) in 

AN), z’n eigen/zijn eigen of hem (derde persoon mannelijk enkelvoud, i.p.v. zich(zelf) in AN) en d’r 

eigen/haar eigen of haar (derde persoon vrouwelijk enkelvoud, i.p.v. zich(zelf) in AN). Niet onbelangrijk tot 

slot is dat tussentaalgebruikers het reflexief pronomen u hanteren in zowel formele als vertrouwelijke 

gesprekken. Omdat we deze laatste praktijk hierboven al beschouwden als inherent aan het ge/gij-u-uw-

systeem, waar de objectsvorm u ook in bredere contexten wordt gebruikt, hebben we zinnen als “Gij moet u 

altijd aanstellen” ook enkel onder dat label gecategoriseerd (ANS 1997a:237;239;242;260-272; De Caluwe 

2006:20).    

2.2.2. LEXICALE KENMERKEN: SUBSTANDAARDTALIGE LEXEMEN OF UITDRUKKINGEN 

In vergelijking met de prototypische kenmerken van tussentaal op morfologisch, grammaticaal en fonetisch-

fonologisch vlak, laten lexicale tussentaligheden zich veel moeilijker omschrijven en afbakenen. Terwijl 

Janssens & Marynissen (2008:201-202) goesting en hesp noemen als typisch tussentalige, van het Belgisch 
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Nederlands afwijkende lexemen, rubriceert Van Dale (2006:328;367) ze onder het label in België. 

Klaarblijkelijk fluctueert dit lexicale domein heel erg, wat het in veel gevallen nagenoeg onmogelijk maakt 

om een lexeem of uitdrukking een precies etiket op te kleven. Immers: wat in de ene bron als Belgisch 

Nederlands wordt gelabeld, wordt in de andere als tussentaal, spreektaal of belgicisme gerubriceerd. In de 

aanleg van ons corpus hanteerden we daarom eigen maatstaven: indien we een Nederlandstalig woord of dito 

uitdrukking niet opgenomen vonden in Van Dale (we gebruikten de net geciteerde uitgave), stelden we 

onszelf de vraag of we ofwel met een dialectisch of regiolectisch lexeem/spreekwoord te maken hadden, 

ofwel met een lexeem/spreekwoord dat overal in Vlaanderen verspreid is en/of verstaan wordt (cf. de 

definitie van tussentaal, §1.1.5. en §1.3.1.). In dat laatste geval namen we de taaluiting in kwestie op onder 

het label substandaardtalige lexemen of uitdrukkingen. Naast gevallen als technieker en klappen (spreken), 

selecteerden we ook nog het gebruik van terug i.p.v. opnieuw, weeral i.p.v. alweer, hypothetisch moest i.p.v. 

mocht en gevallen als naar voor (onverbogen voorzetselbijwoorden na een voorzetsel).    

2.2.3. GRAMMATICALE KENMERKEN 

Als typische grammaticale kenmerken van tussentaal beschouwen we: de alternatieve positionering van het 

negatiepartikel niet (en aanverwanten); het versterkende of expletieve dat bij voegwoorden, 

voornaamwoorden en bijwoorden; de subjectsreduplicatie en -retriplicatie; de enclitische versmelting van 

persoonlijke pronomina in werkwoordsvormen; de reduplicatie van het negatiepartikel; de doorbreking van 

de V-pool; het gebruik van expletief van of voor in beknopte bijzinnen met een te-infinitief; het alternatieve 

gebruik van als; en het gebruik van een betrekkelijk pronomen dat bij de-woorden.  

2.2.3.1. Alternatieve positionering van het negatiepartikel ‘niet’ en aanverwanten 

De ANS (1997b:1639-1647) onderscheidt twee diverse types van ontkenning met een negatie-element: bij 

zinsnegatie wordt een volledige propositie ontkend, terwijl bij partiële negatie doorgaans slechts enkele 

zinsdelen en/of zinsdeelstukken binnen het bereik van een ontkennend woord vallen. In de standaardtaal 

wordt het prototypische negatiepartikel niet – alsook impliciet ontkennende aanverwanten als niemand, 

nooit, niets, nergens en geen – in beide gevallen op een welbepaalde plaats gepositioneerd in een zin. 

Niet staat bij standaardtalige zinsontkenning normaliter vlak voor de V-pool, of bij gebrek daaraan zover 

mogelijk naar achteren in de zin (ANS 1997b:803-804;1338-1344;1350-1354). Slechts vier elementen 

kunnen rechtstreeks contact tussen niet en de tweede zinspool opheffen: voorzetselvoorwerpen (“De 

zaakvoerder wil niet aan het faillissement denken”), als indirect object fungerende voorzetselconstituenten 

(“Ze heeft dat paar schoenen niet voor zichzelf besteld”), onbepaalde constituenten die nog ongeïdentificeerd 

zijn voor zowel de spreker als de toehoorder (“Voor het slapengaan mocht Jan geen film bekijken”, met 

samensmelting van niet en een), en elementen die strikt gekoppeld zijn aan het hoofdwerkwoord (“Frank 

heeft zich vandaag niet opperbest gevoeld”). Of van deze regels wordt afgeweken in tussentaal, is ons 

inziens niet bekend; in het corpus dat wij samenstelden hebben we alvast geen dergelijke attestaties 

opgenomen. 
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Anders is het voor wat betreft de partiële negatie. In de regel staat niet bij gedeeltelijke negatie vlak voor 

datgene wat ontkend wordt. Bij beklemtoning van het ontkende echter zijn er in de standaardtaal twee 

mogelijkheden: ofwel is er sprake van een correctiezin, en dan blijft niet vlak voor het ontkende staan (“De 

zaakvoerder wil niet aan het faillissemént denken, maar aan de rédding van zijn bedrijf”), ofwel wordt het 

directe contact tussen niet en het ontkende opgeschort, en dan schuift het negatiepartikel in kwestie zo ver 

mogelijk op in de richting van de tweede zinspool, zoals in de zin: “Aan het faillissemént wil de zaakvoerder 

niet denken, maar aan de rédding van zijn bedrijf” (ANS 1997b:803-804;1338-1344;1350-1354). Uit de 

inventaris van De Caluwe (2006:20) blijkt daarentegen dat in tussentaal ook zonder dat het ontkende wordt 

beklemtoond het negatiepartikel niet opschuift in de richting van de V-pool, totdat het achter in plaats van 

voor het ontkende staat: “Mark is nog zo rap nie uit zijne zetel te krijgen”.       

2.2.3.2. Versterkend/expletief ‘dat’ bij voegwoorden, voornaamwoorden en bijwoorden 

Door aan een propositie een verwijswoord of een onderschikkend voegwoord toe te voegen, en door 

hoofdzinsvolgorde om te zetten in bijzinsvolgorde, wordt in de standaardtaal een stand van zaken in een 

ruimer verband ingepast: de hoofdzin krijgt het gezelschap van een bijzin (Vandeweghe 2004:281-284). Op 

basis van het verwijswoord of onderschikkend voegwoord (het bindwoord) dat zo’n subordinatie inleidt, 

worden vijf prototypische soorten volle bijzin onderscheiden. Op bijna elk van die bijzinnen bestaat een 

tussentalige variatie, die wordt gerealiseerd door toevoeging van dat bij het bindwoord. 

Een betrekkelijke bijzin of relatiefzin met antecedent ten eerste wordt in het Algemeen Nederlands ingeleid 

door ofwel een voornaamwoord (“Hij heeft de kerel die hem nog geld moest aangevallen”), ofwel een 

voorbijwoord (“Dat is het café waar ik gisteren nog met Mattias ben geweest”). In een vrije relatiefzin 

fuseert een antecedent in de vorm van een voornaamwoord of voorbijwoord enerzijds, met een betrekkelijk 

bindwoord anderzijds, waardoor uiteindelijk een w-woord gaat fungeren als inleiding op de relatiefzin: “Wie 

nu nog iets zegt, krijgt straf” (Vandeweghe 2004:316-320). In tussentaal kan in principe in elk van die 

gevallen een expletief dat volgen op het bindwoord: “Hij heeft de kerel die dat hem nog geld moest 

aangevallen”, “ Da is ‘t café waar da’k gisteren nog met Mattias zijn geweest”, “ Wie da nu nog ietske zegt, 

krijgt straf”.  

Ook de ondergeschikte vraagwoordvraagzin wordt in een groter zinsverband geïncorporeerd d.m.v. een w-

woord (Vandeweghe 2004:307-310). Of dat bindwoord nu een voornaamwoord is (“Ik vraag me af wie mijn 

autosleutels heeft verstopt”), dan wel een voorbijwoord (“De agent vroeg hem waar hij vandaan kwam”), in 

tussentaal blijkt steeds een aanvulling met dat gebruikelijk: “Ik vraag mij af wie da mijn autosleutels heeft 

verstopt” en “Den agent vroeg hem waar dat hij vandaan kwam” (ANS 1997a:319;458;501).  

Vervolgens, zo schetst Vandeweghe (2004:299-301), kunnen we binnen de categorie van de grammaticaal-

voegwoordzinnen de derde en vierde soort van de vijf prototypische volle bijzinstypes onderscheiden: de 

ondergeschikte bevelzin of dito mededelende zin ten eerste wordt in het AN zelf al ingeleid door het 

grammaticale voegwoord dat, en ontspringt daardoor de tussentalige dans (“Carla zei dat ze een 
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driegangenmenu ging bereiden”). De afhankelijke ja/nee-vraagzin daarentegen steunt op een incorporeerder 

of, en wordt in Vlaamse omgangstaal wél van een expletief dat voorzien: “Ik weet niet meer of da ze da 

gezegd heeft”.  

Tot slot bekijken we ook de logisch-voegwoordzin (Vandeweghe 2004:301-306). Een dominerende zin kan 

met een afhankelijke zin worden uitgebreid op basis van een logische relatie tussen beide deelzinnen, 

gebaseerd op bijvoorbeeld een temporeel verband (“Sinds hij de lotto gewonnen heeft, ziet hij ons niet meer 

staan”), een causaal of finaal verband (“Hij is zo vrolijk omdat hij sinds kort een nieuwe vriendin heeft”, “ Hij 

heeft een lap grond gekocht zodat hij er een huis op kan bouwen”), een vergelijkend verband (“Hij doet alsof 

hij de koning is”) of een modaal verband (“Naar ik gehoord heb, ligt hij in het ziekenhuis”). Het 

incorporerende voegwoord dat dergelijke relaties tussen hoofd- en bijzin bestendigt, kan in veel gevallen 

beschouwd worden als een product van ooit samengesmolten of vervormde voorzetsels, bijwoorden, 

voegwoorden of werkwoordsvormen. Afhankelijk van die initiële samenstelling moet, mag of mag net geen 

versterkend of expletief dat deel uitmaken van het voegwoord in kwestie. In tussentaal wordt in dat laatste 

geval soms afgeweken van de regel, zoals blijkt uit volgende zinnen: “Sinds dat hij de lotto gewonnen heeft, 

ziet hij ons nie meer staan”, “ Hij doet alsof dat hij de koning is”, “ Ik heb hem nog gezien toen dat hij geen 

geld had voor een brood te kopen”.      

2.2.3.3. Subjectsreduplicatie en -retriplicatie 

“ Ik zijn ekik van plan mijn vriendin een nieuw handtas te geven voor hare verjaardag, en ze zal zij daar wel 

blij mee zijn” is onder meer omwille van de subjectsver(drie)dubbeling een typisch tussentalige, van de 

standaardtaal afwijkende uitspraak. Taeldeman (2008:34-35) licht toe dat dergelijke voornaamwoordelijke 

stapelsubjecten behalve in Limburg overal in Vlaanderen vanuit de lokale dialecten zijn opgestegen tot in 

Vlaamse omgangstaal, of dat een dergelijk proces in ieder geval toch aan de gang is. Interessant is verder dat 

pronominale reduplicatie in dialecten kan voorkomen in eender welke persoon, zowel in het enkelvoud als in 

het meervoud, terwijl retriplicatie voornamelijk tot de eerste persoon enkelvoud beperkt blijft. Die verdeling 

lijkt in tussentaal in stand te worden gehouden. Tot slot willen we a.d.h.v. Vandeweghe (2000) nog 

meegeven hoe een dergelijke clitic doubling kan worden herkend, en – niet onbelangrijk in het licht van ons 

onderzoek – om welke reden die vermoedelijk wordt ingevoerd. Nemen we “Ze zal zij daar wel blij mee 

zijn” als voorbeeld, dan blijkt duidelijk dat de verdubbeling steunt op enerzijds een verplicht, zwak 

pronomen ze, en anderzijds een facultatief, geprononceerd voornaamwoord zij: “Ze zal daar wel blij mee 

zijn” is een aanvaardbare mededelende zin, in tegenstelling tot “*Zal zij daar wel blij mee zijn”. Vandeweghe 

(2000:441) beschouwt het optionele pronomen als empathiserend: de spreker leeft zich in in de referent van 

het onderwerp, en gaat het daarom zwaarder beladen. Op die manier kan eenvoudig worden gecontrasteerd, 

beklemtoond, geneutraliseerd, beledigd, geaffecteerd et cetera. 
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2.2.3.4. Enclitische versmelting van persoonlijke pronomina in werkwoordsvormen 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Italiaans kent Standaardnederlands in de regel geen pro-drop-

mogelijkheden: waar in eerstgenoemde taal een rijke verbale flexie het wél mogelijk maakt om zonder 

ingrijpende semantische consequenties een geïsoleerd pronominaal subject weg te laten (“io canto un bel 

canto”), is dat in een analytischer taal als het Nederlands onmogelijk (”*Ik zing een mooi lied”), tenzij 

eventueel in het domein van de privécommunicatie (“Ben gaan sporten”, cf. §1.3.2.) of in bevelende zinnen 

(“Kom jij eens hier!”). In Vlaamse omgangstaal, zo blijkt o.a. ook uit de inventaris van De Caluwe 

(2006:21), kunnen synthetische werkwoordsvormen wél gerealiseerd worden, meer bepaald dankzij de 

aanhechting van clitica aan het woordeinde: “Weette nog da we vroeger altijd me ons bomma naar de markt 

gingen?”, “ Zijme nog op tijd?”. Daarnaast blijft het ook steeds mogelijk om het pronominale subject te 

expliciteren: “Weette gij nog da we vroeger altijd me ons bomma naar de markt gingen”, “ Zijme wij nog op 

tijd?”.  

Om het onderscheid met de subjectsreduplicatie en -retriplicatie klaar te houden, hielden we ons bij de 

opmaak van het corpus aan deze parameters: is de werkwoordsvorm vrij van enclitische aanhechtingen en is 

er tegelijk sprake van een subjectverdubbeling, dan etiketteren we enkel met het label subjectsreduplicatie en 

-retriplicatie (“ Ik heb ‘k ik hard gewerkt vandaag”) . Is in de werkwoordsvorm enclitische versmelting 

merkbaar, zonder dat een subject wordt verdubbeld, dan labelden we met enclitische versmelting van 

persoonlijke pronomina in werkwoordsvormen (“Wa doede gij nu?”). In een geval als “Hebbekik nu geen 

beloning verdiend?” etiketteerden we met beide labels. Een cruciale kanttekening hierbij is echter wel dat we 

in de geest van het synchrone onderzoek dat we hier voeren, geen aandacht hebben besteed aan historische 

woordvormingsprocedés. Zoals Van Dijck (2007:94) aangeeft, schuilt in werkwoordsvormen als doede, die 

wij hier dus beschouwen als versmolten vormen, immers een Middelnederlandse, proclitische subjectsvorm 

du, wat de uiting “Wa doede gij nu?” in principe wel een dubbel etiket zou opgeleverd hebben.       

2.2.3.5. Reduplicatie van het negatiepartikel 

Om in de standaardtaal met behulp van een negatiepartikel de polariteit van een (deel) van een zin te 

converteren, bestaan in principe twee mogelijkheden: ofwel wordt met partiële negatie een inhoudelijk waar 

deel van een zin onwaar gemaakt (of omgekeerd), ofwel gebeurt datzelfde op zinsniveau via zinsnegatie (cf. 

§2.2.3.1.). Een combinatie van beide negatietypes hoeft overigens niet bij voorbaat tot ongrammaticaliteit te 

leiden, op voorwaarde althans dat er geen interferentie optreedt tussen het aparte bereik van elk 

negatiepartikel: “Ik heb haar niet met opzet niet uitgenodigd voor het feestje, ik heb haar simpelweg over het 

hoofd gezien”. Ook wanneer doelbewust twee negatiepartikels een ontkenning van de zin gaan ondermijnen, 

wordt de grammatica van het Nederlands niet geschonden: “Het is niet dat ik je niet vertrouw, maar dit doe 

ik liever zelf”. Anders is het wanneer onbewust dubbele negatie wordt ingezet. Zo is in tussentaal een 

opeenvolging van negatiepartikels met hetzelfde bereik gebruikelijk: “Gij hebt nooit geen portefeuille bij u 

als er betaald moet worden”  (ANS 1997b:1640-1642). Taeldeman (2008:36-37) voegt daaraan toe dat, 

hoewel minder verspreid, ook drie- tot vierdubbele negatie mogelijk is, voornamelijk in die dialectgebieden 
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waar behalve met een opeenvolging van volle negatiepartikels ook met de cluster ǝn…vol negatiepartikel 

kan worden ontkend: “Ik (ǝn) heb nooit niemand niemeer gezien van mijn vroegere klas”.  

2.2.3.6. Doorbreking van de V-pool 

Beschouwen we het Nederlands als een tangtaal, dan blijkt dat een zinsrelator verdeeld wordt over twee 

polen: de persoonsvorm of – in geval van een bijzin – het bindwoord neemt plaats in de eerste pool, alle 

andere werkwoordsvormen (in geval van een bijzin ook de persoonsvorm zelf) verzamelen als 

werkwoordelijke eindgroep in de V-pool. Eigen aan de standaardtaal is bovendien dat die eindgroep slechts 

in een beperkt aantal gevallen mag worden doorbroken door niet-werkwoordelijke elementen. In tussentaal 

daarentegen wordt een dergelijke verbale clustervorming frequent ondermijnd, mogelijkerwijs omdat men bij 

het ordenen van het middenveld van een zin niet uitgaat van de plaats van de hele werkwoordelijke 

eindgroep, maar slechts van de positie van het zinswerkwoord (Vandeweghe 2004:231-240). Vooraleer we 

de kwestie van naderbij bekijken, moet worden opgemerkt dat we bij de opmaak van het corpus enkel 

attestaties opnamen die een doorbreking van de V-pool in strikte zin bevatten: over de onderlinge volgorde 

van werkwoorden in de eindgroep spreken we ons niet uit, omdat dat soort doorbreking eerder een 

onderscheid tussen Algemeen Nederlands en Belgisch Nederlands blootlegt, veeleer dan een distinctie tussen 

Algemeen Nederlands en tussentaal (Vandeweghe 2004:231-240; De Sutter, Speelman & Geeraerts 2005). 

In principe kan een werkwoordelijke eindgroep slechts in vier gevallen (schijnbaar) worden doorbroken in de 

standaardtaal. Ten eerste gebeurt dat wanneer niet-verplicht groepsvormende werkwoorden effectief als niet 

groepsvormend worden gebruikt. Vergelijk de zin “De piloot schreeuwde dat hij het vliegtuig in de lucht 

probeerde te houden” (groepsvormend gebruikt proberen, dus geen doorbreking) met “De piloot schreeuwde 

dat hij probeerde het vliegtuig in de lucht te houden” (niet groepsvormend gebruikt proberen, dus 

doorbreking via de creatie van een beknopte bijzin). Daarnaast kunnen ook overloopconstructies waarbij 

plots van bijzins- naar hoofdzinsvolgorde wordt overgeschakeld door de beugel, althans in informele 

spreektaal: “Het schijnt dat de passagiers hebben samen een rozenkrans gebeden”. Ten derde ondermijnen 

ook inherent bij het hoofdwerkwoord horende elementen soms verbale clustervorming: een – eventueel 

richtingaanduidend – eerste deel van een scheidbaar samengesteld werkwoord (“Ik hoop dat ze mijn auto 

door de drukte niet hebben weg kunnen takelen”), een inherent deel van een scheidbaar samengestelde 

uitdrukking (“Het schijnt dat die piloot na de crash zijn overste is te lijf gegaan”), of een als bepaling van 

gesteldheid fungerend adjectief (“De voedselindustrie vindt niet dat ze alle Amerikanen heeft dik gemaakt”). 

Ten vierde kan ook de constructie aan het…infinitief worden doorbroken, meer bepaald door ofwel een 

adjectivistisch woord, ofwel door een lijdend voorwerp (althans wanneer dat een éénwoordig, onbepaald 

substantief betreft dat een soortnaam noemt en dat semantisch verbonden is aan de infinitief): “Celestje is 

weer aan het moe worden”, “ Het eten is bijna klaar, moeder is al bezig aan het saus binden” (Vandeweghe 

2004:238-239; ANS 1997b:949-953;1356-1363). 

In tussentaal gebeurt doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep frequenter en doortastender dan in AN. 

In het algemeen stelt de ANS (1997b:1358-1363) dat vooral inherent verbonden elementen die niet aan 
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bovenvermelde omschrijvingen voldoen als wig in aanmerking komen. Een voorbeeld daarvan is de zin “Ge 

zult maar morgen kunnen naar den Delhaize gaan, want vandaag heeft het personeel nog verlof”, met een 

inherent verbonden richtingsbepaling als breekelement. Daarnaast kan ook het tweede deel van een 

scheidbaar voornaamwoordelijk bijwoord opduiken in de V-pool: “Ik vind dat hij hem daar niet heeft mee 

kunnen onderscheiden van de rest”. Tot slot blijken ook objecten of bijwoordelijke bepalingen 

clustervorming te kunnen opschorten: “’t Schijnt da dienen traiteur heeft moeten al zijn zwart geld 

aangeven” en “Ik vind da ze moet op haar gemak fietsen, dan zal ze wél ver geraken” (ANS 1997b:1358-

1363).   

2.2.3.7. Expletief ‘van’ of ‘voor’ in beknopte bijzinnen met een te-infinitief 

In het Algemeen Nederlands kunnen vier groepen beknopte infinitiefzinnen van elkaar worden 

onderscheiden. Ten eerste zijn er kale beknopte infinitiefzinnen, waarbij een inleidend voegwoord 

achterwege blijft, bijvoorbeeld omdat de bijzin zelf direct object is bij een werkwoord dat een soort 

bemerken uitdrukt (“Armand heeft opgevangen niet meer aan de quiz te mogen deelnemen”). Ten tweede 

zijn er beknopte infinitiefzinnen met om als facultatief bindwoord: “Monti verdient het (om) premier te 

worden”. Zo’n facultatief om is o.a. mogelijk wanneer de bijzin een direct object of subject is bij de 

hoofdzin. Ten derde komen ook beknopte infinitiefzinnen voor waarin afhankelijk van de precieze aard 

ervan een logisch bindwoord als om, van of voor verplicht is. Met name blijkt om onder meer verplicht te 

zijn als de beknopte infinitiefzin nabepaling is bij een substantivistische kern (“Het was een dag om te 

zonnebaden aan het strand”) of bij onbepaalde pronomina (“Dat is niets om trots op te zijn”), als de 

beknopte infinitiefzin als bijwoordelijke bepaling met satellietfunctie fungeert (bijvoorbeeld als satelliet van 

doel, zoals in “Hij heeft zijn oldtimer verkocht om eens een wereldreis te kunnen maken”, of als satelliet van 

graadaanduidend gevolg, zoals in “Later bleek dat hij onvoldoende geld had om ook nog terug te keren naar 

huis”), en als de beknopte infinitiefzin een conditie uitdrukt (“Om eerlijk te zijn: hij was platzak”). Tot slot 

kan een beknopte infinitiefzin ook worden ingeleid door een vragend woord: “Ik vraag me af hoe eraan te 

beginnen”. (Vandeweghe 2004:329;332-335; ANS 1997a:548-549;557-559; ANS 1997b:856-857;899-

900;1110-1112; Taeldeman 2008:37-38).   

In tussentaal nu wordt in plaats van een verplicht om frequent voor gebruikt: “Het was nen dag voor te 

zonnen aan het strand”, “ Dat is niets voor trots op te zijn”, “ Hij heeft zijnen oldtimer verkocht voor ne keer 

ne wereldreis te kunnen maken”, “ Later bleek dat hij onvoldoende geld had voor ook nog terug te keren naar 

huis”, “ Voor eerlijk te zijn: hij was platzak”. Daarnaast verschijnt van vaak in plaats van facultatief om: 

“Monti verdient het van premier te worden” (Taeldeman 2008:37-38).  

2.2.3.8. Alternatief gebruik van ‘als’ 

Een tussentalige propositie als “Ze heeft eens een parachutesprong gedaan als ze twintig jaar was” wordt in 

de Nederlandse standaardtaal afgekeurd, omdat de incorporeerder als in de regel niet kan worden gebruikt 

om een eenmalige gebeurtenis uit het verleden weer op te roepen. Enkel wanneer een historisch presens deel 
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uitmaakt van de zin, is zo’n gebruikswijze wél mogelijk: “ Als Napoleon in 1815 de slag bij Waterloo 

verliest, komt er een definitief einde aan de Franse hegemonie in Europa”. In principe echter kan een als 

voegwoord van tijd fungerend als slechts in drie situaties worden gebruikt. Indien als gecombineerd wordt 

met een werkwoord in de verleden tijd, dan situeert het een gebeurtenis vóór het spreekmoment: er wordt 

dan een gewoonte of repetitieve handeling uit het verleden opgerakeld (“Als tante ons van school afhaalde, 

maakte ze hotdogs voor ons klaar”). Indien als gecombineerd wordt met een werkwoord in de 

tegenwoordige tijd, dan verwijst het ofwel naar een gebeurtenis die zal plaatsvinden ná het spreekmoment, 

ofwel naar een gewoonte of repetitieve handeling in het heden: “Als hij zijn bord heeft leeggegeten, mag je 

het dessert brengen”, “ Als we in Italië zijn, ontbijten we altijd in een cafeetje”. Om te refereren aan een 

eenmalige gebeurtenis in het verleden, dient in de standaardtaal steeds het voegwoord van tijd toen te worden 

gebruikt: “Ze heeft eens een parachutesprong gedaan toen ze twintig jaar was”. In tussentaal wordt dus ook 

in dat geval als gebruikt (ANS 1997a:550-554). 

2.2.3.9. Betrekkelijk pronomen ‘dat’ bij de-woorden  

Betrekkelijke voornaamwoorden kunnen in twee categorieën worden opgesplitst, zo lezen we in 

Vandeweghe (2004:319). Enerzijds onderscheiden we vragende (wie, wat, welk(e)), anderzijds aanwijzende 

relatieve pronomina (die, dat). Wat die laatste groep betreft, blijkt het voornaamwoord dat de verbinding te 

kunnen verzorgen met twee elementen die evengoed door die kunnen worden vergezeld: het-woorden die 

refereren aan personen (“Het getatoeëerde brein van de Camorra, die al jarenlang gezocht werd, is eindelijk 

opgepakt”), en collectiva die een meervoudig nomen voorafgaan (“Het kringetje bodybuilders die je nog 

dopingvrij kan noemen, slinkt elk jaar”). Daarnaast is er ook één geval waarin die opduikt terwijl je dat mag 

verwachten, namelijk bij diminutiefvormen van persoonsnamen: “Celestje, die moe aan het worden was, 

werd in haar bedje gelegd”. Doorgaans echter interfereren de gebruiksdomeinen van die en dat nauwelijks in 

AN: als algemene regel geldt dat het betrekkelijk pronomen die met een (eventueel impliciet) de-antecedent 

wordt gecombineerd, terwijl bij het dat-relativum een expliciet het-antecedent hoort. Genus en getal blijken 

in tussentaal daarentegen weinig doorslaggevend te zijn, getuige daarvan het in principe ongeoorloofde 

gebruik van dat bij de-woorden: “Da is nu ne keer nen auto da weinig geld kost en toch goe bolt” 

(Vandeweghe 2004:319; ANS 1997a:327-331). 

2.2.4. FONETISCH-FONOLOGISCHE KENMERKEN 

Als typische fonetisch-fonologische kenmerken van tussentaal tot slot beschouwen we: de procope van h-; de 

apo- of syncope van lege woorden; de apocope van de svarabhaktivocaal voor een klinker; de invoeging van 

n voor een initiële vocaal in een werkwoord of substantief; de alternatieve assimilatie; en de stemhebbende -t 

in de auslaut voor een vocaal. Ook deze kenmerken lichten we hieronder één voor één toe. 

2.2.4.1. Procope van h- 

“Jim eeft al eel wa meegemaakt in zijn leven” is onder meer omwille van de h-procopes een typische uiting 

in Vlaamse omgangstaal te noemen. Echter is het niet zo dat weglating van de stemloze, glottale fricatief h 
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aan het woordbegin per se moet worden afgekeurd in gesproken standaardtaal: Timmermans (2004:45) 

schrijft immers dat, wanneer ze onbeklemtoond zijn, woorden als haar, hem, hij en het perfect kunnen 

worden uitgesproken zonder de initiële h. Uiteraard betreft het hier wel uitzonderingen, zeker in vergelijking 

met de massale en veel consequentere h-wegval in tussentaal. Bovendien is een dergelijke procope van h- 

absoluut af te keuren in geschreven standaardtaal. Het is overigens opmerkelijk dat een h-procope vandaag 

zo veelvuldig voorkomt, want in feite is dat geen algemeen verschijnsel in de Vlaamse dialecten te noemen: 

Rys & Taeldeman (2007:7) benadrukken dat er h-eilanden te vinden zijn in zowel het Limburgse 

dialectgebied als in dat van de oostelijke Antwerpse Kempen. Dezelfde auteurs menen tot slot trouwens ook 

dat het vooral kleine, inhoudsloze woorden zijn die een woordinitiële h kwijtspelen.   

2.2.4.2. Apo- of syncope van lege woorden 

In het Algemeen Nederlands zijn er twee gevallen waarin de consonant /t/ kan wegvallen zonder dat 

daardoor een zorgvuldige uitspraak op de helling komt te staan (Timmermans 2004:44-45). Ten eerste kan 

de stemloze, alveolaire occlusief in kwestie tenzij tussen /m/, /n/, /l/ en /r/ wegvallen te midden van twee 

consonanten: een woord als /pɔstze:γǝl/ mag net zo goed als /pɔsze:γǝl/ worden gerealiseerd. Daarnaast mag 

ook in diminutieven van woorden die in de auslaut /-st/, /-ft/ of /-χt/ hebben de /t/ onuitgedrukt blijven: 

/vaχtjǝ/ of /vɑχje/. Gesakker als “Ma wa is da toch me da weer van tegenwoordig? Ik snap da allemaal nie 

meer” echter verraadt dat een dergelijke wegval in tussentaal niet tot die twee gevallen beperkt blijft, en zelfs 

niet tot die ene medeklinker. Rys & Taeldeman (2007:6) stellen inderdaad dat apocope van functiewoorden 

die in het AN op -t eindigen frequent voorkomt in Vlaamse omgangstaal: als een volgend woord begint met 

een medeklinker, of als er simpelweg geen woord volgt, worden wat, dat, niet en met veelal uitgesproken als 

/wa/, /da/, /ni:/ en /mɛ/. Zoals uit de voorbeeldzin blijkt, zijn daarnaast ook apocopes van consonanten 

mogelijk bij woorden die niet eindigen op -t, zoals /ma/ (maar). De Caluwe (2006:19) voegt daar nog /it/ 

(iets), /γu:/ (goed) en /altɛ.i/ (altijd) aan toe.  

Het wegvallen van /t/ wordt in de standaardtaal dus slechts in twee gevallen gedoogd, en bovendien enkel 

middels een syncopering (in geen geval via apocopering). Ook enkele andere consonanten kunnen in 

principe zonder sanctionering worden gesyncopeerd in het Algemeen Nederlands. Zo demonstreert 

Timmermans (2004:45) ten eerste een aanvaardbare h-syncope in woorden als /bo:tǝram/ (boterham) en 

/mɛ.ine:r/ (mijnheer). In de meeste samenstellingen wordt de /n/ niet uitgesproken, hoewel die wel 

geschreven wordt: /panǝkuk/ (pannenkoek) en /bu:rǝzon/ (boerenzoon). Tot slot kan in /ɪnt/ (inkt) de /k/, 

/amt/ (ambt) de /b/ en /ɛrt/ (erwt) de /w/ achterwege blijven. Wat in ieder geval niet mogelijk is in 

standaardtaal, maar afgaand op De Caluwe (2006:19) wel gebruikelijk is in tussentaal, is de syncopering van 

/l/ in als: “As ik em ier nog ene keer zie, dan wring ik zijne nek om!”    

2.2.4.3. Apocope van de svarabhaktivocaal voor een klinker 

Focussen we niet op de wegval van auslautende consonanten, maar integendeel op de apocopering van de 

sjwa, dan blijkt ook dát een inherent kenmerk te zijn van tussentaal. Rys & Taeldeman (2007:6) preciseren 
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dat zo’n svarabhaktivocaal in Vlaamse omgangstaal onuitgedrukt kan blijven in de absolute auslaut van een 

woord, als tenminste het daaropvolgende woord met een vocaal begint; op die manier worden beide woorden 

a.h.w. aan elkaar gesoldeerd. Ons inziens is een dergelijke apocopering bovendien volstrekt motiveerbaar: 

tussentaal is tot nader orde een bij uitstek spreektalige variëteit, en dus speelt pragmatisme een erg 

belangrijke rol bij de overdracht van informatie. Kan een boodschap vloeiender én tegelijk 

woordeconomischer worden meegedeeld, dan komt dat het gesprek alleen maar ten goede. Miscommunicatie 

riskeer je met de weglating van een eind-sjwa op het eerste gezicht ook niet, aangezien het de minst heldere 

vocaal uit ons klanksysteem is. Het lijkt ons te kort door de bocht om hier ook nog een link te gaan 

suggereren met het deflexieproces en de daaropvolgende verdoffing en eliminatie van eindlettergrepen, maar 

het minste wat je kan zeggen is dat zinnen als “Z’is naar den bakker”, “ G’oopt toch altijd da ge ne keer de 

lotto wint” en “W’ebben eindelijk onz’abonnement kunnen doorverkopen” niet volledig uit de lucht gegrepen 

hoeven te zijn.   

2.2.4.4. Invoeging van ‘n’ voor een initiële vocaal in werkwoord of substantief 

Wat de uitspraak van een woordfinale -n in voornamelijk werkwoorden en meervoudige substantieven 

betreft, is een spreker van de standaardtaal in principe vrij om te kiezen: ofwel laat hij/zij die -n vallen, ofwel 

wordt het woord tot op het einde toe duidelijk gearticuleerd. Timmermans (2004:45) herkent niettemin twee 

tendensen: als het volgende woord begint met een consonant, wordt de -n meestal weggelaten (“We moete(n) 

de boeke(n) neerlegge(n)”). Volgt echter een vocaalinitieel element, dan wordt een op -n auslautend woord 

meestal volledig uitgesproken, zeker als dat een eerste persoon enkelvoud van het presens betreft (“Ik 

bereken al ure(n) wat het totale volume van het Louvre moet zijn, maar nog steeds maak ik foute(n)”). Je zou 

kunnen zeggen dat in Vlaamse omgangstaal die tweede tendens wordt uitgebreid, in die zin dat ook 

werkwoordsvormen of substantieven die in de standaardtaal helemaal niet op -n eindigen, voor een 

vocaalinitieel woord toch insertie van de nasale consonant in kwestie kennen: “Vroeger maakte[n] ik in de 

winter altijd erwtensoep klaar”, “ Voetbalde[n] (h)ij altijd al bij Lokeren?”, “ Den dokter denkt dat het geen 

beroerte[n] is” (De Caluwe 2006:20).    

2.2.4.5. Alternatieve assimilatie 

Timmermans (2004:31) maakt gewag van drie zaken die een verzorgde uitspraak van standaardtaal in het 

gedrang kunnen brengen: uitspraakstoornissen (lispelen), een merkbaar streekgebonden articulatie, en een 

verkeerde toepassing van de assimilatieregels. Voor wat dat laatste criterium betreft, willen we wijzen op het 

onderscheid dat in het Algemeen Nederlands wordt gemaakt tussen progressieve en regressieve sandhi. Het 

verschijnsel waarbij een klank wordt beïnvloed door en in de richting van een onmiddellijk daaraan 

voorafgaande klank, heet progressieve assimilatie: /œ.ytγɑŋ/ (uitgang) bijvoorbeeld wordt /œ.ytχɑŋ/ door 

invloed van de stemloze, alveolaire occlusief /t/ op de stemhebbende, velaire fricatief /γ/. Het verschijnsel 

vervolgens waarbij een klank wordt beïnvloed door en in de richting van een onmiddellijk daaropvolgende 

klank, heet regressieve assimilatie: /zɑkduk/ (zakdoek) wordt /zɑgduk/ door invloed van de stemhebbende, 

alveolaire occlusief /d/ op de stemloze, velaire occlusief /k/. Nu is het in de standaardtaal zo dat bij contact 
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tussen twee consonanten normaliter een stemloos eindproduct wordt bekomen. Stemhebbende fricatieven 

bijvoorbeeld zullen onder invloed van een voorafgaande stemloze obstruent zelf ook stemloos worden: 

/ɔpvu:dɪŋ/ (opvoeding) wordt zo /ɔpfu:dɪŋ/. Toch moet in één geval regressief geassimileerd worden i.p.v. 

progressief: wanneer ofwel de stemhebbende, bilabiale occlusief /b/, ofwel de stemhebbende, alveolaire 

occlusief /d/ als tweede segment opduikt in een consonantisch assimilatieproces, is bijvoorbeeld een daaraan 

voorafgaande, stemloze obstruent genoodzaakt stemhebbend te worden. Zo moet /hœ.ysdi:r/ (huisdier) als 

/hœ.yzdi:r/ worden uitgesproken. Typisch voor tussentaal is nu dat voornamelijk de assimilatie van de cluster 

/td/ een stemloos i.p.v. een stemhebbend eindproduct oplevert, dat er m.a.w. progressief i.p.v. regressief 

wordt geassimileerd: “Hij zegt [t]at [t]at voort[t]urend gebeurt in tussentaal” (Timmermans 2004:41-42; Rys 

& Taeldeman 2007:6-7).    

2.2.4.6. Stemhebbende -t in auslaut voor vocaal 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Engels kent het Nederlands wél het fenomeen van de 

auslautverscherping: een stemhebbende obstruent wordt stemloos op het einde van een woord dat door een 

pauze wordt gevolgd: /ɛ.ilandǝn/ (eilanden) wordt /ɛ.ilant/ (eiland). Indien echter een stemloze fricatief in de 

auslaut van een woord staat, en binnen datzelfde woord bovendien wordt voorafgegaan door een vocaal, dan 

is voicing van die fricatief niet verplicht, maar wel mogelijk, op voorwaarde dat een direct daaropvolgend 

woord begint met een vocaal: /mʌfɛnɔ.ud/ (muf en oud) wordt dus eventueel uitgesproken als /mʌvɛnɔ.ud/ 

(Timmermans 2004:42-43). In tussentaal blijken alweer aparte wetten te gelden, zo illustreren Rys & 

Taeldeman (2007:6): de functiewoorden dat, met, wat en niet worden in Vlaamse omgangstaal erg frequent 

uitgesproken met een stemhebbende slotmedeklinker, namelijk wanneer ze een niet-enclitisch woord met 

initiële vocaal voorafgaan: “Me[d] al da dansen zijn ekik eel moe geworden”, “ Het is wel zo da nie[d] 

iedereen elken dag drie keer kan eten” en “Wa[d] is er nu weeral gebeurd?”. Wanneer op de functiewoorden 

in kwestie een enclitisch woord volgt met initiële vocaal, wordt de auslaut opnieuw wél verscherpt: “Weette 

al dat (h)ij een nieuw lief heeft?”.  
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3. ANALYSE PER MEDIUM 

Is er in publieke media een (homo- of heterogene) geschreven tussentalige variëteit identificeerbaar? In 

hoeverre kan er in dat geval gesproken worden van een overlap met gesproken Verkavelingsvlaams? Wie 

maakt gebruik van een dergelijke Nederlandse schrijftaal met infiltraties van gesproken omgangstaal? Waar 

is de schrijftaal precies vatbaar voor spreektalige kenmerken? Op welke wijze immigreren typisch 

tussentalige features op typografisch vlak in een standaardtalige omgeving? Waarom – hetzij onbewust of 

niet-geïntendeerd, hetzij doelbewust of geïntendeerd – vindt een dergelijke grensverlegging plaats, d.w.z. 

waarom gaan elementen die in feite niet tot de schrijftaal behoren maar tot de spreektaal beperkt zijn, tóch 

deel uitmaken van geschreven Nederlands? In deze derde paragraaf deconstrueren we de vragencluster en 

gaan we per medium op zoek naar antwoorden. Aan de analyse van elk subcorpus is telkens ook een 

toelichting bij enkele mediumspecifieke eigenschappen gekoppeld, omdat zij mee een rol kunnen spelen bij 

het eigenlijke gebruik van geschreven tussentaal. 

3.1. KRANTEN 

In dit kapittel concentreren we ons eerst op het krantencorpus, bestaande uit tussentalige attestaties die zijn 

verschenen in de Vlaamse, nationaal verspreide kranten De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van 

Antwerpen en Het Laatste Nieuws, van maandag 8 oktober 2012 t.e.m. het weekend van 13 en 14 oktober 

2012. Omdat we in hoofdzaak kwalitatief willen werken, en omdat een inplanting van cijfermatige gegevens  

in de lopende tekst tot een onoverzichtelijke kakofonie van woord en beeld zou leiden, hebben we besloten 

de diagrammen en grafieken die we per krant opmaakten niet in de tekst zelf weer te geven, maar steeds in 

het krantencorpus voor inzage beschikbaar te houden. Echter menen we dat een globaal overzicht van het 

cijfermateriaal dat we voor alle kranten samen bijeensprokkelden hier geen overbodige luxe is. Op bladzijde 

47 wordt schematisch weergegeven welke tussentaalkenmerken zijn aangetroffen in de geanalyseerde 

dagbladen, en hoeveel er daarvan systematische reproducties zijn. Op bladzijde 48 wordt allereerst 

schematisch weergegeven hoeveel tussentaalgeïnfiltreerde uitingen we hebben aangetroffen per soort bericht 

en per katern. Daarnaast is ook aangegeven wie telkens de gebruiker is van zo’n uiting. Tot slot hebben we 

de tussentaalkenmerken die al op bladzijde 47 worden toegelicht op pagina 48 nogmaals in een diagram 

geplaatst, maar maakten we dit keer een onderscheid tussen de typografisch gemarkeerde, en de typografisch 

niet-gemarkeerde features.  
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3.1.1. SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN VAN HET MEDIUM 

Vooraleer we ingaan op het specifieke karakter en doelpubliek van elk onderzocht dagblad, willen we hier al 

een tweetal algemene wetenswaardigheden meegeven. Allereerst merken we op dat artikels in eender welke 

krant van lengte kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke inhoud en nieuwswaarde ervan. Dat 

impliceert dat het eventuele gebruik van tussentaal – bijvoorbeeld de reduplicatie van het negatiepartikel, of 

het gebruik van een expletief dat, twee kenmerken die meer lettertekens bevatten dan standaardtalige 

alternatieven – doorgaans dus niet door meer of minder beschikbare ruimte wordt gestuurd: een woordje 

meer of minder kan best. Ook moet hier al worden vermeld dat de week waarin we de kranten op geschreven 

tussentaal hebben gescreend, een ‘politieke’ week was: dag per dag nam de verkiezingskoorts toe, met een 

apotheose op zaterdag 13 oktober 2012, de dag voor de Vlaamse gemeenteraadsverkiezingen. Het lijdt geen 

twijfel dat daardoor het aandeel politiek nieuws in alle kranten buitenproportioneel groot was, ook in die 

kranten waarin normaliter weinig aandacht aan politiek wordt besteed. Zoals verderop zal blijken, had dat 

ook een weerslag op de aangetroffen tussentaligheden. 

De vier kranten die we selecteerden hebben stuk voor stuk een particulier karakter. De Standaard 

bijvoorbeeld is een Vlaams dagblad met intellectuele signatuur. Afgaand op de door ons willekeurig 

geselecteerde uitgaven heeft deze kwaliteitskrant een gemiddelde lengte van 73 bladzijden. De Standaard 

geldt als een zakelijke, informatieve krant, en bericht vooral over (politiek) nieuws. Sportnieuws blijkt in 

grote mate (letterlijk) overeen te stemmen met dat van Het Nieuwsblad. Het Nieuwsblad is een Vlaamse 

krant die zich richt op een breder publiek dan De Standaard. In gemiddeld 80 bladzijden gaat vooral grote 

aandacht naar sportnieuws, en dan hoofdzakelijk naar voetbal en wielrennen. Gazet van Antwerpen 

vervolgens is een Vlaams dagblad dat gemiddeld 68 bladzijden telt. In vergelijking met andere kranten gaat 

hier merkbaar meer aandacht naar nieuws uit de stad Antwerpen en omstreken. Het Laatste Nieuws tot slot 

telt gemiddeld 55 bladzijden, waarin ook aardig wat aandacht wordt besteed aan showbizznieuws. 

Op basis van enquêtes die in opdracht van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) in de loop van 

vorig jaar zijn afgenomen en verwerkt, kunnen we uitspraak doen over het specifieke publiek dat elk van 

deze dagbladen aantrekt. Voor de duidelijkheid doen we dat a.d.h.v. een staafdiagram waarin we cijfermatige 

gegevens van de bewuste surveys inpasten (CIM 2013). 
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Het CIM stelt vast dat in 2012 goed 379.600 mensen als 

worden bestempeld: personen die de dag voor het onderzoek van CIM nog een exemplaar van deze krant 

doorbladerden. Erg opvallend is dat dit dagblad relatief veel lezers met een hoog

aantrekt: in vergelijking met cijfers van de andere onderzochte kranten maken in 

dubbel zoveel kaderleden deel uit van het lezersbestand. 

directieleden, industriëlen, mensen met een vrij beroep, en personen die zelf meerdere mensen in dienst 

hebben, grijpen naar deze kwaliteitskrant. In principe zijn dit ook mensen met een vrij hoge scholingsgraad

d.w.z. mensen die in feite over genoeg capaciteiten beschikken om de standaardtaal correct onder de knie te 

krijgen. Kijken we vervolgens naar de andere kant van het demografisch

we dat voornamelijk Het Laatste Nieuws 

7,4% van de 1.162.800 readers last period 

essentialiserend kunnen we zeggen dat deze personen vaak een eerder lage plaats innemen o

economische ladder (CIM 2013).     

Vervolgens kunnen we ook de voornaamste beroepsgroepen bekijken die zich tussen die twee uitersten 

bevinden, namelijk de bedienden en arbeiders. Mensen met eerstgenoemd statuut verrichten veelal 

intellectuele arbeid. Het zijn personen met een zekere scholingsgraad, die ook aan een eerder hoog sociaal

economisch profiel beantwoorden. Arbeiders daarentegen zijn vaker ongeschoold, of hebben een relatief 

bescheiden opleiding genoten. Zij verrichten vooral handenar

maar we denken te mogen aannemen dat tussentaalsprekende arbeiders veeleer niet

maken van Vlaamse omgangstaal, terwijl tussentaalsprekende bedienden dat eerder geïntendeerd doen. Als 

we bovenstaand diagram nu bekijken, valt op dat het aandeel arbeiders beduidend hoger is in 

Nieuws dan in de andere gescreende kranten. 
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. Erg opvallend is dat dit dagblad relatief veel lezers met een hoog-sociaal economisch profiel 

aantrekt: in vergelijking met cijfers van de andere onderzochte kranten maken in 

dubbel zoveel kaderleden deel uit van het lezersbestand. In concreto wil dat zeggen dat tamelijk veel 

directieleden, industriëlen, mensen met een vrij beroep, en personen die zelf meerdere mensen in dienst 

hebben, grijpen naar deze kwaliteitskrant. In principe zijn dit ook mensen met een vrij hoge scholingsgraad

d.w.z. mensen die in feite over genoeg capaciteiten beschikken om de standaardtaal correct onder de knie te 

krijgen. Kijken we vervolgens naar de andere kant van het demografisch-professionele spectrum, dan zien 

Het Laatste Nieuws relatief goed scoort bij werklozen en andere niet

readers last period van deze krant is niet actief op de arbeidsmarkt. Enigszins 

essentialiserend kunnen we zeggen dat deze personen vaak een eerder lage plaats innemen o

 

Vervolgens kunnen we ook de voornaamste beroepsgroepen bekijken die zich tussen die twee uitersten 

bevinden, namelijk de bedienden en arbeiders. Mensen met eerstgenoemd statuut verrichten veelal 

arbeid. Het zijn personen met een zekere scholingsgraad, die ook aan een eerder hoog sociaal

economisch profiel beantwoorden. Arbeiders daarentegen zijn vaker ongeschoold, of hebben een relatief 

bescheiden opleiding genoten. Zij verrichten vooral handenarbeid. Er zullen absoluut uitzonderingen zijn, 

maar we denken te mogen aannemen dat tussentaalsprekende arbeiders veeleer niet

maken van Vlaamse omgangstaal, terwijl tussentaalsprekende bedienden dat eerder geïntendeerd doen. Als 

enstaand diagram nu bekijken, valt op dat het aandeel arbeiders beduidend hoger is in 

dan in de andere gescreende kranten. De Standaard telt dan weer relatief gezien het meeste aantal 
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worden bestempeld: personen die de dag voor het onderzoek van CIM nog een exemplaar van deze krant 

sociaal economisch profiel 

aantrekt: in vergelijking met cijfers van de andere onderzochte kranten maken in De Standaard ongeveer 

In concreto wil dat zeggen dat tamelijk veel 

directieleden, industriëlen, mensen met een vrij beroep, en personen die zelf meerdere mensen in dienst 

hebben, grijpen naar deze kwaliteitskrant. In principe zijn dit ook mensen met een vrij hoge scholingsgraad, 

d.w.z. mensen die in feite over genoeg capaciteiten beschikken om de standaardtaal correct onder de knie te 

professionele spectrum, dan zien 

atief goed scoort bij werklozen en andere niet-actieve personen: 

van deze krant is niet actief op de arbeidsmarkt. Enigszins 

essentialiserend kunnen we zeggen dat deze personen vaak een eerder lage plaats innemen op de sociaal-

Vervolgens kunnen we ook de voornaamste beroepsgroepen bekijken die zich tussen die twee uitersten 

bevinden, namelijk de bedienden en arbeiders. Mensen met eerstgenoemd statuut verrichten veelal 

arbeid. Het zijn personen met een zekere scholingsgraad, die ook aan een eerder hoog sociaal-

economisch profiel beantwoorden. Arbeiders daarentegen zijn vaker ongeschoold, of hebben een relatief 

beid. Er zullen absoluut uitzonderingen zijn, 

maar we denken te mogen aannemen dat tussentaalsprekende arbeiders veeleer niet-geïntendeerd gebruik 

maken van Vlaamse omgangstaal, terwijl tussentaalsprekende bedienden dat eerder geïntendeerd doen. Als 

enstaand diagram nu bekijken, valt op dat het aandeel arbeiders beduidend hoger is in Het Laatste 

telt dan weer relatief gezien het meeste aantal 
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Tot slot kunnen we nog stellen dat de klantenbestanden van Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen vrijwel 

identiek zijn aan elkaar. Of het nu gaat om het relatieve aandeel zelfstandigen, bedienden of studenten, zowel 

in het dagblad dat 1.012.700 readers last period telt als in de Gazet die er 391.200 telt, zijn het er telkens 

ongeveer evenveel. We onthouden dat alle onderzochte kranten duidelijk tot het overt district van de 

publieke communicatie behoren, en dat vooral De Standaard en Het Laatste Nieuws een erg particulier 

doelpubliek bereiken. De overige twee kranten hebben een minder uitgesproken karakter, met slechts kleine 

nuanceverschillen in de samenstelling van het publiek (CIM 2013).  

3.1.2. WIE IS DE GEBRUIKER VAN GESCHREVEN TUSSENTAAL? 

In principe zijn het uiteraard de journalist en de eindredacteurs die verantwoordelijk zijn voor het verschijnen 

van soap-Vlaams in de krant: volgen zij consequent de regels van de Nederlandse standaardtaal, dan zal een 

dagblad geen infiltratie van tussentaal kennen. Echter kan een journalist er in bepaalde omstandigheden – 

bewust of onbewust – voor ‘kiezen’ wél doorsijpeling van die Vlaamse omgangstaal te gedogen in een 

krantenartikel. Op dat moment is het mogelijk om nauwkeuriger te gaan bepalen wie nu precies de gebruiker 

is van die geschreven tussentaal: het kan de journalist zelf zijn die in zijn tekst omgangstaal laat 

doorschemeren, bijvoorbeeld in die regels van een interview waarin hijzelf aan het woord is, maar net zo 

goed kan hij het tussentaalgebruik van een geïnterviewde persoon handhaven of in min of meer dezelfde 

bewoordingen reproduceren in de krant. Als we een geval van schrijftalige tussentaal aantroffen, gingen we 

daarom steeds op dezelfde manier tewerk: met een eerste label identificeerden we de gebruiker als mannelijk 

of vrouwelijk. Vervolgens specificeerden we de identiteit van die gebruiker met een tweede label, dat 

onderscheid maakt tussen een schrijvende autoriteit (de journalist in kwestie), een geïnterviewde, een niet-

geïnterviewd persoon, een lezer (iemand die zijn opinie inzendt via een lezersbrief) of een fictief personage 

(bijvoorbeeld een figuur in een cartoon). Tot slot deden we ook uitspraak over het sociaal-economische 

profiel van die gebruiker, dat hoog, neutraal of laag kon zijn. Bij onduidelijkheid kozen we in elk van die 

drie gevallen voor een aanduiding met een vraagteken ?. 

Allereerst blijkt dan dat hoofdzakelijk mannen de gebruikers zijn van geschreven tussentaal (cf. de op p.47 

en p.48 ingesloten grafieken). Van de in totaal 292 uitingen waarin omgangstaal opdook, werden er liefst 200 

(68,49%) gerealiseerd door een mannelijk persoon. In 42 gevallen (14,38%) bleek een vrouw aan het woord 

te zijn, en in de resterende 50 gevallen (17,12%) bleek het onmogelijk om de identiteit – althans het geslacht 

– van de gebruiker te achterhalen. Veelal was dat laatste het geval wanneer in een artikel dat niet van de 

naam of de traceerbare initialen van de schrijvende autoriteit was voorzien, net die schrijvende autoriteit aan 

het woord was. Toegegeven: het zou kunnen dat er simpelweg meer mannen dan vrouwen voor Vlaamse 

kranten werken, en dat daardoor mannen zo goed scoren. Toch gaan we ervan uit dat in de verschillende 

dagbladen op een week tijd toch ook heel wat vrouwen hun zegje hebben mogen doen, is het niet als 

schrijvende autoriteit, dan wel als geïnterviewde. Het aandeel mannen en het aandeel vrouwen zal daardoor 

uiteindelijk min of meer genivelleerd zijn. De vraag kan dan gesteld worden waarom mannen meer 

tussentaal gebruiken dan vrouwen. Naar een antwoord is het gissen, maar één hypothese willen we toch 
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meegeven. Gesteld dat ook nu nog vrouwen taalgevoeliger zijn dan mannen, en gesteld dat ze ook nu nog, 

net als ten tijde van de standaardiseringsgolf in Vlaanderen, sneller dan mannen overschakelen op een 

prestigieuzer taalvariëteit, dan zou het in principe mogelijk zijn dat mannen meer tussentaal gebruiken dan 

vrouwen. Naar analogie met het Vlaanderen van de jaren ’50-’60 zou dan immers Vlaamse omgangstaal als 

een minder prestigieuze variëteit kunnen worden gezien dan de Nederlandse standaardtaal. Wanneer 

vrouwen dan voor de krant schrijven of door een journalist(e) worden geïnterviewd, hanteren ze 

mogelijkerwijs meer standaardtaal dan wanneer mannen zich in diezelfde situatie bevinden. 

Ten tweede tekent zich een opvallend patroon af bij de precieze gebruiker van geschreven tussentaal. 

Immers, in 158 van de 292 uitingen waarin tussentaal is aangetroffen (54,11%), is het de schrijvende 

autoriteit zelf die aan het woord is. Concreet wil dat zeggen dat in iets meer dan de helft van de gevallen de 

journalist er zelf voor kiest Vlaamse omgangstaal te gebruiken, los van (het taalgebruik van) een eventuele 

geïnterviewde. Het is tijdens zijn of haar eigen spreekbeurt dat tussentaal infiltreert. In 124 gevallen 

(42,47%) is het dan weer wel de geïnterviewde die de eigenlijke gebruiker is van tussentaal. Dankzij een 

dagbladschrijver die er omwille van diverse redenen (cf. §3.1.6.) voor opteert de uitspraken van zijn of haar 

geïnterviewde zo letterlijk mogelijk te transponeren op papier, verschijnt die tussentaal dan ook in 

geschreven vorm in de krant. Vervolgens blijken ook lezersbrieven die tussentaal bevatten te worden 

opgenomen in dagbladen, wat enigszins opvallend kan worden genoemd, aangezien een krant zulke brieven 

naar eigen goeddunken mag redigeren. Met 7 uitingen (2,40%) houden de lezers die tussentaal hanteren nog 

net enkele fictieve personages af (3 van de 292 uitingen, of 1,03%). 

Tot slot rest dan nog het sociaal-economische luik in het identificatieproces van de gebruiker van geschreven 

tussentaal. De grootste groep hier is niet toevallig – ook schrijvende autoriteiten rekenden we namelijk tot dit 

profiel – die van de personen met een neutrale sociaal-economische status: 201 van de 292 met tussentaal 

geïnfiltreerde uitingen (68,84%) werden gerealiseerd door journalisten, nobele onbekenden, zelfstandigen, 

arbeiders, gepensioneerden et cetera. Een veel kleinere groep vervolgens bestaat uit personen met een hoog 

sociaal-economisch profiel: met 89 uitingen maakten o.a. politici, Bekende Vlamingen en businesslui 

30,48% van de gebruikers van geschreven tussentaal uit. In totaal troffen we slechts 1 uiting met tussentaal 

aan die afkomstig was van een persoon met een laag sociaal-economisch profiel (0,34%), en tot slot was er 

ook nog 1 met tussentaal geïnfiltreerde uitspraak waarvan we de gebruiker niet met zekerheid konden linken 

aan één van de door ons ingestelde categorieën (0,34%).          

3.1.3. WELKE TUSSENTAALKENMERKEN INFILTREREN IN SCHRIJFTAAL? 

Het zijn voornamelijk mannelijke schrijvende autoriteiten met een neutraal sociaal-economisch profiel die 

gebruik maken van geschreven tussentaal. Uiteraard willen we weten hoe die geschreven tussentaal er dan 

precies uitziet, en daartoe gaan we op twee manieren te werk. Allereerst bekijken we vanop een zekere 

afstand het globale karakter van de tussentaalinfiltratie, dit om zicht te krijgen op algemene tendensen. 

Daarna gaan we gedetailleerder en per aanwezig tussentaalkenmerk op zoek naar meer exacte informatie 

omtrent de gedaante die geschreven tussentaal aanneemt. Met de bevindingen die we in deze paragraaf 



53 | P a g i n a  

 

zullen doen, hopen we uiteindelijk zicht te krijgen op de mate waarin van een overlap tussen gesproken en 

geschreven tussentaal kan worden gesproken.  

3.1.3.1. Tussentaalinfiltratie: globaal 

In de geslecteerde dagbladen die we een week lang analyseerden, troffen we in totaal 345 attestaties van 

geschreven tussentaal aan, waarvan we er echter wel 144 beschouwden als systematische reproductie 

(41,74%). Concreet betekent dat dat in de overige taaluitingen een journalist of redacteur de infiltratie van 

soap-Vlaams heeft toegestaan, zonder dat hij of zij daar in principe tot genoopt was: in geen van die uitingen 

verschijnt immers een tussentalige titel, een vaste verbinding, een naam van een taverne of iets dergelijks, 

waardoor de schrijvende autoriteit eigenlijk steeds de mogelijkheid had om een standaardtalig alternatief te 

gaan verzinnen. Het hoge aandeel systematische reproducties toont echter al aan dat een journalist in veel 

gevallen die keuze niet of toch veel minder had, en daarom bijna werd gedwongen tot het gebruiken van 

tussentaal. Als we dan de spreiding van die aangetroffen tussentaligheden bekijken op categoriaal niveau, 

dan ligt het zwaartepunt overduidelijk in de morfologische afdeling, met 302 attestaties op een totaal van 345 

(87,54%). De best gevulde categorie die daarop volgt, is de syntactische, die met slechts 18 

tussentaalfeatures (5,22%) nog net de lexicale categorie voorblijft (17 attestaties, of 4,93%). Tot slot vonden 

ook 8 fonetisch-fonologische tussentaligheden hun weg naar ons corpus (2,32%). 

In de tussentalige categorie die betrekking heeft op de woordvorming, zijn vier verschillende kenmerken te 

onderscheiden die flagrant veel zijn aangetroffen: van de alternatieve diminuering op -ke  vonden we liefst 

94 voorbeelden in de onderzochte Vlaamse dagbladen (27,25%) [a], terwijl we op 91 tussentalige 

lidwoorden zijn gestuit (26,38%) [b]. Ook omgangstalig gedeclineerde adjectieven, possessieven of 

demonstratieven scoren met 61 attestaties relatief hoog (17,68%) [c], net als het ge/gij-u-uw-systeem, dat in 

totaal 51 keer is aangewend (14,78%) [d]. Kijken we enkel naar de niet-geconditioneerde tussentaligheden, 

d.w.z. naar die uitingen waarin tussentaal is gebruikt zonder dat dat effectief hoefde, dan scoren het ge/gij-u-

uw-systeem en de alternatieve diminuering op -ke hoogst.  

[a] “Ik heb nu drie boerinnekes in spe”, stelt hij met 

plezier vast. [Het Laatste Nieuws, 08-10-2012] 

[b] Meestal is dat onschuldig, met den bompa die vele 

uren heeft rondgereden met zijn oogappel. [Het 

Nieuwsblad & De Standaard, 12-10-2012] 

[c] Krucor wil een nieuw industriezone aanleggen tussen 

de Hogenakkerhoek en de Galgenstraat. [Het Laatste 

Nieuws, 10-10-2012] 

[d] ’Soms zei hij lachend: gij zijt mijne zoon’ [De 

Standaard, 08-10-2012] 

Naast die brede morfologische kern, duiken in dezelfde categorie ook nog twee perifere kenmerken op: het 

alternatieve gebruik van (imperatief)vormen van het werkwoord zijn [a], en het alternatieve gebruik van 

omgangstalige reflexieve pronomina [b]. Van dat eerste type verschijnen 3 voorbeelden (0,87%), van het 

tweede slechts 2 (0,58%).  

[a] “[…] ‘Ik lig hier op de grond, maak dat ge hier zijt!’, 

riep ze in de telefoon.” [Gazet van Antwerpen, 08-10-

2012] 

[b] ’Ze zei dat ze haar verslikt had. […].’ [Het Nieuwsblad, 

08-10-2012] 
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Vervolgens zijn ook 18 syntactische tussentaligheden geïnfiltreerd in krantentaal (5,22%). Op een totaal van 

345 features is dat relatief weinig, en in tegenstelling tot bij de morfologische afdeling is het hier dan ook 

veel minder relevant een onderscheid aan te brengen tussen kern en periferie. Desalniettemin valt het op dat 

12 van die 18 grammaticale afwijkingen van de standaardtaal een doorbreking van de werkwoordelijke 

eindgroep betreffen (3,48% van het totale krantencorpus) [a]. De overige tussentaligheden van deze categorie 

zijn verdeeld over vier kenmerken: de alternatieve positionering van het negatiepartikel niet of aanverwanten 

(2 attestaties, of 0,58%) [b], het gebruik van een expletief van of voor in beknopte bijzinnen met een te-

infinitief (2 attestaties, of 0,58%) [c], de enclitische versmelting van persoonlijke pronomina in 

werkwoordsvormen (1 attestatie, of 0,29%) [d], en het gebruik van een betrekkelijk pronomen dat bij de-

woorden (1 attestatie, of 0,29%) [e]. 

[a] ‘[…] Als we ons best blijven doen moet dat lukken, er 

is vanuit de club geen druk dat we moeten een 

periode pakken of dat we moeten kampioen spelen.’ 

[Het Nieuwsblad, 09-10-2012] 

[b] “[…] Enkele jaren geleden moesten we met zo’n 

aanpak niet afkomen.” [Gazet van Antwerpen, 09-10-

2012] 

[c] Nochtans belette dit Sasja niet van tegen leider 

Bocholt een dijk van een wedstrijd te spelen. [Het 

Nieuwsblad, 08-10-2012] 

[d] Een woord hier en daar, af en toe onderbroken met 

een ‘Ha, zie, de Guy, wa doedegij hier’. [Het Laatste 

Nieuws, 12-10-2012] 

[e] ‘Barco kills: dit festival wordt gesponsord met 

bloedgeld’, stond te lezen op het spandoek van 

enkele actievoerders dat door de politie snel werden 

verwijderd. [Het Nieuwsblad, 10-10-2012] 

Binnen de lexicale afdeling vervolgens hebben we geen verder onderscheid gemaakt in tussentalige 

kenmerken, vanwege het arbitraire en uiterst verscheidene karakter van dit soort soap-Vlaams. Verderop 

willen we wel een differentiatie proberen aanbrengen in de verschillende tokens van dit lexicale type (cf. 

§3.1.3.2.2.), maar voorlopig volstaan een tweetal voorbeelden van de categorie die met 17 features (4,93%) 

op een derde plaats strandt [a][b].  

[a] Als technieker heb ik heel wat ervaring verzameld in 

alles wat met infrastructuur te maken heeft: wegen, 

gebouwen, enz. [De Standaard, 09-10-2012] 

[b] ‘Ja, als alles stilstaat, kunt ge niks voor hebben’, 

repliceert de oppositie snel. [Het Nieuwsblad, 13-10-

2012] 

Tot slot hebben we 8 uitingen aangetroffen waarin een journalist of redacteur de tussentalige 

spreektaal zo nauw heeft gevolgd, dat zelfs typisch orale kenmerken van tussentaal zijn geïnfiltreerd 

in een gedrukt krantenbericht. Specifiek draait het hierbij om de procope van h-, waarvan we enkel 

in Het Laatste Nieuws 1 voorbeeld aantroffen (0,29%) [a], en om de apo- of syncopering van lege 

woorden, die in totaal 7 keer werd doorgevoerd door de schrijvende autoriteit (2,03%) [b]. 

[a] “Oewist? Alles goed?” [Het Laatste Nieuws, 09-10-

2012] 
[b] ‘Dees is nie normaal. […].’ [Het Nieuwsblad, 12-10-

2012] 

3.1.3.2. Tussentaalinfiltratie: detail 

We weten nu min of meer hoe het geraamte van geschreven tussentaal in kranten eruitziet, maar om zicht te 

krijgen op de precieze botstructuur ervan, is een gedetailleerdere microscoopstudie nodig. In wat volgt willen 



55 | P a g i n a  

 

we daarom per aanwezige categorie een onderscheid maken tussen de systematische reproducties en hun 

niet-geconditioneerde tegenhangers enerzijds, en tussen de verschillende tokens van eenzelfde 

tussentaalkenmerk of -type anderzijds. Deze beide differentiatietechnieken zouden ons in staat moeten 

stellen om geschreven tussentaal verder te identificeren.  

3.1.3.2.1. Tussentaalinfiltratie: detail (morfologie) 

Het integrale krantencorpus telt 91 aanwendingen van een tussentalig lidwoord, waarvan echter meer dan de 

helft – 57 om precies te zijn – een systematische reproductie is. Beide soorten features, zowel de niet-

geconditioneerde als de geconditioneerde, komen voor in zowel Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen als 

in De Standaard en Het Laatste Nieuws. Bekijken we eerst de systematische reproducties, dan vallen daarin 

twee semantische categorieën van elkaar te onderscheiden. In de eerste zitten nogal wat namen van cafés, 

alsook van enkele scholen en sportverenigingen, waar een journalist dus onmogelijk een standaardtalig 

alternatief kan gebruiken [a][b]. In de tweede zit eigenlijk maar 1 feature, dat wel goed 39 keer voorkomt: ’t 

Stad [c][d]. Deze tussentalige nominale constituent etiketteerden we als een systematische reproductie, 

omdat een Vlaming eigenlijk geen context nodig heeft om te weten dat met ’t Stad specifiek de stad 

Antwerpen wordt bedoeld. Vooral in de week waarin wij Vlaamse kranten analyseerden, t.w. de dagen 

voorafgaand aan de lokale gemeenteraadsverkiezingen, gold de term ’t Stad als een vaste verbinding: een 

journalist kon eigenlijk zeer moeilijk een standaardtalig alternatief gaan gebruiken (de stad) om dezelfde 

semantische lading uit te drukken. In het bijzonder – en allerminst toevallig – bleek dat te gelden voor de 

schrijvende autoriteiten van Gazet van Antwerpen: 20 van de 34 voorkomens van ’t Stad vonden we in de 

krant die vooral in de provincie Antwerpen veel afnemers heeft. 

[a] Derdenationaler Feestarchitect Appels speelt om 

21.30u bij vierdenationaler ’t Leeuwke Wevelgem. 

[Gazet van Antwerpen, 12-10-2012] 

[b] Café Den Bokser op de Lokerse Markt schaart zich 

achter de Rode Duivels [Het Laatste Nieuws, 12-10-

2012] 

[c] Over een verkeersvrije binnenstad, maar evenveel 

over meer ruimte voor de auto in ’t Stad. [Gazet van 

Antwerpen, 13/14-10-2012] 

[d] Geen bezwaar, want ik heb het ondertussen 

begrepen: voor een Antwerpenaar is ’t Stad heel 

Vlaanderen. [De Standaard, 11-10-2012] 

Als we vervolgens zowel de systematische reproducties als hun niet-systematische pendanten samen 

analyseren en indelen in tokengroepen, dan blijkt duidelijk dat er sprake is van tussentalige infiltratie in de 

schrijftaal van kranten. Door het veelvuldige voorkomen van ’t Stad, vinden we in totaal 41 substantieven 

die een lidwoord bij zich hebben gekregen dat ze op basis van hun getal en genus normaliter niet horen te 

krijgen. Ook de voorbeelden die hieronder staan, passen dus in het rijtje met ’t school en ’t stad. Bij voetbal, 

in de hoedanigheid van een spel een onzijdig substantief, hoort in de standaardtaal een bepaald lidwoord het 

[a], terwijl frituur, een vrouwelijk nomen, een bepaald lidwoord de bij zich hoort te krijgen [b].    

[a] ‘[…]. Wij hebben nooit grote conflicten gehad maar 

we gaan ook niet samen naar de voetbal.’ [Het 

Nieuwsblad, 13-10-2012] 

 

[b] Vervolgens hield hij met één hand de op de deur 

beukende Bart De Wever het stadhuis uit, waarna die 

afdroop naar het frituur. [Het Nieuwsblad, 13-10-

2012] 
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Verder verschijnt voor een enkelvoudig mannelijk substantief 28 keer het fonologisch geconditioneerde 

bepaald lidwoord den i.p.v. het standaardtalige de [a]. De tokengroep ’t  is al evenzeer vertegenwoordigd: in 

20 uitingen wordt een onzijdig substantief in het enkelvoud voorafgegaan door dit – gecontesteerde, cf. § 

2.2.1.2. – tussentalige lidwoord [b]. Tot slot troffen we ook nog 2 gevallen aan van het tussentalig verbogen 

onbepaald lidwoord een, tweemaal fonologisch geconditioneerd tot ne [c]. Concreet wil dit alles zeggen dat 

behalve de omgangstalige lidwoorden nen (boer), ’n (kassière) en e (geluid) eigenlijk alle tokengroepen 

vertegenwoordigd zijn: tussentaalinfiltratie is dan ook een feit.  

[a] We staan op de stoep voor Circus Circus, een filiaal 

van het beroemde casino in Las Vegas – Reno is het 

Las Vegas van den Aldi – en Gertz wijst naar binnen. 

[De Standaard, 12-10-2012] 

[b] Voor Peter Busschots is ’t Mannekesblad vooral de 

uitgever van de strips Piet Pienter en Bert Bibber. 

[Gazet van Antwerpen, 11-10-2012] 

[c] Ze stoot haar man aan: ‘Hij kocht heel mijn kraam 

leeg; zo ne goeie burgemeester.’ [De Standaard, 12-

10-2012] 

Het tweede veelvuldig voorkomende tussentaalkenmerk binnen de morfologische categorie, is dat van de 

alternatieve declinatie van adjectieven, possessieven en demonstratieven. Wat de spreiding van dit kenmerk 

betreft, kan van een consequente infiltratie in schrijftaal gesproken worden, aangezien in elke onderzochte 

krant een aardig aantal van dergelijke features is opgedoken. Van de 61 attestaties die we in alle kranten 

samen aantroffen, waren er 27 systematische reproducties. Opnieuw speelde de politieke context van de 

bewuste week een flagrante rol, want 21 van die geconditioneerde tussentaligheden hadden betrekking op 

eenzelfde referent, t.w. het Antwerpse stadhuis: het Schoon Verdiep. Ook nu was Gazet van Antwerpen 

daarvan overigens de grootste leverancier, met 8 uitingen. Delen we de aangetroffen systematische 

reproducties in in tokengroepen, dan blijkt enkel de tussentalige verbuiging van adjectieven aanwezig te zijn 

– omgangstalig gedeclineerde possessieven of demonstratieven detecteerden we niet. In slechts 1 geval, meer 

bepaald bij de naam van een café, troffen we een adjectief aan dat omwille van een daaropvolgend mannelijk 

enkelvoudig substantief met een woordinitiële h is verbogen op -en [a]. In de andere gevallen ging het 

telkens om een bijvoeglijk naamwoord dat onverbogen bleef voor een onzijdig enkelvoudig nomen [b]. 

[a] In café Nieuwen Hoek gaat De Wever op zoek naar 

een doosje Canderel. [De Standaard, 13/14-10-2012] 

[b] Wie u kent, verwacht dat u bij verlies ’t Schoon 

Verdiep de rug toekeert zonder nog om te kijken. 

[Het Laatste Nieuws, 13/14-10-2012] 

Ook de overige 34 attestaties kunnen we onderbrengen in verschillende tokengroepen, en in tegenstelling tot 

bij de systematische reproducties blijkt hier dan een tweede tokengroep aanwezig te zijn (naast die van de 

tussentalig verbogen adjectieven), namelijk die van de omgangstalig gedeclineerde possessieven. Wat 

allereerst de bijvoeglijke naamwoorden betreft, onderscheiden we 3 vormverschijnselen. Ten eerste zijn er 

26 onverbogen adjectieven die een onzijdig substantief in het enkelvoud voorafgaan, terwijl er een declinatie 

op zijn plaats zou zijn [a]. Daarnaast zijn er 2 uitingen waarin een mannelijk substantief in het enkelvoud 

wordt voorafgegaan door een adjectief dat op -en is verbogen, doordat het nomen in kwestie begint met een d 

[b]. Tot slot vonden we 1 geval waarin een adjectief onverbogen blijft voor een meervoudig substantief [c], 

en 1 geval waarin datzelfde gebeurde voor een vrouwelijk substantief in het enkelvoud [d]. Wat vervolgens 

de tussentalig gedeclineerde possessieven betreft, die alle 5 een mannelijk substantief in het enkelvoud 
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voorafgaan, vinden we 2 vormverschijnselen. In 4 gevallen eindigt het bezittelijk voornaamwoord op de 

buigingsuitgang -e [e], terwijl in 2 gevallen een woordinitiële vocaal noopt tot een uitgang op -en [f]. 

Concluderend kunnen we hier stellen dat het kenmerk in kwestie relatief vaak voorkomt, dat het verspreid is 

over alle geanalyseerde kranten, en dat bovendien verscheidene tokengroepen en tokens aan bod komen. 

Infiltratie van tussentaal in een schrijftalige context is dan ook een feit te noemen. 

[a] Op zaterdag 6 oktober verloor ik tussen 9 en 15 uur 

mijn wit parelsnoer. [Het Nieuwsblad, 10-10-12] 

[b] ”[…]. Op de geluksschaal scoor ik op mijnen ouwen 

dag best goed. […]?” [Gazet van Antwerpen, 13/14-

10-12] 

[c] En toch worden er bijna geen maatregelen genomen 

en gaan de politici en ander vooraanstaanden zelf 

met vervroegd pensioen, met heel hoge uitkeringen. 

[Het Nieuwsblad, 10-10-12] 

[d] Krucor wil een nieuw industriezone aanleggen tussen 

de Hogenakkerhoek en de Galgenstraat. [Het Laatste 

Nieuws, 10-10-12] 

[e] ’[…]. Op café stak de Lex (Moolenaar, senior writer bij 

de krant, red.) efkes zijne vinger in de lucht.’ [De 

Standaard, 13/14-10-12] 

[f] ”[…]. Op de geluksschaal scoor ik op mijnen ouwen 

dag best goed. […]?” [Gazet van Antwerpen, 13/14-

10-12] 

Vervolgens komen we bij het tussentaalkenmerk dat het meest frequent voorkwam in de gelezen kranten: de 

alternatieve diminuering op -ke. De 20 treffers in Het Nieuwsblad, de 18 in De Standaard, de 40 in Gazet 

van Antwerpen en de 16 in Het Laatste Nieuws maken dat in totaal 94 van dit soort tussentalige 

verkleinwoorden deel uitmaken van het krantencorpus. Een belangrijke kanttekening daarbij is wel dat liefst 

54 gevallen ervan werden bestempeld als systematische reproducties: voornamelijk namen van 

televisieprogramma’s [a][b], schoolinstellingen [c] en bier- of automerken [d] konden niet anders dan met 

een verkleinsuffix op -ke (of alternanten ervan) worden gereproduceerd: 

[a] Hoewel hij al jaren een zwakke gezondheid had, was 

hij begin dit jaar nog te zien in het 

televisieprogramma God en klein Pierke. [Het 

Nieuwsblad, 08-10-12] 

[b]  Die fluisterden gevoelige informatie in het oor van 

Paul de Leeuw, de Nederlandse presentator die […] 

Vlaanderen leert kennen in de nieuwe laat-

avondshow Manneke Paul op VTM. [Het Nieuwsblad, 

09-10-12] 

[c] “[…]. Het liefst van al doe ik sparring en stretchen”, 

besluit de leerling aan de Boskesschool in Lokeren. 

[Gazet van Antwerpen, 12-10-12] 

[d] ‘[…]. Mijn zoontje heeft nog niet van mijn ‘bolleke’ 

geproefd, maar de papa is een Duvelfan en daarvan 

heeft hij wel al eens genipt, maar hij is er niet gek 

van.’ [Het Nieuwsblad, 13-10-12] 

Als we alle treffers van dit tussentaalkenmerk willen indelen in tokengroepen, kunnen we twee richtingen 

uit. Allereerst is een differentiatie op vlak van de morfologische verschijningsvormen van het dimintiefsuffix 

mogelijk. Op deze manier herkennen we 55 woorden die inhoudelijk zijn verkleind middels een 

achtervoegsel -ke, 14 die tevens door een afleiding zijn gediminueerd, maar dan met de alternant -ske, en ten 

slotte ook 25 die van het suffix -eke zijn vergezeld. Daarnaast is het ook mogelijk op semantisch vlak een 

onderscheid te maken in verschillende tokens. Zo zijn er ten eerste de consequent op -ke gediminueerde 

eigennamen, waarvoor een schrijvende autoriteit onmogelijk een standaardtalig alternatief kan gebruiken [a]. 

Stuk voor stuk behoren de systematische reproducties tot deze tokengroep. Een volgende homogene 

tokenverzameling is die van de toevallig op -ke gediminueerde eigennamen, die afwijken van de eerste 

tokengroep omdat ze net zo goed – of zelfs meer – kunnen voorkomen met een standaardtalig 
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diminutiefsuffix, of simpelweg zonder verkleinend achtervoegsel [b]. Slechts in 2 uitingen vonden we 

dergelijke tokens, en bovendien ging het tweemaal om dezelfde naam die werd verkleind (Pol). In de derde 

tokengroep, namelijk die waarin koosnamen op -ke worden gebruikt om te verwijzen naar een entiteit die 

[+animate] is, tellen we 14 uitingen [c]. Ten vierde wordt het diminutiefsuffix -ke ook gebruikt om te 

verwijzen naar entiteiten die [-animate] zijn: in 19 gevallen is dat gebeurd [d]. Tot slot blijkt de diminuering 

op -ke niet enkel in gesproken, maar ook in geschreven tussentaal een uiterst productief 

woordvormingsprocedé te zijn, aangezien ook 5 niet-substantieven van zo’n suffix worden voorzien: 1 

voornaamwoord, 2 adjectieven en 2 bijwoorden behoren tot deze laatste tokengroep [e]. Met betrekking tot 

dit kenmerk kunnen we concluderen dat het met absolute zekerheid infiltreert in de schrijftalige context van 

krantentaal: er zijn relatief veel diminueringen op -ke gedetecteerd, en dat in alle kranten, en daarnaast 

blijken ook alle tokengroepen te zijn vertegenwoordigd.      

[a] Badsloefkes vieren 30ste verjaardag [Het Laatste 

Nieuws, 09-10-12] 

 [b] Paul Goossens en Filip Van Laecke, nummer drie en 

vier op de Gentse CD&V-lijst, vertolken Balthazar 

Boma en Polleke. [Het Nieuwsblad, 09-10-12] 

 [c] “[…] Mocht ze zijn geraakt, dan was ze nu dood, ’t is 

zo’n prutske”, zegt Yolande. [Gazet van Antwerpen, 

08-10-12] 

[d] Als ik denk aan voetballers, dan zie ik steevast 

opgedirkte lefgozers voor me met brillantine in het 

haar, een sacochke, veel bling bling en gepimpte 

dure wagens. [Het Laatste Nieuws, 09-10-12] 

 [e] Siegfried Bracke met zijn strikske, nog zo’n filosoof 

van nikske, die kwam naar de NV-A voor de aanvoer 

van blabla. [Het Laatste Nieuws, 11-10-12] 

Het laatste morfologische kenmerk dat als een echte aantrekkingspool fungeert, is het ge/gij-u-uw-systeem. 

Met slechts 3 systematische reproducties op een totaal van 51 attestaties komt dit type in ongeconditioneerde 

vorm zelfs meest voor van de hele morfologische afdeling. Wat de spreiding van dit tussentalige, 

pronominale paradigma betreft, lijken we met reden te kunnen stellen dat infiltratie in schrijftaal een feit is: 

in Gazet van Antwerpen wordt in totaal 8 keer de toevlucht gezocht tot het ge/gij-u-uw-systeem, in De 

Standaard 9 keer, in Het Nieuwsblad 14 maal en ook in Het Laatste Nieuws verschijnen 20 uitingen waarin 

het bewuste systeem wordt aangewend. Vooraleer in te gaan op de indeling in tokengroepen, willen we eerst 

bekijken welke systematische reproducties zijn komen bovendrijven. In twee gevallen betreft het een titel, 

respectievelijk van een muzikaal nummer [a] en van een theateropvoering [b], in het derde geval gaat het om 

een verbasterde slogan van de stad Antwerpen, waarin zelfs een lokale tongval binnensijpelt [c]: 

[a] ‘Ge hebt gelijk’ is veredelde maar wel zeer 

herkenbare toogpraat, en ook in de schijnbaar even 

banale doowop van ‘Blij dat ik een vent ben’ slaat het 

viertal spijkers met koppen. [De Standaard, 11-10-12] 

[b] In de voetbalopera ‘U dikke ma’ acteren rasechte 

voetbalsupporters [De Standaard, 10-10-12] 

[c] ’t Stad is niet van A en ook niet van mij. [Gazet van 

Antwerpen, 13/14-10-12] 

Als we dan vervolgens alle treffers indelen in drie tokengroepen, t.w. in die waarin het ge/gij-u-uw-systeem 

wordt benut voor de selectie van een persoonlijk voornaamwoord, in die waarin datzelfde gebeurt voor de 

selectie van een bezittelijk voornaamwoord, en in die waarin een reflexief voornaamwoord uit het 

tussentalige paradigma wordt gepuurd, dan blijkt dit tussentaalkenmerk vooral te worden aangesproken 

wanneer een persoonlijk pronomen nodig is. In 38 van de 51 gevallen wordt voor een tussentalig persoonlijk 
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voornaamwoord ge, gij of u – of zelfs A, zoals in bovenstaand voorbeeld – geopteerd, ten nadele van een 

standaardtalig equivalent [a]. Daarnaast blijkt een journalist of redacteur ook in 10 gevallen de voorkeur te 

geven aan een omgangstalig bezittelijk voornaamwoord [b], en in 3 uitspraken aan een dito reflexivum [c]. 

Kortom: qua spreiding leek de infiltratie van deze typische representant van gesproken soap-Vlaams al een 

feit, maar door het relatief frequente voorkomen, alsook door de aanwezigheid van alle tokengroepen, is 

twijfel daaromtrent al helemaal uitgesloten. Daar komt tot slot nog een laatste bewijs bovenop: in gesproken 

tussentaal vinden regelmatig code mix- of code switch-processen plaats ten gevolge van de taalonzekerheid 

waarmee het ge/gij-u-uw-systeem veel tussentaalsprekers opzadelt. Wanneer we nu merken dat diezelfde 

processen – de code mixing om precies te zijn – in 2 gevallen ook in geschreven krantentaal doorsijpelen, is 

de invloed die van gesproken Vlaamse omgangstaal uitgaat onmiskenbaar [d] [e]. 

[a] “[…] Paatje vroeg me daarstraks: ‘Nu gaat gij toch 

voor mij zorgen, hé?’ […].” [Het Laatste Nieuws, 08-

10-12] 

[b] “[…] Maar kom uit uw kot!” [Het Laatste Nieuws, 10-

10-12] 

 [c] ‘Dat kunt ge u toch niet voorstellen, bij een vrouw 

van 76 jaar? […].’ [Het Nieuwsblad, 13-10-12] 

 [d] ‘Voor mij is het moord: als je met een mes naar de 

badkamer gaat, dan is dat niet om uw haar te 

kammen.’ [Het Nieuwsblad, 10-10-12] 

[e] Wees tevreden met wat je hebt en dat je gezond 

bent, zodat je nog lang mag werken en een mooie 

toekomst kunt opbouwen voor u en uw gezin. [Het 

Nieuwsblad, 11-10-12] 

Een vijfde morfologische tussentaalkenmerk, het alternatieve gebruik van (imperatief)vormen van het 

werkwoord zijn, bevindt zich in feite al in de periferie van de morfologische categorie. Met slechts 3 

attestaties raakt dit type nog niet in de buurt van de andere kenmerken, en bovendien is ook de spreiding niet 

optimaal, aangezien enkel in Gazet van Antwerpen (1) en De Standaard (2) voorbeelden zijn gedetecteerd. 

Wél is het zo dat elk van de aangetroffen features niet-geconditioneerd is, d.w.z. dat de schrijvende autoriteit 

in principe steeds de mogelijkheid had om een standaardtalige werkwoordsvorm te gebruiken. Van een 

algehele, consequente infiltratie van dit kenmerk in de schrijftalige context van krantentaal is hoe dan ook 

geen sprake. Desalniettemin is doorsijpeling van dit omgangstalige kenmerk een feit: hoe infrequent ook, 

aangezien we 3 voorbeelden van een alternatief gebruikte werkwoordsvorm van zijn aantroffen, is de 

infiltratie van tussentaal bewezen. In onze uiteenzetting van het referentiekader (cf. §2.2.1.7.) maakten we 

een onderscheid tussen twee tokengroepen: enerzijds is er de groep van de tussentalige imperatiefvormen 

van zijn (“Zij nu maar rustig, alles kom goe” en “Zijt gerust kinderen, er is genoeg voor iedereen”), 

anderzijds die van de omgangstalige indicatiefvormen (“Gij zijt toch ne goeie quizmaster, of waart ge van 

plan iemand anders te zoeken voor de vragen te stellen?”). Uit de gedetecteerde voorbeelden blijkt duidelijk 

dat we in kranten enkel tokens van die tweede groep aantroffen [a][b]: 

[a] “[…] ‘Ik lig hier op de grond, maak dat ge hier zijt!’, 

riep ze in de telefoon.” [Gazet van Antwerpen, 08-10-

12] 

[b] ‘[…] Soms zei hij lachend: “ge zijt mijne zoon”. […]?’ 

[De Standaard, 08-10-12]  

Tot slot bereikten ook 2 uitspraken waarin van een alternatief reflexief pronomen wordt gebruik gemaakt ons 

corpus, wat op een totaal van 345 tussentaligheden opnieuw verwaarloosbaar weinig is. Desalniettemin 

willen we ook hier onze vondsten niet blauw blauw laten. In beide gevallen gaat het immers om een niet-

geconditioneerd gebruik van een niet-standaardtalig wederkerend voornaamwoord, en bovendien is de 
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spreiding maximaal, aangezien de 2 features netjes verdeeld zijn over twee verschillende kranten, t.w. Het 

Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. De conclusie moet dus zijn dat dit tussentalige type vast en zeker 

infiltreert, maar dat dat hoegenaamd niet op regelmatige basis en op grote schaal gebeurt.   

[a] ‘Ze zei dat ze haar verslikt had. […].’ [Het Nieuwsblad, 

08-10-12] 

[b] En die heeft heel ’t Stad al achter haar. [Gazet van 

Antwerpen, 13/14-10-12]  

3.1.3.2.2. Tussentaalinfiltratie: detail (lexicon) 

Bij uitstek de minst stabiele afdeling van tussentaal is de lexicale: wat wel of wat niet op grote schaal wordt 

gebruikt in tussentaal, is veel moeilijker vast te stellen dan bijvoorbeeld de morfologische, syntactische of 

fonetisch-fonologische eigenaardigheden van Vlaamse omgangstaal. Desalniettemin slaagden we erin 17 

niet-geconditioneerde substandaardtalige lexemen of uitdrukkingen te isoleren uit een standaardtalige, 

schrijftalige krantencontext. Wat de spreiding van dit onregelmatige kenmerk betreft, wordt onze hypothese 

als zou tussentaal infiltreren in schrijftaal allerminst tegengesproken: Het Nieuwsblad telt 8 voorkomens, 

Gazet van Antwerpen 5, Het Laatste Nieuws 3 en De Standaard 1. Een indeling in tokengroepen ligt 

uiteraard niet voor de hand, maar blijkt in 9 van de 17 gevallen wel mogelijk te zijn. Allereerst troffen we zo 

4 voorbeelden aan van een voorzetselbijwoord dat, hoewel het volgt op een voorzetsel, onverbogen blijft en 

daarmee afwijkt van de standaardtaal [a]. In 2 gevallen wordt een beroepsnaam op een tussentalige manier 

geconstrueerd [b], en in de overige 3 prototypische tokengroepen vinden we telkens 1 token: weeral i.p.v. 

alweer [c], terug i.p.v. opnieuw of weer als verwijzing naar een herhaling in de tijd [d], en klappen i.p.v. het 

standaardtalige werkwoord praten [e]. Van de 8 overblijvende, compleet willekeurige features geven we tot 

slot ook nog twee voorbeelden mee: curieus is in de Nederlandse standaardtaal enkel mogelijk met als 

betekenis vreemd of zonderling, en niet met die van nieuwsgierig [f],  terwijl iets voor hebben niet als 

synoniem kan worden gebruikt voor iets meemaken, maar wel de betekenis heeft van iets – bijvoorbeeld een 

schort – voor zijn middel dragen [g]. 

[a] Vroeger was het meestal moeilijk om uit een 

verloren positie terug te vechten naar voor, want dan 

kwam je in een groepje terecht met mannen die 

rekenden op de spurt. [Het Nieuwsblad, 13-10-12] 

 [b] Als technieker heb ik heel wat ervaring verzameld in 

alles wat met infrastructuur te maken heeft: wegen, 

gebouwen, enz. [De Standaard, 09-10-12] 

 [c] WEERAL IN HET ANTWERPS! [Het Nieuwsblad, 13-10-

12] 

 

 

 

[d] “[…] De politie kwam 45 minuten later en nam die 

Polen mee, maar moest ze terug laten gaan. […].” 

[Gazet van Antwerpen, 09-10-12] 

[e] “[…] Dan moet Urbanus niet tegen zichzelf klappen. 

[…].” [Gazet van Antwerpen, 10-10-12] 

[f] Toch eens curieus hoe de kijkcijfers van Vier gaan 

evolueren als die slimste mens gekend is en Erik Van 

Looy weer naar den Antwerp kan. [Het Nieuwsblad, 

13-10-12] 

[g] ‘Ja, als alles stilstaat, kunt ge niks voor hebben’, 

repliceert de oppositie snel. [Het Nieuwsblad, 13-10-

12] 
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3.1.3.2.3. Tussentaalinfiltratie: detail (syntaxis) 

Met 18 attestaties standt de syntactische afdeling op een tweede plaats, na de ongenaakbare morfologische 

categorie. Een eerste grammaticale type waarvan we de aanwezigheid in Vlaamse kranten konden 

constateren, is de alternatieve positionering van het negatiepartikel niet, of van aanverwanten ervan. In 

slechts 2 uitspraken, beide niet-systematische reproducties, troffen we dit kenmerk aan, maar dan wél in twee 

diverse dagbladen (Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad). Dat maakt dat we ondanks het karige 

voorkomen toch durven gewagen van infiltratie in de schrijftaal, simpelweg omdat we indien het tegendeel 

waar was hieronder geen enkel voorbeeld hadden kunnen meegeven. In onderstaande exempels – in [a] met 

het negatiepartikel niet en in [b] met het aanverwante nooit – hebben we telkens te maken met een partiële 

negatie waarbij de negator achter in plaats van voor het ontkende staat, hoewel er in geen van beide gevallen 

sprake is van beklemtoning.   

[a] “[…] Enkele jaren geleden moesten we met zo’n 

aanpak niet afkomen.” [Gazet van Antwerpen, 09-10-

12] 

[b] ‘[…]. Bedriegen heeft in Eddy Wally nooit gezeten.’ 

[Het Nieuwsblad, 08-10-12]  

Een tweede syntactische kenmerk dat absoluut in de periferie van zijn categorie thuishoort, is de enclitische 

versmelting van persoonlijke pronomina in de werkwoordsvorm. Dit type, dat niet alleen ingaat tegen de 

grammaticale voorschriften van de Nederlandse standaardtaal, maar in geschreven vorm tevens tegen de 

spellingconventies ervan, legden we slechts 1 keer bloot in alle gelezen kranten samen. Veel argumenten 

hebben we dus niet om te beweren dat dit typisch spreektalige tussentaalkenmerk binnensijpelt in de 

doorgaans standaardtalige schrijftaal van Vlaamse kranten. Desalniettemin houden we toch vast aan die 

stelling: zoals een druppel inkt een emmer water doet verkleuren, doet ook dit ene voorkomen het 

taalgebruik in Vlaamse dagbladen omgangstaliger worden. Uiteraard moet wel worden beklemtoond dat er 

hoegenaamd geen sprake is van een consequente, grootschalige infiltratie van dit type: in dat geval hadden 

we meer voorbeelden aangetroffen in meerdere, verschillende kranten. Het onderstaande, niet-systematische 

voorbeeld sluit overigens niet aan bij de pro-drop-theorie die we in het referentiekader uiteenzetten (cf. 

§2.2.3.4.): zoals gezegd blijft het steeds mogelijk om naast de aanhechting van een cliticum, dat van de 

combinatie subject-werkwoord een synthetisch geheel maakt, ook nog een pronominaal subject te 

expliciteren. Dat is exact wat hieronder is gebeurd.  

[a] Een woord hier en daar, af en toe onderbroken met 

een ‘Ha, zie, de Guy, wa doedegij hier’. [Het Laatste 

Nieuws, 12-10-12]   

Bij het derde syntactische kenmerk, de doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep, blijken we bij de 

echte kern van de grammaticale categorie te zijn terechtgekomen. Met 12 attestaties doet geen enkel ander 

kenmerk uit deze afdeling beter, maar wel is het zo dat ook dit type verbleekt bij de veel overtuigender 

gevulde morfologische afdeling. Op een totaal van 345 tussentaligheden stelt onze vondst al helemaal weinig 

voor. Toch kunnen we spreken over infiltratie van de doorbreking van de V-pool in de schrijftaal van 

kranten, al was het maar omdat we er simpelweg voorbeelden van vonden, omdat we die voorbeelden 

detecteerden in drie van de vier geanalyseerde kranten (Het Laatste Nieuws telt 1 attestatie, De Standaard 4 
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en Het Nieuwsblad 7), en omdat het in elk geval een niet-geconditioneerde doorbreking betreft: de journalist 

had net zo goed de regels van de standaardtaal kunnen respecteren, en werd er m.a.w. niet toe gedwongen de 

tussentalige toer op te gaan. Overigens dienen we hierbij nog één bemerking te maken: van de 4 gevallen die 

we in De Standaard aantroffen, verschijnen er 3 ook in Het Nieuwsblad. Zoals hierboven uiteengezet, blijken 

beide dagbladen er immers grotendeels – letterlijk – hetzelfde sportnieuws op na te houden (cf. §3.1.1.). Als 

we dan met het referentiekader in het achterhoofd de specifieke tokens zelf in beschouwing nemen, kunnen 

we er 7 als prototypisch beschouwen: in [a] wordt de werkwoordelijke eindgroep doordrongen door zowel 

een direct object als een inherent verbonden richtingsbepaling, terwijl in [b] enkel een direct object fungeert 

als wig. In [c] is het louter een inherent verbonden richtingsbepaling die de samentroeping van werkwoorden 

ondermijnt. De overige gevallen, waarvan we hier nog twee voorbeelden geven, lijken veel minder 

consequent voor te komen in Vlaamse omgangstaal [d] [e].  

[a] Doordat de Standard-fans maar bleven vuurpijlen 

naar Proto gooien, werd de match minutenlang 

stilgelegd. [Het Nieuwsblad, 08-10-12] 

[b] Oma Pauwels vatte het gevoel in Ruddervoorde kort 

samen: ‘Ge kunt niet blijven kousen breien.’ [Het 

Nieuwsblad & De Standaard, 08-10-12] 

 [c] ‘[…] Er is niemand die ’s ochtends zomaar zo’n blik 

mee naar het stadion neemt. […].’ [Het Nieuwsblad & 

De Standaard, 09-10-12] 

[d] Wat de controles nog moeilijker maakt is dat het 

vuurwerk vaak pas op de tribune zelf wordt in elkaar 

geknutseld. [Het Nieuwsblad & De Standaard, 09-10-

12] 

[e] ‘[…] Als we ons best blijven doen moet dat lukken, er 

is vanuit de club geen druk dat we moeten een 

periode pakken of dat we moeten kampioen spelen.’ 

[Het Nieuwsblad, 09-10-12] 

Opnieuw in de periferie van de syntactische categorie, blijkt in twee uitspraken een expletief van te zijn 

gebruikt in een beknopte bijzin met een te-infinitief. De niet-geconditioneerde uitingen waarvan sprake, 

gerealiseerd door een lezer van Gazet van Antwerpen [a] en een schrijvende autoriteit van Het Nieuwsblad 

[b], tonen een duidelijke beïnvloeding door oraal tussentaalgebruik. Immers: net zoals dat in de spreektaal 

van aardig wat Vlamingen gebruikelijk is, blijkt ook hier in de schrijftaal van kranten een facultatief om te 

zijn vervangen door het bindwoord van. In beide gevallen hoort in de Nederlandse standaardtaal ofwel geen 

bindwoord, ofwel het bindwoord om te worden gebruikt, aangezien de bijzinnen in kwestie fungeren als 

direct object bij de hoofdzin. Die andere prototypische tokengroep van dit tussentaalkenmerk, met name 

diegene waarin een bindwoord voor wordt ingelast ter inleiding van een beknopte infitiefzin met te i.p.v. het 

verplichte bindwoord om, hebben we in geen enkele krant aangetroffen. Desalniettemin valt infiltratie van dit 

type niet te ontkennen, zoals de voorbeelden hieronder duidelijk maken.  

[a] Ik ben niet zo’n ‘profiterende werkloze’ zoals mensen 

die toevallig het geluk hebben van niet ontslagen te 

worden wegens bezuinigingen of faillisementen, ons 

maar al te graag noemen. [Gazet van Antwerpen, 11-

10-12] 

[b] Nochtans belette dit Sasja niet van tegen leider 

Bocholt een dijk van een wedstrijd te spelen. [Het 

Nieuwsblad, 08-10-12] 

Het valt niet met volle zekerheid uit te sluiten dat een onoplettendheid van de journalist aan de basis van het 

laatste aangetroffen syntactische kenmerk ligt, maar in ieder geval dook ook het betrekkelijk pronomen dat 

één keer op in combinatie met een de-woord, terwijl daar in principe een relativum die hoort [a]. 
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Mogelijkerwijs beschouwde de schrijvende autoriteit die verantwoordelijk is voor onderstaande uiting het 

spandoek als antecedent van de hoofdzin, waardoor hij of zij inderdaad zijn toevlucht mocht zoeken tot het 

betrekkelijk pronomen dat: een geëxpliciteerd onzijdig, enkelvoudig substantief wordt immers beschouwd 

als een het-woord. Baseren we ons echter op het hulpwerkwoord van de betrekkelijke bijzin, dan lijkt enkele 

actievoerders het antecedent te zijn van de hoofdzin. In dat geval had de schrijvende autoriteit altijd het 

relativum die moeten gebruiken om te voldoen aan de regels van de Nederlandse standaardtaal. Met slechts 1 

treffer op een totaal van 345 aangetroffen tussentaligheden is dit kenmerk in principe verwaarloosbaar. Van 

een algehele infiltratie op grote schaal is hoe dan ook geen sprake, temeer omdat er misschien enige 

achteloosheid in het spel is. Toch concluderen we dat ook dit kenmerk doorsijpelt van gesproken tussentaal 

naar een geschreven pendant, simpelweg omdat we een voorbeeld ervan aantroffen.       

[a] ‘Barco kills: dit festival wordt gesponsord met 

bloedgeld’, stond te lezen op het spandoek van 

enkele actievoerders dat door de politie snel werden 

verwijderd. [Het Nieuwsblad, 10-10-12] 

 

3.1.3.2.4. Tussentaalinfiltratie: detail (fonetiek/fonologie) 

Uit wat hierboven al is besproken, mag duidelijk zijn dat infiltratie van de omnisituationele taalvariëteit van 

het moment in de geschreven, doorgaans standaardtalige taal van kranten niet valt te ontkennen, al duikt het 

ene tussentaalkenmerk uiteraard vaker of consequenter op dan het andere. In deze paragraaf wordt die 

tendens bevestigd en zo mogelijk nog verder versterkt, aangezien we in alle gelezen dagbladen 8 geschreven 

uitingen aantroffen waarin zelfs fonetisch-fonologische kenmerken van tussentaal zijn doorgedrongen, 

uiteraard met implicaties voor de spelling. Ten eerste detecteerden we 1 ongeconditioneerd voorbeeld van 

een procope van h-, meer bepaald in Het Laatste Nieuws [a]. Omdat het hierbij niet gaat om één van de 

onbeklemtoonde woorden haar, hem, hij of het, verdient de uiting in kwestie sowieso afkeuring in de 

standaardtaal. Geheel in de lijn van wat Rys & Taeldeman (2007, cf. §2.2.4.1.) beweren, namelijk dat 

overwegend semantisch arme woorden hun woordinitiële h kwijtraken, betreft het in dit geval een vragend 

voornaamwoord hoe.    

[a] “Oewist? Alles goed?” [Het Laatste Nieuws, 09-10-12]  

Daarnaast viel ons oog ook op 7 apo- of syncoperingen van lege woorden, verspreid over Het Laatste 

Nieuws, De Standaard en Het Nieuwsblad. Twee opmerkingen moeten we daarbij meteen maken: ten eerste 

zijn de 3 apocoperingen die we in De Standaard aantroffen allen systematische reproducties: de naam van 

een lied, de naam van een televisieprogramma, en een gedrukt citaat van een verkiezingsaffiche konden op 

geen enkele andere manier worden weergegeven dan met tussentaal. Daarnaast kan de enige syncopering van 

het hele krantencorpus, verschenen in Het Laatste Nieuws, mogelijk te wijten zijn aan een tikfout van de 

journalist. Niettemin bewijst het voorkomen van alle aangetroffen klankeliminaties dat dit typisch 

spreektalige kenmerk, hoe gering ook, wel degelijk ingang vindt in de schrijftaal van kranten. Als we een 

indeling maken in tokengroepen, blijkt bovendien dat de verschijnselen die als prototypisch worden 

beschouwd voor gesproken tussentaal, ook hier worden overgenomen: da(t), me(t), ma(ar), iet(s) en altij(d) 
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troffen we niet aan, maar de eveneens in spreektaal erg frequente wa(t) [a], nie(t) [b] en goe(d) [c] doken wél 

op – niet zelfs in twee verschillende schrijfwijzen. Wat dan nog de syncopering betreft waarvan we 

hierboven al melding maakten, blijkt dezelfde invloed van gesproken soap-Vlaams: hoewel het Algemeen 

Nederlands – althans in oraal taalgebruik, cf. §2.2.4.2. – een beperkt aantal syncoperingen toelaat, wordt een 

gesproken of geschreven zin met een voegwoord als waaruit de laterale liquide wordt geschrapt in elk geval 

afgekeurd [d]. 

[a] Een woord hier en daar, af en toe onderbroken met 

een ‘Ha, zie, de Guy, wa doedegij hier’. [Het Laatste 

Nieuws, 12-10-12] 

[b]  “[…]. We gingen naar Amsterdam om het kaalkopje 

dat ze moest hebben, op maat van haar hoofdje te 

laten maken en zij vond die muts met die paar haren 

er nog op ‘kweetnihoe schoon!’ en haar ouders ook. 

[…]” [Het Laatste Nieuws, 13/14-10-12] 

‘Dees is nie normaal. […].’ [Het Nieuwsblad, 12-10-

12]    

‘Nie doen’ fileert wat verzwegen wordt in een 

verstikkende relatie. [De Standaard, 11-10-12] 

[c] De organisator, EVA (het Ethisch Vegetarisch 

Alternatief, beter bekend als de bedenkers van 

Donderdag Veggiedag) lanceerde er Kook het voort, 

een nieuwe campagne, met BV-trekkers als Wim – 

Goe gebakken – Ballieu en Madame Zsazsa. [De 

Standaard, 09-10-12] 

De vraag ‘Het is goe geweest, hé Mathias?’ wordt dit 

keer beantwoord met: ‘Zeg dat wel. Maar we 

moeten het verschil blijven maken!’ [De Standaard, 

13/14-10-12] 

[d]  “As daar zijn: djembélessen of cursussen Oost-

Indisch buikdansen.” [Het Laatste Nieuws, 08-10-12] 

 

3.1.4. HOE INFILTREERT GESCHREVEN TUSSENTAAL OP TYPOGRAFISCH VLAK? 

In alle kranten samen troffen we 345 tussentaligheden aan, maar slechts 75 daarvan blijken ook als dusdanig 

te zijn gemarkeerd. In principe is dat vreemd: krantentaal is grotendeels standaardtalig, en wanneer 

tussentaal infiltreert zouden we dus ook mogen verwachten dat dat soap-Vlaams op een of andere manier 

typografisch wordt afgescheiden van de context. Het feit dat zo’n markering in de meerderheid van de 

gevallen echter niet plaatsvindt, kan suggereren dat lezers al enige voeling hebben met de geschreven 

vormen van tussentaal. Er kan m.a.w. sprake zijn van een zekere gewenning, waardoor ook een redacteur 

mogelijkerwijs niet langer de noodzaak ziet om tussentaal nog te gaan aanduiden als niet-standaardtalig. In 

de meerderheid van de gevallen dringt Vlaamse omgangstaal dus onopgemerkt door in krantentaal. Waar er 

echter wel is gekozen voor een markering van die infiltratie, blijken redacteurs veelal van dezelfde 

typografische middelen gebruik te hebben gemaakt: in 54 gevallen is omgangstalige infiltratie in schrijftaal 

aangeduid door een cursivering [a], in 20 gevallen door omsluitende aanhalingstekens [b]. In het 

overblijvende geval zorgde de Latijnse toevoeging sic voor een markering [c]: 

[a]  Meestal is dat onschuldig, met den bompa die vele 

uren heeft rondgereden met zijn oogappel. [Het 

Nieuwsblad, 12-10-12] 

[b] Er zijn zo wel meer auto’s, akkoord, maar van een 

Fiat 500, een hedendaagse versie van het bekende 

‘bolleke’, verwacht je toch in de eerste plaats dat het 

een hip karretje met charisma is. [Het Laatste 

Nieuws, 13/14-10-12] 

[c] Het Canvas-programma Terzake probeerde het 

maandag toch, al kon het Brussel alleen ‘een olievlek’ 

noemen, die, zoals het olievlekken betaamt, ‘stillekes 

(sic) steeds groter wordt’. [De Standaard, 10-10-12]  
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Een nuancering die wel moet worden gemaakt, is dat goed 33 van de 75 markeringen betrekking hebben op 

systematische reproducties, wat de indruk wekt dat in heel wat gevallen tussentaal wél is aangeduid, maar 

niet omwille van de tussentaligheid op zich. Wanneer een titel van een televisieprogramma [a][b], de naam 

van een café [c] of de naam van een monument [d] wordt aangehaald, lijkt een markering vooral te zijn 

gebruikt om aan te geven dát het effectief om zo’n titel of naam gaat. Als een dergelijke systematische 

reproductie geen tussentaal zou hebben bevat, zou waarschijnlijk net op dezelfde manier een vormelijk 

onderscheid zijn aangebracht met de onmiddellijke tekstuele omgeving. 

[a]  Hoewel hij al jaren een zwakke gezondheid had, was 

hij begin dit jaar nog te zien in het 

televisieprogramma God en klein Pierke. [Het 

Nieuwsblad, 08-10-12] 

[b] Nog wat cijfers: ‘Manneke Paul’ haalde maandag op 

vtm vanaf 22.45 uur nog 339.302 kijkers. [Het Laatste 

Nieuws, 10-10-12] 

[c] In café Nieuwen Hoek gaat De Wever op zoek naar 

een doosje Canderel. [De Standaard, 13/14-10-12] 

[d] Almaci staat in een Brusselse fontein en Janssens 

doet iets met ‘Manneken Pis’. [Gazet van Antwerpen, 

13/14-10-12] 

Tot slot, en allerminst onbelangrijk, moeten we nog meegeven welke tussentaalkenmerken precies vormelijk 

zijn geïsoleerd van de standaardtalige omgeving. Naast enkele incidentele aanduidingen van het ge/gij-u-uw-

systeem (3 gemarkeerde gevallen op een totaal van 51 tokens), de alternatieve declinatie van adjectieven, 

possessieven en demonstratieven (7 op 61), de apocopering (1 op 7), de substandaardtalige lexemen of 

uitdrukkingen (3 op 17), en het alternatieve lidwoordgebruik (15 op 91), blijkt vooral de alternatieve 

diminuering op -ke (46 op 94) te zijn gemarkeerd. In het bijzonder wekt dan ook dat laatste 

tussentaalkenmerk onze verbazing: bijna de helft van de aangetroffen verkleinwoorden blijkt typografisch te 

worden geïsoleerd van de omringende tekst. Een eerste verklaring daarvoor ligt voor de hand: 24 van de 46 

aangeduide substantieven met een suffix op -ke of op een alternant daarvan blijken systematische 

reproducties te zijn. In veel gevallen wordt zo’n woord dan wel gemarkeerd, maar dan louter om aan te 

geven dat het inderdaad om zo’n systematische reproductie gaat. Een tweede verklaring is volledig anders 

van aard: er blijkt immers nogal wat willekeur op te duiken bij de markering van deze of gene vorm, zelfs 

binnen artikels geschreven door dezelfde schrijvende autoriteit. Sommige journalisten lijken er de voorkeur 

aan te geven een tussentalig woord te markeren, terwijl anderen tussentaal onopgemerkt laten infiltreren. Dat 

er willekeur in het spel is, mag blijken uit onderstaande voorbeelden: soms wordt een directe imitatie van een 

regionaal accent wél gemarkeerd, maar een tussentaalkenmerk niet [a][b]; soms wordt het ene 

tussentaalkenmerk wél en het andere kenmerk niet aangeduid [c]; soms wordt een bepaald tussentaalkenmerk 

wel aangeduid in het begin van een artikel, maar verderop niet meer [d]. 

[a]  “Maar als ’t niet veur met mijn gezicht in de gazette 

is, wil ik het wel eens zeggen zie: die straatverlichting 

langs het parkske is veel te zwak. […]!” [Het Laatste 

Nieuws, 10-10-12] 

[b] ‘[…] Waar woont gij ieverst?’ [De Standaard, 12-10-

12] 

 

 [c]  ‘[…]. Op café stak de Lex (Moolenaar, senior writer bij 

de krant, red.) efkes zijne vinger in de lucht.’ [De 

Standaard, 13/14-10-12] 

[d] ‘Ik ga dat oplossen, meiske. […].’     

‘[…] Santé aan alle meiskes en jongens!’ [De 

Standaard, 12-10-12]  
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3.1.5. WAAR INFILTREERT GESCHREVEN TUSSENTAAL? 

In tegenstelling tot bij het stripverhalencorpus en het ondertitelcorpus, waar tussentaal altijd infiltreert in 

respectievelijk een tekstballon of een subtitel, kunnen we bij het krantencorpus wel steeds een onderscheid 

maken in het soort bericht en het specifieke katern waarin omgangstaal binnensijpelt. Telkens wanneer we 

een geval van tussentaalgebruik detecteerden, probeerden we a.d.h.v. twee labels de omgeving zo goed 

mogelijk in kaart te brengen. Wat het soort bericht betreft, maakten we een distinctie tussen een artikel, een 

interview, een column of een lezersreactie. Bij de indeling in katernen onderscheidden we nieuws, politiek, 

sport, cultuur, streeknieuws en opinie. Wat niet thuishoorde onder deze rubrieken, bijvoorbeeld een tekening 

van een cartoonist met tussentaalinfiltratie, brachten we in beide gevallen onder bij de groep overige.  

Als we dan het gehele krantencorpus in beschouwing nemen, blijkt tussentaal voornamelijk te infiltreren in 

artikels, meer nog dan in interviews. Liefst 157 met tussentaal geïnfiltreerde uitingen verschenen in artikels 

(53,77%), terwijl er 92 opdoken in interviews (31,51%), en dat op een totaal van 292 uitspraken. Hoewel we 

er bij de vraag wie precies gebruikmaakt van geschreven tussentaal al op wezen dat voornamelijk mannelijke 

schrijvende autoriteiten met een neutraal sociaal-economisch profiel verantwoordelijk zijn voor de 

insijpeling van soap-Vlaams (cfr. §3.1.2.), is het toch vreemd om vast te stellen dat vooral teksten waarin 

hoofdzakelijk een journalist zelf aan het woord is geschreven tussentaal bevatten. Er dient wel een 

fundamentele kanttekening te worden gemaakt: een krant bevat doorgaans meer artikels dan interviews, en 

dat kan de resultaten enigszins beïnvloed hebben. Hoogstwaarschijnlijk is dat ook de reden waarom columns 

(30 uitingen of 10,27%) en lezersreacties (9 uitingen of 3,08%) veel minder tussentaal lijken te bevatten – al 

is de dichtheid er dan wel groter, uiteraard. Dat alles neemt echter niet weg dat de mate waarin tussentaal 

infiltreert in artikels flagrant te noemen is. Omdat in interviews personen aan het woord komen die 

doorgaans niet verondersteld worden de Nederlandse standaardtaal tot in de puntjes te beheersen, hadden we 

veeleer daar verwacht meest tussentaal aan te treffen. Ook in columns en lezersreacties, waarin verteld wordt 

over persoonlijke ervaringen, grieven of overtuigingen, en waarin emoties kunnen komen bovendrijven met 

tussentaalinfiltratie tot gevolg,  hadden we meer soap-Vlaams verwacht dan in artikels. Klaarblijkelijk is 

geschreven tussentaal dus echt tot het taalrepertoire van een journalist gaan behoren. Tot slot waren er nog 4 

uitingen – 1 verwijzing naar een artikel dat enkele bladzijden verder in de krant stond, en 3 cartoons – die we 

bij de groep overige indeelden (1,37%). 

Kijken we vervolgens naar het katern waarin zo’n met tussentaal geïnfiltreerd bericht is opgenomen, dan 

wordt duidelijk dat op het moment waarop wij de kranten analyseerden, Vlaanderen zich voorbereidde op de 

gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Van de 292 geschreven berichten waarin tussentaal 

doorsijpelde, waren er immers 96 politiek van aard (32,88%). Ook dat was niet meteen wat we verwacht 

hadden: het sportkatern en het regionale katern leken ons eerder vatbaar voor tussentaalgebruik, enerzijds 

omdat de nieuwsberichten daarin vaak minder zakelijk zijn (bijvoorbeeld lees je er artikels over plaatselijke 

verenigingen, kermissen, jubilarissen et cetera), en anderzijds omdat de weerklank ervan doorgaans ook 

beperkter is (vooral lokale figuren komen aan bod). Mensen uit de politieke wereld, waarvan mag worden 
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aangenomen dat de meesten in staat zijn om de standaardtaal te beheersen, hebben door hun 

tussentaalgebruik daarover anders beslist (cf. §3.1.6.). Sport (40 uitingen, 13,70%) en streeknieuws (37 

uitingen, 12,67%) moeten zelfs nog een katern laten voorgaan, namelijk cultuur (51 uitingen, 17,47%). Die 

hoge positie begrijpen we dan weer wel: niet voor niets wordt tussentaal ook soap-Vlaams genoemd, en 

artikels over televisieprogramma’s, literatuur, beeldende kunsten en muziek laten klaarblijkelijk consequent 

infiltratie van die variëteit toe. De ranglijst wordt afgesloten door opinie (31 uitingen, 10,62%), nieuws (23 

uitingen, 7,88%) en overige (14 uitingen, 4,79%). De beperkte infiltratie in de katernen opinie en nieuws tot 

slot lijkt opnieuw logisch, gezien de relatief beperkte ruimte die in een krant wordt voorbehouden voor 

lezersbrieven en analyses, en gezien de zakelijke aard van nieuwsberichten.  

Gaan we nu nog iets dieper in op de exacte plaats van tussentaalinfiltratie, dan kunnen we nog kijken of ook 

krantenkoppen onderhevig zijn aan dit fenomeen. In het hele krantencorpus zijn inderdaad 25 verschillende 

titelcombinaties (hoofdtitel of grootste kop / ondertitel of kleinste kop) terug te vinden waarin tussentaal 

doorsijpelt: blijkbaar werkt omgangstaal in een titel dus ook als eye-catcher, of gaan redacteurs en 

journalisten daar toch vanuit. Een extra bewijs daarvoor is het feit dat van die 25 titelcombinaties het soap-

Vlaams in 18 hoofdtitels binnendringt, en slechts in 7 ondertitels. Daarnaast blijkt het opnieuw vooral de 

schrijvende autoriteit zelf te zijn die als gebruiker van die geschreven tussentaal fungeert: slechts in 6 

gevallen citeert een journalist een met soap-Vlaams geïnfiltreerde uitspraak van een geïnterviewde [a]. In de 

andere gevallen is hij- of zijzelf volledig verantwoordelijk voor het tussentaalgebruik, al moet wel worden 

opgemerkt dat in 17 van die 19 titels omgangstaal infiltreert via een systematische reproductie [b]. 

[a] DE WEVER VS JANSSENS / "Ik zou begot niet weten 

waarvoor Janssens staat" [Het Nieuwsblad, 13-10-

12] 

  Deze week...proeven we bier / 'Een bolleke met de 

collega’s kan smaken' [Het Nieuwsblad, 13-10-12] 

  "Ik kan bijna alles zelf, dus ook politieker zijn"/ OP 

CAMPAGNE MET DIDIER PELEMAN (41), DE EERSTE 

MENTAAL GEHANDICAPTE KANDIDAAT [Het Laatste 

Nieuws, 10-10-12] 

 [b] Clowns zetten ‘Manneke Paul’ op stelten / ? [Het 

Laatste Nieuws, 11-10-12] 

 LOKEREN / Den Bokser kleurt rood voor Duivels [Het 

Laatste Nieuws, 12-10-12] 

  “Er resten nog vele vragen”/ Politiek journalist Lex 

Moolenaar en politicoloog Dave Sinardet warmen 

op voor 'debat van 't Stad' [Gazet van Antwerpen, 

08-10-12] 

Tot slot moeten we uiteraard nog nagaan in welke van de vier geselecteerde en geanalyseerde dagbladen 

meest tussentaal infiltreert. Daarvoor kijken we naar de dichtheid, d.w.z. naar het aantal tussentaligheden dat 

per bladzijde opduikt. Er blijkt dan een ex aequo te zijn: zowel Gazet van Antwerpen (103 features op 404 

bladzijden) als Het Laatste Nieuws (81 features op 328 bladzijden) halen 0,25 attestaties per blad. Het 

Nieuwsblad (86 features op 476 bladzijden) volgt op een derde plaats met 0,18 infiltraties per blad, en De 

Standaard (75 features op 436 bladzijden) sluit de rij af met 0,17 tussentaligheden per pagina. Heel erg 

verbaasd over deze cijfers kunnen we niet zijn, als we tenminste afgaan op het karakter van elke krant. Zoals 

we reeds toelichtten draagt De Standaard immers een intellectueel signatuur, is het een zakelijk dagblad dat 

vooral gelezen wordt door mensen met een hoog sociaal-economisch profiel, door kaderleden en bedienden. 

Het Laatste Nieuws daarentegen telde opvallend veel arbeiders onder zijn lezers, en vermoedelijk zullen dan 

ook meer lezers van Het Laatste Nieuws dan van De Standaard niet in staat zijn standaardtaal compleet te 
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beheersen, waarop redacteurs vervolgens kunnen inspelen. Dat ook Gazet van Antwerpen de koppositie 

inneemt is misschien enigszins verrassend, maar kan eenvoudig verklaard worden: de krant bericht sowieso 

veel over de regio Antwerpen zelf, en in het bijzonder besteedde dit dagblad veel aandacht aan de 

plaatselijke verkiezingen (met frequent het Schoon Verdiep en ’t Stad tot gevolg). Daarbovenop is 

Antwerpen/Brabant ook de regio vanwaaruit verscheidene tussentaalkenmerken expanderen over de rest van 

Vlaanderen. Als we deze ranglijst vervolgens nog eens bekijken in het licht van het gemiddelde aantal 

bladzijden dat elk dagblad telt, dan is onze verwachting niet uitgekomen: Het Nieuwsblad hadden we met 

een gemiddelde lengte van 80 bladzijden als meest tussentalige krant gezien, gevolgd door De Standaard (73 

bladzijden gemiddeld), Gazet van Antwerpen (68 bladzijden gemiddeld) en Het Laatste Nieuws (55 

bladzijden gemiddeld).         

3.1.6. WAAROM INFILTREERT TUSSENTAAL (NIET) IN SCHRIJFTAAL? 

Om een antwoord op die vraag te vinden, is een preliminair onderscheid tussen een extratekstueel en een 

intratekstueel niveau cruciaal. Op het extratekstuele plan acteert een journalist of redacteur, d.w.z. een 

persoon die een specifieke opleiding heeft genoten en die normaliter de Nederlandse standaardtaal onder de 

knie heeft. Enkele uitzonderingen niet te na gesproken –  bijvoorbeeld [a] waarin mogelijkerwijs een tikfout 

tussentaal veroorzaakt, of [b] waarin een systematische reproductie tot tussentaalgebruik dwingt – zullen 

deze personen doorgaans geen niet-geïntendeerde tussentaal gebruiken. Wanneer schrijvende autoriteiten 

soap-Vlaams laten infiltreren in hun uitgeschreven teksten, doen ze dat met een bepaalde bedoeling. Anders 

is het bijvoorbeeld op het intratekstuele niveau bij geïnterviewden en lezers, die niet per se in staat moeten 

zijn om het Algemeen Nederlands perfect te beheersen. Deze mensen kunnen in interviews of lezersbrieven 

ofwel geïntendeerde, ofwel niet-geïntendeerde tussentaal in de mond nemen. De eindbeslissing om dat soap-

Vlaams dan ook in stand te houden in de krant, ligt steeds bij de journalist of redacteur. 

[a] “As daar zijn: djembélessen of cursussen Oost-Indisch 

buikdansen.” [Het Laatste Nieuws, 08-10-12] 

[b] Mathias en Carl Van Daele van café Den Bokser. 

[Het Laatste Nieuws, 12-10-12] 

Als algemene beweegreden voor dat gebruik van geschreven tussentaal, kunnen we verwijzen naar de 

marker- en stylization-theorie van Vandekerckhove & Nobels (2010, cf. ook §1.4. in deze paper). Door hier 

en daar in een krantenartikel of interview sporen van tussentaal achter te laten, kan een journalist zijn 

geïnterviewde (of zichzelf!) een bepaalde stijl aanmeten. Aangezien we zo goed als geen enkel bericht 

vonden waarin tussentaal uitermate veel opduikt, lijkt dit een gegronde eerste verklaring te zijn. 

Daarnaast kan een journalist ervoor kiezen tussentaal te gebruiken of te handhaven in zijn tekst, om een 

bepaalde authenticiteit, een bepaalde sfeer of couleur locale over te brengen op de lezer. In [a] bijvoorbeeld 

kiest de schrijvende autoriteit ervoor de woorden van de grootmoeder van een Vlaamse veldrijder zo 

letterlijk mogelijk over te nemen. Het gevolg daarvan is dat je als lezer deelachtig wordt aan de sfeer die op 

zo’n sportevenement overheerst: een modderig parcours met aan de kant eettentjes en drinkgelegenheden, 

een volkse sport, wildvreemde supporters die een informeel babbeltje met elkaar maken, et cetera. Hetzelfde 

gebeurt in [b] en [c], waar de setting politiek van aard is: door gesproken tussentaal over te nemen in de 
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krant, krijg je een waarheidsgetrouw beeld van een bitse discussie zoals die in lokale politieke kringen wordt 

gevoerd. Een laatste voorbeeld is [d], dat kadert in de context van een assisenproces, waar de emoties 

sowieso hoog kunnen oplopen. Door de getormenteerde vader van een vermoord slachtoffer letterlijk te 

citeren, wordt de sfeer van die hele rechtszaak tot bij de lezer thuis gebracht. Kortom: de zucht naar 

verisimilitude kan de infiltratie van omgangstaal in schrijftaal stimuleren. 

[a] Oma Pauwels vatte het gevoel in Ruddervoorde kort 

samen: ‘Ge kunt niet blijven kousen breien.’ [Het 

Nieuwsblad & De Standaard, 08-10-12] 

[b] ‘Ja, als alles stilstaat, kunt ge niks voor hebben’, 

repliceert de oppositie snel. [Het Nieuwsblad, 13-10-

12] 

[c] Ik heb tegen schepen van Haven Marc Van Peel en 

havenvoorzitter Eddy Bruyninckx gezegd: “Als jullie 

dat plaske water oversteken, komen jullie op mijn 

akker. […].” [De Standaard, 09-10-12] 

[d] ‘Voor mij is het moord: als je met een mes naar de 

badkamer gaat, dan is dat niet om uw haar te 

kammen.’ [Het Nieuwsblad, 10-10-12] 

Een derde reden sluit daar direct bij aan: als een journalist tussentaal gebruikt in zijn geschreven teksten, 

maakt hij zo’n bericht auditiever. Het gevolg is dat een lezer het gevoel krijgt zelf aanwezig te zijn bij 

bijvoorbeeld een interview: de geïnterviewde wordt a.h.w. samen met de krant de huiskamer binnengebracht. 

Als het de bedoeling is op die manier in te spelen op een doelpubliek, als men de band tussen lezer en 

dagblad zo wil versterken, dan is het gebruik van tussentaal een belangrijke troef. Voorbeelden zijn legio: in 

[a] wordt een quote aangehaald van Astrid Bryan, een Antwerps mediafenomeen met karakteristieke tongval, 

terwijl in [b] cyclocrosser en fervent tussentaalgebruiker Niels Albert wordt geciteerd. Ook in [c], waarin 

Nicole Josy van het zangduo Nicole & Hugo aan het woord komt, gebeurt hetzelfde, net als in [d], waar 

komiek Jacques Vermeire wordt geciteerd.  

[a] ‘Dees is nie normaal. […].’ [Het Nieuwsblad, 12-10-

12] 

[b] “Het leek wel ne kermis. […].” [Gazet van Antwerpen, 

08-10-12] 

[c] “Ian is zo’n rustig manneke naast het podium, maar 

ontploft op de bühne.” [Gazet van Antwerpen, 09-10-

12] 

[d] “[…]. Ik open de show met een geestige opwarming, 

een klapke met mijn publiek. […]!” [Gazet van 

Antwerpen, 13/14-10-12] 

Dezelfde beweegreden, het auditiever maken van krantenberichten, kunnen we ook nog linken aan de 

‘politieke week’ waarin wij kranten analyseerden. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werden 

nogal wat politici met nationale allure geïnterviewd. Niet alleen is het opvallend dat deze politici stemmen 

ronselden in tussentaal – we mogen immers aannemen dat ze in staat zijn standaardtaal te beheersen – maar 

ook blijkt die tussentaal in veel gevallen te zijn overgenomen in de krant [a]-[f]. Uiteraard liggen 

populistische motieven aan de basis van dat orale tussentaalgebruik, en in die zin kan je je afvragen of het 

deontologisch wel verantwoord is dat gebruik van omgangstaal over te nemen in de krant: mogelijkerwijs 

ondermijnt dat immers de vereiste neutraliteit, of speelt het mee in het al dan niet ‘sympathiek vinden’ van 

deze of gene politicus. 

[a] “Oewist? Alles goed?” [Het Laatste Nieuws, 09-10-12] 

[b] "Ik zou begot niet weten waarvoor Janssens staat" 

[Het Nieuwsblad, 13-10-12] 

[c] Een woord hier en daar, af en toe onderbroken met 

een ‘Ha, zie, de Guy, wa doedegij hier’. [Het Laatste 

Nieuws, 12-10-12] 
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[d] “Ge stemt toch op de blauwen?”, roept Mathias. [Het 

Laatste Nieuws, 12-10-12] 

[e] ‘Ik ga dat oplossen, meiske. […].’ [De Standaard, 12-

10-12] 

[f] ‘[…] Santé aan alle meiskes en jongens!’ [De 

Standaard, 12-10-12] 

Ten vierde kan een journalist er ook voor kiezen tussentaal in te zetten om het geheel wat luchtiger of 

amusanter te maken, om een artikel of interview wat meer cachet te geven. Bijzonder veel voorbeelden 

hebben we daarvan niet gevonden: een krant hoort immers vooral aan neutrale berichtgeving te doen. 

Desalniettemin kunnen we [a], een citaat uit het televisieprogramma Boer zkt Vrouw, in dit verband bekijken: 

een standaardtalig alternatief boerinnetjes doet de mond van een lezer misschien net dat tikkeltje minder 

krullen. Hetzelfde geldt voor [b], waar entertainers Stany Crets en Peter Van Den Begin worden geciteerd, en 

vooral voor [c], waar het ludieke tussentaalgebruik van de komiek Urbanus wordt gerespecteerd.  

[a] “Ik heb nu drie boerinnekes in spe”, stelt hij met 

plezier vast. [Het Laatste Nieuws, 08-10-12] 

[b] “[…]. Minstens twee: één in mijn en één in uw gat. 

[…].” [Het Laatste Nieuws, 12-10-12] 

[c] “[…] Het komt dus allemaal wel goed als ge maar lang 

genoeg dezelfde zonde pleegt. […].” 

 “Ik heb mijn gitareken weer vastgepakt en dat is 

plezant. […].” [Gazet van Antwerpen, 10-10-12] 

Een laatste reden die we kunnen bedenken om het tussentaalgebruik in de geschreven taal van kranten te 

verklaren, houdt verband met de expliciete gerichtheid van een dagblad op een bepaald doelpubliek, en met 

het imago dat een krant zichzelf wenst aan te meten. Zoals we hierboven al uiteenzetten, blijkt De Standaard 

de laagste dichtheid te vertonen qua tussentaalgebruik. Terwijl Het Nieuwsblad nog dicht op de hielen van 

De Standaard zit, blijken Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws merkbaar meer soap-Vlaams per blad 

te tellen (cf. §3.1.5.). Mogelijkerwijs wordt in die twee laatste kranten meer tussentaal gebruikt omdat men 

zich eerder richt op één bepaalde regio (waar Vlaamse omgangstaal nota bene zeer sterk staat), of omdat men 

een vrij groot aantal lezers telt dat vermoedelijk niet helemaal capabel is de standaardtaal volledig te 

beheersen. In beide gevallen kan men het taalgebruik daarop afstemmen. Om diezelfde reden kan De 

Standaard minder tussentaal tellen: een krant die als intellectueel en accuraat wordt beschouwd, moet dat 

imago ook uitstralen in het taalgebruik. Formele standaardtaal lijkt daarom de beste optie.  

Tot slot willen we nog wijzen op het feit dat in alle kranten samen merkbaar meer morfologische 

tussentaligheden binnensijpelen dan bijvoorbeeld syntactische of fonetisch-fonologische. Drie redenen 

kunnen we daarvoor bedenken. Ten eerste lijkt het ons aannemelijk dat een journalist, die zich sowieso aan 

de spellingregels dient te houden, zich baseert op het schriftbeeld van een tussentalig woord om uiteindelijk 

te beslissen of hij dat woord wél of niet opneemt in de krant. Een woord met procope van de initiële h wekt 

dan mogelijk meer weerzin op dan een alternatieve diminuering op -ke. Daarnaast kan hij ook stilstaan bij de 

perceptiesnelheid van de lezer: een tussentalig lidwoord wordt mogelijk eenvoudiger gepercipieerd dan een 

doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep, of dan een alternatief gepositioneerd negatiepartikel. In het 

eerste geval zijn er slechts implicaties op woordniveau, terwijl in het tweede en derde geval het zinsniveau 

wordt beïnvloed. Tot slot is het ook gewoon mogelijk dat een journalist vooral de morfologische 

tussentaalkenmerken kent en als prototypisch acht voor gesproken soap-Vlaams. 
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3.2. TIJDSCHRIFTEN 

In dit kapittel concentreren we ons op het tijdschriftencorpus, bestaande uit tussentalige attestaties die zijn 

verschenen in telkens twee willekeurige nummers van Story, Humo, Joepie, Knack, Flair , 

Sport/Voetbalmagazine, Dag Allemaal, Libelle, P-magazine en TV Familie. Omdat we in hoofdzaak 

kwalitatief willen werken, en omdat een inplanting van cijfermatige gegevens van het uitgebreide corpus in 

de lopende tekst tot een onoverzichtelijke kakofonie van woord en beeld zou leiden, hebben we besloten de 

diagrammen en grafieken die we per tijdschrift opmaakten niet in de tekst zelf weer te geven, maar steeds in 

het tijdschriftencorpus beschikbaar te maken voor inzage. Wel is op de twee volgende bladzijden een 

overkoepelend cijfermatig overzicht opgenomen, dat we verderop diepgaand zullen toelichten. 
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3.2.1. SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN VAN HET MEDIUM 

Vooraleer we dieper ingaan op de aard van elk onderzocht tijdschrift, kunnen we al enkele algemene 

wetenswaardigheden i.v.m. dit specifieke medium meegeven. Allereerst moet duidelijk worden gesteld dat 

alle tijdschriften die we onderzochten met absolute zekerheid tot het domein van de publieke communicatie 

behoren. Op basis van enquêtes uitgevoerd i.o.v. het Centrum voor Informatie over de Media (CIM 2013), 

weten we dat Dag Allemaal gedurende de week voor het survey door ongeveer 1.587.800 mensen werd 

gelezen. Van alle Vlaamse tijdschriften die we analyseerden, is P-magazine het weekblad met het kleinste 

aantal readers last period: 300.000 belangstellenden namen dit blad door in de week van de CIM-enquêtes. 

Hoewel er verder in de gelezen magazines duidelijke onderlinge verschillen zijn qua ruimtebezetting – in 

Knack vind je bijvoorbeeld overwegend geschreven teksten, terwijl je in Libelle of Joepie vooral fotografisch 

materiaal vindt – is o.i. typografische ruimte of een gebrek daaraan geen doorslaggevende factor bij het 

eventuele gebruik van geschreven tussentaal: een woordje meer of minder kan immers best. Tot slot kunnen 

we eveneens op basis van dit CIM-cijfermateriaal al een duidelijk onderscheid aanbrengen tussen 3 soorten 

tijdschriften: ten eerste zijn er de bladen die hoofdzakelijk door vrouwen worden gelezen: Story (70% 

lezeressen), Joepie (70,4% lezeressen), Flair (84,1% lezeressen), Dag Allemaal (60% lezeressen), Libelle 

(78,3% lezeressen) en TV Familie (70% lezeressen). Daarnaast onderscheiden we ook twee mannenbladen: 

Sport/Voetbalmagazine (84,1% mannelijke lezers) en P-magazine (70% mannelijke lezers). Ten derde is er 

nog een restgroep, met Humo (54,8% mannen, 45,2% vrouwen) en Knack (53,3% mannen, 46,7% vrouwen).  

Gaan we nu in op de concrete eigenschappen van elk gelezen magazine, dan moeten we uiteraard enige 

aandacht besteden aan de soms erg diverse inhoud. Wat de vrouwenbladen betreft, kunnen we eerst wijzen 

op Story. Dit is een blad dat in gemiddeld 152 pagina’s zijn lezeressen op de hoogte brengt van allerlei 

roddelpraatjes en de laatste gebeurtenissen in het societyleven. Voornamelijk weetjes over soap-acteurs, 

bekende figuren en royals worden via dit blad de wereld ingestuurd. In Joepie vervolgens kunnen 

hoofdzakelijk jonge meisjes terecht voor gemiddeld 68 pagina’s aan weetjes over muziekartiesten en 

televisiefiguren, artikels en interviews over specifieke jeugdthema’s (gebroken liefdes, seksualiteit, uitgaan), 

en testjes van allerlei aard. Flair is alweer heel anders van stijl: dit blad boeit lezeressen met artikels over 

gezonde voeding, kledij en make-up, lifestyle en relaties. Het weekblad in kwestie telt gemiddeld 100 

bladzijden, en dat zijn er goed 37 minder dan in Libelle, een tijdschrift dat wekelijks uitpakt met 

keukenrecepten, kledingnieuws en weetjes i.v.m. toerisme, lifestyle en relaties. Dag Allemaal vervolgens is 

een Vlaams weekblad dat qua inhoud dichtst in de buurt komt van Story: het bericht over roddelpraatjes, 

showbizznieuws en uitspattingen van Bekende Vlamingen. Tot slot is er ook nog TV Familie, dat gemiddeld 

100 bladzijden besteedt aan net dezelfde topics. Nemen we er vervolgens de mannenbladen bij, dan kan de 

breuk op inhoudelijk vlak moeilijk groter zijn. Sport/Voetbalmagazine bevat gemiddeld 92 bladzijden die 

besteed zijn aan – uiteraard – artikels en interviews over sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder. P-

magazine van zijn kant overtuigt zijn lezers met gemiddeld 156 pagina’s aan badpakkenmodellen, 

gamerecensies, sportnieuws en besprekingen van auto’s. Ten slotte analyseerden we ook nog Knack en 
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, twee tijdschriften die geen specifiek vrouwelijk of mannelijk publiek aantrekken. 

informatief en zakelijk tijdschrift dat in gemiddeld 116 bladzijden artikels brengt over politiek, wetenschap, 

economie, cultuur en maatschappij. Humo  is een satirisch weekblad dat aandacht besteedt aan televisie, 

Het telt gemiddeld 166 bladzijden. 

Een laatste mediumspecifieke aspect dat we hier nog moeten belichten, heeft betrekking op het lezerspubliek 

van elk magazine. Om op een overzichtelijke manier op enkele tendensen te kunnen wijzen, maken we 

gebruik van een staafdiagram die gebaseerd is op cijfermateriaal van CIM (2013).       

Kijken we eerst naar het aandeel kaderleden onder het doelpubliek, dan blijken voornamelijk de 

in iets minder mate – Humo zich te richten op lezers uit de hogere sociaal

behoort 15,9% van de 494.600 readers last period tot deze beroepsgroep, in 

is dat 10,4% van de in totaal 960.000 readers last period. Onder kaderleden verstaan we onder meer 

directeurs, industriëlen, mensen die een vrij beroep uitoefenen, en personen die meerdere me

hebben werken: lezers die over het algemeen dus een zekere opleiding hebben genoten. Helemaal aan de 

andere kant van het spectrum dan vinden we de werklozen en overige non-actieven. Doorgaans zijn dit 

mensen die een merkbaar lagere positie innemen op de sociaal-economische ladder. Tellen we de procenten 

die deze categorieën vertegenwoordigen bij elkaar op, dan blijkt vooral TV Familie 

te rekruteren: 11,6% van de 406.900 readers last period ervan is niet werkzaam op de arbeidsmarkt
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Min of meer tussen beide uitersten in vinden we enerzijds de bedienden en anderzijds de arbeiders. De 

eersten werken voornamelijk ‘met hun hoofd’ en verrichten veelal kantoorwerk. Het weekblad dat in zijn 

lezersbestand meest bedienden telt, is Flair : 34,2% van de 690.300 readers last period. Naast Humo en 

Knack vindt ook Libelle overigens veel afnemers in deze beroepsklasse. Arbeiders dan zijn vaak 

ongeschoolden, ofwel personen met een eerder lage scholingsgraad, die veelal handenarbeid verrichten. 

Zeker in vergelijking met kaderleden en bedienden, die normaliter wel de capaciteiten hebben om een 

vlekkeloze standaardtaal onder de knie te krijgen, zullen arbeiders die tussentaal spreken dat veelal niet-

geïntendeerd doen. Arbeiders blijken in hoofdzaak P-magazine en – weliswaar in mindere mate – 

Sport/Voetbalmagazine te kunnen pruimen: 32,9% van de 300.000 readers last period van P-magazine is 

afkomstig uit deze beroepssfeer, net als 22% van de 511.100 lezers van het sportblad. Nog een andere 

opvallende vaststelling tot slot betreft het aandeel studenten onder het leespubliek van de geanalyseerde 

magazines: Joepie neemt hier resoluut de koppositie in, met liefst 51,5% studenten onder zijn 322.100 

readers last period (CIM 2013). Mogelijkerwijs zullen we ook hier dus redelijk veel tussentaal aantreffen, 

want “[v]oor de overgrote meerderheid van de Vlaamse jongeren […] is wat taalkundigen tussentaal 

noemen, de moedertaal, de taal van de dagelijkse omgang, de taal waarin ze sms’en en chatten” (De Caluwe 

2009:17, cursivering in origineel).                

3.2.2. WIE IS DE GEBRUIKER VAN GESCHREVEN TUSSENTAAL? 

Strikt genomen is een team van reporters en redacteurs verantwoordelijk voor de insijpeling van tussentaal in 

de geschreven stukken van tijdschriften. Het zijn namelijk enkel deze personen die beslissen of een 

tussentalige uitspraak van een geïnterviewde ook als dusdanig in drukvorm verschijnt, of een lezersinzending 

waarin tussentaal is doorgedrongen wordt geredigeerd of niet, en of de tekstplaatsen waarin ze zelf aan het 

woord komen al dan niet soap-Vlaamse infiltraties bevatten. Als we net zoals we dat bij het krantencorpus 

deden ook nu uitgaan van de aangetroffen tussentaligheden, dan kunnen we a.d.h.v. 3 labelgroepen die 

geschreven attestaties linken aan een gebruiker. Allereerst maken we een onderscheid tussen een mannelijk 

of vrouwelijk persoon. Voor een verdere identificatie gebruiken we de etiketten schrijvende autoriteit, 

geïnterviewde, niet-geïnterviewd persoon, lezer en fictief personage. Tot slot doen we uitspraak over het 

sociaal-economische profiel van de gebruiker, dat hoog, neutraal of laag kan zijn. In elk geval van twijfel of 

onduidelijkheid passen we het etiket ? toe. 

Wat dan allereerst het geslacht van de gebruiker betreft, blijken het vooral mannen te zijn die van geschreven 

tussentaal worden voorzien. Van de in totaal 324 aangetroffen uitingen waarin Vlaamse omgangstaal 

doordringt, zijn er 174 geproduceerd door mannen (53,70%). Vrouwen volgen op geruime afstand, want zij 

nemen slechts 91 van dergelijke uitspraken voor hun rekening (28,09%). Tot slot blijkt ook een vrij groot 

aandeel van de gebruikers van geschreven tussentaal niet nader te kunnen worden geïdentificeerd: in 59 

gevallen (18,21%) ontbrak een naam of initiaal, waardoor we niet konden achterhalen wie nu precies voor 

een bepaalde tekst verantwoordelijk was. Deze onderlinge verhoudingen blijken representatief te zijn voor 

het hele tijdschriftencorpus: ook wanneer we Dag Allemaal buiten beschouwing laten, het tijdschrift dat 130 
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van de 324 tussentalige uitingen aanlevert, blijven mannelijke gebruikers frequenter dan vrouwelijke en dan 

sekseneutrale. Een mogelijke verklaring daarvoor is tweeledig. Enerzijds is het mogelijk dat er meer mannen 

dan vrouwen aan bod komen in tijdschriften, ofwel als schrijvende autoriteit, ofwel als bijvoorbeeld 

geïnterviewde. Die kans is echter klein: de tijdschriften die we analyseerden zijn zo uiteenlopend van 

strekking dat het aandeel vrouwelijke en mannelijke sprekers/schrijvers toch genivelleerd zal zijn. 

Anderzijds is het mogelijk dat mannen simpelweg meer tussentaal gebruiken dan vrouwen, misschien omdat 

die laatsten taalgevoeliger zijn dan die eersten, en zich daarom veeleer bedienen van de prestigieuzere 

standaardtaal. 

Bekijken we vervolgens de tweede labelgroep, dan scoort vooral de categorie geïnterviewden hoog, met 153 

uitingen (47,22%). Ook schrijvende autoriteiten blijken zich vaak te bedienen van geschreven soap-Vlaams 

(111 uitspraken, of 34,26%), net als lezers die een brief insturen (45 uitingen, of 13,89%). In 9 gevallen 

(2,78%) wordt een fictief personage (bijvoorbeeld een cartoonfiguur) van geschreven omgangstaal voorzien, 

en in 6 gevallen (1,85%) gebeurt datzelfde met een niet-geïnterviewd persoon (bijvoorbeeld een BV die een 

tussentalig tweetbericht de wereld instuurt dat nadien toevallig wordt opgepikt door een magazine). Eén en 

ander verandert aan deze verhoudingen wanneer we ook hier Dag Allemaal buiten beschouwing laten. In dat 

geval namelijk is de groep schrijvende autoriteiten grootst, met direct daarna de geïnterviewden. De niet-

geïnterviewde personen blijven in de minderheid, maar het aandeel lezers en fictieve personages wordt dan 

even groot. Klaarblijkelijk komen in Dag Allemaal dus bijzonder veel niet-schrijvende autoriteiten aan het 

woord, en zijn vooral zij het die daar van geschreven tussentaal worden voorzien. 

Tot slot kunnen we ons nog uitspreken over het sociaal-economische profiel van de gebruiker van 

schrijftalige omgangstaal. Met name personen  met een neutraal sociaal-economisch profiel blijken van 

geschreven tussentaal te worden voorzien: 220 uitingen van de 324 worden door dergelijke personen 

verzorgd (67,90%). Ook mensen met een hoge socio-economische status blijken in tijdschriften regelmatig 

soap-Vlaams te gebruiken (93 uitingen, of 28,70%). In 9 gevallen konden we geen uitsluitel geven wat 

betreft dit criterium (2,78%), en in 2 gevallen was een spreker aan het woord met een laag sociaal-

economisch profiel (0,62%). Ook wanneer we de resultaten uit Dag Allemaal weglaten, blijven deze 

verhoudingen intact.     

3.2.3. WELKE TUSSENTAALKENMERKEN INFILTREREN IN SCHRIJFTAAL? 

Wanneer we het integrale tijdschriftencorpus in overweging nemen, blijken voornamelijk mannelijke 

geïnterviewden met een neutraal sociaal-economisch profiel te worden voorzien van geschreven tussentaal. 

Hoe zo’n schrijftalige omgangstaal er dan wel mag uitzien, willen we in dit kapittel bekijken. Per aanwezig 

tussentaalkenmerk willen we straks een onderscheid maken tussen enerzijds de aangetroffen systematische 

reproducties en hun niet-geconditioneerde tegenhangers, en anderzijds tussen de verschillende tokengroepen 

of tokens binnen zo’n type. Vooraleer we in dit soort details treden, willen we echter eerst een globaal beeld 

krijgen van hoe geschreven tussentaal in tijdschriften eruitziet.    
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3.2.3.1. Tussentaalinfiltratie: globaal 

De analyse van twee uitgaven van tien verschillende Vlaamse tijdschriften levert ons in totaal 408 

aangetroffen tussentaligheden op. Daarvan blijkt slechts een klein deel systematisch te worden 

gereproduceerd: in 71 gevallen (17,40%) kon een reporter geen kant op, en bood de tussentaal in een naam 

of vaste verbinding de enige uitweg. Wanneer we op zoek gaan naar het zwaartepunt van al deze 

tussentaalfeatures, blijkt vooral de morfologische categorie een bijzonder grote aantrekkingskracht te 

ontwikkelen: liefst 365 van de 408 gedetecteerde attestaties vinden we terug in deze afdeling (89,46%). In 

aflopende volgorde horen de overblijvende features thuis in de lexicale categorie (24 attestaties, of 5,88%), 

de fonetisch-fonologische categorie (12 attestaties, of 2,94%) en de syntactische categorie (7 attestaties, of 

1,72%). 

Bekijken we eerst de afdeling die zich inlaat met de woordvorming, dan zijn er vier centrale 

tussentaalkenmerken en evenveel perifere types te onderscheiden. De onbetwiste kern wordt gevormd door 

de alternatieve diminuering op -ke, waarvan we 137 voorbeelden aantroffen, goed voor 33,58% van alle 

tussentaligheden die we detecteerden [a]. Op vrij grote afstand al volgt dan het ge/gij-u-uw-systeem, dat met 

80 treffers 19,61% uitmaakt van het tijdschriftencorpus [b]. Een derde morfologische kern bestaat uit 78 

tussentalig gedeclineerde adjectieven, possessieven of demonstratieven; goed 19,12% van het totaal 

aangetroffen tussentaligheden is dat [c]. De laatste kern is die van het alternatieve lidwoordgebruik, een type 

dat met 53 attestaties (12,99%) al op geruime afstand volgt van eerstgenoemde kern [d]. Naast deze 

dominante polen kunnen we zoals gezegd ook melding maken van vier perifere types. De grootste van die 

vier is het kenmerk dat we labelden als alternatief gebruik van (imperatief)vormen van het werkwoord ‘zijn’: 

de 8 uitingen die dit tussentalige kenmerk bevat, nemen slechts 1,96% van het integrale tijdschriftencorpus in 

[e]. In 4 uitspraken (0,98%) vonden we een persoonlijk pronomen hem, em of ‘m dat als subjectsvorm werd 

gebruikt [f], en in 3 uitingen (0,74%) detecteerden we een alternatief reflexief pronomen [g]. Helemaal 

verwaarloosbaar tot slot is de alternatieve werkwoordconjugatie, waarvan we slechts 2 luttele voorbeelden 

(0,49%) onder ogen kregen [h]. 

[a] "...Hij begint een beetje zottekes te doen." [Story, 02-

10-12] 

[b] Als ze je te pakken hebben, voelt ge het, weet ik uit 

ondervinding. [Humo, 09-10-12] 

[c] Elke dag urenlang in m’n klein kamertje staan 

oefenen… [Dag Allemaal, 06-11-12] 

[d] Waar is den hond? [Dag Allemaal, 13-11-12] 

 

[e] Waarop ik: ‘Amai, gij zijt echt ziek, gast’, en dan 

moest hij eens lachen. [TV Familie, 14-11-12] 

[f] Ik word daar geregeld over aangesproken: ‘Seg! Wilt 

ge eens tegen Bart zeggen dat ‘m moet stoppen met 

vermageren? […].’ [Dag Allemaal, 13-10-12] 

[g] Ze laat nooit nog iets van haar horen en het wordt 

tijd dat jij jouw conclusies trekt. [Joepie, 03-10-12] 

[h] Hoor mij: ‘k zèn precies nen pastoor! [Humo, 09-10-

12] 

De op een na grootste categorie van het tijdschriftencorpus is de lexicale, die met 24 treffers (5,88%) wel al 

op heel grote afstand volgt van de morfologische afdeling. Zowel in TV Familie (3), Flair (1) en P-magazine 

(2), als in Joepie (4), Humo (3) en Dag Allemaal (11) vonden we voorbeelden van substandaardtalige 
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lexemen of dito uitdrukkingen. Verderop gaan we dieper in op deze moeilijk af te bakenen afdeling, onder 

meer door een onderscheid aan te brengen tussen diverse tokengroepen, maar voorlopig kunnen we ons 

beperken tot het meegeven van enkele aangetroffen voorbeelden van dit type [a]-[d]. 

[a]  Daarom proberen ze nu een maand hun liefde terug 

leven in te blazen. [Joepie, 03-10-12] 

[b] ‘Frank Galan zei me: ‘Als ge na een optreden geen lief 

opdoet, hebt ge slecht gezongen’ [Dag Allemaal, 06-

11-12]  

[c] Ik kijk alvast niet meer naar uw onnozeliteiten. [Dag 

Allemaal, 06-11-12] 

[d] Pas maar op dat ‘m niet in uw knoesels bijt! [Dag 

Allemaal, 13-11-12]  

De fonetisch-fonologische afdeling finisht als derde in deze ranglijst, maar bevat eigenlijk slechts een 

verwaarloosbaar aantal attestaties. Met slechts 12 features is het bovendien moeilijk om een kern en een 

periferie van elkaar te onderscheiden. Het meest voorkomende fonetisch-fonologische kenmerk is in ieder 

geval de apo- of syncope van lege woorden, dat met 7 treffers 1,72% van het volledige tijdschriftencorpus 

bestrijkt [a]. Daarnaast zorgen ook 4 procopes van h- (0,98%) en 1 stemhebbende -t in de auslaut voor een 

vocaal (0,25%) ervoor dat deze categorie nog net de syntactische afdeling voor blijft [b][c]. 

[a] Nu goed, dat legt hij ons ongetwijfeld allemaal uit in 

de follow-up single: Ik zen nie vies, van een pak 

rammel op de Avenue Lowies. [P-magazine, 13-11-12] 

[b] Na 14 oktober is – zo luidt het ter plekke – iël diën 

annekesnest voor Patrick Janssens of Bart De Wever 

[…]. [P-magazine, 13-11-12] 

[c] Waarop het te veel wordt voor een zekere Jan 

Roeland: ‘Den Dolf keerd em in zijn graf!!!!!’ (sic) 

[Knack, 03 tot 09-10-12]  

Tot slot volgt inderdaad nog de syntactische categorie, waarvan de 7 attestaties netjes verdeeld zijn over vier 

verschillende types. Het meest voorkomende syntactische kenmerk blijkt ietwat verrassend de enclitische 

versmelting van persoonlijke pronomina in werkwoordsvormen te zijn: de 3 treffers die we van dit type 

detecteerden, nemen 0,74% van het volledige tijdschriftencorpus voor hun rekening [a]. Daarnaast wordt in 2 

gevallen (0,49%) een betrekkelijk pronomen dat gebruikt, ook al dient het als verwijzing naar een de-woord 

[b]. In 1 uiting (0,25%) wordt een beknopte bijzin met een te-infinitief ingeleid door een expletief van of 

voor [c], en eveneens in 1 uiting wordt het subjectspronomen geretripliceerd [d]. 

[a] We horen eentje haast achteloos vragen: “Zijde gij 

ook van de KV?” [Sport/Voetbalmagazine, 07-11-12] 

[b] Een eerste plan ontstond in het voorjaar van 2011: 

men wilde de spots richten op een aantal lokale 

‘opkomende talenten’: jonge burgemeesters en 

schepenen, of mensen dat dit wilden of konden 

worden. [Knack, 03 tot 09-10-12] 

[c] Patrick raadt me aan van even rust te nemen en te 

wachten met sporten tot onze volgende sessie. [TV 

Familie, 07-11-12] 

[d] Kennekik in het echt helemaal geen Spanjaard! 

[Humo, 02-10-12] 

3.2.3.2. Tussentaalinfiltratie: detail 

Omdat we een duidelijk beeld willen van de mate waarin gesproken en geschreven tussentaal met elkaar 

overlappen, gaan we in wat volgt gedetailleerder in op de aangetroffen tussentaalinfiltratie. Per aanwezig 

kenmerk van het soap-Vlaams maken we allereerst een onderscheid tussen de systematische reproducties en 

hun ongeconditioneerde pendanten. Daarnaast delen we de types ook in in diverse tokengroepen of tokens. 

Dat alles moet ons in staat stellen tot een duidelijke schets te komen van geschreven tussentaal. 
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3.2.3.2.1. Tussentaalinfiltratie: detail (morfologie) 

Het eerste morfologische tussentaalkenmerk dat we vertegenwoordigd vinden in de geanalyseerde Vlaamse 

tijdschriften, is de alternatieve werkwoordconjugatie. De 2 attestaties die we hiervan aantreffen, verdeeld 

over P-magazine en Humo, zijn beide niet-geconditioneerd. Concreet wil dat dus zeggen dat een journalist, 

reporter of redacteur steeds de mogelijkheid had om een standaardtalig alternatief te gebruiken, maar dat hij 

of zij die kans niet heeft benut, om welke reden dan ook. Bekijken we dan [a] en [b], dan blijken beide 

attestaties tot dezelfde tokengroep te behoren. Zoals in het referentiekader al is uiteengezet, horen in de 

standaardtaal een subject en een persoonsvorm met elkaar te congrueren: in het bijzonder moet aan een 

subject in de eerste persoon enkelvoud een onvervoegde werkwoordstam worden gekoppeld (cf. §2.2.1.1.). 

In beide tussentalige uitingen hieronder echter, is zo’n subjectsvorm verbonden met een infinitief – die 

overigens met behoud van een regionaal accent is neergeschreven. Voorbeelden van die andere prototypische 

tokengroep, namelijk die waarin een subjectsvorm van de tweede persoon enkelvoud wordt gecombineerd 

met een onvervoegde werkwoordstam (“Ge moe gij nie wenen”), zijn we niet tegengekomen.  

[a] Hoor mij: ‘k zèn precies nen pastoor! [Humo, 09-10-

12] 

[b] Nu goed, dat legt hij ons ongetwijfeld allemaal uit in 

de follow-up single: Ik zen nie vies, van een pak 

rammel op de Avenue Lowies. [P-magazine, 13-11-12] 

Een tweede, veel frequenter tussentaalkenmerk in de morfologische afdeling, is het alternatieve 

lidwoordgebruik. Met 53 gedecteerde features, verspreid over acht van de tien onderzochte tijdschriften, mag 

o.i. terecht worden gesproken over infiltratie van dit kenmerk in schrijftaal. Wel moet worden opgemerkt dat 

van de 53 gevallen waarin een omgangstalig lidwoord is geselecteerd, er 19 gevallen zijn waarin dat 

simpelweg niet (of toch moeilijk) kon worden vermeden: [a] en [b] demonstreren dat het hierbij telkens ging 

om ofwel een algemeen bekende referentie aan de stad Antwerpen, ofwel om de naam van een 

voetbalstadion in de Leuvense deelgemeente Heverlee. Als we ons baseren op het referentiekader, dan 

kunnen we binnen dit type een onderscheid maken tussen zes verschillende tokengroepen (cf. §2.2.1.2.). Ten 

eerste is er de groep van substantieven die met een lidwoord worden verbonden dat ze op basis van hun 

genus en geslacht in principe niet zouden mogen krijgen. Van deze tokengroep troffen we in totaal 11 

gevallen aan, waarvan 10 met het substantief stad. Het enige overblijvende nomen dat ook in het rijtje met ’t 

stad, de voetbal en ’t school past, is de servet [c]. Een volgende tokengroep is die waarin mannelijke 

enkelvoudige substantieven worden vergezeld door de verbogen lidwoorden ne of nen. Van dit soort 

tussentalige lidwoorden vonden we in het tijdschriftencorpus 6 gevallen terug [d]. Opmerkelijk is het enige 

geval waarin we het lidwoord nen aantroffen: normaliter is zo’n artikel fonologisch geconditioneerd, en 

verschijnt het enkel voor een woord dat begint met een klinker, een t, d, h of b (cf.§2.2.1.2.). Klaarblijkelijk 

is het toepassingsgebied in geschreven tussentaal ruimer: ook voor p blijkt nen te kunnen. Ten derde is er het 

tussentalige artikel ‘t , dat verschijnt bij een onzijdig enkelvoudig substantief (7 treffers, [e]), en ten vierde 

het bepaald lidwoord den, dat bij mannelijke enkelvoudige nomina opduikt (29 treffers, waaronder 9 keer 

Den Dreef, [f]). Tot slot zijn er nog de determinatoren ’n en e, die in tussentaal verschijnen voor onbepaalde 

vrouwelijke nomina. Deze laatste alternatieve lidwoorden troffen we echter nergens aan.    
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[a] Het campagneblad van het Antwerpse VB lijkt qua 

vorm familie van Story en Dag Allemaal, met grote 

‘persoonlijke verhalen’ van gewone Antwerpenaars 

die telkens opnieuw uitleggen hoe ’t Stad naar de 

haaien en vooral naar de vreemden gaat. [Knack, 03 

tot 09-10-12] 

[b] Die verwevenheid is te merken wanneer we op 

woensdagavond 31 oktober naar Den Dreef afzakken 

voor OHL-KV Mechelen. [Sport/Voetbalmagazine, 07-

11-12]  

[c] Stap 1: Vouw de servet dubbel, met de opening naar 

beneden. [Libelle, 15-11-12] 

 

[d] Voor mij is dat een compliment, want Jeroen is ne 

kei-schone gast. [Story, 09-10-12] 

 Hoor mij: ‘k zèn precies nen pastoor! [Humo, 09-10-

12] 

[e] Antwerpen is toch éven het centrum van de wereld: 

volgende zondag weten we of ’t Schoon Verdiep voor 

Patrick Janssens dan wel Bart De Wever is. [Humo, 

09-10-12] 

[f] Daarom stel ik voor dat de stadsbewoners een paar 

keer per jaar hun auto thuislaten om naar zee, de 

Ardennen of simpelweg den buiten te gaan. [Humo, 

09-10-12] 

Het derde morfologische type dat we in Vlaamse weekbladen aantroffen, is het tussentalige gebruik van hem, 

‘m of em als subjectsvorm. In alle tijdschriften samen detecteerden we slechts 4 van dit soort 

tussentaligheden, wat op een totaal van 408 features uiteraard verwaarloosbaar weinig is. Dat ook de 

spreiding van dit kenmerk niet optimaal is – 3 gevallen verschijnen in Dag Allemaal, 1 in P-magazine – doet 

ook al vragen rijzen bij de mate waarin hier echt over infiltratie kan worden gesproken. Daartegenover staat 

echter wel dat geen van de aangetroffen uitingen een systematische reproductie is: in 4 gevallen heeft een 

journalist, reporter of redacteur de mogelijkheid onbenut gelaten om een standaardtalige subjectsvorm van de 

derde persoon mannelijk enkelvoud (hij, ie of die) te selecteren. Als we dit type dan ook nog indelen in drie 

tokens – hem, ‘m of em – dan blijken er toch twee van die drie te zijn gedetecteerd [a]-[c][d]. Concluderend 

kunnen we hier dan ook stellen dat van een algemene, consequente infiltratie van dit type in de schrijftaal 

van tijdschriften hoegenaamd geen sprake is. Echter is infiltratie toch een feit, al was het maar omdat we de 

hieronder weergegeven voorbeelden hebben aangetroffen.       

[a] Pas maar op dat ‘m niet in uw knoesels bijt! [Dag 

Allemaal, 13-11-12] 

[b] Of dat ‘m mij bespringt! [Dag Allemaal, 13-11-12] 

[c] Ik word daar geregeld over aangesproken: ‘Seg! Wilt 

ge eens tegen Bart zeggen dat ‘m moet stoppen met 

vermageren? […].’ [Dag Allemaal, 13-11-12] 

[d] Zeg gerust, de Sien en Maria’s van de 

internetgeneratie, die ons fluks voorzien van 

pareltjes als ‘”Ik durfde niet eens te niezen; ik dacht 

dat er een tepel zou afvliegen” en rijmelarij als “Ik 

heb het gezegd van in het begin: alst’em stijf is, 

moet-ie derin!” [P-magazine, 06-11-12]  

De alternatieve declinatie van adjectieven, possessieven en demonstratieven brengt ons opnieuw bij een 

centrale pool van de morfologische categorie. Het kenmerk in kwestie duikt 78 keer op, en moet daarmee 

enkel het ge/gij-u-uw-systeem en de alternatieve diminuering op -ke voor zich dulden. Onder alle attestaties 

blijken slechts 9 vaste frasen schuil te gaan - de naam van het Antwerpse stadhuis [a] en de titel van een boek 

[b] – en bovendien is dit type verspreid over zes verschillende weekbladen: enkel in Libelle, Knack, Flair en 

Joepie vonden we geen voorbeelden. Een laatste bewijs voor het feit dat dit typische kenmerk van gesproken 

tussentaal ook in de schrijftaal van Vlaamse tijdschriften infiltreert, wordt geleverd door de indeling in 

tokengroepen. In 65 gevallen wordt een adjectief tussentalig verbogen, in 9 gevallen een bezittelijk 

voornaamwoord, en in 4 gevallen een aanwijzend (of een onbepaald) voornaamwoord. Ook binnen die 
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tokengroepen zelf is er een grote verscheidenheid aan aangetroffen vormverschijnselen. Bekijken we eerst de 

adjectieven, dan blijkt in 63 tekstplaatsen een onzijdig enkelvoudig nomen van een onverbogen bijvoeglijk 

naamwoord te zijn vergezeld [c]. In 1 geval gebeurt datzelfde met een substantief dat in het meervoud staat 

[d], en eveneens in 1 geval wordt een mannelijk enkelvoudig substantief verbonden met een adjectief met 

buigingsuitgang -en, nota bene waar dat in gesproken tussentaal normaliter niet kan, t.w. voor een consonant 

v [e]. Bij de tussentalig verbogen bezittelijke voornaamwoorden vinden we 5 gevallen waarin ons aan een 

de-woord wordt gekoppeld [f], 3 gevallen waarin het bezittelijk voornaamwoord op -e is verbogen [g], en 1 

geval waarin een uitgang op -en aan het possessief pronomen is toegekend [h]. Tot slot viel ons oog op 3 

alternatief gedeclineerde demonstratieven met een buigingsuitgang -en [i], en op 1 onbepaald 

voornaamwoord met uitgang -e [j]. Kortom: infiltratie van dit kenmerk kan absoluut niet worden ontkend.   

[a] ‘Pas als Bart op ’t Schoon Verdiep zit, zal ik echt 

zeker zijn dat hij burgemeester wordt. […].’ [Dag 

Allemaal, 13-11-12] 

[b] Jan Boskamp, Aad de Mos en Henk Houwaart 

komen hun boek signeren, Verleden en Toekomst van 

het Belgisch voetbal. [Sport/Voetbalmagazine, 07-11-

12] 

[c] Zodus: een kras op m’n wagen, een mol in mijn 

perfect tuintje: ik laat er mijn dag niet meer door 

verpesten. [Dag Allemaal, 13-11-12] 

[d] Als ze met Reflecta Graphics in zee gaan, is dat echt 

niet voor mijn schoon ogen of m’n olympisch goud, 

hoor. [Dag Allemaal, 13-11-12] 

[e] “Als ik voor één dag een vrouw was, zou ik met ne 

graven vent naar bed gaan om te zien hoe zoiets is. 

[…]!” [P-magazine, 13-11-12] 

[f] Eén van de dagen is ons kleine spruit eindelijk daar 

en kunnen we aan ons gezinnetje beginnen. [Dag 

Allemaal, 13-11-12] 

[g] ‘Doe maar in uwe pamper,’ hoorde ze een 

verpleegkundige ooit tegen hem zeggen, ‘wij hebben 

geen tijd om u te laten plassen.’ [Humo, 09-10-12] 

[h] Eigenlijk vind ik het zelf heel leuk als mensen zeggen: 

‘Ik ga met uwen vent op de foto’. [Story, 09-10-12] 

[i] ‘Mensen die kritiek geven op ons Karen of op K3, 

zoals dienen Vanthilt, daar word ik echt razend van’, 

zegt Ward. [Dag Allemaal, 13-11-12] 

[j] ‘De mensen moeten gene schrik hebben, we gaan dat 

niet doen.’ [Humo, 02-10-12]

Het vijfde morfologische kenmerk dat we aantroffen, de alternatieve diminuering op -ke, telt het meeste 

aantal voorkomens in de onderzochte Vlaamse weekbladen: 137, goed voor 33,58% van het hele 

tijdschriftencorpus. Niet alleen die frequente aanwezigheid doet vermoeden dat we hier met een type te 

maken hebben dat resoluut infiltreert in schrijftaal, ook andere argumenten ondersteunen die 

veronderstelling. Allereerst blijkt in een ruime meerderheid van de gevallen de journalist of redacteur 

zelfstandig te hebben mogen beslissen over het gebruik van ofwel een tussentalig diminutiefsuffix, ofwel een 

standaardtalig pendant. De 32 met tussentaal geïnfiltreerde systematische reproducties die wél strikt moesten 

worden overgenomen, hebben betrekking op o.a. de naam van een televisieprogramma [a], op de naam van 

een aan een monument verbonden genootschap [b], of op de naam van een café [c]. Verder is ook de 

verspreiding van dit kenmerk een betekenisvolle factor: behalve in Knack wordt in elk geanalyseerd 

tijdschrift ten minste één woord van een tussentalig achtervoegsel -ke (of alternanten ervan) voorzien. Een 

laatste argument vinden we in de indeling in tokengroepen, die op twee diverse manieren kan gebeuren. Op 

vlak van de woordvorming ten eerste onderscheiden we drie verschillende tokengroepen. De groep met 

woorden eindigend op het suffix -eke telt 65 attestaties, de groep met op -ke gediminueerde substantieven telt 
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er 62, en de groep met verkleinwoorden op -ske bevat 10 voorbeelden. Ten tweede vallen ook op semantisch 

vlak tokengroepen van elkaar te differentiëren. Zo zijn er 32 consequent op -ke (of alternant) gediminueerde 

eigennamen, namelijk alle systematische reproducties van dit type [d]. Daarnaast vinden we ook 13 niet-

consequent op -ke gediminueerde eigennamen, d.w.z. eigennamen die even goed zonder diminutiefsuffix 

verschijnen: in [e] is de naam van het kindje van BV Kathleen Aerts bijvoorbeeld incidenteel gediminueerd. 

Bevestiging daarvan vinden we in de titel van het bewuste interview, waar het kind simpelweg Jef wordt 

genoemd. Ook 55 koosnamen op -ke die gebruikt worden om te verwijzen naar een entiteit die [+animate] is 

maken deel uit van het tijdschriftencorpus [f], net als 30 substantieven op -ke die refereren aan enititeiten die 

[-animate] zijn [g]. Tot slot detecteerden we ook 7 niet-substantieven die van een suffix -ke zijn voorzien: 1 

adjectief [h] en 6 onomatopeeën [i]. Het feit dat we van elk van deze tokengroepen op zijn minst één 

voorbeeld wisten te detecteren, duidt op een consequente en relatief grootschalige infiltratie.      

[a] Vandaar dat ik meer trek heb in ‘Manneke Paul’ dan 

in ‘Reyers laat’. [Humo, 02-10-12] 

[b] Toen hij laatst zo plechtig mogelijk opgenomen werd 

in de Broederschap van Manneke Pis, […] onderhield 

hij zich even met de plaatselijke burgemeester […]. 

[Humo, 02-10-12] 

[c] Irene woont in Deurne, op een steenworp van café 

Het Mestputteke, in een huis dat ze deelt met haar 

beroemde zoon. [Dag Allemaal, 13-11-12]             

[d] Tekenaar Jan Bosschaert, bekend van De Geverniste 

Vernepelingskes en zijn prikkelende pin-ups in Ché, 

heeft een nieuwe tentoonstelling klaar. [P-

magazine, 13-11-12] 

[e] Sindsdien kan ik mijn ogen niet van Jefke afhouden. 

[Dag Allemaal, 06-11-12] 

[f] M’n allerliefste schatteke, ik vergeet nooit die ene 

dag, die vlinders in m’n buik door jouw liefdevolle 

lach. [Dag Allemaal, 13-11-12] 

[g] De verdelers van de bakskes, Belgacom en Telenet. 

[P-magazine, 13-11-12] 

[h] "...Hij begint een beetje zottekes te doen." [Story, 02-

10-12] 

[i] Miauwkes! [Joepie, 03-10-12] 

Ook het ge/gij-u-uw-systeem blijkt een frequent voorkomend tussentaalkenmerk te zijn in de schrijftaal van 

Vlaamse tijdschriften. Behalve in Libelle en Flair duikt in elk ander geanalyseerd weekblad ten minste één 

aanwending op van dit tussentalige paradigma. Van de 80 attestaties die we in totaal aantroffen, zijn er 

slechts 5 systematische reproducties: de  naam van een lied [a], een slogan die op kledij gedrukt staat [b] en 

(tweemaal) een verbasterde stadsslogan van de stad Antwerpen [c]. Als we nu alle uitingen waarin we dit 

type aantroffen nog verder willen doorgronden, moeten we een onderscheid maken in drie tokengroepen. De 

eerste tokengroep, namelijk diegene waarin het ge/gij-u-uw-systeem in gebruik wordt genomen voor de 

selectie van een persoonlijk voornaamwoord, blijkt met 56 leden de grootste te zijn [d]. In 22 gevallen is het 

tussentalige paradigma aangesproken bij de keuze van een bezittelijk voornaamwoord [e], en in 2 uitingen is 

het reflexief voornaamwoord u verkozen boven een standaardtalige variant je [f]. Het feit dat we ook nog 

vier voorbeelden aantroffen van een typisch spreektalig verschijnsel – een code mix, [g] [h] [i] [j] – mag als 

ultieme bevestiging gelden: het ge/gij-u-uw-systeem, een morfologisch kenmerk van spreektalige tussentaal, 

infiltreert in de schrijftaal van Vlaamse magazines.     

[a] Scoorde al in 1951 zijn eerst hit – Ziede Gij Me Gere – 

maar staat nog altijd op de planken. [Story, 09-10-12] 

[b] In de hals hangt de tekst ‘als hier uw nek staat, staat 

uw gezicht in de goede richting’. [Story, 09-10-12]  
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 [c] ‘Je mag een fundamentalist zijn, maar als je vanuit 

dat fundamentalisme oproept tot haat en geweld, is 

’t Stad níet van A.’ [Humo, 09-10-12] 

[d] Liefste Femke, ik ken u al 8 jaar en we hebben samen 

als superveel zotte momentjes meegemaakt. [Joepie, 

10-10-12] 

[e] ‘Ge zult uw strofe krijgen’, zo liet hij weten. [Knack, 

10/16-10-12] 

[f] Ik herinner me nog goed wat mijn schoonvader zei 

toen ik hem voor het eerst ontmoette: ‘Gij zijt u ook 

niet tegen de eerste boom te pletter aan het rijden, 

hé?’ [Dag Allemaal, 13-11-12] 

[g] Als ze je te pakken hebben, voelt ge het, weet ik uit 

ondervinding. [Humo, 09-10-12] 

[h] Weet dat ik er echt naar uitkijk om al de fijne 

momenten met u te delen en dat ik de gelukkigste 

man ter wereld ben dat ik u mijn vrouwtje mag 

noemen en dat je de mama van ons pruts bent. [Dag 

Allemaal, 13-11-12] 

[i] Ik hou van je mama, dat mag je nooit vergeten, en ik 

hoop uit de grond van mijn hart dat het tij mag keren 

voor u. [Dag Allemaal, 13-11-12] 

[j] ‘[…]. Maar het standaardantwoord van Dany was 

dan: ‘Trek uw plan, je mag al blij zijn dat je een 

poster van Véronique in je uitstalraam hebt hangen 

dankzij mij.’ […].’ [TV Familie, 07-11-12] 

Het voorlaatste morfologische tussentaaltype dat we blootlegden in ons corpusmateriaal, is het gebruik van 

alternatieve werkwoordsvormen van zijn. Met slechts 8 treffers, verspreid over enkel TV-Familie (1), Story 

(1), Sport/Voetbalmagazine (1), P-magazine (2) en Dag Allemaal (3), mag niet worden gesproken van een 

algehele, consequente infiltratie. Daarbovenop komt nog dat slechts één van de twee tokengroepen die we 

binnen dit type kunnen onderscheiden vertegenwoordigd is. Voorbeelden van alternatieve imperatiefvormen 

van zijn – “Zij toch ne keer nie zo streng voor uw kinderen”, “ Zijt allemaal wa braver, dan moete ‘k ik nie 

streng zijn” – hebben we immers niet gevonden, in tegenstelling tot alternatieve indicatiefvormen van 

hetzelfde werkwoord [a] [b]. Het feit dat we dit feature in de geschreven tekst van tijdschriften hebben 

aangetroffen, en het feit dat een schrijvende autoriteit eigenlijk altijd de mogelijkheid had om voor een 

standaardtalig pendant te kiezen, doet ons toch concluderen dat ook dit kenmerk infiltreert in schrijftaal, hoe 

sporadisch ook.  

[a] “[…]. Als ik varkensingewanden bij een dessert gaf, 

zei men: ‘Piet, ge zijt zot.’ […].” [P-magazine, 06-11-

12] 

[b] De collega’s zeiden: ‘Wow Fred, ge zijt nogal direct…’ 

[Dag Allemaal, 13-11-12] 

Tot slot vonden we nog één perifeer kenmerk van de morfologische afdeling terug, namelijk het gebruik van 

tussentalige reflexieve pronomina. In Dag Allemaal, Joepie en Knack stuitten we telkens op 1 

ongeconditioneerd geval, wat uiteraard in het niets verdwijnt tegen de achtergrond van het totale aantal 

gedecteerde tussentaalfeatures. Desalniettemin mogen we gewagen van een infiltratie van dit omgangstalige 

kenmerk in de schrijftaal van weekbladen: enkel als we nergens een dergelijk type hadden aangetroffen, was 

zo’n uitspraak volkomen ongegrond geweest. In [a] is geopteerd voor de reflexieve vorm mijn eigen i.p.v. de 

standaardtalige alternatieven mezelf of mijzelf, terwijl in [b] en [c] voor de selectie van een derde persoon 

enkelvoud is gekozen voor respectievelijk haar en hem i.p.v. voor het standaardtalige reflexivum zich.    

[a] Dat ik op mijn eigen kan zijn, en toch niet alleen ben. 

[Dag Allemaal, 13-11-12] 

[b] Ze laat nooit nog iets van haar horen en het wordt 

tijd dat jij jouw conclusies trekt. [Joepie, 03-10-12] 

[c] Waarop het te veel wordt voor een zekere Jan 

Roeland: ‘Den Dolf keerd em in zijn graf!!!!!’ (sic) 

[Knack, 3/9-10-12] 
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3.2.3.2.2. Tussentaalinfiltratie: detail (lexicon) 

Met 24 treffers scoort de lexicale categorie relatief goed in de schrijftaal van tijdschriften: op de 

morfologische afdeling staat geen maat, maar de fonetisch-fonologische en de syntactische categorie moeten 

de lexicale laten voorafgaan. Slechts in 1 geval was er sprake van een overal in Vlaanderen gekende en 

verspreide systematische reproductie: in [a] geldt de Miekes als een verwijzing naar de dames van plezier. 

Verder blijkt dat de aangetroffen substandaardtalige lexemen of uitdrukkingen tamelijk goed verspreid zijn 

over de verschillende onderzochte tijdschriften: Joepie telt 4 tokens, TV Familie en Humo tellen er elk 3, P-

magazine 2 en Flair 1. Dag Allemaal rijft met 11 substandaardtalige lexemen of dito uitdrukkingen echter de 

meeste features van dit type binnen. Dit gezegd zijnde menen we te mogen stellen dat ook dit 

tussentaalkenmerk infiltreert in de schrijftaal van Vlaamse tijdschriften. Een extra bewijs daarvoor wordt nog 

geleverd door de indeling in prototypische tokengroepen. Ten eerste wordt in 3 van de 24 uitingen terug 

i.p.v. opnieuw of weer gebruikt om te verwijzen naar een herhaalde gebeurtenis in de tijd, zoals dat ook in 

gesproken tussentaal veelvuldig gebeurt [b]. Daarnaast wordt in 2 gevallen een beroepsnaam tussentalig 

verbasterd [c], en in evenveel uitspraken steekt weeral i.p.v. alweer de kop op [d]. Ook vonden we nog 1 

voorbeeld van een hypothetisch gebruikt moest i.p.v. mocht [e], en 1 voorbeeld van een onverbogen 

voorzetselbijwoord na een voorzetsel [f]. Van de 13 overblijvende, volslagen willekeurige attestaties, geven 

we nog 2 voorbeelden mee: in [g] wordt een lief opgedaan, terwijl het werkwoord opdoen met de betekenis 

iets verwerven in de standaardtaal vooral wordt gecombineerd met een ziekte. In [h] tot slot wordt verwezen 

naar een nieuwsgierig iemand. 

[a] In een tv-programma vroeg een actrice haar man of 

hij al eens naar ‘de Miekes’ was geweest. [Flair, 09-

10-12] 

[b] Waarom wil je terug samen zijn met hem? [Joepie, 

10-10-12] 

[c] ‘[…]. Dany vroeg zijn technieker om hem weer op te 

lappen. […]’ [TV Familie, 14-11-12] 

[d] ‘Vanochtend weeral in de file. […]!’ [Dag Allemaal, 

13-11-12] 

[e] Moesten die er toch komen, zullen we Karolien snel 

leren hoe ze daarmee moet omgaan. [TV Familie, 07-

11-12] 

[f] Natuurlijk nemen de mensen me niet au sérieux als ik 

op die manier naar voor wordt geschoven. [Dag 

Allemaal, 13-11-12] 

[g] Ik herinner me de woorden van Frank Galan: ‘Salim, 

als ge na een optreden geen lief opdoet, hebt ge 

slecht gezongen.’ [Dag Allemaal, 06-11-12] 

[h] DE CURIEUZENEUS [Humo, 09-10-12]       

3.2.3.2.3. Tussentaalinfiltratie: detail (syntaxis) 

De syntactische afdeling van Vlaamse omgangstaal sijpelt duidelijk minst door in de schrijftaal van Vlaamse 

tijdschriften. Het eerste type dat we detecteerden, de subjectsreduplicatie of -retriplicatie, is tekenend voor de 

kleinschalige invloed die spreektalige tussentaal op dit vlak maar heeft. Slechts 1 attestatie hebben we 

kunnen blootleggen: een ongeconditioneerd token in Humo. In [a] hebben we te maken met een 

subjectsverdriedubbeling, een fenomeen dat zoals gezegd beperkt blijft tot de eerste persoon enkelvoud (cf. 

§2.2.3.3.). In dit specifieke geval blijkt bovendien de eerste van de drie pronominale vormen te zijn 

samengesmolten met de initiële consonant van het werkwoord kennen. Waarom de geïnterviewde in dit geval 

zo’n triplicatie in de mond heeft genomen, en waarom een journalist of redacteur die clitic tripling ook in 
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zijn geschreven tekst heeft gehandhaafd, is giswerk. Een verklaring wordt mogelijk geleverd door 

Vandeweghe (2000): in kennekik kan het eerste, ‘versmolten’ subjectspronomen als een verplichte aanduider 

van het onderwerp worden beschouwd. De facultatieve pronominale vormen (e)k en ik fungeren daarentegen 

als empathiserende factoren: veeleer dan dat de nadruk wordt gelegd op het niet kennen van een Spanjaard, 

gaat de aandacht hier naar de ik-persoon. Als we dan nog weten dat de geïnterviewde, zangeres Kathleen 

Aerts, antwoordt geeft op de vraag of ze alléén maar in een van haar liedjes een liefde heeft opgevat voor een 

Spanjaard, dan lijkt dit een aannemelijke verklaring.           

[a] Kennekik in het echt helemaal geen Spanjaard! 

[Humo, 02-10-12] 

Het grammaticale kenmerk dat het frequentst is opgedoken in de geanalyseerde weekbladen, is de enclitische 

versmelting van persoonlijke pronomina in werkwoordsvormen. Met slechts 3 treffers kan alweer niet 

gesproken worden van een algehele, consequente doorsijpeling in schrijftaal, temeer omdat 1 van die 

attestaties een systematische reproductie betreft, i.c. de titel van een lied: de journalist in kwestie moest in dat 

geval wel gebruik maken van tussentaal [a]. Gezien het karige voorkomen van dit type, valt de spreiding 

nogal mee: in Story troffen we 2 voorbeelden aan, in Sport/Voetbalmagazine 1. Als we dan de tokens zelf 

bekijken, vinden we toch nog een argument om te kunnen spreken van tussentaalinfiltratie, al is die dan niet 

grootschalig: terwijl in [a] en [c] de explicitering van een pronominaal subject zorgt voor een analytische 

verbinding, leidt de afwezigheid van zo’n persoonlijk voornaamwoord in [b] tot een synthetische 

werkwoordsvorm. De enclitische versmelting in [b] doorstaat dan ook de vergelijking met gelijkaardige 

uitingen in pro-drop-talen: “Zijde gij nog bezig (met uw dieet)? Tu sei ancora (a dieta)?”         

[a] Scoorde al in 1951 zijn eerst hit – Ziede Gij Me Gere – 

maar staat nog altijd op de planken. [Story, 09-10-12] 

[b] Ik krijg nu vaak te horen: ‘Zijde nog bezig of moogt ge 

al eens een pintje drinken?’ [Story, 09-10-12] 

[c] We horen eentje haast achteloos vragen: “Zijde gij 

ook van de KV?” [Sport/Voetbalmagazine, 07-11-12] 

Een voorlaatste gedetecteerde type van de syntactische afdeling, is het gebruik van een expletief van of voor 

in een beknopte bijzin met een te-infinitief. Slechts 1, ongeconditeerde attestatie troffen we aan van dit 

kenmerk, meer bepaald in TV Familie. In [a] hebben we te maken met een beknopte infinitiefzin die fungeert 

als direct object bij de hoofdzin, en die in principe dus niet hoeft te worden ingeleid door een bindwoord. 

Wanneer toch van zo’n inleidend voegwoord wordt gebruik gemaakt, hoort dat volgens de regels van de 

standaardtaal om te zijn. Uit onderstaand voorbeeld blijkt echter dat de praktijk die in gesproken tussentaal 

veelal gangbaar is – het gebruik van een bindwoord van in dergelijke situaties – ook wordt getransponeerd 

naar een schrijftalige context. Van die andere gewoonte, namelijk het gebruik van voor i.p.v. het verplichte 

om, hebben we geen voorbeelden aangetroffen.        

[a] Patrick raadt me aan van even rust te nemen en te 

wachten met sporten tot onze volgende sessie. [TV 

Familie, 07-11-12] 
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Tot slot ontdekten we in zowel Knack als Dag Allemaal ook 1 ongeconditioneerde uiting waarin een 

betrekkelijk pronomen dat verschijnt bij een de-woord. In [a] wordt bij het mannelijke, meervoudige 

substantief mensen gebruik gemaakt van het relativum dat, terwijl daar in principe een betrekkelijk 

voornaamwoord die hoort. Ook in [b] wordt gemorreld aan de grondslagen van een betrekkelijke verbinding: 

het meervoudige de-woord maanden wordt gevolgd door een dat-relativum, terwijl een die-relativum voor 

een standaardtalige(r) zin zou zorgen. Klaarblijkelijk wordt dus ook in de schrijftaal van Vlaamse 

tijdschriften soms geen gevolg gegeven aan de standaardtalige voorschriften. Net zoals in gesproken 

tussentaal lijken genus en getal van een substantief immers los te staan van het relatief voornaamwoord.   

[a] Een eerste plan ontstond in het voorjaar van 2011: 

men wilde de spots richten op een aantal lokale 

‘opkomende talenten’: jonge burgemeesters en 

schepenen, of mensen dat dit wilden of konden 

worden. [Knack, 03/09-10-12] 

[b] In de drie maanden dat we samen zijn, ben ik weer 

beginnen geloven in de liefde en dit dankzij haar. 

[Dag Allemaal, 13-11-12] 

3.2.3.2.4. Tussentaalinfiltratie: detail (fonetiek/fonologie) 

Het is enigszins opmerkelijk dat we in de Vlaamse tijdschriften (nipt) meer fonetisch-fonologische 

kenmerken aantroffen dan syntactische: terwijl een aantal grammaticale types namelijk geen enkele invloed 

heeft op de manier waarop woorden worden geschreven – de spelling van een alternatief gepositioneerd 

negatiepartikel bijvoorbeeld blijft steeds identiek – zijn spelfouten een onvermijdelijk gegeven bij de 

infiltratie van fonetisch-fonologische types in schrijftaal. Allereerst is dat het geval bij de procope van h-, 

waarvan we 4 ongeconditioneerde voorbeelden aantroffen in respectievelijk Humo, Knack en P-magazine. In 

[a], [b] en [c] wordt de initiële glottale laryngaal van een klein, vrijwel inhoudsloos woord weggelaten 

(respectievelijk heel en hem), terwijl in [d] hetzelfde gebeurt bij het toch wel betekenisvollere bijvoeglijk 

naamwoord Hollands. Op een totaal van 408 gedetecteerde tussentaligheden stelt dit alles niet bijster veel 

voor. Echter kunnen de voorbeelden die we vonden niet onder de mat worden geschoven: ze zijn er, en ze 

duiden op infiltratie van tussentaal in schrijftaal.      

[a] Na 14 oktober is – zo luidt het ter plekke – iël diën 

annekesnest voor Patrick Janssens of Bart De Wever 

[…]. [Humo, 09-10-12] 

[b] Waarop het te veel wordt voor een zekere Jan 

Roeland: ‘Den Dolf keerd em in zijn graf!!!!!’ (sic) 

[Knack, 03/09-10-12] 

 

[c] Zeg gerust, de Sien en Maria’s van de 

internetgeneratie, die ons fluks voorzien van 

pareltjes als ‘”Ik durfde niet eens te niezen; ik dacht 

dat er een tepel zou afvliegen” en rijmelarij als “Ik 

heb het gezegd van in het begin: alst’em stijf is, 

moet-ie derin!” [P-magazine, 06-11-12] 

[d]  Echte Baarlenaren schijnen te weten of ze op ‘Bels’ 

of ‘Ollands’ gebied rondlopen, voor twijfelaars en 

buitenstaanders hebben de straatnaambordjes een 

vlagje. [Knack, 03/09-10-12] 

Het meest voorkomende fonetisch-fonologische tussentaalkenmerk in de onderzochte weekbladen, is de apo- 

of syncopering van lege woorden. Een niet onbelangrijke kanttekening daarbij is echter wel dat van de 7 

gedetecteerde tokens, er 4 verschijnen als systematische reproductie: in [a] betreft het de naam van een 

kookprogramma op televisie, in [b] betreft het een vrij noodzakelijke overtreding van de spellingsregels, 

gezien de context. Qua spreiding mag overigens wel voorzichtig van infiltratie worden gewaagd: Humo telt 3 
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features, Story 2 en Dag Allemaal en P-magazine elk 1. Ook als we de aangetroffen tokens onderbrengen in 

prototypische tokengroepen, mag eenzelfde besluit worden getrokken: in [a] en [b] wordt goed 

geapocopeerd, terwijl in [b], [c] en [d] datzelfde gebeurt met niet - overigens leidt dat tot twee verschillende 

schrijfwijzen. In [b] vervolgens verliest dat de eindconsonant, en in [d] vindt er een apocope plaats van met. 

Eveneens prototypische apocoperingen van wat, maar, iets en altijd troffen we echter niet aan, en ook 

syncoperingen bleven afwezig.   

[a] GOE GEBAKKEN [Dag Allemaal, 06-11-12] 

[b] West-Vlaamse kinderen moeten op school leren dat 

een ‘g’ geen ‘h’ is, en Brabantse kinderen dat de 

laatste drie woorden in ‘ik kan da nie goe’ elk een /t/ 

aan het eind hebben. [Humo, 09-10-12] 

[c] Nu goed, dat legt hij ons ongetwijfeld allemaal uit in 

de follow-up single: Ik zen nie vies, van een pak 

rammel op de Avenue Lowies. [P-magazine, 13-11-12] 

[d] NI LACHEN ME MAAIN KEURTE BROEK HOSTE, OF 

KOEK OEP A BAKKES! [Story, 09-10-12] 

Tot slot merkten we ook nog 1 uitspraak op waarin er sprake is van voicing van de stemloze obstruent /t/ in 

de auslaut, terwijl daar normaliter een auslautverscherping op zijn plaats is. In [a] is het de werkwoordsvorm 

keert die wordt gevolgd door een vocaalinitieel woord, waardoor de eind-t in tussentaal niet alleen 

stemhebbend wordt uitgesproken, maar in dit specifieke geval dus ook als d wordt geschreven. Opnieuw lijkt 

dit niet bijster betekenisvol, maar het aanwezig zijn van dit kenmerk op zich maakt dat infiltratie niet kan 

worden ontkend. 

[a]  Waarop het te veel wordt voor een zekere Jan 

Roeland: ‘Den Dolf keerd em in zijn graf!!!!!’ (sic) 

[Knack, 03/09-10-12] 

3.2.4. HOE INFILTREERT GESCHREVEN TUSSENTAAL OP TYPOGRAFISCH VLAK? 

De lectuur van twintig Vlaamse magazines leverde ons een totaal van 408 tussentaalfeatures op, waarvan er 

113 met behulp van diverse opmaakmogelijkheden zijn geïsoleerd van de standaardtalige context. Dat lijkt 

een redelijk aantal te zijn, maar enige nuancering is op zijn plaats. Ten eerste wil dit namelijk zeggen dat 

ongeveer 3 op de 4 tussentaligheden ongemerkt infiltreert in een standaardtalige, schrijftalige context, en ten 

tweede blijken zich onder die 113 wél gemarkeerde tussentaalfeatures toch 20 systematische reproducties te 

bevinden. Zeker bij die geconditioneerde uitingen kunnen we ons de vraag stellen of tussentaal wel is 

aangeduid omdat het tussentaal is, of simpelweg omdat dat soap-Vlaams toevallig deel uitmaakt van een 

vaste verbinding [a] of titel [b]. Dat Vlaamse omgangstaal uiteindelijk toch vrij vaak ongemerkt doorsijpelt 

in een schrijftalige context, is bijzonder relevant te noemen: mogelijkerwijs vinden redacteurs het niet de 

moeite om tussentaal vormelijk te gaan isoleren, omdat ze ervan uitgaan dat Vlaamse lezers daaraan ook 

geen enkele nood hebben. Dat zou impliceren dat Vlamingen weet hebben van een tussentalige schrijftaal, 

dat ze er voeling mee hebben, en dat ze er niet door verwonderd worden wanneer ze op tussentaalfeatures 

botsen. Misschien worden schrijftalige tussentaligheden niet eens opgemerkt. 

[a]  In een tv-programma vroeg een actrice haar man of 

hij al eens naar ‘de Miekes’ was geweest. [Flair, 09-

10-12] 

[b] Markske in ‘F.C. De Kampioenen’, heeft met zijn 

boek ‘Vraag het aan Markske’ de eerste Gouden 

Pinguïn in de wacht gesleept. [Dag Allemaal, 06-11-

12] 
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De tussentaalfeatures die typografisch afwijken van de standaardtalige context, blijken volgens vastbepaalde 

methodes te zijn gemarkeerd: in 93 van de 113 gevallen zorgt cursivering voor een vormelijke isolatie van 

soap-Vlaams [a], in 15 gevallen is geopteerd voor aanhalingstekens [b], in 4 gevallen heeft een redacteur 

zich bediend van zowel een cursivering als de Latijnse annotatie sic [c], en in 1 geval is gekozen voor een vet 

lettertype [d]. Waar de manier waarop tussentaal wordt aangeduid dus vrij consequent te noemen is, is dat bij 

de eigenlijke aanduiding van tussentaal niet altijd het geval. Zoals blijkt uit [e] en [f] hebben we ook uitingen 

gevonden waarin tussentaalkenmerk A wél, en tussentaalkenmerk B niet wordt gemarkeerd. Zelfs eenzelfde 

type wordt in hetzelfde artikel dan eens wel, en dan weer niet vormelijk onderscheiden van de onmiddellijke 

context [g], [h]. Willekeur speelt dus zeker ook een rol. 

[a] Ik heb een chihuahua’ke. [Story, 02-10-12] 

[b] Zo is Lander zes kilo bijgekomen door de cortisone en 

noemen ze hem hier ‘het bolleke’. [Dag Allemaal, 13-

11-12] 

[c] Waarop het te veel wordt voor een zekere Jan 

Roeland: ‘Den Dolf keerd em in zijn graf!!!!!’ (sic)  

[Knack, 03/09-10-12] 

[d] Weekwinnaar Kapoeneke heeft z’n naam niet 

gestolen […] Niettemin: proficiat, Kapoeneke! 

[Humo, 09-10-12] 

[e] Ik krijg nu vaak te horen: ‘Zijde nog bezig of moogt ge 

al eens een pintje drinken?’ [Story, 09-10-12] 

[f] ‘Frank Galan zei me: ‘Als ge na een optreden geen lief 

opdoet, hebt ge slecht gezongen’ [Dag Allemaal, 06-

11-12] 

[g] ‘Ik doe geen zondekes. […]’ 

 Ik doe geen zondekes. [Story, 09-10-12] 

[h] ‘Een man komt de bibliotheek binnen en vraagt om 

twee schellekes  hesp en een sneetje kaas. […]’ 

Waarop de man fluistert: ‘O, excuus! Twee schellekes 

hesp en één sneetje kaas, alstublieft.’ [Humo, 09-10-

12] 

Tot slot willen we nog meegeven wélke tussentaalkenmerken precies typografisch zijn gemarkeerd. Nogal 

wat types blijken een enkele keer vormelijk te zijn geïsoleerd, zoals bijvoorbeeld het ge/gij-u-uw-systeem (5 

markeringen op een totaal van 80 tokens), de alternatieve declinatie (8 op 78), het gebruik van hem als 

subject (1 op 4) en het gebruik van tussentalige lidwoorden (15 op 53). In iets meer gevallen worden vijf 

andere tussentaalkenmerken vormelijk geïsoleerd: het gebruik van alternatieve (imperatief)vormen van het 

werkwoord zijn is 3 keer gemarkeerd op een totaal van 8 tokens, de alternatieve diminuering op -ke 60 keer 

op 137 tokens, de substandaardtalige lexemen of uitdrukkingen 11 keer op 24 tokens, de alternatieve 

werkwoordconjugatie 1 keer op 2 tokens, en de procope van h- 2 keer op 4 tokens. Echt consequente 

aanduidingen zijn er echter maar bij vier types: het gebruik van tussentalige reflexiva is in 2 van de 3 

gevallen gemarkeerd, terwijl de enclitische versmelting (3 op 3), de subjectsreduplicatie (1 op 1) en de 

voicing van /t/ (1 op 1) in elk geval een eigen typografie meekreeg. Het feit dat deze laatste types erg weinig 

voorkomen in de geanalyseerde tijdschriften, verklaart hoogstwaarschijnlijk de frequente markeringen ervan. 

Klaarblijkelijk is de noodzaak om deze laatste kenmerken vormelijk aan te duiden groter dan bij bijvoorbeeld 

het ge/gij-u-uw-systeem. Mogelijkerwijs heeft een lezer net met dat kenmerk meer voeling, waardoor 

aanduidingen daar achterwege kunnen blijven. 
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3.2.5. WAAR INFILTREERT GESCHREVEN TUSSENTAAL? 

We zijn onderhand te weten gekomen wie de gebruikers zijn van geschreven tussentaal, uit welke features 

zo’n geschreven omgangstaal bestaat, en hoe die variëteit infiltreert in een standaardtalige context. Om een 

antwoord te vinden op de vraag waar die tussentaal nu exact binnensijpelt, hebben we twee labels in gebruik 

genomen. Binnen het label soort bericht maakten we een onderscheid tussen artikels, interviews, columns, 

lezersreacties en overige berichten. Binnen het label katern maakten we een onderscheid tussen nieuws, 

politiek, sport, cultuur, streeknieuws, opinie en overige. Omdat we deze etiketten dezelfde invulling gaven 

als bij het krantencorpus – bijvoorbeeld beschouwden we nieuws daar als zakelijke, informatieve 

berichtgeving – zullen de resultaten hier waarschijnlijk afwijken: een informatief bericht in Knack konden 

we vanwege de nieuwswaarde wel labelen als nieuws, terwijl we roddelpraatjes in Story onderbrachten bij de 

groep overige.  

Bekijken we eerst het soort bericht waarin geschreven tussentaal opduikt, dan blijken interviews meest 

vatbaar te zijn voor infiltratie. Terwijl 91 van de 324 met omgangstaal geïnfiltreerde uitingen verschijnen in 

artikels (28,09%), lokaliseerden we er liefst 142 in interviews (43,83%). Geheel onverwacht is dit niet: niet 

alleen zagen we al dat geïnterviewden de belangrijkste gebruikers zijn van geschreven tussentaal (cf. 

§3.2.2.), maar ook bevatten vooral de roddelbladen doorgaans meer interviews dan artikels – alleen al Story, 

TV Familie en Dag Allemaal nemen samen overigens meer dan de helft van de gedetecteerde 

tussentaalfeatures voor hun rekening. Op geruime afstand dan volgen de lezersreacties (43 met tussentaal 

geïnfiltreerde uitingen, of 13,27%), de columns (27 uitingen, of 8,33%) en de overige berichten (21 uitingen, 

of 6,48%). Het meest verrassend aan deze resultaten, is het grote aantal artikels waarin omgangstaal 

doorsijpelt. Waar bij lezersreacties mensen aan het woord komen die niet per se verondersteld worden de 

standaardtaal perfect onder de knie te hebben, is dat in artikels, waar vrijwel enkel schrijvende autoriteiten 

aan bod komen, wel het geval. Bovendien is de toon in artikels – zeker in vergelijking met die in 

lezersbrieven of columns – eerder neutraal: het gaat dus niet op te beweren dat emotionele geagiteerdheid 

een tussentalige slip of the tongue bewerkstelligt, zoals dat in lezersbrieven of columns wel het geval kan 

zijn. Klaarblijkelijk is geschreven tussentaal gewoonweg een inherent aspect geworden van het taalrepertoire 

van journalisten en redacteurs. 

Als we ons vervolgens ook concentreren op het katern waarin geschreven tussentaal verschijnt, dan blijkt 

omgangstaal vooral ingang te vinden in roddelpraatjes, cartoons en andere berichten zonder duidelijke 

nieuwswaarde. Met 172 uitingen (53,09%) laat de categorie overige de andere katernen ver achter zich. Het 

katern cultuur haalt 45 uitingen (13,89%), het katern opinie haalt er 40 (12,35%), en het katern sport klokt af 

op 26 uitingen (8,02%). Echte, zakelijke nieuwsfeiten krijgen slechts in 20 uitingen te maken met 

tussentaalinfiltratie (6,17%), en ook politieke berichtgeving blijkt met 17 uitingen vrij immuun te zijn 

(5,25%). Tot slot deelden we ook nog 4 met tussentaal geïnfiltreerde uitingen in bij het katern streeknieuws 

(1,23%). Ook deze resultaten kunnen we niet echt verrassend noemen: in Knack, Humo en P-magazine valt 

nog wel wat (politiek) nieuws te rapen, maar voor de overige tijdschriften geldt dat eigenlijk niet. Slechts één 
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van de tijdschriften die we analyseerden richt zich expliciet op sport (Sport/Voetbalmagazine), en dus 

beantwoordt ook de positie van dat katern aan onze verwachtingen. Dat tot slot cultuur zo goed zou scoren, 

lag ook voor de hand: onder meer in Story, Dag Allemaal en TV Familie gaat bijzonder veel aandacht naar 

het reilen en zeilen in het Vlaamse media- en showbizzgebeuren. Tussentaalinfiltratie blijkt in die context 

een conditio sine qua non. 

Vooraleer we nagaan hoe alle tussentaalfeatures zijn verdeeld over de tien verschillende weekbladen die we 

lazen, willen we hier eerst nog stilstaan bij de precieze plaats van tussentaalinfiltratie. Concreet: duikt 

tussentaal ook op in de titels van artikels, interviews of andere berichten? Het antwoord op die vraag is 

positief: alles bij elkaar vonden we 14 verschillende titelcombinaties (hoofdtitel of grootste kop / ondertitel 

of kleinste kop) waarin tussentaal doorsijpelt. In tegenstelling tot bij het krantencorpus zouden we hier echter 

niet durven zeggen dat soap-Vlaams in titels wordt gebruikt als eye-catcher. Immers: van de 14 aangetroffen 

titelcombinaties met tussentaalinfiltratie zijn er slechts 4 waarin de infiltratie zelf gebeurt in de hoofdtitel, 

terwijl dat in 10 gevallen in de ondertitel gebeurt. In 8 titels is het de schrijvende autoriteit zelf die tussentaal 

gebruikt [a][b], terwijl het in de overige 6 koppen een geïnterviewde is die zich van soap-Vlaams bedient 

[c][d]. Wel moet nog worden opgemerkt dat zich onder de tussentalige koppen van een schrijvende autoriteit 

ook 2 systematische reproducties bevinden [e][f]. 

[a] 'KNUFFELEN EN KUSSEN' / FRANK GALAN ONTMOET 

ZIJN GROOT IDOOL JULIO IGLESIAS [Dag Allemaal, 

06-11-12] 

[b] Gezond! / Een coupeke, graag! [Libelle, 08-11-12] 

[c] BART DE WEVER / ‘Ik doe geen zondekes. Zelfs als ik 

win, gun ik mezelf geen pintje’ [Story, 09-10-12] 

[d] 'IK NOEM HAAR BOLLEKE, EN WE ZIJN EVEN 

EMOTIONEEL'/ WARD, DE PAPA VAN KAREN 

DAMEN [Dag Allemaal, 13-11-12] 

[e] BOEK VAN DE WEEK / Houwaart / De Mos / 

Boskamp, verleden en toekomst van het Belgisch 

voetbal [Sport/Voetbalmagazine, 14-11-12] 

[f] GOE GEBAKKEN / ECLAIRS À VOLONTÉ [Dag 

Allemaal, 06-11-12] 

Op basis van de mate waarin tussentaal infiltreert, moeten we ons tot slot nog uitspreken over de onderlinge 

verhoudingen van de geanalyseerde tijdschriften. Baseren we ons op de dichtheid, d.w.z. op het gemiddelde 

aantal tussentaalfeatures per blad, dan scoort Dag Allemaal hoogst: dit weekblad haalt 165 features op een 

totaal van 424 bladzijden, goed voor 0,39 tussentaligheden per blad. Daarna volgt Humo, met 0,21 

insijpelingen per pagina (70 attestaties op 332 bladzijden). De top drie wordt vervolledigd door 

Sport/Voetbalmagazine, waar de tussentaaldichtheid net iets minder groot is dan in Humo: 0,20 tussentalige 

uitingen per blad (36 attestaties op 184 bladzijden). Louter op basis van het gemiddelde aantal bladzijden dat 

elk magazine telt, hadden we Dag Allemaal en Humo wél, maar Sport/Voetbalmagazine niet op die positie 

verwacht. Het tijdschrift waarin voornamelijk mannen alles te weten komen over het reilen en zeilen in de 

sportwereld, telt immers gemiddeld 92 bladzijden: enkel Joepie bevat minder bladzijden (68 pagina’s 

gemiddeld). Gaan we af op de beroepsmatige samenstelling van het publiek, dan hadden we Humo niet zo 

hoog verwacht: per slot van rekening bestaat meer dan 10% van de lezers van dit satirische weekblad uit 

kaderleden. Enkel Knack doet op dat vlak beter.  
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Het weekblad dat vervolgens op een vierde plaats strandt in deze ranglijst, is P-magazine, met 0,17 features 

per bladzijde (54 attestaties op 312 pagina’s). Daarna volgen Story (0,14 attestaties per blad), TV-Familie 

(0,07 attestaties per blad) en Joepie (0,06 attestaties per blad). Van de vier laatstgenoemde tijdschriften kan 

enkel de positie van Joepie verbazingwekkend genoemd worden: afgaand op het gemiddelde aantal 

bladzijden dat dit tijdschrift telt, hadden we Joepie helemaal onderaan in deze lijst verwacht. Anderzijds zijn 

het vooral (jonge) studenten die dit blad in de hand nemen; fervente tussentaalgebruikers dus, en om die 

reden hadden we Joepie dan weer hoger in deze ranglijst verwacht. Verder in deze rangschikking, op een 

achtste stek, vinden we Knack, met 0,04 tussentaligheden per blad. Op een gedeelde negende plaats 

verschijnen Libelle en Flair , met elk 0,02 attestaties per pagina. Vooral Libelle hadden we hier niet 

verwacht: met gemiddeld 137 bladzijden is het een lijviger magazine dan Knack, TV-Familie, Flair , 

Sport/Voetbalmagazine en Joepie. Wél is het zo dat de drie laatstgenoemde tijdschriften door relatief veel 

kaderleden en bedienden worden gelezen: personen die zelf perfect in staat moeten zijn om een goede kennis 

van de standaardtaal op te bouwen. Gesteld dat redacteurs hun taalgebruik inderdaad aanpassen aan hun 

doelpubliek, is de eindstand van de weekbladen in kwestie geen verrassing (cf. §3.2.6.).    

3.2.6. WAAROM INFILTREERT TUSSENTAAL (NIET) IN SCHRIJFTAAL? 

Een eerste verklaring voor de doorsijpeling van soap-Vlaams in de schrijftaal van tijdschriften, vinden we 

door een distinctie aan te brengen tussen een extratekstuele en een intratekstuele laag. Op het hoogste, 

extratekstuele niveau, vinden we de journalist, de reporter, de redacteur. Stuk voor stuk zijn dit personen die 

een specifieke – vaak taalkundige – opleiding hebben genoten, die hebben bewezen perfect standaardtalige 

zinnen te kunnen construeren, en die o.a. om die redenen een baan hebben gekregen bij de redactie van een 

weekblad. Als deze mensen zich in hun functie bedienen van geschreven soap-Vlaams, dan is dat niet omdat 

ze geen hogere taalvariëteit beheersen. Anders is het op het intratekstuele niveau: geïnterviewden en lezers 

hoeven niet bij voorbaat te worden gekarakteriseerd als mensen die de standaardtaal perfect beheersen. 

Wanneer op het intratekstuele niveau tussentaal wordt gebruikt, dan heeft men daar niet per se een specifieke 

bedoeling mee: vaak zal een geïnterviewde of lezer gewoonweg Vlaamse omgangstaal gebruiken, omdat hij 

of zij onvoldoende kennis heeft van de overkoepelende variëteit. In ieder geval is het steeds de journalist of 

redacteur die uiteindelijk besluit ofwel zelf tussentalig te schrijven, ofwel de gesproken of geschreven 

tussentaal van geïnterviewden en lezers te handhaven. Omdat we eigenlijk geen compleet tussentalige 

uitingen hebben aangetroffen, kunnen we hier als eerste verklaring voor tussentaalinfiltratie wijzen op de 

marker- en stylization-theorie van Vandekerckhove & Nobels (2010, cf. ook §1.4. in deze paper). 

Mogelijkerwijs laten journalisten sporen van tussentaal achter in hun tekst, om ofwel een geïnterviewde of 

lezer van een bepaalde spreek-/schrijfstijl te voorzien, ofwel om zichzelf een bepaalde stijl aan te meten.    

Die stijl kan in het leven geroepen worden om in te spelen op een bepaald doelpubliek, wat meteen een 

tweede verklaring is voor het al dan niet insijpelen van tussentaal. Een journalist die weet dat het blad 

waarvoor hij schrijft relatief veel lezers bereikt met een eerder laag sociaal-economisch profiel, kan zijn 

taalgebruik afstemmen op dat doelpubliek. De grootste groep lezers van P-magazine is die van de arbeiders, 



93 | P a g i n a  

 

d.w.z. personen die in veel gevallen geen uitgebreide studies hebben genoten, personen ook die om die reden 

misschien eerder niet-geïntendeerd dan geïntendeerd gebruik maken van tussentaal. Ook in 

Sport/Voetbalmagazine blijken relatief veel arbeiders geïnteresseerd, en laat nu net deze twee tijdschriften 

hoog scoren wat het tussentaalgebruik per blad betreft. Ook omgekeerd gaat deze redenering op: Knack, 

Flair en Libelle tellen het minst aantal tussentaalfeatures per blad, en net deze weekbladen liggen goed in de 

markt bij kaderleden en bedienden. Waarschijnlijk is het evenmin toeval dat P-magazine en 

Sport/Voetbalmagazine voornamelijk een mannelijk leespubliek aantrekken, terwijl Flair en Libelle zich 

vooral richten op lezeressen. Als vrouwen inderdaad taalgevoeliger zijn dan mannen, en als zij inderdaad de 

standaardtaal als een prestigieuzere variëteit ervaren dan tussentaal, dan is het niet vreemd dat journalisten 

zich daarop instellen. Dat de verklaring die we hier aanbieden echter niet in elk geval geldt, bewijzen Humo 

en Joepie. Humo telt relatief veel kaderleden onder zijn lezers, maar moet wat het gebruik van geschreven 

tussentaal per blad betreft enkel Dag Allemaal laten voorgaan. Joepie, waarin lezers evenwel weinig tekst en 

veel fotomateriaal terugvinden, wordt vooral verdeeld bij jonge studenten, d.w.z. bij fervente 

tussentaalgebruikers. Toch staat dit blad vrij ver achteraan wat de dichtheid van geschreven tussentaal 

betreft. 

Een derde verklaring voor het gebruik van geschreven tussentaal heeft te maken met de zucht naar 

verisimilitude of authenticiteit. Een journalist kan er immers voor kiezen gebruik te maken van een 

geschreven soap-Vlaams om op die manier een bepaalde couleur locale, een bepaalde sfeer over te brengen 

op het leespubliek. Een mooi voorbeeld daarvan vinden we in [a]: schlagerzanger Christoff wordt op zijn 

fanreis bestolen, en krijgt daarop hulp van een trouwe, meegereisde fan. Door het tussentaalgebruik van het 

dametje in kwestie ook te handhaven in een geschreven tekst, wordt de informele sfeer van zo’n reis direct 

overgebracht op de lezer. In [b] gebeurt net hetzelfde: de terminaal zieke vader van zangeres Natalia neemt 

op een bepaald moment afscheid van zijn dochter, en zal dat vermoedelijk niet gedaan hebben in de taal die 

zo vaak als afstandelijk en koel wordt ervaren, t.w. de standaardtaal. Door het tussentaalgebruik ook in 

schrijftaal in stand te houden, wint de quote aan authenticiteitswaarde. In [c] kan de couleur locale moeilijk 

nóg nauwgezetter worden gerespecteerd, want zelfs de lokale tongval is doorgedrongen in de schrijftaal. In 

[d] tot slot hebben we te maken met een informeel gesprek tussen Vlaamse zangers die werkzaam zijn in 

dezelfde sector, en elkaar dus vermoedelijk ook veel tegen het lijf lopen. De vertrouwelijkheid die er tussen 

beiden bestaat, uit zich niet alleen in gesproken tussentaal, maar ook in een geschreven soap-Vlaams. 

[a] Zo was er een dametje uit de groep dat naar mij 

kwam en zei: ‘Hier menneke, ik heb hier nog een 

visakaart die ik niet gebruik.’ [Story, 09-10-12] 

[b] Op een dag kwam ik zijn ziekenhuiskamer binnen en 

zei hij plots: ‘Schatteke, het is tijd om te beginnen 

aftellen, hé.’ [Story, 09-10-12] 

[c] Na 14 oktober is – zo luidt het ter plekke – iël diën 

annekesnest voor Patrick Janssens of Bart De Wever 

[…]. [Humo, 09-10-12] 

[d] Ik herinner me de woorden van Frank Galan: ‘Salim, 

als ge na een optreden geen lief opdoet, hebt ge 

slecht gezongen.’ [Dag Allemaal, 06-11-12] 

Aansluitend op vorige verklaring, en er absoluut ook mee verweven, is deze vierde hypothese: 

mogelijkerwijs laten journalisten sporen van tussentaal achter in hun tekst om die levendiger en vooral 

auditiever te maken. Tussentaal is nu eenmaal de omnisituationele taalvariëteit van vandaag, en wanneer je 
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als lezer in een tekst een geïnterviewde tussentaal ziet gebruiken, wordt zo’n uitspraak a.h.w. ook hoorbaar. 

Bekijken we bijvoorbeeld [a]: een standaardtalig alternatief – “Hoor mij: ik ben precies een pastoor!”  – geeft 

niet alleen de indruk kunstmatiger te zijn dan het tussentalige origineel, maar is ook veel minder sensitief. De 

soap-Vlaamse uiting daarentegen lijkt je als lezer rechtstreeks te bereiken, zonder de bemiddeling van een 

schrijvende autoriteit. Het gevolg daarvan is dat je Stany Crets, de Antwerpse acteur die deze uiting 

uitspreekt, onmiddellijk naast je waant. Hetzelfde geldt voor [b]: “Ik ken in het echt helemaal geen 

Spanjaard” lijkt minder cachet te hebben dan het tussentalige origineel, en lijkt ook veel schrijftaliger. De 

tussentalige uitspraak daarentegen blijft niet beperkt tot het tweedimensionale papier waarop het gedrukt 

staat, maar komt er a.h.w. van los. Tot slot wordt ook in [c] en [d] een uitspraak auditiever gemaakt. In [c] 

betreft het een cartoon die niet alleen door een imitatie van de Antwerpse tongval van stand-upcomedian 

Alex Agnew wordt verlevendigd, maar ook door het gebruik van geschreven tussentaal. In [d] ten slotte lijkt 

mediafenomeen Astrid Bryan zich rechtstreeks tot de lezer te wenden. 

[a] Hoor mij: ‘k zèn precies nen pastoor! [Humo, 09-10-

12]   

[b] Kennekik in het echt helemaal geen Spanjaard! 

[Humo, 02-10-12] 

[c] NI LACHEN ME MAAIN KEURTE BROEK HOSTE, OF 

KOEK OEP A BAKKES! [Story, 09-10-12] 

[d] ‘[…]! Al goed dat den John er niet bij is, zijn hartje 

had ’t niet overleefd.’ [Dag Allemaal, 06-11-12] 

Een laatste verklaring voor de insijpeling van geschreven tussentaal heeft te maken met toonzetting. In het 

hele tijdschriftencorpus hebben we toch enkele voorbeelden gevonden van tekstplaatsen waarin tussentaal 

lijkt te zijn ingezet om het geheel wat luchtiger, wat amusanter te maken. In [a] heeft een reporter met dat 

doel voor ogen het woord sloefkes, en niet het standaardtalige slofjes of pantoffeltjes gebruikt. In de 

voorbeelden uit P-magazine vervolgens worden recensies, teksten die doorgaans toch vrij nuchter van toon 

zijn, voorzien van een tussentalige boutade [b] of dito karakterschets [c]. In [d] vond een reporter het 

klaarblijkelijk amusanter klinken om mijn schoon ogen neer te schrijven dan mijn schone/mooie ogen. In [e] 

en [f] tenslotte worden twee moppen verteld waarin tussentaal doordringt. De aanwezigheid van soap-

Vlaams in zo’n type tekst lijkt ons absoluut niet toevallig te zijn: eerder fungeren de soap-Vlaamse sporen al 

van bij aanvang van de moppen als katalysatoren, als wegbereiders voor de amusante clou. 

[a] Maar moet je daarom nu echt op je sloefkes naar de 

luchthaven komen?! [Joepie, 10-10-12] 

[b] Het klinkt een beetje als Crowded House van-den-

Aldi, omdat Burrows het – in het kader van de diepe 

persoonlijke trip waarop hij blijkbaar zit – vertikt om 

iets te schrijven wat zelfs maar op een pakkende 

song lijkt. [P-magazine, 13-11-12] 

[c] Natuurlijk ken ik het werk, de liedjes van triestig 

Leonarken al sinds mijn eerste rukjaren, maar over 

zijn turbulente, mysterieuze leven wist ik nagenoeg 

niets. [P-magazine, 13-11-12] 

[d] Als ze met Reflecta Graphics in zee gaan, is dat echt 

niet voor mijn schoon ogen of m’n olympisch goud, 

hoor. [Dag Allemaal, 13-11-12] 

[e] ‘Een man komt de bibliotheek binnen en vraagt om 

twee schellekes  hesp en een sneetje kaas. […]’ 

[Humo, 09-10-12] 

[f] Klein Jefke gaat voor het eerst met zijn klasje 

zwemmen. [Story, 02-10-12] 
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Tot slot moeten we ons nog de vraag stellen waarom met name morfologische tussentaalkenmerken zo 

frequent infiltreren in schrijftaal, terwijl fonetisch-fonologische en syntactische tussentaligheden nauwelijks 

opduiken. Een eerste verklaring heeft te maken met het schriftbeeld. Zo is het mogelijk dat een reporter er 

geen enkel probleem mee heeft om bijvoorbeeld een tussentalig lidwoord neer te schrijven, terwijl diezelfde 

reporter veel minder geneigd kan zijn om een apocopering van lege woorden door te voeren. Daarnaast kan 

ook rekening gehouden zijn met de manier waarop lezers geschreven tussentaal percipiëren en verwerken: 

een alternatieve diminuering op -ke veroorzaakt eigenlijk nooit verstaanbaarheidsproblemen, terwijl een 

betrekkelijk pronomen dat bij de-woorden wél die ongewenste uitwerking kan hebben. Tot slot zou het 

kunnen dat een reporter die tussentaal wenst te gebruiken meteen denkt aan de morfologische kenmerken van 

de bewuste taalvariëteit: hij of zij ziet bijvoorbeeld het ge/gij-u-uw-systeem als een prototypisch kenmerk 

van gesproken taal, als een kenmerk dat ook door alle lezers aangevoeld wordt als omgangstalig. 
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3.3. STRIPS 

In dit kapittel concentreren we ons op het stripverhalencorpus, bestaande uit tussentalige attestaties die zijn 

verschenen in telkens twee willekeurige nummers van Guust (Guust 11 en De biodiversiteit volgens Flater), 

Agent 212 (Op glad ijs en Wilde achtervolging), De Blauwbloezen (Duel in het kanaal en Blauw bloed bij de 

blauwen), F.C. De Kampioenen (Buffalo Boma en Kampioentjes verliefd), De avonturen van Urbanus (Het 

ongeluk van Odillon en De teerputten van Tollembeek), Kiekeboe/De Kiekeboes (Hotel O en De wereld 

volgens Kiekeboe), De belevenissen van Jommeke (De limonadelelies en Operatie bonsai), De kleine Robbe 

(Eigen schuld, dikke bult! en Loop rechtop!), Nero/De avonturen van Nero (Zilveren tranen en Het 

bierkanaal) en Suske en Wiske (De toornige tjiftjaf en Walli de walvis). Omdat we in hoofdzaak kwalitatief 

willen werken, en omdat een inplanting van cijfermatige gegevens van het uitgebreide corpus in de lopende 

tekst tot een onoverzichtelijke kakofonie van woord en beeld zou leiden, hebben we besloten de diagrammen 

en grafieken die we per stripreeks opmaakten niet in de tekst zelf weer te geven, maar steeds in het 

stripverhalencorpus voor inzage beschikbaar te houden. Een globaal overzicht daarentegen geven we hier al 

mee.   
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3.3.1. SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN VAN HET MEDIUM 

Bij gebrek aan cijfermateriaal over het aantal lezers, maar ook gezien het specifieke doelpubliek van dit 

genre, kunnen we hier kort zijn. Elk van de onderzochte strips richt zich in theorie tot een publiek van alle 

leeftijden, en vooral De avonturen van Urbanus, een stripreeks met een wat stouter karakter, zal ook effectief 

een verscheiden publiek aanspreken. In de praktijk echter zijn het voornamelijk (erg) jonge kinderen die 

strips lezen. Op de specifieke inhoud van de onderzochte stripreeksen of albums gaan we hier niet in, 

aangezien doorgaans eenzelfde verhaallijn wordt gerecycleerd: het hoofdpersonage van een strip, vaak de 

held van het verhaal, maakt allerlei avonturen mee, komt in problemen of gevaren terecht, en weet 

uiteindelijk alles tot een goed einde te brengen. Wel willen we meegeven in welke taal deze Belgische 

stripreeksen oorspronkelijk zijn verschenen. Guust (gemiddeld 48 bladzijden), Agent 212 (gemiddeld 46 

bladzijden), De Blauwbloezen (gemiddeld 46 bladzijden) en De kleine Robbe (gemiddeld 47 bladzijden) 

hebben we gelezen in een Nederlandse vertaling, want verschenen/verschijnen oorspronkelijk in het Frans: 

Gaston, L’Agent 212, Les Tuniques Bleues en Le Petit Spirou zijn hun oorspronkelijke titels. Daartegenover 

staan F.C. De Kampioenen (gemiddeld 32 bladzijden), De avonturen van Urbanus (gemiddeld 32 

bladzijden), Kiekeboe/De Kiekeboes (gemiddeld 47 bladzijden), De belevenissen van Jommeke (gemiddeld 

48 bladzijden), Nero/De avonturen van Nero (gemiddeld 36 bladzijden) en Suske en Wiske (gemiddeld 57 

bladzijden), die zonder uitzondering een Vlaamse oorsprong hebben.  

Wat de geschreven tekst in strips betreft, worden uiteraard tekstballonnen gebruikt om dialogen tussen 

fictieve personages weer te geven. Omdat ook kinderen die nog niet kunnen lezen er toch van houden om 

strips te ‘lezen’, ligt de nadruk echter hoofdzakelijk op illustraties, veeleer dan op de tekst, die met enige 

inspiratie toch bij de afbeeldingen is te verzinnen. Dit maakt dat het aandeel tekst in een stripalbum relatief 

klein is. Er kan dan ook sprake zijn van een zekere ruimtebeperking die het gebruik van geschreven 

tussentaal eventueel kan beïnvloeden: in één tekstballon passen slechts een aantal woorden, en dan kan er in 

theorie beslist worden om geen tussentalig expletief dat te gebruiken, of om geen reduplicatie van het 

negatiepartikel door te voeren, omdat standaardtalige alternatieve korter zijn. Tot slot willen we ook hier nog 

eens benadrukken dat we met een vorm van publieke communicatie te maken hebben: stripreeksen als 

bijvoorbeeld Jommeke en Suske en Wiske bestaan al tientallen jaren, zijn een begrip geworden in de 

maatschappij – de genoemde striphelden zijn o.a. vereeuwigd in een standbeeld – en dienen vaak als de 

allereerste leeservaring van kinderen.   

3.3.2. WIE IS DE GEBRUIKER VAN GESCHREVEN TUSSENTAAL? 

Telkens wanneer we een geval van geschreven tussentaal attesteerden, deconstrueerden we de spreker van 

zo’n tussentalige uiting a.d.h.v. drie groepen labels: mannelijk of vrouwelijk (1), schrijvende autoriteit, 

geïnterviewde, niet-geïnterviewd persoon, lezer of fictief personage (2), en hoog, neutraal of laag sociaal 

economisch profiel (3). Bij onduidelijkheden gebruikten we steeds ?. Als we het stripverhalencorpus nu 
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vanuit vogelperspectief bekijken en daarbij focussen op de eerste groep labels, dan wordt meteen helder wie 

voornamelijk het tussentalige woord neemt: het mannelijke geslacht (373 van de 514 sprekers, of 72,57%). 

Ook wanneer we De avonturen van Urbanus, de stripreeks die meer dan de helft van alle tussentaalattestaties 

in het stripverhalencorpus voor zijn rekening neemt (399 van de 624 aangetroffen tussentaligheden, of 

63,94%), even buiten beschouwing laten, blijft het dominante patroon ongewijzigd: het zijn overduidelijk 

mannen die meest met tussentaal aan bod komen. De enige stripreeksen waarin van dat patroon wordt 

afgeweken, zijn Agent 212, De Blauwbloezen, Kiekeboe/De Kiekeboes en Suske en Wiske. Terwijl in die 

laatste stripreeks nipt de vrouwen in het voordeel zijn qua tussentaalgebruik (56 vrouwen, 55 mannen), is er 

in eerstgenoemde stripreeksen simpelweg niemand die zich uitdrukt in een met tussentaal geïnfiltreerde 

tekstballon. Dat net in Suske en Wiske minder mannen dan vrouwen worden voorzien van een tekstballon 

met geschreven tussentaalinfiltraties, is waarschijnlijk ook niet toevallig: naast F.C. De Kampioenen, waarin 

een groep mannen én vrouwen centraal staat, is Suske en Wiske de enige stripreeks in ons corpus waar de 

hoofdrolspeler(s) niet exclusief van het mannelijke geslacht is of zijn. Daarnaast kan er nog een andere reden 

worden bedacht waarom vooral mannen of jongens tussentaal gebruiken in stripverhalen: ten tijde van de 

standaardisering van Vlaanderen zouden vooral vrouwen hun dialect snel hebben ingeruild voor de 

standaardtaal, een taalvariëteit die maatschappelijk gezien prestigieuzer was. Mannen daarentegen bleven in 

groter aantal en voor een langere periode trouw aan hun lokale dialect, ook al werd dat als een 

minderwaardige variëteit ervaren. Als nu tussentaal en standaardtaal tegen elkaar worden afgewogen, lijkt 

het ons inziens even goed mogelijk dat het opnieuw vooral vrouwen zijn die streven naar een zo 

standaardtalig mogelijk taalgebruik. Wanneer dit maatschappelijk gegeven ook wordt geprojecteerd op 

stripverhalen, zullen overwegend mannen zich van tussentaal bedienen.  

Als we vervolgens ook de tweede groep labels analyseren, dan blijken bijna enkel fictieve personages 

gebruik te maken van geschreven tussentaal (489 van 514, of 95,14%). Alleen in De kleine Robbe, Suske en 

Wiske en De avonturen van Urbanus zijn er enkele gevallen waarin een schrijvende autoriteit, in dit geval 

dus de verteller/stripauteur, tussenkomt met een informatief bericht waarin tussentaal infiltreert. Uiteraard is 

hier wel een dualiteit van kracht: hoewel in bijna alle situaties tussentaal in de mond gelegd wordt van een 

fictief personage, is het steeds de verteller/stripauteur die effectief de beslissing neemt om zijn personages 

een met Vlaamse omgangstaal geïnfiltreerde taal te laten gebruiken.  

Tot slot, en dan bekijken we de derde groep labels, blijkt dat in de meerderheid van de gevallen het 

personage dat zich van tussentaal bedient er een laag sociaal-economisch profiel op na houdt. Dit is echter 

een vertekende weergave van de eigenlijke verhoudingen: van de 272 personages die gebruik maken van 

tussentaal én die een laag sociaal-economisch profiel hebben, zijn er 261 afkomstig uit De avonturen van 

Urbanus. Laten we deze stripreeks even buiten beschouwing, dan blijkt dat vooral personages met een 

neutraal sociaal-economisch profiel tussentaal gebruiken.  
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3.3.3. WELKE TUSSENTAALKENMERKEN INFILTREREN IN SCHRIJFTAAL? 

Nu we weten wie soap-Vlaams hanteert in stripverhalen, is het uiteraard ook van belang na te gaan waaruit 

zo’n geschreven tussentaal bestaat, m.a.w. welke kenmerken van gesproken tussentaal nu juist infiltreren in 

een standaardtalige en schrijftalige context (en welke niet). Allereerst brengen we vanuit een 

vogelperspectief de globale tussentaalinfiltratie in kaart. Daarna vernauwen we onze blik, en gaan we per 

aanwezig tussentaalkenmerk dieper in op de aangetroffen features.   

3.3.3.1. Tussentaalinfiltratie: globaal  

In het hele stripverhalencorpus komen in totaal 624 tussentaalattestaties voor, waarvan er 143 (22,92%) 

behoren tot de categorie van de systematisch gereproduceerde uitingen: titels, vaste verbindingen, namen, 

kortom, alles waarvoor door uiteenlopende redenen een standaardtalig alternatief eigenlijk afwezig blijft. 

Meteen valt op hoe ongelijk de attestaties zijn verdeeld over de morfologische, lexicale, grammaticale en 

fonetisch-fonologische categorieën: 575 (92,15%) tussentalige uitingen zijn morfologisch, 7 (1,12%) zijn 

lexicaal, 4 (0,64%) zijn grammaticaal en 38 (6,09%) zijn fonetisch-fonologisch van aard.    

Binnen de categorie van de morfologische tussentaalkenmerken onderscheiden we een kern en een periferie: 

het ge/gij-u-uw-systeem [a] domineert (346 attestaties; 55,45%), en ook de alternatieve diminuering op -ke 

komt met 180 attestaties (28,85%) merkbaar meer voor dan andere tussentaalfeatures [b]. De periferie van de 

categorie van de morfologische tussentaalkenmerken vervolgens wordt gevormd door 27 attestaties (4,33%) 

van het alternatieve gebruik van (imperatief)vormen van zijn [c], 12 attestaties  (1,92%) van de alternatieve 

declinatie van adjectieven, possessieven en demonstratieven [d], 7 attestaties (1,12%) van een alternatief 

lidwoordgebruik [e], 2 attestaties van de alternatieve werkwoordconjugatie (0,32%) [f] en 1 attestatie 

(0,16%) van het alternatieve gebruik van reflexieve pronomina [g].  

[a] Uw stuk speelgoed is kapot! [Suske en Wiske: Walli 

de walvis] 

[b] Wat doe je vanavond, poepeke? [F.C. De 

Kampioenen: Buffalo Boma] 

[c] DAN ZULLEN WIJ IN UW BED SLAPEN TERWIJL GE 

WEG ZIJT!! [De avonturen van Urbanus: De 

teerputten van Tollembeek] 

 

[d] HET ENIGE WAT HIJ NOG MANKEERT IS HET 

BELANGRIJKSTE: ZIJNE KOP!! [De avonturen van 

Urbanus: De teerputten van Tollembeek] 

[e] NEN DUVEL BIJVOORBEELD! [Nero: Zilveren tranen] 

[f] ZEVERT NIET! [De avonturen van Urbanus: Het 

ongeluk van Odillon] 

[g] “‘K ZEI IN MIJN EIGEN ZELVEN, ‘K 

PEISDEGEDE….HOLA!”. [De avonturen van Nero: Het 

bierkanaal] 

Slechts 7 gevallen (1,12%) van substandaardtalige lexemen of uitdrukkingen konden we tellen: vijf daarvan 

waren afkomstig uit De avonturen van Urbanus, twee uit F.C. De Kampioenen. Voor de aardigheid geven 

we er hier al een tweetal mee, uit eerstgenoemde stripreeks [a][b].  

[a] IK WOU U ALLEEN MAAR IETS TERUG LAPPEN, 

LEENTJE! [De avonturen van Urbanus: De teerputten 

van Tollembeek] 

[b] GE HEBT TERUG EEN OF ANDER VALS PLAN! [De 

avonturen van Urbanus: De teerputten van 

Tollembeek] 
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Verder blijken er ook nauwelijks attestaties te zijn van grammaticale tussentaalkenmerken. Ook is het hier 

onmogelijk om een kern van een periferie te onderscheiden: in alle stripreeksen samen vonden we namelijk 

slechts 1 attestatie (0,16%) van een alternatieve positionering van het negatiepartikel niet [a], 1 attestatie 

(0,16%) van een enclitische versmelting van persoonlijke pronomina in werkwoordsvormen [b], 1 

doorbreking van de V-pool (0,16%) [c] en 1 attestatie (0,16%) van het gebruik van een expletief van of voor 

in beknopte bijzinnen met een te-infinitief [d].  

[a] SUSKES IDEE IS ZO DWAAS NOG NIET EN TANTE 

SIDONIA RIJDT MET DE KINDEREN NAAR DE 

CARAVAN. [Suske en Wiske: De toornige tjiftjaf] 

[b] DA KUNDE GA NIE BEGRAAPE. [Nero: Zilveren tranen] 

 

[c] EN TERWIJL MIJN VROUW IS GAAN BOODSCHAPPEN 

DOEN OF KOFFIEKLETSEN BIJ MADAM PHEIP, KAN IK 

RUSTIG EN IN ALLE SERENITEIT EEN UILTJE KNAPPEN. 

[Nero: Zilveren tranen] 

[d] HAAL LIEVER EEN KUSSENTJE VOOR ACHTER ODILON 

ZIJN RUG TE STOPPEN!! [De avonturen van Urbanus; 

Het ongeluk van Odillon] 

Tot slot troffen we in het stripverhalencorpus ook 38 gevallen (6,09%) aan van tussentaalfeatures die tot de 

fonetisch-fonologische categorie behoren. Hier kan opnieuw wél een duidelijke kern worden onderscheiden, 

aangezien 36 van die attestaties betrekking hebben op een apo- of syncope van lege woorden (5,77%). Het 

enige tussentaalfeature in Guust blijkt van deze strekking te zijn [a], maar ook uit De kleine Robbe en – 

vooral – Nero kunnen we ten minste één voorbeeld halen [c]. De overige twee aangetroffen 

tussentaalinfiltraties zijn verdeeld over twee kenmerken: in De avonturen van Nero troffen we zowel een 

procope van h- aan als een apocope van de svarabhaktivocaal voor een klinker [a][b]. Elk van deze laatste 

kenmerken bestrijkt 0,16% van het totale aantal tussentaalattestaties in het stripverhalencorpus. 

[a] VERTEL ME NOU NIET DA’K ME VERGIS… [Guust: 

Guust 11] 

[b] ‘TUURLIJKNI! [De kleine Robbe: Eigen schuld, dikke 

bult!] 

[c] DIT LIJKT ME DE WONING VAN AMBROSIUS 

GOEGEWETEN. [Nero: Zilveren tranen] 

[d] “AGEWETTET”! [De avonturen van Nero: Het 

bierkanaal] 

[e] G’HEBT ER GEEN IDEE VAN! [De avonturen van Nero: 

Het bierkanaal] 

3.3.3.2. Tussentaalinfiltratie: detail 

Als we na dit globale overzicht de in het stripverhalencorpus aangetroffen tussentaligheden nu ook 

diepgaander willen gaan analyseren, dan moeten we per voorkomend tussentaalkenmerk een opsplitsing 

maken tussen de niet-systematisch gereproduceerde uitingen (474 van de 624 attestaties, of 75,96%) en hun 

systematisch gereproduceerde pendanten (150 van de 624 attestaties, of 24,04%) enerzijds, en anderzijds 

tussen de verschillende tokens die zijn gegroepeerd binnen één type of tussentaalkenmerk. 
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3.3.3.2.1. Tussentaalinfiltratie: detail (morfologie) 

In het hele stripverhalencorpus detecteerden we 2 gevallen van alternatieve werkwoordconjugatie, en elk van 

deze tussentaligheden bleek ongeconditioneerd te zijn, d.w.z. dat de stripauteur niet per se gedwongen was 

om tussentaal te gebruiken. In Het ongeluk van Odillon wordt op een bepaald moment door Urbanus een 

bevel gegeven, en hoewel er maar één toehoorder is, wordt toch de meervoudsvorm gehanteerd [a]. Zever 

niet was in dat geval correct standaardtalig geweest. In [b] wordt dan weer een alternatieve werkwoordsvorm 

gebruikt in de eerste persoon enkelvoud, wat de uiting in kwestie tegelijk ook het label apo- of syncope 

oplevert. Geen van deze twee attestaties kunnen we tot de in §2.2.1.1. voorgestelde prototypische 

tokengroepen rekenen – “Gij ga mij toch komen halen aan ’t school?” en “Ik zijn al een kwartier op u aan ‘t 

wachten” – maar het staat vast dat beide uitingen tussentalig zijn. Op de meer dan zeshonderd 

tussentaalfeatures vormen deze alternatieve werkwoordconjugaties maar een uiterst beperkte minderheid, 

maar hun voorkomen an sich ondersteunt toch onze hypothese dat tussentaal infiltreert in de schrijftaal van 

publieke media.  

[a] ZEVERT NIET! [De avonturen van Urbanus: Het 

ongeluk van Odillon] 

[b] ‘K MOE TOCH MIJN BRUUD VERDIENEN. [Nero: 

Zilveren tranen]   

Wat het alternatieve lidwoordgebruik vervolgens betreft, blijken 2 van de 7 tokens systematische 

reproducties te zijn: tweemaal wordt de naam van een fictief gebouw (in dit geval een zorginstelling) 

gevormd met behulp van het tussentalige lidwoord den [a]. De overige 5 gevallen van alternatief 

lidwoordgebruik troffen we aan in De avonturen van Urbanus en in Nero/De avonturen van Nero. In [b] 

wordt gemorreld aan de congruentie van artikel en bijhorend substantief: het woord beton is een onzijdig 

nomen in het enkelvoud, en vraagt in de standaardtaal normaliter een lidwoord het. Een geval als de beton 

kunnen we dus aan het omgangstalige lijstje met’t school, de voetbal en ’t stad toevoegen (cf. §2.2.1.2.). In 

[c] en [d] wordt een mannelijk, onbekend enkelvoudig substantief voorafgegaan door het lidwoord nen 

(fonologisch geconditioneerd door de daaropvolgende d-consonant) en ne in plaats van het standaardtalige 

een. In [e] en [f] wordt het artikel ’t in plaats van het gebruikt. Toegegeven: dit laatste lidwoord kan in 

principe ook wel als standaardtalig worden beschouwd. Omdat wij ons in deze echter (enkel) baseerden op 

Goossens (2000:9-11), namen we het voor de zekerheid toch in het corpus op (cf. §2.2.1.2.). Samenvattend: 

het alternatieve lidwoordgebruik komt relatief weinig voor in het stripverhalencorpus, maar behalve ’n (‘n 

boerin) en e (e groot boek) is wel elk token dat in gesproken tussentaal voorkomt, ook in geschreven 

tussentaal aanwezig. 

[a] DIT IS ONS LAATSTE ADRES: ‘DEN LAETSTEN ADEM’. 

[De kleine Robbe: Eigen schuld, dikke bult!] 

[b] IK ZIT HIER OP DE BETON! [De avonturen van 

Urbanus: De teerputten van Tollembeek] 

[c] NEN DUVEL BIJVOORBEELD! [Nero: Zilveren tranen] 

[d] ’T IS NE PLEZANTE CHARLOWIE. [De avonturen van 

Nero: Het bierkanaal] 

[e] AHA, ’T MANNEKE GING NAAR DE MAAN! [Nero: 

Zilveren tranen] 

[f] MAAR ALS ’T MANNEKE NU DORST HEEFT!! [De 

avonturen van Nero: Het bierkanaal] 
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Verder maken 12 alternatieve declinaties van adjectieven, possessieven of demonstratieven deel uit van het 

stripverhalencorpus. Daarvan beschouwen we er 3 als vaste frasen, d.w.z. als systematische reproducties [a]-

[c]. Zonder uitzondering betreft het hier tussentalige declinaties van adjectieven, die gezien het feit dat ze 

een bepaald lidwoord bij zich hebben normaliter zouden moeten worden verbogen op -e. De 9 resterende, 

niet systematisch gereproduceerde alternatieve declinaties staan in De teerputten van Tollembeek, Het 

ongeluk van Odillon en De toornige tjiftjaf. Terwijl in [d] wordt aangetoond dat de typisch tussentalige 

verbuiging van bijvoeglijke naamwoorden effectief infiltreert in geschreven taal, gebeurt in [e] datzelfde 

voor wat betreft de possessieven. Voorbeelden van op alternatieve wijze gedeclineerde demonstratieven, de 

laatste tokencluster binnen dit tussentaalkenmerk of -type, hebben we dan weer niet aangetroffen in de 

gelezen strips.  

[a] IN AALST HEBT GE DE VOIL JEANETTEN.. [De 

avonturen van Urbanus: De teerputten van 

Tollembeek] 

[b] DEN LAETSTEN ADEM [De kleine Robbe: Eigen schuld, 

dikke bult!] 

[c] DIT IS ONS LAATSTE ADRES: ‘DEN LAETSTEN ADEM’. 

[De kleine Robbe: Eigen schuld, dikke bult!] 

[d] GE HEBT HET GROOT LOT GEWONNEN!! [De 

avonturen van Urbanus: Het ongeluk van Odillon] 

[e] HET ENIGE WAT HIJ NOG MANKEERT IS HET 

BELANGRIJKSTE: ZIJNE KOP!! [De avonturen van 

Urbanus: De teerputten van Tollembeek] 

Het kenmerk dat qua frequentie op een tweede plaats strandt in het stripverhalencorpus is de alternatieve 

diminuering op -ke. Het is opvallend dat het aantal systematische reproducties (111) hier hoger ligt dan het 

aantal vrije, ongeconditioneerde tokens (69). Een verklaring ligt echter voor de hand: slechts de helft van de 

gelezen stripreeksen levert voorbeelden van dit soort tussentalige diminuering – De belevenissen van 

Jommeke (18), F.C. De Kampioenen (22), Nero/De avonturen van Nero (12), Suske en Wiske (108) en De 

avonturen van Urbanus (20) – en het is enkel in Suske en Wiske en De belevenissen van Jommeke zo dat het 

aandeel systematische reproducties groter is dan het aandeel niet-gedetermineerde diminueringen. Zoals al 

uit de striptitels in kwestie blijkt, komen inderdaad veel eigennamen voor die consequent van een 

verkleinsuffix -ke worden voorzien, en aldus ook algemene bekendheid genieten. Meer zelfs: werkelijk álle 

systematische reproducties die we in Suske en Wiske enerzijds, en in De belevenissen van Jommeke 

anderzijds aantroffen, hebben we effectief gelabeld als een vaste frase omdát de uitingen in kwestie de 

namen Suske en Filiberke bevatten: andere systematische reproducties op -ke (denk aan plaatsnamen, 

monumenten, et cetera) kwamen niet voor. Jommeke zelf besloten we overigens niet mee te tellen als 

tussentalig diminutief, omdat een Vlaamse basisvorm van die naam zoniet onbestaande is, dan in ieder geval 

toch onbekend voor ons bleef (vgl. Sus-Suske, Filibert-Filiberke).  

Ook in de drie andere stripreeksen die we hier noemden komen overigens gevallen voor van systematisch 

gereproduceerde eigennamen op -ke, zodat in totaal 111 attestaties binnen deze eerste tokengroep horen [a]. 

Zowel in F.C. De Kampioenen, Nero/De avonturen van Nero als De avonturen van Urbanus hebben 

ongedwongen diminueringen op -ke echter de overhand, en dit ongeconditioneerde type kan ook nog in 

verschillende tokengroepen worden ingedeeld. Allereerst blijkt het verkleinsuffix -ke 28 keer te worden 
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aangehecht aan eigennamen die niet consequent gediminueerd worden, en daardoor verschillen van de 

hierboven vernoemde systematisch gereproduceerde persoonsnamen. In Suske en Wiske verschijnt 

bijvoorbeeld de naam Bikske, terwijl deze naam even goed – of zelfs meer – voorkomt in niet-gediminueerde 

vorm, t.w. Lambik [b]. Een tweede tokengroep ligt in het verlengde van de eerste, want -ke wordt ook 23 

keer gebruikt als koos- of troetelnaam om te verwijzen naar entiteiten die [+animate] zijn [c]. In een derde 

tokengroep wordt 17 keer gebruik gemaakt van het tussentalige verkleinsuffix om [-animate] entiteiten te 

benoemen [d]. Tot slot vonden we ook één voorbeeld van een aanhechting van -ke bij niet-substantieven, wat 

we dan als laatste tokengroep beschouwen: in [e] is het een onbepaald voornaamwoord dat van een 

tussentalig suffix wordt voorzien. Dit gezegd zijnde, valt de diminuering op -ke ook nog op een andere 

manier in tokengroepen in te delen: uit de onderstaande voorbeelden blijkt namelijk dat naast het suffix -ke 

(112 keer) ook de allomorfen -ske (16 keer) en -eke (52 keer) aan bod komen. Concluderend kunnen we hier 

dus stellen dat de in gesproken tussentaal erg populaire diminuering op -ke ook in de geschreven taal van 

stripverhalen infiltreert als een uiterst productief woordvormingsprocedé.  

[a] ‘K HEB ROBKE ALWEER IN ELKAAR KUNNEN FLANSEN. 

[Nero: Zilveren tranen] 

[b] Maar ze hebben ons nog niet hoor, Bikske! [Suske en 

Wiske: De toornige tjiftjaf] 

[c] Geen te brute ballen naar mijn sjoeke trappen, of ik 

kom me ermee bemoeien! [F.C. De Kampioenen: 

Kampioentjes verliefd] 

[d] ZELFS GEEN AMUSE-GUEULEKE! [De avonturen van 

Urbanus: De teerputten van Tollembeek] 

[e] NIKSKE, CESAR! [De avonturen van Urbanus: De 

teerputten van Tollembeek] 

De grootste groep tussentaalinfiltraties is die van het ge/gij-u-uw-systeem, dat we overigens in geen enkele 

systematische reproductie aantroffen. De spreiding van dit kenmerk is echter beperkt: Nero/De avonturen 

van Nero brengt 8 attestaties aan, Suske en Wiske 3, en De avonturen van Urbanus liefst 335. Van de 8 

attestaties in Nero/De avonturen van Nero zijn er 7 die het ge/gij-u-uw-systeem toegepast hebben in het 

persoonlijk voornaamwoord [a]. In het overige geval wordt het u-paradigma gebruikt om een possessief 

pronomen uit te drukken [b]. In Suske en Wiske wordt het ge/gij-u-uw-systeem dan weer enkel benut voor de 

aanlevering van possessiva [c]. In De avonturen van Urbanus tot slot wordt zowel voor de invulling van het 

persoonlijk voornaamwoord, als voor die van het bezittelijk en het reflexief pronomen geput uit het 

tussentalige register: 252 gevallen hebben betrekking op het persoonlijk pronomen [d], 66 op het bezittelijk 

[e], en 17 op het reflexieve voornaamwoord [f]. Hoewel dit tussentaalkenmerk dus maar in enkele van de 

tien stripreeksen opduikt, lijkt infiltratie toch een feit: zowel voor het persoonlijk voornaamwoord, als voor 

het bezittelijk en reflexief voornaamwoord wordt het tussentalige register aangeboord. Dat we in Het ongeluk 

van Odillon ook één voorbeeld van code mixing vonden, typisch voor de vertwijfeling die het ge/gij-u-uw-

systeem zaait in oraal taalgebruik, ondersteunt die stelling [g]. 

[a] OMDAT ZE VREEST DAT HET MET U GEDAAN IS, 

NONKELTJE. [Nero: Zilveren tranen] 

[b] EN DAT IN UW AHA KAS! [Nero: Zilveren tranen] 

[c] Uw stuk speelgoed is kapot! [Suske en Wiske: Walli 

de walvis] 
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[d] EUFRAZIE, WILT GE MIJN KOT EENS UITKUISEN? [De 

avonturen van Urbanus: De teerputten van 

Tollembeek] 

[e] HEEFT DIE HIER DAN AL IN UW BED GELEGEN OOK? 

[De avonturen van Urbanus: Het ongeluk van Odillon] 

[f] GEEF U OVER! [De avonturen van Urbanus: Het 

ongeluk van Odillon] 

[g] IK ZAL U EEN GEHEIM VERTELLEN DAT ALLEEN JIJ EN 

IK KENNEN! [De avonturen van Urbanus: Het ongeluk 

van Odillon] 

Het alternatieve gebruik van (imperatief)vormen van zijn duikt in totaal 27 (4,33%) keer op in het 

stripverhalencorpus, en ook hier is geen enkele maal een systematische reproductie aangetroffen. Opvallend 

is dat elk van deze morfologische tussentaligheden tevoorschijn komt in De avonturen van Urbanus: van een 

algehele infiltratie van dit type in Vlaamse stripverhalen kunnen we dus niet spreken. Als we de concrete 

attestaties er even op naslaan, dan blijkt bovendien dat de omgangstalige imperatiefvormen zij (enkelvoud) 

en zijt (meervoud) niet voorkomen: veelal troffen we de verbale indicatiefvormen zijt en – in mindere mate – 

waart aan [a][b].  

[a] DAN ZULLEN WIJ IN UW BED SLAPEN TERWIJL GE 

WEG ZIJT!! [De avonturen van Urbanus: De 

teerputten van Tollembeek] 

[b] MAAR IK STA ME AL EEN KWARTIER OVER TE GEVEN 

VAN VOOR GE HIER WAART! [De avonturen van 

Urbanus: Het ongeluk van Odillon] 

Een laatste morfologische kenmerk dat we detecteerden, is het alternatieve gebruik van reflexieve 

pronomina. Slechts één, ongeconditioneerd voorbeeld konden we vinden, m.b. in Het bierkanaal [a]. Hoewel 

dit een typisch tussentalige uiting betreft – het standaardtalige equivalent van deze eerste persoon enkelvoud 

is mezelf, of eventueel mijzelf – kunnen we niet zeggen dat er echt sprake is van een diepgaande infiltratie 

van dit kenmerk in de geschreven taal van strips. Desalniettemin: het voorkomen ervan, hoe gering ook, 

bewijst dat er in ieder geval toch tussentaal opduikt in schrijftalige, standaardtalige contexten.    

[a] “‘K ZEI IN MIJN EIGEN ZELVEN, ‘K 

PEISDEGEDE….HOLA!” [De avonturen van Nero: Het 

bierkanaal]              

3.3.3.2.2. Tussentaalinfiltratie: detail (lexicon) 

In het hele stripverhalencorpus namen we 1 systematisch gereproduceerde substandaardtalige uitdrukking 

waar [a]. Zeg deze uiting eender waar in Vlaanderen, en iedereen weet van wie ze afkomstig is. Daarnaast 

vonden we ook 6 ongeconditioneerde substandaardtalige lexemen of uitdrukkingen, verspreid over 

Kampioentjes verliefd, De teerputten van Tollembeek en Het ongeluk van Odillon. Zoals reeds aangegeven 

laten lexicale tussentaligheden zich maar moeilijk definiëren, en dat maakt het hier in principe onmogelijk 

om van aparte tokengroepen te spreken (cf. §2.2.2.). Toch kunnen 2 gevallen als prototypisch worden 

beschouwd, aangezien ze een steeds terugkerend fenomeen zijn in Vlaamse tussentaal. Ten eerste gaat het 

hier om het gebruik van terug i.p.v. weer of opnieuw om een herhaling van een gebeurtenis in de tijd te 

suggereren [b]. Ten tweede vonden we ook 1 voorbeeld waarin gelijk is gebruikt i.p.v. als om een 

vergelijking tussen twee entiteiten te bewerkstelligen [c]. De andere substandaardtalige lexemen, waarvan 

we er in [d] nog één meegeven, lijken zonder vaste systematiek te worden gebruikt. Hoe dan ook: gezien de 
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magere oogst moeten we hier stricto sensu vaststellen dat een consequente doorsijpeling van gesproken 

soap-Vlaams in de schrijftaal van stripalbums uitblijft.  

[a] Met Leo in het doel winnen we zaterdag van de 

Schellekens, mijn gedacht! [F.C. De Kampioenen: 

Kampioentjes verliefd]  

[b] GE HEBT TERUG EEN OF ANDER VALS PLAN! [De 

avonturen van Urbanus: De teerputten van 

Tollembeek] 

[c] GEEN MENS ZOU GELOVEN DAT EEN LELIJKAARD 

GELIJK IK ZO’N KNAPPE BROK ZOALS GIJ KAN 

KRIJGEN!! [De avonturen van Urbanus: Het ongeluk 

van Odillon] 

[d]  IK WOU U ALLEEN MAAR IETS TERUG LAPPEN, 

LEENTJE! [De avonturen van Urbanus: De teerputten 

van Tollembeek] 

3.3.3.2.3. Tussentaalinfiltratie: detail (syntaxis) 

Slechts 4 grammaticale tussentaalfeatures vonden hun weg naar ons stripverhalencorpus, en gezien hun 

verspreiding over 4 verschillende grammaticale types zou het onjuist zijn om gewag te maken van een 

algehele infiltratie van tussentaal op syntactisch vlak. Desalniettemin is het opmerkelijk dat deze 

tussentaligheden toch voorkomen, temeer omdat ze geen van alle systematische reproducties zijn: infiltratie 

zonder meer is dan ook onweerlegbaar. Wegens het beperkte aantal attestaties, zullen we de 4 tokens hier 

samen bespreken. Ten eerste onderscheiden we de alternatieve positionering van het negatiepartikel niet [a]. 

Het betreft hier een partiële negatie, en hoewel het onkende niet wordt beklemtoond, verschijnt het 

negatiepartikel niet toch achter zo dwaas. Het tweede geattesteerde kenmerk is de enclitische versmelting 

van persoonlijke pronomina in werkwoordsvormen. In [b] constateren we naast het aangehechte cliticum 

trouwens ook nog een bijkomende explicitering van het pronominale subject van de tweede persoon. 

Vervolgens troffen we in Zilveren tranen ook een doorbreking van de V-pool aan [c]. In het bijzonder betreft 

het hier een opschorting van de werkwoordelijke eindgroep door middel van een direct object: het soort 

doorbreking dat in tussentaal ook erg frequent voorkomt (§2.2.3.6.). Tot slot detecteerden we een geval van 

een expletief voor in een beknopte bijzin met een te-infinitief, dit keer in Het ongeluk van Odillon [d]. In dit 

specifieke geval wordt het tussentalige voor gebruikt i.p.v. het standaardtalige om, dat gezien de status van 

de beknopte infinitiefzin – een bijwoordelijke bepaling fungerend als satelliet van doel – verplicht zou zijn 

geweest. Andere voorbeelden van dit laatste syntactische kenmerk, eventueel met van i.p.v. het facultatieve 

om, ontdekten we niet. 

[a] SUSKES IDEE IS ZO DWAAS NOG NIET EN TANTE 

SIDONIA RIJDT MET DE KINDEREN NAAR DE 

CARAVAN. [Suske en Wiske: De toornige tjiftjaf] 

[b] DA KUNDE GA NIE BEGRAAPE. [Nero: Zilveren tranen] 

 

[c] EN TERWIJL MIJN VROUW IS GAAN BOODSCHAPPEN 

DOEN OF KOFFIEKLETSEN BIJ MADAM PHEIP, KAN IK 

RUSTIG EN IN ALLE SERENITEIT EEN UILTJE KNAPPEN. 

[Nero: Zilveren tranen] 

[d] HAAL LIEVER EEN KUSSENTJE VOOR ACHTER ODILON 

ZIJN RUG TE STOPPEN!! [De avonturen van Urbanus: 

Het ongeluk van Odillon] 
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3.3.3.2.4. Tussentaalinfiltratie: detail (fonetiek/fonologie)  

In de marge van de fonetisch-fonologische categorie zijn we op één, bovendien ongedwongen geval van h-

procope gestuit [a]. Waar een h-wegval in standaardtalige spreektaal nog wordt gedoogd bij de 

onbeklemtoonde woorden haar, hem, hij én het (cf. §2.2.4.1.), is het in standaardtalige schrijftaal uiteraard 

onmogelijk om et in plaats van het te schrijven. Dat we de apocopering van h in dit specifieke geval 

überhaupt als tussentalig en niet als standaardtalig beschouwen, ligt aan het feit dat deze klankafsplitsing 

verschijnt in de directe nabijheid van een tussentalig persoonlijk voornaamwoord ge, en aan de allesbehalve 

conventionele schrijfwijze van het woord in kwestie. Een andere perifere tussentaalinfiltratie op fonetisch-

fonologisch vlak is de ongedwongen apocope van de svarabhaktivocaal voor een klinker, die opduikt in 

hetzelfde stripverhaal over de held Nero [b]. In principe kan in Vlaamse omgangstaal de sjwa in de absolute 

auslaut van een woord enkel wegvallen als het daaropvolgende woord met een vocaal begint (cf. §2.2.4.3.). 

In dit specifieke geval echter wordt een h-procope gesuggereerd; louter omwille van de fysieke 

aanwezigheid van h hebben we deze taaluiting niet ook als dusdanig gelabeld. Concluderend moeten we, 

gezien het extreem karige voorkomen ervan, stellen dat noch de h-procope, noch de apocope van de 

svarabhaktivocaal voor een klinker consequent binnensijpelen in de geschreven tussentaal van stripalbums. 

Desalniettemin is infiltratie een feit, al is het dan maar kleinschalig en infrequent. 

[a] “AGEWETTET”! [De avonturen van Nero: Het 

bierkanaal]. 

[b] G’HEBT ER GEEN IDEE VAN! [De avonturen van Nero: 

Het bierkanaal] 

De kern van de fonetisch-fonologische categorie wordt gevormd door de apo- of syncope van lege woorden: 

36 toepassingen van dit kenmerk vonden we, waarvan er 26 systematisch gereproduceerd zijn. De 

ongeconditioneerde apo- of syncoperingen verschijnen in Guust 11, Eigen schuld, dikke bult!, Zilveren 

tranen en Het bierkanaal. Elk van deze attestaties kan worden ondergebracht in drie prototypische 

tokengroepen: dat [a], niet [b] en goed [c] staan erom bekend regelmatig te worden geapocopeerd in 

tussentaal (cf. §2.2.4.2.). De 26 systematische reproducties vervolgens hebben we stuk voor stuk 

aangetroffen in Nero. In Zilveren tranen verschijnt één keer de naam van het personage Kweetnie [d], en in 

Het bierkanaal duikt de lilliputter Ambrosius Goegeweten op, die er de lijfspreuk Goegeweten! op na houdt 

[e]. Opnieuw komen dus twee van de drie prototypische tokengroepen voor: niet en goed. Ter afronding 

moeten we hier stellen dat syncoperingen afwezig zijn in het stripverhalencorpus, en dat apocoperingen van 

lege woorden relatief frequent, maar weinig verspreid zijn. Het feit dat ze überhaupt voorkomen bewijst 

evenwel dat er sprake is van tussentalige infiltratie in de schrijftaal.       

[a] VERTEL ME NOU NIET DA’K ME VERGIS… [Guust: 

Guust 11] 

[b] DA KUNDE GA NIE BEGRAAPE. [Nero: Zilveren tranen] 

[c] ’T IS AL GOE, ’T IS AL GOE! [De avonturen van Nero: 

Het bierkanaal] 

[d] WE HEBBEN HIER AL DE IJZEREN KOLONEL, 

MATSUOKA, KWEETNIE EN ÉÉN VAN DE PAPRIKANEN 

ZIEN LANGSKOMEN. [Nero: Zilveren tranen] 

[e]  EN NU MOET JE EENS GOED LUISTEREN, AMBROSIUS 

GOEGEWETEN. [De avonturen van Nero: Het 

bierkanaal] 
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3.3.4. HOE INFILTREERT GESCHREVEN TUSSENTAAL OP TYPOGRAFISCH VLAK? 

Het verschijnen van tussentaal in een schrijftalige context waar normaliter standaardtaal mag worden 

verwacht is één ding, maar de opmaak waarin Vlaamse omgangstaal verschijnt is nog wat anders. Immers: 

een geïnfiltreerde tussentaal die qua lay-out niet afwijkt van de omringende standaardtalige tekst, doet 

vermoeden dat de infiltratie van die aard is dat de lectuur er niet door beïnvloed wordt (cf. §0, waar de 

markeringen die Permentier en Uytterhoeven aanbrachten duidelijk maken dat wat hen betreft tussentalige 

infiltratie niet alleen afwijkt, maar ook resoluut af te keuren valt). Vlaamse omgangstaal die op integraal 

dezelfde manier wordt gedrukt als Algemeen Nederlands, voedt de suggestie dat beide variëteiten op gelijke 

hoogte worden geplaatst, dat ze als evenwaardig worden beschouwd door zowel stripauteur als striplezer. 

Men kijkt dan als lezer eenvoudigweg niet meer op van een plots opduikend tussentalig element. In het 

stripverhalencorpus lijkt dit alles effectief het geval te zijn: van de 624 tussentaligheden zijn er slechts 4 

vormelijk geïsoleerd van hun onmiddellijk nabije Standaardnederlandse context, steeds d.m.v. 

aanhalingstekens. Bovendien gaat het tweemaal om een uiting die twee tussentaalinfiltraties in een keer 

bevat, en gaat het in het tweede geval om een systematische reproductie (de naam van een zorginstelling) 

[a][b]. Dat maakt dat we redenen hebben om te twijfelen aan de motivering die ten grondslag ligt van de lay-

out-verschillen. Dat bijvoorbeeld alle diminutieven op -ke en de meeste toepassingen van het ge/gij/u-uw-

systeem letterlijk ongemerkt doordringen in tussentaal, kan dan ook betekenen dat er een grens is 

overschreden. 

[a] “AGEWETTET”! [De avonturen van Nero: Het 

bierkanaal] 

[b]  DIT IS ONS LAATSTE ADRES: ‘DEN LAETSTEN ADEM’. 

[De kleine Robbe: Eigen schuld, dikke bult!]    

3.3.5. WAAR INFILTREERT GESCHREVEN TUSSENTAAL? 

Uit wat voorafgaat is al gebleken dat voornamelijk in de stripreeks De avonturen van Urbanus het gebruik 

van geschreven tussentaal floreert. Van de 624 tussentaligheden die we in alle stripverhalen bespeurden, 

duiken er inderdaad 399 op in De teerputten van Tollembeek en Het ongeluk van Odillon: samen komt dat 

neer op 6,23 tussentaalfeatures per bladzijde. Als we bedenken dat deze twee stripalbums samen met F.C. De 

Kampioenen gemiddeld het minst aantal bladzijden tellen van alle beeldverhalen die we onderzochten, dan 

mag die koppositie opmerkelijk en bijzonder betekenisvol genoemd worden. Als tweede in de ranglijst 

finisht Suske en Wiske, de stripreeks waarin ook al in de titel zelf tussentaal verschijnt. Met 0,99 attestaties 

per pagina laat Suske en Wiske de beeldverhalen rond stripheld Nero net achter zich. In Zilveren tranen en 

Het bierkanaal verschijnen 0,89 tussentaligheden per bladzijde, wat gezien de gemiddelde lengte van de 

verhalen in deze stripreeks (36 bladzijden) opnieuw opmerkelijk te noemen is: enkel De avonturen van 

Urbanus en F.C. De Kampioenen tellen gemiddeld minder pagina’s, en dat maakt dat de dichtheid waarin 

tussentaal hier verschijnt relatief hoog te noemen is. Vervolgens komt F.C. De Kampioenen aan de beurt, 

met 0,38 insijpelingen van tussentaal per blad. De avonturen van Jommeke moet het met 0,19 features per 

A4’tje vrij nipt afleggen van F.C. De Kampioenen, en gezien de gemiddelde lengte van De limonadelelies en 

Operatie bonsai is dat opnieuw opmerkelijk te noemen: enkel Suske en Wiske bevat meer bladzijden.  
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Met een gemiddelde lengte van 47 bladzijden, bijna evenveel als De avonturen van Jommeke, genereert De 

kleine Robbe in feite een erg kleine instroom aan Vlaamse omgangstaal. Met slechts 0,05 features per blad 

belandt deze stripreeks op een zesde plaats. Waren we enkel afgegaan op dat gemiddelde aantal bladzijden, 

dan hadden we De kleine Robbe ergens bovenaan in deze ranglijst verwacht. Hetzelfde geldt overigens voor 

Guust, de reeks die samen met De belevenissen van Jommeke gemiddeld het tweede dikste pakketje vormt 

van alle onderzochte series. Omdat in Guust maar 0,01 infiltraties van soap-Vlaams per blad gedoogd 

worden, eindigt deze reeks op een zevende stek. Agent 212, De Blauwbloezen en Kiekeboe/De Kiekeboes 

sluiten tot slot het rijtje af: in geen van deze stripreeksen konden we ook maar één tussentaalfeature 

aantreffen. Nochtans tellen deze reeksen gemiddeld meer bladzijden dan Nero/De avonturen van Nero, F.C. 

De Kampioenen en De avonturen van Urbanus. Klaarblijkelijk wordt per beeldverhaal op een verschillende 

manier omgegaan met taal, en gezien de relatief lage scores van de oorspronkelijk Franstalige stripreeksen 

(ook Guust en De kleine Robbe vertonen nauwelijks tussentalige infiltratie), vraagt o.a. deze vaststelling om 

een verklaring.  

3.3.6. WAAROM INFILTREERT TUSSENTAAL (NIET) IN SCHRIJFTAAL? 

In het algemeen kunnen we zeven min of meer onderling interfererende redenen bedenken waarom in de 

twintig gelezen stripverhalen samen zo’n 624 tussentaalfeatures binnensijpelen. Tot het eerste paar 

verklaringen komen we door ons te vergewissen van de intentionaliteit die er uiteindelijk voor gezorgd heeft 

dat dat tussentaalgebruik effectief op papier is terechtgekomen. Concentreren we ons op het extratekstuele 

plan, dan zal niemand ons tegenspreken wanneer we stellen dat elke stripauteur normaliter over de vereiste 

taalvaardigheid en -kennis beschikt om zijn of haar beeldverhaal in vlekkeloze standaardtaal neer te pennen. 

Wanneer zoals nu dus blijkt dat Vlaamse omgangstaal toch zijn weg heeft gevonden naar het genre van de 

stripverhalen, dan moet dat flagrant geïntendeerde tussentaalgebruik ook een duidelijke reden hebben. 

Voorlopig kunnen we hier nog op de vlakte blijven, en wijzen op het markers en stylization-concept van 

Vandekerckhove & Nobels (2010; cf. ook §1.4. in deze paper). Mogelijkerwijs laten stripauteurs sporen van 

tussentaal achter in hun tekstballonnen om op die manier hun fictieve personages te vereenzelvigen met een 

bepaalde spreekstijl: een stijl die strookt met hun karakter, hun profiel of hun levenswijze. Daarnaast willen 

we ook niet uitsluiten dat stripauteurs tegelijk zichzelf een schrijfstijl toekennen door tussentaligheden te 

laten infiltreren in hun strips. 

Intratekstueel gezien bestaat dan weer wél steeds de mogelijkheid dat een fictief personage niet-geïntendeerd 

tussentaal hanteert: omdat het personage in kwestie simpelweg geen standaardtaliger variëteit beheerst, kan 

Vlaamse omgangstaal infiltreren. De stripreeks waarin het hoogste aantal tussentaalfeatures is aangetroffen, 

De avonturen van Urbanus, kunnen we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan deze verklaring 

linken. Deze reeks heeft een nogal subversief karakter (geweld en seksualiteit maken deel uit van de humor), 

en het soms grofgebekte hoofdpersonage staat erom bekend weinig onderlegd te zijn. Het feit dat het fictieve 

personage Urbanus daarbovenop ook nog eens uit een achtergesteld milieu komt, kan dan ook een reden zijn 



111 | P a g i n a  

 

geweest voor de stripauteur om hem niet consequent van een standaardtalige tekstballon te voorzien, maar 

om hem integendeel slechts een taalvariëteit te laten beheersen die zelf ook als non-conformistisch werd of 

wordt beschouwd (cf. §1.2.). Hetzelfde geldt evenzeer voor andere stripreeksen: wanneer bijvoorbeeld in De 

avonturen van Jommeke de landlopers annex bedriegers Anatool, Kwak en Boemel tussentaal gebruiken, is 

dat veel eenvoudiger te aanvaarden dan wanneer Jommeke, de held van het verhaal die dankzij zijn 

intellectuele vermogens tot de meest onwaarschijnlijke dingen in staat is, geïntendeerd tussentaal gebruikt.   

Hoe kan nu worden verklaard dat fictieve personages waarvan we mogen aannemen dat ze perfect in staat 

zijn om de standaardtaal al bij al voldoende te kunnen beheersen, toch soms tussentaligheden in de mond 

gelegd krijgen? Een eerste mogelijkheid is dat daarmee een komisch effect wordt beoogd. Wanneer Nero in 

Het bierkanaal uiting [a] uitspreekt, dan wordt dat door lezers mogelijkerwijs als grappiger of plezieriger 

ervaren dan wanneer hij in diezelfde uiting de woorden kop of hoofd zou gebruiken. Als in Walli de walvis 

over een krachtpatser als Jerom wordt gesproken als in [b], dan ligt eenzelfde achterliggende redenering voor 

de hand. Overigens hoeft deze verklaring niet te worden beperkt tot alleen maar alternatieve diminueringen 

op -ke: [c] kan als plezanter, origineler of simpelweg komischer worden gepercipieerd dan een standaardtalig 

alternatief, en kan door een stripauteur om exact diezelfde redenen ook zijn geprefereerd. 

[a] ALS NERO IETS IN ZIJN KOPPEKE HEEFT, HEEFT HIJ 

HET NERGENS ANDERS, KAMERAAD! [De avonturen 

van Nero: Het bierkanaal] 

[b] We zijn altijd al goede vrienden geweest, hé 

Jerommeke. [Suske en Wiske: Walli de walvis] 

[c] “‘K ZEI IN MIJN EIGEN ZELVEN, ‘K 

PEISDEGEDE….HOLA!” [De avonturen van Nero: Het 

bierkanaal] 

Vervolgens fungeert ook een streven naar een zo authentiek mogelijke weergave van een bepaalde setting of 

context als beweegreden voor tussentaalinfiltratie. Stripauteurs kunnen immers een tussentalige uiting boven 

een standaardtalig pendant verkiezen als ze menen de lezer zo beter te kunnen laten kennismaken met een 

bepaalde couleur locale, als ze hem of haar zo deelgenoot denken te kunnen te maken van een zekere 

impressie of algemene sfeer. Nemen we nogmaals De avonturen van Urbanus als voorbeeld: in een kleine, 

volkse gemeente als Tollembeek, met een pastoor, een schoolmeester, enkele kleine zelfstandigen en een 

aantal landbouwers, is dialect waarschijnlijk best op zijn plaats. Omdat vandaag de sowieso slechts lokaal 

inzetbare dialecten volop verdwijnen of al volledig verdwenen zijn (cf. §1.3.), en omdat met de stripreeks 

uiteraard een nationaal doelpubliek is beoogd, kan de stripauteur tussentaal het beste alternatief hebben 

gevonden. Een ander voorbeeld biedt F.C. De Kampioenen: voetbal gaat in de maatschappij door voor de 

volkse sport bij uitstek, en wanneer de voorzitter van F.C. De Kampioenen – een welgestelde 

worstenfabrikant die in theorie in staat zou moeten zijn om standaardtaal te hanteren – tussentalige uitingen 

toegeschreven krijgt, dan is dat omdat zo de hele sfeer (informaliteit, ambiance, vrienden ondereen, 

toogpraat) wordt opgeroepen [a]. Ook de zucht naar verisimilitude kan dus tussentaalgebruik aanwakkeren. 

[a] Ik trakteer je na de voorstelling op een zak frieten bij 

Chez Jean-Pol, poepeke! [F.C. De Kampioenen: 

Kampioentjes verliefd] 
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Daarnaast, nauw aansluitend bij voorgaande verklaring, kan ook voor Vlaamse omgangstaal worden gekozen 

om een beeldverhaal auditiever te maken, en aldus de lezer in hogere mate mee te slepen in de fictie. 

Tussentaal is een omnisituationele variëteit geworden in Vlaanderen (cf. §1.3.), en als kinderen thuis, maar 

ook bij vriendjes en zelfs op school veel soap-Vlaams te horen krijgen, dan kunnen stripauteurs daarop 

inspelen door ook tekstballonnen spreektaliger te maken. Hetzelfde geldt voor volwassen lezers: wanneer zij 

in hun professionele leven standaardtalige teksten onder ogen krijgen, maar tussentalige gesprekken voeren, 

dan kunnen zij omgangstalige infiltraties in stripverhalen ervaren als natuurlijker (zie daarvoor ook De Cock 

2011-2012). De drempel die moet worden overbrugd om een fictieve wereld te bereiken, kan aldus worden 

verlaagd: men kan fictieve personages a.h.w. horen dialogeren.                    

Tot slot willen we nog één veronderstelling expliciteren aangaande het veelvuldige voorkomen van de 

tussentalige diminuering op -ke (waarbij de meerderheid echter wordt uitgemaakt door systematische 

reproducties). Mogelijkerwijs richten stripauteurs zich met dit soort diminueringen expliciet op een publiek 

dat bestaat uit jonge kinderen. Door te spreken over [a], [b] of [c] i.p.v. over de overeenkomstige 

grondvormen, wordt een fictieve wereld en alle objecten of personen die zich daarin ophouden niet alleen 

conceptueel, maar in de gedachten van kinderen ook echt fysiek kleiner gemaakt, tastbaarder gemaakt, 

aangepast aan hun maat. Op zich is zo’n effect uiteraard ook te bereiken door een standaardtalige 

diminuering: interferentie van de vorige verklaringen is binnen deze hypothese dan ook fundamenteel 

(wanneer ouders het tegen hun jonge kinderen hebben, zijn diminueringen alomtegenwoordig: ook 

verisimilitude speelt dus mee).  

[a] Filiberke! [De belevenissen van Jommeke: Operatie 

bonsai] 

[b] MIJN MUTSKE! [De avonturen van Urbanus: De 

teerputten van Tollembeek] 

[c] Op zijn rug kloppen tot hij een boerke laat! [Suske en 

Wiske: Walli de walvis] 

Nu we een idee hebben over waarom tussentaal infiltreert in stripverhalen, kunnen we ons ook nog afvragen 

waarom in bepaalde strips geen tussentaal infiltreert, en waarom slechts bepaalde kenmerken van de 

Vlaamse omgangstaal doorsijpelen. Om met die eerste vraag te beginnen: waarom dringt in Agent 212, De 

Blauwbloezen en Kiekeboe/De Kiekeboes geen, en in Guust en De kleine Robbe enorm weinig tussentaal 

door? Dat vier van de vijf Belgische stripreeksen in kwestie oorspronkelijk Franstalig zijn, is allicht geen 

toeval. Een mogelijke verklaring is dat vertalers bij de omzetting van Franse naar Nederlandse 

tekstballonnen uitdrukkelijk focussen op de hoogste variëteit van elke taal, waardoor ze misschien minder 

geneigd zijn ook het tussentalige register van het Nederlands aan bod te laten komen. Een andere 

mogelijkheid, die ook voor Kiekeboe/De Kiekeboes van toepassing zou kunnen zijn, is pedagogisch van aard: 

kinderen komen in stripverhalen vaak voor het eerst in contact met hun eigen taal in geschreven vorm, en 

mogelijk kiezen sommige stripauteurs er daarom voor hun fictieve personages een zo standaardtalig 

mogelijke taal te laten gebruiken. Dat standaardtaal zou worden gebruikt met het oog op een Nederlandse 

afzetmarkt lijkt ons in deze een minder relevante hypothese te zijn: afgaand op de Jonge (2012) liggen 
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Vlaamse strips sowieso niet zo goed in Nederland. Wél biedt de Jonge (2012) terloops nog een interessante 

en tevens doodeenvoudige piste: nogal wat vertalers zouden Nederlanders zijn. 

Concentreren we ons tot slot nog op die tweede vraag, namelijk waarom slechts bepaalde – hoofdzakelijk 

morfologische – tussentaalkenmerken doorsijpelen in stripverhalen terwijl andere – hoofdzakelijk 

syntactische – nagenoeg afwezig blijven, dan komen we tot drie verschillende hypothesen. Ten eerste is het 

mogelijk dat een stripauteur die zich voornamelijk richt op een publiek van kinderen, aandacht besteedt aan 

de transparante overdracht van informatie. Concreet kan dat betekenen dat hij wél een veelgebruikt 

diminutiefsuffix -ke inlast, maar bijvoorbeeld geen flagrante doorbreking van de V-pool, omdat de 

consequenties bij onbegrip van de tussentaligheid kleiner zijn in het eerste geval, terwijl een syntactisch 

tussentaalkenmerk als het tweede invloed kan hebben op het al dan niet begrijpen van een volledige zin. Ten 

tweede kan het zijn dat een stripauteur in de geest van Ludwig Wittgenstein en diens Familienähnlichkeit-

theorie net de morfologische tussentaalkenmerken als prototypisch beschouwt voor de spreektaal van veel 

Vlamingen. Ten derde is het ook mogelijk dat een stripauteur zich laat beïnvloeden door het schriftbeeld van 

een bepaald feature: het gebruik van ge of gij druist in principe niet in tegen de Nederlandse spellingsregels, 

terwijl een procope van h- dat bijvoorbeeld wel doet. 
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3.4. ONDERTITELS 

In dit kapittel concentreren we ons op het ondertitelcorpus, bestaande uit tussentalige attestaties die zijn 

verschenen in telkens twee afleveringen van Code 37 en Clan (VTM), Thuis en Quiz me Quick (Eén), Crimi 

Clowns en Expeditie Robinson (2be), Komen Eten en De Slimste Mens ter Wereld (Vier), en Extra Time en 

Magazinski (Canvas). Omdat we in hoofdzaak kwalitatief willen werken, en omdat een inplanting van 

cijfermatige gegevens van het uitgebreide corpus in de lopende tekst tot een onoverzichtelijke kakofonie van 

woord en beeld zou leiden, hebben we besloten de diagrammen en grafieken die we per televisieprogramma 

opmaakten niet in de tekst zelf weer te geven, maar wel in het ondertitelcorpus, dat kan worden geraadpleegd 

als bijlage. Wel achten we het opnieuw wenselijk hier al een compleet overzicht van het hele subcorpus mee 

te geven. Opnieuw zullen we a.d.h.v. dat overzicht dieper ingaan op de tussentalige infiltraties.    
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 ONDERTITELS: BERICHT, KATERN, MARKERING EN SPREKER                       

(TOTAAL : 262 UITINGEN) 
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3.4.1. SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN VAN HET MEDIUM 

Vooraleer op de verschillende onderzochte programma’s in te gaan, willen we eerst een kleine duiding geven 

bij het medium van de intralinguale ondertitel zelf, d.w.z. bij de Nederlandstalige ondertiteling die een 

schrijftalige neerslag vormt van eveneens Nederlandstalige gesproken taal. Allereerst moeten we dan wijzen 

op het onderscheid in soorten subtitels, zoals dat ook door Vandekerckhove, De Houwer en Remael 

(2009:611) wordt gemaakt: waar “closed subtitling” door de televisiekijker zelf moet worden geactiveerd via 

teletekst, is “open subtitling” meteen geïntegreerd in het televisieprogramma in kwestie, waardoor de 

ondertitels automatisch op het scherm verschijnen. Tussen beide types ondertitel blijken bovendien ook 

opmaakverschillen te bestaan. Michielsen & Van de Velde (1998), die zich enkel uitspreken over open 

subtitels, beklemtonen dat dat soort geschreven tekst ondergeschikt is aan het eigenlijke beeld en geluid, en 

dat daarom soberheid wordt gepredikt: vreemde woorden worden wel eens gecursiveerd, maar gekleurde of 

onderstreepte uitingen komen niet voor. Uit Slembrouck & Van Herreweghe (2004:869) weten we dat in 

teletekstondertitels wél kleur wordt gebruikt, namelijk om verschillende sprekers ook in de ondertitel visueel 

te identificeren en te differentiëren.   

Verder moeten we er a.d.h.v. Michielsen & Van de Velde (1998) op wijzen dat zo’n subtitel op zeker twee 

vlakken in een keurslijf wordt geduwd. Enerzijds is er een tijdslimiet die moet worden gerespecteerd: een tv-

kijker kan gemiddeld elf lettertekens per seconde verwerken, en als een ondertitel wegens bepaalde 

omstandigheden maar twee seconden in beeld kan komen, is een ondertitelaar dus genoodzaakt maximaal 

tweeëntwintig lettertekens in te geven. Anderzijds komt daar nog een ruimtebeperking bovenop: een 

ondertitel telt maximaal twee regels, die elk hoogstens drieëndertig lettertekens kunnen bevatten (spaties 

inbegrepen).  

Ondertitelaars moeten erop toezien dat geluidsband en bijhorende ondertitels gesynchroniseerd worden, maar 

moeten dus tegelijk dat geluid omzetten in een beknopte(re) ondertitel, die in het geval van de openbare 

omroep ook nog eens zo standaardtalig mogelijk moet zijn (cf. §1.4.). Uiteraard heeft dit grote consequenties 

voor de wijze waarop tussentaal al dan niet infiltreert in de ondertiteling van Vlaamse televisieprogramma’s: 

subjectsreduplicaties en de reduplicatie van negatiepartikels, alternatieve declinaties van adjectieven, 

possessieven en demonstratieven, het gebruik van een expletief dat… In vergelijking met een standaardtalig 

equivalent moeten in elk van deze gevallen enkele lettertekens extra worden gebruikt, wat een ondertitelaar 

kan doen besluiten af te zien van tussentalige infiltratie. Ook omgekeerd geldt dat echter: een tussentalige 

objectsvorm u is net één letterteken korter dan het standaardtalige alternatief je, waardoor net wél voor 

tussentalige infiltratie kan worden geopteerd. Vooraleer na te gaan of iets dergelijks inderdaad gebeurt, gaan 

we eerst dieper in op de aard van elk onderzocht televisieprogramma.    

Code 37, een Vlaamse fictieserie die per aflevering gemiddeld 45 minuten duurt, draait om een gerechtelijk 

onderzoeksteam dat zedendelicten opspoort en onderzoekt. Omwille van de expliciete inhoud 

(verkrachtingszaken, incestueuze relaties, seksueel geweld et cetera) is deze krimiserie niet geschikt voor 
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jongeren onder de 16 jaar. Het programma wordt automatisch voorzien van ondertitels, en haalde voor de 

afleveringen die wij bekeken (Schemerzone, uitgezonden op 27 september 2012, en Teamwork, uitgezonden 

op 18 oktober 2012) respectievelijk 875.722 en 819.247 kijkers. Het tweede Vlaamse VTM-programma dat 

we analyseerden op geschreven tussentaal, is Clan (teletekstondertiteling; gemiddelde duur: 50 minuten). 

Vier zussen vatten in deze komisch-dramatisch fictieserie het plan op om hun onuitstaanbare schoonbroer te 

vermoorden, en komen daar op het einde nog ongestraft mee weg ook. Hoogspanning (24 september 2012) 

kon 807.674 kijkers boeien, In de knoop (8 oktober 2012) hield 967.327 mensen voor de buis (CIM 2013). 

De Vlaamse Televisie Maatschappij zelf is overigens een commerciële zender die eigendom is van de 

Vlaamse Media Maatschappij (VMMa). Meer en meer begint deze zender zich als een familiezender te 

profileren, waardoor de concurrentie met de openbare omroep wordt verscherpt.  

Op de openbare omroepzender Eén analyseerden we twee afleveringen van Thuis (gemiddelde duur: 25 

minuten) en van Quiz me Quick (gemiddelde duur: 50 minuten). Eerstgenoemd programma is een Vlaamse 

soap die al jaren wordt uitgezonden in ons land, en die handelt over het leven van alledag. De afleveringen 

die wij bekeken werden enkel via teletekst ondertiteld, en met ons erbij stemden liefst 1.253.660 kijkers af 

op de uitzending van 15 oktober 2012, en 1.334.689 op die van 22 oktober 2012. Ook Quiz me Quick bleek 

een kijkcijferkanon te zijn: In de naam der weet (28 oktober 2012) werd gevolgd door 1.482.444 Vlamingen, 

De weetjesdief (4 november 2012) door 1.386.012 kijkers (CIM 2013). Quiz me Quick is een fictieserie die 

handelt over vijf personen die geheel toevallig samen in een quizploegje terechtkomen, en die hun 

persoonlijke levens even opschorten om deel te kunnen nemen aan een heuse quizcompetitie. Ook deze serie 

kreeg enkel een gesloten ondertiteling. Eén zelf is in handen van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep, en 

geldt als de grootste omroep van Vlaanderen.  

Ten derde gingen we op zoek naar geschreven tussentaal in de ondertitels van twee afleveringen Crimi 

Clowns (gemiddelde duur: 30 minuten) en Expeditie Robinson (gemiddelde duur: 1 uur), beide uitgezonden 

op zowel een Vlaamse (2be) als een Nederlandse televisiezender (respectievelijk Veronica en RTL5). 

Uiteraard bekeken wij de ‘Vlaamse’ versies. Opvallend is dat in Nederland de open ondertitels telkens 

werden aangepast. 2be zelf is overigens eigendom van VMMa, en lijkt zich als commerciële zender 

overwegend op een jong publiek te richten. Kijkcijfers van 2be worden niet gecommuniceerd naar het grote 

publiek, maar aangezien Expeditie Robinson al 13 jaargangen wordt uitgezonden in Vlaanderen en 

Nederland, en omdat na de serie nu ook een film over Crimi Clowns in de steigers staat, kunnen we 

aannemen dat beide programma’s de nodige populariteit kennen, en dus ook tot het domein van de publieke 

communicatie kunnen worden gerekend. Crimi Clowns zelf is een komische fictieserie (+16) over een groep 

gewelddadige criminelen die overdag clownoptredens verzorgt, en ’s avonds striptenten bezoekt of 

overvallen pleegt. Van deze serie bekeken we Moederskindje (8 oktober 2012) en Jefke 90 (15 oktober 

2012). Expeditie Robinson rekenen we tot het entertainmentgenre: het is een spelprogramma waarin 

Vlamingen en Nederlanders op een exotisch eiland moeten zien te overleven door proeven tegen elkaar te 

winnen.   
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Op de jonge zender Vier vervolgens bekeken we zowel twee afleveringen van Komen Eten (gemiddelde 

duur: 40 minuten) als van De Slimste Mens ter Wereld (gemiddelde duur: 1 uur). Beide programma’s 

behoren tot het entertainmentgenre: Komen Eten is een kookwedstrijd waarin vier onbekende personen 

beurtelings een diner voor elkaar bereiden, De Slimste Mens ter Wereld is een quizprogramma. Van het 

automatisch ondertitelde Komen Eten – we bekeken de afleveringen van 9 en 16 oktober 2012, getiteld 

Phyllis uit Steenokkerzeel en Els uit Hoevenen – hebben we geen kijkcijfers kunnen terugvinden. Ook hier 

gaat het echter om een programma dat al jaren loopt, en dankzij de deelname van onbekende Vlamingen 

geniet het massale bekendheid (er zijn zelfs kookboeken, gadgets en cd’s in omloop). Ook het aantal kijkers 

dat op 12 november 2012 afstemde op De Slimste Mens ter Wereld konden we niet achterhalen. Een dag later 

echter keken samen met ons nog 992.677 Vlamingen naar deze quiz die via teletekst van ondertitels wordt 

voorzien (CIM 2013). Vier is een commerciële zender die in de portefeuille van SBS Belgium zit, en die zich 

een plek probeert te veroveren tussen Eén en VTM door zich op een breed publiek te richten.  

Tot slot hebben we ook twee afleveringen van twee Canvas-programma’s geanalyseerd: Extra Time en 

Magazinski – laatstgenoemd programma wordt trouwens ook op de Vlaamse zender OP12 uitgezonden. 

Beide programma’s, die ook allebei via teletekst ondertiteld worden, kunnen tot het entertainmentgenre 

worden gerekend: Extra Time is een talkshow die gemiddeld 55 minuten duurt en waarin het reilen en zeilen 

van de Belgische voetbalwereld wordt besproken door analisten en specialisten ter zake. Magazinski is een 

jongerenmagazine van gemiddeld 45 minuten waarin de leefwereld van jonge mensen aan bod komt 

(muziek, reizen, humor). Kijkcijfers zijn ons onbekend, maar als we denken aan het grote succes van het 

voetbalweekblad Sport/Voetbalmagazine is de verwachting reëel dat ook Extra Time heel wat (mannelijke) 

kijkers lokt. Magazinski geniet minder bekendheid, maar is wél te zien op twee zenders, en kan dus twee 

keer scoren. Canvas zelf is een tweede zender van de VRT, en heeft een ietwat elitair, intellectueler karakter. 

De zender pakt overwegend uit met duidingsmagazines, documentaires, cultuur en sport. 

3.4.2. WIE IS DE GEBRUIKER VAN GESCHREVEN TUSSENTAAL? 

Een antwoord op deze ogenschijnlijk simpele vraag is moeilijk te formuleren, omdat we net als bij het 

krantencorpus en het tijdschriftencorpus opnieuw met twee verschillende niveaus in aanraking komen. Op 

intraficioneel niveau kan een fictief personage of een niet-acterend persoon geïntendeerd of niet-

geïntendeerd tussentaal in de mond nemen. Of dat personage of die persoon in de uiteindelijke uitzending 

van een programma ook van geschreven tussentaal wordt voorzien, hangt af van een instantie die ageert op 

extrafictioneel niveau: een ondertitelaar, een redactie, een firma die ondertitels aflevert. Van dergelijke 

autoriteiten menen we te mogen aannemen dat ze over voldoende linguïstische bagage beschikken om een 

uiting te produceren in correcte standaardtaal. Met andere woorden: als een fictief personage of een niet-

fictief persoon tussentaal spreekt, en tegelijk van een met tussentaal geïnfiltreerde ondertitel wordt voorzien, 

dan moet daaraan een weldoordachte reden ten grondslag liggen. Aan de hand van drie labelgroepen zijn we 

alvast nagegaan wie precies tussentaal spreekt en met een subtitel in dezelfde code visueel wordt 

ondersteund.   



120 | P a g i n a  

 

Allereerst blijkt dat overwegend mannelijke sprekers van omgangstalige ondertitels worden voorzien: terwijl 

83 (31,68%) tussentalige uitingen van vrouwen gevisualiseerd worden in een met tussentaal geïnfiltreerde 

ondertitel, gebeurt datzelfde 177 keer (67,56%) bij mannen. In 2 gevallen (0,76%) verscheen een tussentalige 

titel op het scherm zonder de begeleiding van klank, en konden we dus geen uitsluitsel geven over het 

geslacht van de tussentaalgebruiker. Laten we echter Crimi Clowns, het televisieprogramma dat de overgrote 

meerderheid van geschreven tussentaalfeatures aanbrengt, even buiten beschouwing, dan verandert dat beeld 

drastisch. Op een totaal van 64 uitingen blijven de 2 klank- en dus sekseneutrale gevallen dan overeind, maar 

vrouwen (34 uitingen, of 53,13%) blijken in dat geval iets meer te worden voorzien van geschreven 

tussentaal dan mannen (28 uitingen, of 43,75%). 

Vervolgens kunnen we ons ook uitspreken over de hoedanigheid van zo’n met een tussentalige ondertitel 

ondersteunde spreker. Uiteraard staat dit soort gegevens niet los van de aard van de programma’s die we 

onderzochten: enkel in Expeditie Robinson, Komen Eten, De Slimste Mens ter Wereld, Extra Time en 

Magazinski verschijnen namelijk niet-acterende personen. In ieder geval troffen we bij 2 uitingen (0,76%) 

schrijvende autoriteiten aan, met name in die 2 gevallen waarin enkel een titel verscheen, zonder dat wat in 

de titel leesbaar was ook effectief werd uitgesproken. Bij 11 uitingen (4,20%) van een niet-geïnterviewd 

persoon, bijvoorbeeld een onbekende deelnemer aan het kookprogramma Komen Eten, diende de 

tussentalige ondertitel als ondersteuning van het geluid, en in 249 gevallen (95,04%) werd een uitspraak van 

een fictief personage omgangstalig ondertiteld. Ook bij weglating van de Crimi Clowns-gegevens blijven 

dezelfde resultaten verhoudingsgewijs zo goed als intact. 

Tot slot gingen we ook na aan welk sociaal-economisch profiel de gebruiker van geschreven tussentaal 

beantwoordt. In 16 van de 262 gevallen (6,11%) bleek dat een persoon/personage te zijn die/dat zich een 

plekje op een van de hogere sporten van de sociaal-economische ladder wist te verwerven. In 192 gevallen 

(73,28%) ging het om iemand die een sociaal-economische positie diametraal daartegenover inneemt. In 54 

gevallen (20,61%) tot slot was een persoon/personage met een neutraal sociaal-economisch profiel de 

gebruiker van geschreven tussentaal. Opmerkelijk is dat elke keer iemand met een laag sociaal-economisch 

profiel werd voorzien van een omgangstalige ondertitel, dat gebeurde in Crimi Clowns. Hoewel in dat 

programma ook 6 personen met een neutraal socio-economisch profiel geschreven tussentaal ‘gebruiken’, is 

het toch die groep die domineert wanneer we Crimi Clowns hier even buiten beschouwing laten: 16 van de 

64 sprekers (25%) hebben dan een hoog sociaal-economisch profiel, 48 een neutraal (75%).         

3.4.3. WELKE TUSSENTAALKENMERKEN INFILTREREN IN SCHRIJFTAAL? 

Mannelijke fictieve personages met een laag sociaal-economisch profiel blijken de voornaamste gebruikers 

van geschreven tussentaal te zijn. In dit kapittel proberen we dat schrijftalige soap-Vlaams verder te 

identificeren, eerst met behoud van enige distantie, en vervolgens meer gedetailleerd. 
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3.4.3.1. Tussentaalinfiltratie: globaal 

De twintig televisie-uitzendingen die we in totaal bekeken, brachten ons 326 attestaties van geschreven 

tussentaal aan. Een absolute minderheid daarvan betreft het verplichte tussentaalgebruik: slechts in 19 

gevallen (5,83%) werd het de ondertitelaar resoluut onmogelijk gemaakt om een standaardtalig alternatief in 

te voeren. De andere tussentaalfeatures die we detecteerden waren niet van die aard dat een Algemeen 

Nederlands equivalent ondenkbaar was. Immers: in 307 gevallen (94,17%) werd tussentaal gebruikt, hoewel 

het niet ging om een vaste verbinding, een citaat, een naam van een brasserie of iets dergelijks, en er dus in 

feite geen directe aanleiding tot dat gebruik van omgangstaal voorhanden was. Wat de spreiding van alle 

tussentaalkenmerken betreft, is er duidelijk sprake van clustervorming: de fonetisch-fonologische afdeling 

telt slechts 6 voorkomens van geschreven tussentaal (1,84%), net zoals de syntactische. Op lexicaal vlak 

konden we 24 uitingen (7,36%) in ons corpus opnemen, en de morfologische categorie barst uit haar voegen 

met 290 attestaties (88,96%). 

Als we nader ingaan op alle gevallen die omwille van de woordvorming als tussentalig kunnen worden 

gelabeld, dan zien we twee duidelijke aantrekkingspolen. Van de 290 morfologische tussentaligheden zijn er 

ten eerste 179 die we rubriceerden als aanwending van het ge/gij-u-uw-systeem, goed 54,91% van het 

integrale ondertitelcorpus is dat [a]. De tweede kern vervolgens wordt gevormd door de alternatieve 

diminueringen op -ke: in 69 uitingen werd een verkleinwoord op een tussentalige wijze uitgesproken én 

neergeschreven (21,17% van het integrale ondertitelcorpus) [b]. De periferie in deze morfologische afdeling 

is betrekkelijk goed vertegenwoordigd, in die zin dat slechts één kenmerk van het referentiekader waarop we 

onze analyse van het taalgebruik baseerden afwezig blijft, namelijk het alternatieve gebruik van het 

persoonlijk voornaamwoord hem (of ‘m of em) als subject. In volgorde van afnemende kwantiteit troffen we 

16 uitingen aan waarin een alternatief lidwoord werd gebruikt (4,91%) [c], 15 aanwendingen van alternatieve 

(imperatief)vormen van zijn (4,60%) [d], 8 tussentalig verbogen adjectieven, possessieven of 

demonstratieven (2,45%) [e], 2 alternatief gebruikte reflexieve pronomina (0,61%) [f], en 1 alternatieve 

werkwoordconjugatie (0,31%) [g].  

[a] Gaat ge mijn huis afpakken? [Crimi Clowns: 

Moederskindje] 

[b] De Vlaamse artiesten –dat weet gij niet hé schat- 

werden al jaren genegeerd door de BRT en de 

boekskes en plots was het al Vlaams wat de klok 

sloeg. [Crimi Clowns: Moederskindje] 

[c] Meer bepaald in Den Ouden Bareel. [Komen Eten: Els 

uit Hoevenen] 

[d] Zijt ge nog niet goed wakker? [Crimi Clowns: Jefke 

90] 

[e] Ik kan mijne vuurspuweract terug doen. [Crimi 

Clowns: Moederskindje] 

[f] Och, meneer laat zijn eigen filmen. [Crimi Clowns: 

Jefke 90] 

[g] Ja, zegt gij het dan. [Crimi Clowns: Moederskindje]

Op lexicaal vlak kwamen we in totaal 24 tussentaligheden op het spoor (7,36%), verspreid over zeven van de 

tien gevolgde programma’s. Een tweetal voorbeelden van dergelijke substandaartalige lexemen of 

uitdrukkingen volstaat op dit moment [a][b].  

[a] Ik ga ondertussen een klein beetje weeral afwassen. 

[Komen Eten: Phyllis uit Steenokkerzeel] 

[b] Wij gaan eerst eens klappen. [Thuis, 15 oktober 

2012].  
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Uitingen die we op basis van de syntaxis als tussentalig konden labelen, ontdekten we zo mogelijk in nog 

mindere mate. Een versterkend of expletief dat, een subjectsreduplicatie of -retriplicatie, een enclitische 

versmelting van persoonlijke pronomina in werkwoordsvormen, een expletief van of voor in een beknopte 

bijzin met te-infinitief, een alternatief gebruikt als i.p.v. toen, een betrekkelijk pronomen dat bij de-woorden: 

geen van deze kenmerken troffen we aan in ook maar één van de bekeken televisieprogramma’s. Dat 

betekent dat de 6 features die we wél detecteerden (1,84%), verdeeld zijn over drie kenmerken: de 

alternatieve positionering van het negatiepartikel niet [a], de reduplicatie van het negatiepartikel [b], en de 

doorbreking van de V-pool [c].  

[a] Ge moet daar toch zo niet voor stressen. [Crimi 

Clowns: Moederskindje] 

[b] Ge zegt dat ik nooit geen initiatief neem. [Crimi 

Clowns: Jefke 90] 

[c] Maar als hij moet in één tijd spelen, kan hij dat ook, 

hoor. [Extra Time: 29 oktober 2012]   

Tot slot doken 6 mondelinge uitingen op (1,84%) die zó nauwgezet werden omgezet in ondertitels, dat zelfs 

fonetisch-fonologische tussentaligheden in schrijfvorm verschenen. Stuk voor stuk betreft het in deze een 

apo- of syncopering van lege woorden.  

[a] Waar ga je naartoe? Blijf es zitten. [Code 37: 

Schemerzone] 

[b] Ik vind da je het niveau van de competitie afmeet aan 

de kwaliteit van je beste ploegen. [Extra Time: 29 

oktober 2012] 

[c] REDELIJK GOE BEZIG [Magazinski:02/09 november 

2012]    

   

3.4.3.2. Tussentaalinfiltratie: detail 

Na het overkoepelende overzicht van de aanwezige kenmerken in het ondertitelcorpus, is het noodzakelijk op 

elk voorkomend kenmerk dieper in te gaan, en daarbij een onderscheid te maken tussen systematische 

reproducties (citaten, vaste verbindingen, et cetera) en hun niet-geconditioneerde tegenhangers. Omdat we 

een precies beeld willen krijgen van hoe de aangetroffen geschreven tussentaal er precies uitziet, en omdat 

we nieuwsgierig zijn naar de mate waarin er sprake is van een overlapping met de gesproken variant, is ook 

een indeling in tokens of tokengroepen vereist. 

3.4.3.2.1. Tussentaalinfiltratie: detail (morfologie) 

Het enige voorbeeld van een alternatieve werkwoordconjugatie biedt de Crimi Clowns-aflevering 

Moederskindje: [a] is uiteraard te beschouwen als een niet-geconditioneerd geval van tussentaalgebruik, 

aangezien de ondertitelaar in principe de mogelijkheid heeft om een standaartalig alternatief in te lassen, met 

name een imperatiefvorm die in plaats van een flexiemorfeem -t louter de stamvorm heeft. Prototypische 

gevallen van tussentalige werkwoordvervoeging zoals die in paragraaf 2.2.1.1. zijn toegelicht – bijvoorbeeld 

de koppeling van een onvervoegde stam aan een subject in de tweede persoon enkelvoud (“Ge ga toch ook 

mee naar Vernazza?”), of de combinatie van een subject in de eerste persoon enkelvoud met een infinitief 

(“ Ik zijn daar al twee keer geweest”) – hebben we niet aangetroffen in de ondertitels van de bekeken 
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televisieprogramma’s. Ondanks het feit dat 1 attestatie van dit tussentaalkenmerk op een totaal van 326 in 

principe verwaarloosbaar is, willen we dit ene geval niet blauw blauw laten: het voorkomen op zich, al is het 

nog zo karig, getuigt in ieder geval van tussentaalinfiltratie in een schrijftalige context. 

[a] Ja, zegt gij het dan. [Crimi Clowns: Moederskindje] 

Die bewering wint aan kracht wanneer we er de 16 attestaties van het alternatieve lidwoordgebruik op 

naslaan. Het enige geconditioneerde geval daarvan is terug te vinden in de kookaflevering Els uit Hoevenen 

[a]. Zelfs al had de ondertitelaar hier liever een standaardtalig pendant gebruikt, dan nog zou zoiets 

simpelweg onmogelijk zijn geweest, vermits de naam van een café nauwgezet dient te worden 

gereproduceerd. In dit geval levert dat toevallig een tussentalig artikel den op, gestuurd door zowel het 

mannelijke enkelvoudige substantief bareel als door het vocaalinitiële adjectief dat daaraan voorafgaat. De 

overige 15 attestaties dan duiken op in Code 37, Crimi Clowns en De Slimste Mens ter Wereld, verdeeld over 

vier verschillende tokens. In Jefke 90 troffen we het enige voorbeeld aan van een onbekend mannelijk 

enkelvoudig substantief dat door het lidwoord ne wordt vergezeld [b]. De bepaalde determinator ‘t , die in 

Vlaamse omgangstaal is voorbehouden voor onzijdige substantieven in het enkelvoud, verschijnt 5 keer [c]. 

Een van de twee tussentalige lidwoorden in laatstgenoemde uiting kunnen we bovendien aan het rijtje met de 

voetbal, ’t stad, ’t school, de servet en de beton toevoegen: ook in het geval van ’t wc wordt immers 

voorbijgegaan aan het lidwoord dat op basis van genus en getal van het substantief wc normaliter mocht 

worden verwacht. Tot slot resten er nog 9 uitingen waarin net als bij de genoemde systematische reproductie 

een mannelijk enkelvoudig nomen wordt voorafgegaan door het fonologisch geconditioneerde lidwoord den 

[d]. Bij de analyse van geschreven taal hadden we er op voorhand voor geopteerd in geen enkel medium 

rekening te houden met tussentalige gevallen als de Sam, de Frank en de Guido, omdat we enerzijds het 

aantal te screenen kenmerken wilden beperken tot een overzichtelijk aantal, en omdat de anderzijds een 

gewoon standaardtalig lidwoord is. Uit de hieronder weergegeven voorbeelden blijkt dat een fonologische 

conditionering er uiteindelijk toch voor heeft gezorgd dat de koppeling van een tussentalig artikel (den) met 

een persoonsnaam is doorgedrongen tot in het corpus. Hoe dan ook: hoewel het aantal gedetecteerde features 

hier niet bijzonder hoog is, duiken toch enkele verschillende prototypische tokens op in het corpus, wat 

maakt dat infiltratie van dit tussentaalkenmerk in ondertitels niet te ontkennen valt. 

[a] Meer bepaald in Den Ouden Bareel. [Komen Eten: Els 

uit Hoevenen] 

[b] André de Polies was ne goeie vriend. [Crimi Clowns: 

Jefke 90] 

[c] Toen Rudi Koiak zijn eigen door zijn kop schoot in ’t 

WC van de Shamrock, kwam dat ook niet in ’t nieuws. 

[Crimi Clowns: Jefke 90] 

[d] Ik heb ook een sms’je gekregen van den John. [De 

Slimste Mens ter Wereld: 13 november 2012] 

Een derde morfologische tussentaalkenmerk dat we vertegenwoordigd zagen in de ondertiteling van Vlaamse 

televisieprogramma’s, is de alternatieve declinatie van adjectieven, possessieven of demonstratieven. Onder 

de 8 attestaties bevindt zich opnieuw één systematische reproductie, precies in dezelfde uiting als die waarin 

we ook het geconditioneerde lidwoordgebruik aantroffen [a]. De overige features verschenen in Crimi 

Clowns (6) en Code 37 (1). De uiting die we in Komen Eten tegenkwamen, bevat een tussentalig verbogen 

adjectief: doordat het mannelijke, enkelvoudige substantief begint met een b, krijgt het bijvoeglijk 
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naamwoord oud een uitgang op -en. De resterende features behoren tot een andere tokengroep, meer bepaald 

tot die van de omgangstalig verbogen possessieven. In [b] wordt een enkelvoudig de-woord voorafgegaan 

door het bezittelijk voornaamwoord ons i.p.v. onze, en in [c] volgt op het standaardtalige possessief 

pronomen een tussentalige buigingsuitgang -e. Alternatief verbogen demonstratieven, de resterende 

tokengroep binnen dit tussentaalkenmerk, hebben we in geen van de twintig ondertitelde 

televisieprogramma’s teruggevonden. Concluderend kunnen we stellen dat nagenoeg alle tokengroepen zijn 

aangetroffen, en dat op dit gebied infiltratie van tussentaal in een schrijftalige context een feit is. 

[a] Meer bepaald in Den Ouden Bareel. [Komen Eten: Els 

uit Hoevenen] 

[b] Hebt gij ons Amber nog gezien? [Crimi Clowns: 

Moederskindje] 

[c]  Op onze trouw, hè, Weske, heeft hij staan tongen 

met mijne getuige. [Crimi Clowns: Jefke 90] 

Vervolgens komen we tot de eerste van de twee aantrekkingspolen in de morfologische afdeling. Met 69 

attestaties scoort de alternatieve diminuering op -ke relatief hoog, en bovendien is ook de spreiding vrij 

groot: in Crimi Clowns vonden we 28 gevallen, Clan telde er 7, 4 troffen we er aan in Code 37, 1 in 

Expeditie Robinson, 8 in Thuis en 21 in Quiz me Quick. Het is veelzeggend dat in zes van de tien 

programma’s dit kenmerk opduikt, al moeten we wel een nuancering aanbrengen: van de 21 attestaties in 

Quiz me Quick zijn er 17 systematische reproducties, en bovendien gaat het daarbij telkens om dezelfde 

naam die tussentalig wordt verkleind (Delvauxke). Als we de verschillende aanwezige tokengroepen gaan 

bekijken, valt infiltratie van tussentaal in ondertitels echter niet te ontkennen. Maken we eerst een 

onderscheid tussen de morfologische verschijningsvormen van het diminutiefsuffix, dan treffen we zowel 

verkleinwoorden aan op -ke (50 keer) [a], -ske (3 keer) [b] als -eke (16 keer) [c].   

[a] Ons make zou liggen sterven in haar bed als ze wist 

wat je van plan was. [Thuis: 15 oktober 2012] 

[b] Platonisch Marcske heeft niet meegedaan? [Code 37: 

Teamwork] 

[c] Mannekes, wie gaat er mee buiten kijken wat de 

klokken hebben gebracht? [Clan: Hoogspanning]  

Ook op een andere manier valt een onderscheid in tokengroepen aan te brengen. Allereerst is er de groep van 

de consequent op -ke gediminueerde eigennamen. De 17 systematische reproducties waarover we het 

hierboven al hadden, stuk voor stuk aangetroffen in de Quiz me Quick-aflevering De weetjesdief, behoren tot 

deze tokengroep [a]. Daarnaast vinden we ook eigennamen terug die gediminueerd worden op -ke, hoewel de 

niet-gediminueerde vorm net zo goed verschijnt. In 19 uitingen is dat het geval [b]. Een derde tokengroep 

bestaat uit koosnamen die een suffix -ke krijgen, en die worden gebruikt om naar entiteiten te verwijzen die 

[+animate] zijn. In totaal troffen we 24 van zulke diminueringen aan [c]. Een voorlaatste tokengroep dan is 

die van de entiteiten die [-animate] zijn, en waarnaar ook opnieuw wordt verwezen met een diminuering op -

ke. Op dit soort verkleinwoorden zijn we 6 keer gestuit [d]. Tot slot troffen we nog 3 alternatieve 

diminueringen op -ke aan die tot de laatste tokengroep behoren, namelijk die waarin niet-substantieven met 

het hier besproken suffix zijn opgenomen. In [e] wordt een onomatopee omgezet in een tussentalige 

diminutiefvorm, terwijl in [f] datzelfde gebeurt met een tussenwerpsel. In [g] tot slot is het een 
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verzelfstandigde werkwoordsvorm die wordt gediminueerd op -ke. Het relatief frequente voorkomen van dit 

tussentaalkenmerk, de vrij grote spreiding ervan, en de aanwezigheid van alle genoemde tokens of 

tokengroepen, bieden ons voldoende argumenten om te beweren dat de alternatieve diminuering op -ke niet 

alleen in gesproken, maar ook in geschreven tussentaal een productief woordvormingsprocedé is. 

[a] Ze wil een schadevergoeding vragen voor het verlies 

van Delvauxke. [Quiz me Quick: De weetjesdief] 

[b] Niet met onze voeten spelen, Peterke. [Code 37: 

Schemerzone] 

[c] Zwaar feestje, schatteke. [Crimi Clowns: Jefke 90] 

[d] En er is een fleske bij van de mama. [Crimi Clowns: 

Moederskindje] 

[e] Wil mijn woewoeke een shampootje? [Quiz me 

Quick: In de naam der weet] 

[f] Mercikes. [Crimi Clowns: Moederskindje] 

[g] Is ’t goed als ik een zwemmeke doe? [Crimi Clowns: 

Jefke 90] 

De tweede aantrekkingspool binnen de morfologische afdeling kunnen we beschouwen als de echte kern, 

aangezien liefst 179 (ongeconditioneerde) gevallen van het ge/gij-u-uw-systeem werden gedetecteerd. Ook 

hier is enige relativering echter zeker op zijn plaats: behalve 1 attestatie die we aantroffen in het 

praatprogramma Extra Time, vonden we alle andere aanwendingen van het tussentalige register in Crimi 

Clowns. De spreiding is dus minimaal, maar het voorkomen maximaal, en dat laatste wettigt dan ook de 

uitspraak dat dit tussentaalkenmerk effectief infiltreert in geschreven taal. Als we vervolgens een indeling 

maken in tokengroepen, dan blijkt het ge/gij-u-uw-systeem vooral te worden aangewend voor de selectie van 

een persoonlijk voornaamwoord. Om precies te zijn wordt in 153 uitingen een tussentalig ge, gij of u 

verkozen boven een standaardtalig pendant [a]. Daarnaast behoren 26 uitingen tot een tweede tokengroep, 

aangezien daar geput wordt uit het ge/gij-u-uw-systeem voor de selectie van een possessief pronomen. Ook 

de enige attestatie van de voetbaltalkshow Extra Time maakt trouwens deel uit van deze tokengroep [b]. De 

derde tokengroep die we binnen dit kenmerk in principe zouden kunnen onderscheiden, namelijk die waarin 

het tussentalige paradigma wordt aangesproken voor de selectie van reflexiva, vonden we niet terug in het 

ondertitelcorpus. Tot slot willen we ook hier nog wijzen op de typisch spreektalige code mix- en code switch-

processen, die ontstaan als gevolg van de taalonzekerheid die het ge/gij-u-uw-systeem opwekt. In één uiting 

van het ondertitelcorpus is namelijk zo’n code mix aanwezig. Verzachtende omstandigheid is hier wel dat het 

een Nederlandse, en geen Vlaamse acteur is die de bedreiging in [c] uitsprak. 

[a]  Op Jay kunt ge niet rekenen, hè, Lou. [Crimi Clowns: 

Moederskindje] 

[b] Is dat niet uw enige verspreking? [Extra Time: 22 

oktober 2012] 

[c] Gij laat mijn vrouw met rust, anders ga ik jou eens 

flink pijn doen. [Crimi Clowns: Moederskindje] 

Een voorlaatste morfologische kenmerk dat in de subtitels van de bekeken programma’s verscheen, is het 

alternatieve gebruik van (imperatief)vormen van het werkwoord zijn. Zo mogelijk is de spreiding van de 

gedetecteerde features nog kleiner dan bij voorgaand kenmerk, want werkelijk elk van de 15 attestaties – die 

overigens stuk voor stuk ongeconditioneerd zijn – verschijnt in Crimi Clowns. Alternatief gebruikte 

imperatiefvormen van zijn, genre “Zij toch content me wa da ge hebt” of “ Zijt allemaal gerust: ik trakteer 
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vandaag!”, troffen we niet aan in de televisieprogramma’s. Wél was die andere tokengroep 

vertegenwoordigd, d.w.z. die waarin alternatieve indicatiefvormen van zijn worden gebruikt [a][b]. Op een 

totaal van 326 tussentaligheden is 15 niet bijzonder veel, en bovendien duidt ook het gebrek aan spreiding 

niet meteen op een consequent doorgedreven infiltratie. Desalniettemin is tussentaalinfiltratie een feit: in het 

andere geval immers hadden we hier geen enkel voorbeeld kunnen meegeven. 

[a] Zijt gij nog altijd aan het filmen? [Crimi Clowns: 

Moederskindje] 

[b] Als ge niet zo groot en sterk waart, hè, Lou… [Crimi 

Clowns: Jefke 90] 

Tot slot vinden we in het ondertitelcorpus nog een laatste bewijs van tussentalige infiltratie in een 

schrijftalige context. Ook vonden we immers 2 niet-systematisch gereproduceerde uitingen waarin een 

alternatief reflexief pronomen wordt gebruikt, beide afkomstig uit de Crimi Clowns-aflevering Jefke 90 

[a][b]. In beide gevallen hoort normaliter een standaardtalig wederkerend voornaamwoord zich te worden 

gebruikt, aangezien we hier tweemaal te maken hebben met een derde persoon mannelijk enkelvoud in een 

toevallig reflexieve verbinding.    

[a] Toen Rudi Koiak zijn eigen door zijn kop schoot in ’t 

WC van de Shamrock, kwam dat ook niet in ’t nieuws. 

[Crimi Clowns: Jefke 90] 

[b] Och, meneer laat zijn eigen filmen. [Crimi Clowns: 

Jefke 90]                                      

3.4.3.2.2. Tussentaalinfiltratie: detail (lexicon) 

Het lexicale domein fluctueert bijzonder sterk en kent bovendien nauwelijks systematiek, wat het doorgaans 

moeilijk maakt om prototypische tokens van elkaar te gaan onderscheiden. In zeven verschillende 

televisieprogramma’s duikt er minstens één ongeconditioneerd substandaardtalig lexeem of dito uitdrukking 

op: Crimi Clowns (13), Clan (4), Code 37 (2), De Slimste Mens ter Wereld (2), Komen Eten (1), Thuis (1) en 

Quiz me Quick (1). Wanneer we nu alle attestaties in beschouwing nemen, blijkt een indeling in tokens tot op 

zekere hoogte wél mogelijk. Ten eerste vinden we 6 uitingen waarin het werkwoord klappen wordt gebruikt 

in plaats van het standaardtalige alternatief praten [a]. Daarnaast duikt 4 keer terug op als verwijzing naar 

een in de tijd herhaalde actie, terwijl daarvoor in het Algemeen Nederlands weer of opnieuw zijn voorzien 

[b]. In 2 uitingen is weeral in plaats van alweer gebruikt [c], en in evenveel gevallen zijn de 

voorzetselbijwoorden achter en voor onverbogen gebleven, al volgen ze op een voorzetsel [d]. Tot slot wordt 

in 1 geval gelijk gebruikt in een vergelijking tussen twee entiteiten, terwijl daar in principe als hoort [e]. 

Resten dan nog enkel de compleet willekeurige substandaardtalige lexemen of uitdrukkingen, waarvan we er 

hier nog twee meegeven. In [f] wordt de uitdrukking iets voorhebben gebruikt met als betekenis iets 

meemaken. In [g] wordt de standaardtalige uitdrukking een stuk in zijn kraag hebben nogal platvloers, 

tussentalig verbasterd. Gezien het relatief frequente voorkomen van dit tussentaalkenmerk én de grote 

spreiding ervan, valt niet te ontkennen dat tussentaal op dit vlak infiltreert in schrijftaal. 

[a] Moet ik anders eens met die madam gaan klappen? 

[Quiz me Quick: De weetjesdief]       

[b] Zeg, als de Kloot er niet meer zou zijn, zou je dan 

terug in de running komen? [Clan: In de knoop] 

[c] Ik ga ondertussen een klein beetje weeral afwassen. 

[Komen Eten: Phyllis uit Steenokkerzeel] 
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[d] Als laatste kandidaat kwam hij binnenwaaien, de 

goedlachse sinjoor, maar hij kent deze quiz 

vanbinnen, vanbuiten en van achter naar voor. [De 

Slimste Mens ter Wereld: 13 november 2012] 

[e] Hij ligt in Sint Jozef en hij ziet eruit gelijk een 

mummie, zei Jos den dief. [Crimi Clowns: Jefke 90] 

[f] Allee, wat heb je nu weeral voor? [Clan: 

Hoogspanning] 

[g] Toch geen stuk in uw kloten meer van 

gisterenavond? [Crimi Clowns: Jefke 90] 

3.4.3.2.3. Tussentaalinfiltratie: detail (syntaxis) 

De alternatieve positionering van het negatiepartikel niet en aanverwanten is de grootste groep in de 

syntactische afdeling, en aangezien dit kenmerk uiteindelijk slechts 4 keer is opgedoken in de ondertitels van 

de twintig onderzochte programma’s, zegt dat veel over de infrequentie waarmee syntactische 

tussentaligheden infiltreren in schrijftaal. De 4 uitingen in kwestie zijn gedetecteerd in evenveel 

verschillende programma’s [a]-[d]. In elk van deze ongeconditioneerde gevallen hebben we te maken met 

een partiële negatie, waardoor het negatie-element per definitie vlak voor het ontkende dient te staan. 

Hoewel er in geen van deze uitingen sprake is van beklemtoning van het onkende, blijkt het negatiepartikel 

toch achter i.p.v. voor dat ontkende te staan. Tussentaalinfiltratie is op dit vlak dus een feit, al zijn 4 gevallen 

op een totaal van 326 gedetecteerde tussentaalfeatures in principe verwaarloosbaar. Aangezien de spreiding 

van dit beperkte aantal uitingen wel maximaal is, valt voor onze conclusie toch iets te zeggen. 

[a] Eens naar de cinema gaan, naar een restaurantje, 

wat babbelen, maar ze begreep niet dat ik een vrouw 

en kinderen heb en dat dat zomaar niet gaat. [Code 

37: Teamwork] 

[b] Het is niet omdat jij terug date, dat we eens niet 

mogen zwanzen. [Clan: Hoogspanning] 

[c] Ge moet daar toch zo niet voor stressen. [Crimi 

Clowns: Moederskindje] 

[d] Ik zie nu juist dat ik het haar van mijn benen niet 

gedaan heb. [Komen Eten: Phyllis uit Steenokkerzeel] 

Vervolgens duikt in het hele ondertitelcorpus – en bij uitbreiding zelfs in het integrale corpus dat we voor dit 

onderzoek aanlegden – ook 1 ongeconditioneerd geval op van een geredupliceerd negatiepartikel [a]. Zowel 

nooit als geen hebben in deze uiting eenzelfde bereik, wat maakt dat deze zin een voorbeeld van tussentalige 

infiltratie kan worden genoemd. In de standaardtaal kunnen twee negatiepartikels in één en dezelfde zin 

immers enkel worden ingezet als elke negator een apart bereik heeft, of als de spreker expliciet de bedoeling 

heeft de ontkenning van een zin te ondermijnen, wat hier geenszins het geval is (cf. §2.2.3.5.). 

[a] Ge zegt dat ik nooit geen initiatief neem. [Crimi 

Clowns: Jefke 90] 

Tot slot werd ook de werkwoordelijke eindgroep in ondertitels 1 keer doorbroken, wat in principe slechts 

hoogst uitzonderlijk gebeurt, aangezien ter wille van de leesbaarheid van een subtitel “[w]oordgroepen […] 

zoveel mogelijk bij mekaar [moeten] blijven” (Michielsen & Van de Velde 1998:33). Omdat het in [a] een 

bijwoordelijke bepaling van wijze is die zich in de werkwoordelijke eindgroep nestelt, is de doorbreking 

ongeoorloofd te noemen. Tussentaalinfiltratie is in deze een feit, al duidt het uiterst karige voorkomen van 

dit kenmerk erop dat een consequente doorsijpeling op grote schaal afwezig blijft.     

[a] Maar als hij moet in één tijd spelen, kan hij dat ook, 

hoor. [Extra Time: 29 oktober 2012]         
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3.4.3.2.4. Tussentaalinfiltratie: detail (fonetiek/fonologie) 

Het enige kenmerk van de fonetisch-fonologische categorie dat we aantroffen in de twintig televisie-

uitzendingen, is de apocope of syncope van lege woorden. In vier verschillende programma’s – Extra Time, 

Crimi Clowns, Code 37 en Magazinski – vonden we in totaal 6 van dit soort features terug. Enerzijds bewijst 

dat de infiltratie van tussentaal, maar anderzijds is dat op een totaal van 326 aangetroffen tussentaligheden 

niet bijzonder relevant te noemen, temeer omdat 2 van de 6 uitingen exacte kopieën zijn van elkaar. Wat 

opvalt, is dat onder de 6 ongeconditioneerde attestaties ook 1 syncopering schuil gaat [a]. In de overige 5 

gevallen vindt telkens een prototypische apocopering plaats van ofwel dat [b], ofwel goed [c]. 

Apocoperingen van die andere typische gevallen – wat, niet, met, maar, iets en altijd – bleven achterwege. 

[a] Waar ga je naartoe? Blijf es zitten. [Code 37: 

Schemerzone] 

[b] Da was op mijne neus. [Crimi Clowns: Jefke 90] 

[c]  REDELIJK GOE BEZIG [Magazinski: 02/09 november 

2012] 

3.4.4. HOE INFILTREERT GESCHREVEN TUSSENTAAL OP TYPOGRAFISCH VLAK? 

Qua typografie is in ondertitels in principe wel wat mogelijk: de open subtitling kan gebruik maken van 

cursiveringen, terwijl de closed subtitling op diverse kleuren kan terugvallen om bijvoorbeeld verschillende 

sprekers van elkaar te onderscheiden. In beide ondertitelpraktijken worden bovendien hoofdletters en letters 

in standaard romein gebruikt, en ook leestekens en (enkele) aanhalingstekens kunnen in principe op het 

scherm verschijnen. Woorden in vet of onderlijnde uitingen komen niet voor, om de leesbaarheid van een 

subtitel niet te ondermijnen (Michielsen & Van de Velde 1998). Uit persoonlijke communicatie met Geert 

Pittoors van Duffelcoat Productions NV, een Vlaams ondertitelbureau, weten we bijvoorbeeld m.b.t. de 

cursivering waar men een dergelijk opmaakverschil inlast: 

“In het geval van Nederlandstalige programma’s moeten we proberen zo dicht mogelijk bij de 

spreektaal te blijven en toch rekening houden met het Groene boekje en Vandale. En als het 

specifieke woorden zijn, die niet in de woordenboeken staan, maar moesten ze vervangen worden 

door “juist” Nederlands en de charme of betekenis zou daardoor tenietgedaan worden, gebruiken we 

vaak cursief.” [sic] (Pittoors 2012) 

Aangezien in de twintig televisie-uitzendingen die we bekeken toch 326 tussentalige features opdoken, 

zouden we – gesteld dat ook andere ondertitelbureaus op een dergelijke manier te werk gaan – kunnen 

verwachten dat daarvan een aardig aantal op typografisch vlak afwijkt van de omringende standaardtaal. Het 

tegendeel is echter waar: slechts in 3 uitingen werd omgangstaal vormelijk geïsoleerd in een ondertitel, en 

telkens gebeurde dat bij een niet-geconditioneerd geval van tussentaalgebruik [a]-[c]. Drie zaken willen we 

daarbij nog opmerken. 

[a] Nu ben je aan ’t klappen. [Code 37: Schemerzone] 

[b] Platonisch Marcske heeft niet meegedaan? [Code 37: 

Teamwork] 

[c] Ik denk aan m’n madammeke, aan m’n kindjes, toffe 

dingen van thuis, alles wat me maar kan wakker 

houden. [Expeditie Robinson: 04 november 2012] 



129 | P a g i n a  

 

Ten eerste lijkt er wél eenduidigheid te zijn in de manier waarop tussentalige uitingen qua lay-out moeten 

worden geïsoleerd van een standaardtalige context, aangezien in alle gevallen een cursivering wordt 

gebruikt, maar is er géén consequente toepassing van die markering. Nemen we als voorbeeld de Code 37-

uitzendingen Schemerzone en Teamwork. Samen tellen deze afleveringen 10 tussentaligheden, en daarvan 

zijn er slechts 2 gemarkeerd. Waarom is datzelfde niet gebeurd met de 8 andere tussentaalfeatures? Een 

flagrant voorbeeld van die inconsistente aanpak vinden we in Teamwork: nadat in een bepaalde ondertitel de 

tussentalige diminuering op -ke vormelijk is aangeduid als afwijkend van de standaardtaal [a], worden de 

daaropvolgende uitingen waarin een substantief of (quasi identieke!) persoonsnaam van zo’n ke-suffix wordt 

voorzien niet gemarkeerd [b][c]. Het is niet onze bedoeling hier een persoonlijk oordeel te vellen pro of 

contra (de markering van) tussentaalgebruik in ondertitels, maar puur objectief kunnen we vaststellen dat in 

zeer weinig gevallen tussentaal vormelijk wordt onderscheiden van Algemeen Nederlands, en dat in de 

minderheid van de gevallen waarin zo’n markering wél gebeurt, enige willekeur lijkt te domineren. 

[a] Platonisch Marcske heeft niet meegedaan? [Code 37: 

Teamwork] 

 

[b] Da’s ’t manneke. [Code 37: Teamwork]  

[c] Alleen de zwakke schakels. Marckske. [Code 37: 

Teamwork] 

Ten tweede is het opvallend dat de enige typografische aanduidingen van tussentaal opduiken in Code 37 en 

Expeditie Robinson. Deze programma’s worden immers uitgezonden op VTM en 2be, twee commerciële 

zenders die eigendom zijn van eenzelfde instantie (Vlaamse Mediamaatschappij of VMMa). Uit ons e-

mailverkeer met Duffelcoat Productions NV is gebleken dat ondertitelbureaus zich voor de opmaak van 

subtitels aan de huisregels van VMMa dienen te houden, wat meteen zou verklaren waarom net in de 

genoemde programma’s de lay-out van tussentalige infiltraties verschilt van de vormgeving van 

standaardtaal: 

“Wij, als ondertitelbureau, moeten ons houden ook aan de “Vmma” regels, voor vtm, 2be, JIM, 

Vitaya… […] Een heel vademecum trouwens. (+- 10 blz regeltjes)” [sic] (Pittoors 2012) 

Daartegenover staat echter dat ook in Clan en vooral Crimi Clowns niet alleen zeer veel tussentaal wordt 

gebruikt in de ondertitels, maar ook dat geen van die infiltraties gemarkeerd zijn als dusdanig, ook al betreft 

het hier net zo goed programma’s die op respectievelijk VTM en 2be worden uitgezonden. Naast de 

huisregels spelen dus blijkbaar ook andere variabelen een rol van betekenis bij de markering van de taal die 

uiteindelijk in een ondertitel terechtkomt: de ervaring van het ondertitelbureau dat de subtitels van een 

programma verzorgt, eventuele specifieke eisen van productiehuizen, verzoeken van een monteur/regisseur 

et cetera. Bovendien is het onvoorstelbaar (zeker bij de openbare omroep) dat geen van de andere 

televisiezenders richtlijnen zou opleggen m.b.t. de opmaak van intralinguale ondertitels.  

Tot slot willen we nog de nadruk leggen op de 323 tussentaalfeatures die ondertitels zijn binnengeloodst in 

exact dezelfde typografie als de omringende standaardtaal. Mogelijkerwijs duidt dat enorme aantal 

ongemarkeerde attestaties er namelijk op dat er een grens is of wordt overschreden: als het kijkpubliek écht 

nood had aan een cursivering of aan een ander soort markering van het ge/gij-u-uw-systeem, de reduplicatie 
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van het negatiepartikel, het alternatieve lidwoordgebruik et cetera, dan geloven wij dat zowel 

televisieconcerns, productiemaatschappijen als ondertitelbureaus ook meer aandacht zouden besteden aan de 

typografische markering van dergelijke tussentalige kenmerken. Ter vergelijking: omdat het regionale accent 

van West-Vlamingen en Limburgers dikwijls leidt tot een moeizame verstaanbaarheid door Vlamingen 

afkomstig uit andere regio’s, worden zij ter wille van dat soort kijkers dikwijls intralinguaal ondertiteld. Het 

feit dat een absolute minderheid van alle tussentaligheden wordt gemarkeerd, kan er dan ook op wijzen dat 

geschreven tussentaal voor veel Vlamingen geen enkel probleem vormt.                

3.4.5. WAAR INFILTREERT GESCHREVEN TUSSENTAAL? 

Ordenen we de verschillende bekeken programma’s eerst per zender waarop ze worden uitgezonden, dan 

blijkt tussentaal vooral te infiltreren in de ondertitels van 2be, waar we in totaal ongeveer drie uur op 

afstemden – enkel de programma’s op Eén duurden minder lang. Bij die vaststelling moet weliswaar een 

kanttekening worden gemaakt: van de 259 tussentaligheden die we op dat uitzendkanaal detecteerden (86,33 

features per uur), zijn er immers 258 afkomstig uit Crimi Clowns. Nog een opvallende vaststelling is dat ook 

in één van de Crimi Clowns-afleveringen die we bekeken tussentaal infiltreert tot in de titel van de 

uitzending, meer bepaald in Jefke 90. 

Verrassend genoeg is de openbare omroep met haar zender Eén de volgende in dit lijstje, en ware het niet dat 

Crimi Clowns exuberant veel geschreven tussentaal kan voorleggen, Eén had zelfs best gescoord op dit vlak. 

Dat is opmerkelijk, gezien het feit dat de programma’s die we op deze zender bekeken met 2 uur 30 minuten 

samen het kortst waren van het hele corpus. Op Eén troffen we 12,4 tussentaligheden per uur aan (31 

features op 150 minuten). Deze hoge positie is gezien de houding van de openbare omroep ten tijde van het 

standaardiseringsproces in Vlaanderen op zijn minst verrassend te noemen (cf. §1.1.5.). Ook vandaag nog 

houdt de door de overheid gefinancierde VRT zich voor – vooral bij monde van taaladviseur Hendrickx – te 

fungeren als taaladvieskanaal voor de Vlaamse kijker, als verspreider van de Nederlandse standaardtaal. Een 

verzachtende omstandigheid voor de hoge ranking is wel dat Thuis en Quiz me Quick, de programma’s die 

we op Eén bekeken, beide tot het fictieve soort behoren: taaladviseur Hendrickx zette immers al zo’n vijftien 

jaar geleden de deur open voor gesproken omgangstaal in fictie (Hendrickx 1999:39). Opnieuw: we willen 

geenszins de indruk wekken Eén – of eender welke andere zender – met alle zonden van Israël te willen 

overladen (of net te prijzen). Desalniettemin is het opmerkelijk dat een televisiezender van de Vlaamse 

Radio- en Televisieomroep relatief gezien veel tussentaal laat infiltreren in de standaardtalige, schrijftalige 

context van ondertitels, omdat net de VRT uitpakt met taaldagen, een online raadpleegbaar VRT-Taalnet, et 

cetera.  

De commerciële zender VTM, waar we goed 3 uur en 10 minuten op afstemden, finisht als derde in deze 

ranglijst, met in totaal 22 gedetecteerde tussentaligheden (6,95 features per uur), die overigens vrij 

evenwichtig zijn verdeeld over Clan (12) en Code 37 (10). Op basis van de gemiddelde lengte van de 

programma’s die we analyseerden, was deze eindpositie in de middenmoot ook enigszins te verwachten. 

Anders is dat bij Vier, de jongste van alle geanalyseerde Vlaamse televisiezenders, waar we samen met de 
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programma’s op Canvas langst naar keken: 3 uur en 20 minuten televisiekijken leverde ons 9 

tussentaalfeatures op (2,7 per uur). Tot slot volgt nog de tweede zender van de Vlaamse Radio- en 

Televisieomroep, die wij gedurende 3 uur en 20 minuten aan een onderzoek onderwierpen. Canvas scoort 

met amper 5 tussentaalinfiltraties (1,5 features per uur) relatief laag, en lijkt daarmee alvast op taalvlak te 

voldoen aan zowel het formeler, zakelijker karakter dat de zender uitdraagt, als aan de status van 

normverspreider die de VRT zichzelf toekent. Louter op basis van de speelduur van Magazinski en Extra 

Time hadden we Canvas niet zo laag op deze ranglijst durven verwachten.    

Nu we weten op welke zenders meest, en op welke zenders minst tussentaal infiltreert in de schrijftalige, 

standaardtalige context van ondertitels, kunnen we ook nog op twee andere manieren nagaan waar precies 

Vlaamse omgangstaal doorsijpelt. Allereerst kunnen we daarbij wijzen op het onderscheid tussen gesloten en 

open ondertiteling. Hoewel we slechts vier televisieprogramma’s bekeken die automatisch van ondertitels 

werden voorzien (5 uur 50 minuten), blijkt toch merkbaar meer tussentaal te zijn geïnfiltreerd in dat soort 

subtitels dan in de gesloten ondertitels van de resterende programma’s (9 uur 30 minuten): 273 attestaties 

troffen we aan in Code 37, Crimi Clowns, Expeditie Robinson en Komen Eten, terwijl we in de andere 

programma’s maar 53 tussentaligheden detecteerden. Laten we de grootste leverancier van geschreven 

tussentaal even buiten beschouwing, dan blijkt dat er in teletekstondertitels per uur meer tussentaal verschijnt 

dan in de automatisch op het scherm verschijnende tegenhangers: 15 ‘automatische attestaties’ (ongeveer 3 

per uur) tegenover 53 ‘teletekstattestaties’ (ongeveer 5 per uur).                       

Ten tweede kunnen we ook nog nagaan in welk soort programma meest geschreven tussentaal opduikt: 

beschouwen we Code 37, Clan, Thuis, Quiz me Quick en Crimi Clowns als fictieseries enerzijds, en 

Expeditie Robinson, Komen Eten, De Slimste Mens ter Wereld, Extra Time en Magazinski als 

entertainmentprogramma’s anderzijds, dan blijken vooral de ondertitels van fictieprogramma’s onder invloed 

te staan van tussentaal: 311 attestaties (goed 46 per uur) tegenover 15 (goed 1 per uur). Laten we ook hier 

Crimi Clowns even buiten beschouwing, dan blijft die hiërarchie intact: 53 attestaties (goed 11 per uur) 

tegenover 15 (goed 1 per uur). Erg verrassend zijn deze resultaten niet: volgen we alleen nog maar 

Hendrickx (1999:39), die enkel namens de VRT spreekt, dan wordt tussentaal veeleer gedoogd in 

fictieprogramma’s dan in anderssoortige amusementsprogramma’s. Logischerwijs is in de subtitels van 

programma’s van die eerste soort dan ook meer tussentaal te vinden dan in die van de tweede soort.       

3.4.6. WAAROM INFILTREERT TUSSENTAAL (NIET) IN SCHRIJFTAAL? 

Om een antwoord te vinden op de vraag waarom soap-Vlaams al dan niet binnensijpelt in de ondertitels van 

Vlaamse televisieprogramma’s, dient te worden uitgegaan van een distinctie tussen twee niveaus die allebei 

in hoge mate bepalen of tussentaal aan- of afwezig is: een extrafictioneel niveau en een intrafictioneel niveau 

(cf. §3.4.2.). Om met de hoogste instantie van start te gaan: normaliter mogen we aannemen dat een 

ondertitelaar de Nederlandse standaardtaal voldoende beheerst om een standaard- of tussentalige conversatie 

in vlekkeloos Standaardnederlands te ondertitelen. Niet-geïntendeerd tussentaalgebruik als uiting van een 

onvermogen om een hogere variëteit van de Nederlandse taal aan te boren, zullen we bij zo’n ondertitelaar 
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(en bij de eindredactie van een ondertitelbureau) dus niet aantreffen. Hieronder bekijken we op dit niveau 

enkele redenen waarom tussentaal uiteindelijk wel of niet infiltreert in ondertitels. 

Allereerst kan de specifieke markt waarop programma’s zich richten doorslaggevend zijn m.b.t. het gebruik 

van geschreven tussentaal. Expeditie Robinson, het survivalprogramma waaraan zowel Bekende Vlamingen 

als Bekende Nederlanders deelnemen, wordt op een Vlaams (2be) en op een Nederlands (RTL5) televisienet 

uitgezonden, en het is dan ook die verschillende markt die ervoor zorgt dat in elke natie onafhankelijk van 

elkaar open ondertitels worden ingegeven. Indien dat niet het geval was geweest, en indien 2be zou geput 

hebben uit de subtitels die RTL5 vezorgde, was in ieder geval één ondertitel met tussentaal uit ons corpus 

gefilterd: op RTL5 verscheen in dezelfde aflevering als degene die wij op 2be bekeken namelijk uiting [a], 

terwijl wij uiting [b] zagen verschijnen. Datzelfde geldt net zo goed voor Crimi Clowns, dat naast 2be ook op 

het Nederlandse kanaal Veronica verscheen: in de aflevering getiteld Moederskindje verscheen op de 

Vlaamse televisie bijvoorbeeld uiting [c], terwijl op de Nederlandse tv uiting [d] opdook.       

[a] Ik denk aan mijn vrouw, aan mijn kindjes. Leuke 

dingen van thuis. Alles wat me maar wakker kan 

houden. [Expeditie Robinson: RTL5 2013] 

[b] Ik denk aan m’n madammeke, aan m’n kindjes, toffe 

dingen van thuis, alles wat me maar kan wakker 

houden. [Expeditie Robinson: 04 november 2012] 

[c] Nelleke vroeg me deze week wat ge voor de kost 

doet. [Crimi Clowns: Moederskindje] 

[d] Nelleke vroeg wat je eigenlijk voor de kost doet. 

[Crimi Clowns: Veronica 16 november 2012] 

Ook binnen de landsgrenzen kan een subtitel afhankelijk van de concrete ondertitelaar wél of geen tussentaal 

bevatten. Een concreet voorbeeld maakt dit duidelijk. Ter voorbereiding van ‘Een grens overschreden? 

Geschreven tussentaal in publieke media’ hielden we de ondertitels van de VTM-fictiereeks Deadline 14/10 

nauwlettend in het oog. In de eerste week van oktober 2012 noteerden we het gebruik van soap-Vlaams in de 

ondertitels van een prikkelende trailer [a]. Groot was onze verbazing toen tijdens de eigenlijke uitzending 

van die aflevering, op het einde van de week, ondertitel [b] verscheen.  

[a] Als ge journaliste zijt met zo’n primeur dan publiceert 

ge. Zelfs al vliegt ge daarvoor in de bak. [Deadline 

14/10: preview] 

[b] Als je journalist bent en je hebt zo’n primeur, dan 

publiceer je. Zelfs al vlieg je ervoor in de bak. 

[Deadline 14/10: uitzending 07 oktober 2012] 

Navraag bij Duffelcoat Productions NV, het ondertitelbureau dat net dit programma voor zijn rekening nam, 

leert dat verschillende instanties onafhankelijk van elkaar ondertitels van (verschillende compartimenten 

van) eenzelfde programma kunnen verzorgen, wat uiteraard gevolgen kan hebben voor het al dan niet 

infiltreren van tussentaal: 

“Nu in het aangehaalde voorbeeld is de trailer, wegens tijdsgebrek, volgens mij niet door ons 

ondertiteld en is dit uitgevoerd door ofwel Menuet [het productiehuis dat Deadline 14/10 maakte, 

TDC], maar ik denk eerlijk gezegd bij VTM zelf. Waarschijnlijk is dit gedaan door de 

monteur/regisseur zelf, dus door diegene die de trailer heeft gemaakt en dat zijn eigenlijk geen 

ondertitelaars.” [sic] (Pittoors 2012) 
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Er wordt al op gealludeerd in bovenstaand citaat, maar ook de specifieke zender waarop een programma 

verschijnt, heeft inspraak in de manier waarop gesproken tekst wordt ondertiteld. Elk kanaal houdt zich aan 

bepaalde huisregels, en vermoedelijk beschikt men ook bij elke zender over een (rudimentair of 

geëlaboreerd) taalvademecum. Concreet komt dat erop neer dat op de ene zender wel wat meer mogelijk is 

dan op de andere: we kunnen ons bijvoorbeeld niet voorstellen dat wanneer een vrij subversief programma 

als Crimi Clowns überhaupt al op Eén zou worden vertoond, dan ook dezelfde, erg tussentalige ondertitels 

zouden worden gedoogd. Waar op Eén het ge/gij-u-uw-systeem overduidelijk uit subtitels wordt geweerd, 

blijkt dat tussentalige paradigma absoluut geen issue te zijn op 2be. Dat de alternatieve diminuering op -ke 

dan weer wel doorgang vindt op de openbare omroep, zegt veel over de mate waarin net dat 

tussentaalkenmerk in al zijn omnisituationaliteit wordt geaccepteerd en/of geapprecieerd.  

Als algemene verklaring voor het gebruik van geschreven tussentaal in televisieprogramma’s, kunnen we 

teruggrijpen naar de bevindingen van De Boeck (2009-2010; cf. §1.4.), die specifiek voor het 

televisieprogramma De Pfaffs ontdekte dat de ondertitelpraktijk in Vlaanderen in hoofdzaak gericht is op het 

herhalen van gesproken tekst, eerder dan op het vertalen ervan. Met zekerheid is diezelfde diagnose te 

stellen voor ons integrale ondertitelcorpus: slechts in een absolute minderheid van de gevallen kan omwille 

van het feit dat het een systematische reproductie betreft geen standaardtalig alternatief worden ingegeven. 

Doorgaans echter heeft een ondertitelaar in principe de keuze om een standaardtalig pendant te selecteren. 

Dat dat in aardig wat situaties uiteindelijk toch niet gebeurt, kan liggen aan de relatieve lengte van een 

standaardtalig/tussentalig woord. Aangezien de standaardtalige pendanten van de tussentaalkenmerken die 

wij screenden dikwijls korter zijn dan hun omgangstalige tegenhangers, lijkt die hypothese echter niet erg 

aannemelijk. Ook intrafictionele redenen kunnen meespelen in de beslissing om af te zien van een 

Standaardnederlands equivalent (cf. infra), maar de meest voor de hand liggende verklaring is toch dat een 

ondertitelaar tussentaal invoert omdat hij tussentaal hoort. In dat verband herhalen we graag nog eens wat 

onze contactpersoon van Duffelcoat Productions NV wist te vertellen:  

“ In het geval van Nederlandstalige programma’s moeten we proberen zo dicht mogelijk bij de 

spreektaal te blijven en toch rekening houden met het Groene boekje en Vandale.” (Pittoors 2012) 

[sic, eigen markering TDC]. 

Met in het achterhoofd het idee dat de tussentaal in intralinguale ondertitels veelal fungeert als ondersteuning 

(en geen vertaling) van gesproken uitingen, willen we als laatste verklaring voor het gebruik van geschreven 

soap-Vlaams op extrafictioneel niveau in het bijzonder nog wijzen op de gesloten ondertitels, die 

oorspronkelijk zijn ingevoerd om het verzoek in te willigen van doven en slechthorenden, tv-kijkers die 

nauwer wensten te worden betrokken bij uitzendingen (Slembrouck & Van Herreweghe 2004:854). De 

infiltratie van Vlaamse omgangstaal in teletekstondertitels kan dan ook worden beschouwd als een poging 

om tegemoet te komen aan de verlangens van dat specifieke publiek. Uit attitudeonderzoek dat Slembrouck 

& Van Herreweghe (2004:859) becommentariëren was namelijk gebleken dat deze kijkers ten eerste niet 

willen worden betutteld, maar integendeel dezelfde informatie willen krijgen die ook niet-gehoorgestoorden 
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ontvangen, ten tweede dat doven en slechthorenden willen kunnen zien in de ondertitels wat ze aflezen van 

de lippen van sprekers, ten derde dat tussentaal in ondertitels ook voor hén het programma authentieker 

maakt, en ten vierde dat ze door omgangstaal te lezen in subtitels ook die taalvariëteit onder de knie krijgen 

(cf. §1.4.).         

Dit alles brengt ons dan tot de vraag waarom tussentaalkenmerk A wél, en tussentaalkenmerk B niet 

infiltreert in ondertitels. Morfologische features zijn er volop te vinden in het ondertitelcorpus, syntactische 

en fonetisch-fonologische zo goed als niet. Een mogelijke verklaring ligt in de eenvouds- en 

duidelijkheidscriteria waaraan subtitels moeten voldoen. Televisiekijkers focussen logischerwijs meer op het 

eigenlijke beeld dan op de ondertiteling van wat in dat beeld wordt gezegd. Wanneer nu een subtitel erg 

complex of opvallend is, zorgt dat ervoor dat de kijker zijn aandacht verliest en meer tijd dan eigenlijk goed 

is gaat besteden aan de ontcijfering van zo’n ondertitel. Klaarblijkelijk doet bijvoorbeeld het gebruik van een 

tussentalig lidwoord geen afbreuk aan de duidelijkheid van een ondertitel, terwijl een enclitische versmelting 

van persoonlijke pronomina in de werkwoordsvorm, om maar iets te noemen, wél die nefaste uitwerking zou 

kunnen hebben. Ten tweede kan ook het schriftbeeld een rol spelen: het lijkt ons niet onvoorstelbaar dat een 

ondertitelaar meer weerzin voelt om een apocopering van een leeg woord toe te passen, dan om zeg maar ge 

i.p.v. je in te geven. Tot slot is het ook mogelijk dat vooral de morfologische tussentaalkenmerken als 

prototypisch worden beschouwd voor de taalvariëteit die door zoveel Vlamingen wordt gesproken, waardoor 

voornamelijk dat soort tussentaal infiltreert.    

Zoals gezegd moet voor een antwoord op de vraag waarom tussentaal infiltreert in ondertitels worden 

gezocht op twee verschillende niveaus. Focussen we na het extrafictionele niveau nu ook op het 

intrafictionele plan, dan blijken ook daar verschillende redenen te kunnen worden aangehaald als verklaring 

voor tussentaalinfiltratie. In het algemeen kunnen we verwijzen naar de marker en stylization-theorie van 

Vandekerckhove & Nobels (2010): door ook in ondertitels de tussentaalsporen te laten doorschemeren die 

door personages worden uitgesproken, kan een bepaalde spreekstijl ook visueel worden overgebracht op de 

kijker. Via de taalvariëteit die in een subtitel doorschemert komt een tv-kijker dan meer te weten over het 

karakter, het profiel of de levenswijze van een personage. Die theorie gaat zeker op voor Crimi Clowns, waar 

markers van tussentaal op een uiterst systematische manier doorsijpelen in de ondertitels. Dezelfde serie kan 

overigens meteen als bewijs gelden voor de stelling dat fictieve personages, in tegenstelling tot een opgeleide 

ondertitelaar, wél tussentaal kunnen gebruiken om niet-geïntendeerde redenen. De clowns annex criminelen 

lijken niet meteen de meest onderlegde personen te zijn, en het is simpelweg omdat ze geen hogere 

taalvariëteit beheersen dat ze zich van tussentaal bedienen.       

Een concreter motief dat aan de basis kan liggen van tussentaalinfiltratie in ondertitels, is dat het de sfeer 

luchtiger of amusanter kan maken. In dat geval kiest een ondertitelaar ervoor een met tussentaal doorspekte, 

gesproken uiting ook visueel tussentalig te houden, om de gecreëerde verstrooiing niet te doen stoppen bij de 

ondertitel. Als quizmaster Erik Van Looy in De Slimste Mens ter Wereld zijn gasten voorstelt aan het 

publiek, doet hij dat gegarandeerd met een soepel en spitsvondig taal- of klankspelletje. Wanneer nu de 
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ondertitelaar ervoor zou kiezen de aankondiging in [a] te conformeren aan de standaardnorm door de 

voorzetselbijwoorden achter en voor op een correcte manier te verbuigen, is het ludieke er uiteraard af. Even 

goed geldt dat wanneer Van Looy spreekt over de echtgenoot van mediafenomeen Astrid Bryan [b]. In 

principe is er weinig reden om als buitenstaander ten eerste het alternatieve lidwoord in combinatie met die 

persoonsnaam in spreektaal te gebruiken – immers doet ook Bryan zelf dat niet consequent: ook zij spreekt 

wel eens over John i.p.v. den John – en om het ten tweede ook in een ondertitel over te nemen. Gebeurt het 

echter wél in de spreektaal, en dan nog met de duidelijke intentie om een kwinkslag mee te geven, dan is de 

ondertitelaar bijna genoodzaakt om te volgen. 

[a] Als laatste kandidaat kwam hij binnenwaaien, de 

goedlachse sinjoor, maar hij kent deze quiz 

vanbinnen, vanbuiten en van achter naar voor. [De 

Slimste Mens ter Wereld: 13 november 2012] 

[b] Wat zegt den John? [De Slimste Mens ter Wereld: 13 

november 2012] 

De belangrijkste intrafictionele reden lijkt echter te zijn dat ondertitelaars de couleur locale, de authenticiteit, 

de verisimilitude die wordt opgeroepen door het mondelinge tussentaalgebruik niet willen ondermijnen in 

hun ondertitels. Bij Crimi Clowns bijvoorbeeld kan een ondertitelaar van mening zijn dat hij met volledig 

standaardtalige subtitels het programma een ander, ongewenst karakter zou kunnen geven. De bende in de 

fictieserie spreekt eigenlijk voortdurend tussentaal, en als kijker verwacht je je daar ook aan: gangsters die 

een zuivere standaardtaal hanteren riskeren de willing suspension of disbelief van tv-kijkers op te schorten. 

Door nu dat soap-Vlaams ook in ondertitels te laten doordringen, wordt de kijker nog meer ondergedompeld 

in de hele subversieve sfeer. Datzelfde geldt ook voor programma’s van heel andere aard. Thuis pretendeert 

het alledaagse leven van alledaagse mensen te representeren, en uiteraard hoort daarbij ook het gebruik van 

tussentaal. Door af en toe een tussentaalkenmerk te laten binnensijpelen in ondertitels, wordt een kijker meer 

doordrongen van die huiselijke, informele sfeer [a][b]. Om van dit procedé nog een laatste voorbeeld te 

geven, kunnen we ook nog wijzen op Quiz me Quick. De vriendin van één van de quizzers is werkzaam in 

een hondenkapsalon waar het clientèle – het baasje, welteverstaan – doorgaans een typische Vlaamse 

grijsaard is die zijn hond net dat tikkeltje teveel bemoedert. Door nu het orale taalgebruik in dat kapsalon ook 

in de ondertitels te gaan handhaven, word je als kijker bijna in dat hondenkapsalon gekatapulteerd [c].  

[a] Tommeke, kom binnen, jongen. [Thuis: 15 oktober 

2012] 

[b] Suske, ik heb maar twee handen. [Thuis: 15 oktober 

2012] 

 

 

 

 

 

[c] Wil mijn woewoeke een shampootje? [Quiz Me 

Quick: In de naam der weet] 
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3.5. RECLAME 

In dit kapittel concentreren we ons op het reclamecorpus, bestaande uit tussentalige attestaties die zijn 

verschenen in willekeurig opgevangen affiches, televisiespots, brochures, advertenties et cetera. Omdat we in 

hoofdzaak kwalitatief willen werken, en omdat een inplanting van cijfermatige gegevens van het uitgebreide 

corpus in de lopende tekst tot een onoverzichtelijke kakofonie van woord en beeld zou leiden, hebben we tot 

dusver besloten de diagrammen en grafieken die we per krant, tijdschrift, strip of televisieprogramma 

opmaakten niet in de tekst zelf weer te geven, maar steeds in het betreffende subcorpus voor inzage 

beschikbaar te maken. Aangezien het reclamecorpus duidelijk minder omvangrijk is dan zowel het 

krantencorpus, het tijdschriftencorpus, het stripverhalencorpus als het ondertitelcorpus, hoefden we in totaal 

slechts twee (allesomvattende) grafieken op te maken, die we hier dan ook meteen willen presenteren. Wel 

willen we graag nog verwijzen naar de aparte bundel met bijlagen, waarin we vanaf bladzijde 198 ook 

afbeeldingen van de bewuste reclameboodschappen opnamen. 
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 RECLAME: BERICHT, KATERN, MARKERING EN SPREKER                               

(TOTAAL : 51 UITINGEN) 
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3.5.1. SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN VAN HET MEDIUM 

De voornaamste doelstelling van reclame, of het nu gedrukte reclame, televisiereclame of radiospots betreft, 

is de consument ervan te overtuigen een product in eerste instantie interessant te vinden, en uiteindelijk ook 

te kopen. Omdat reclamecampagnes erg duur kunnen uitvallen voor een producent, is het van enorm belang 

dat ze een vooraf bepaalde doelgroep snel weten te bereiken en overtuigen. Reclame moet m.a.w. origineel 

zijn, moet opvallen tussen alle andere reclames, en moet de sympathie van een doelpubliek weten op te 

wekken. Van Gijsel, Speelman & Geeraerts (2008:207) merken op dat dit alles o.a. realiseerbaar is door een 

identificatieproces op gang te brengen: de consument moet zich aangetrokken voelen tot een sterk merk, of 

moet zichzelf (willen) herkennen als lid van een bepaalde groep zoals die wordt gerepresenteerd in een 

reclamespot. Taalgebruik speelt daarbij een fundamentele rol, temeer omdat reclame vaak teruggrijpt naar 

dialogen die een situatie uit het dagelijkse leven oproepen. Om een spot een spontaan en eerlijk karakter te 

geven kan een tekstontwerper dus het gebruik van tussentaal stimuleren, op voorwaarde echter dat het niet de 

pay-off van een spotje betreft: in dit afsluitende gedeelte van reclame herhaalt normaliter een formele, 

standaardtalige(r) stem – de voice-over – nogmaals de krachtige slogan van een merk, alsook de 

noodzakelijke informatie over het product (Van Gijsel, Speelman & Geeraerts 2008:211;217).  

In het reclamecorpus dat wij aanlegden zit reclame van allerlei soort: reclame voor telefonie en televisie 

(Belgacom, Telenet, Proximus), reclame voor voedingsproducten (Danio, McDonald’s, Jupiler), kansspelen 

(Win for Life), tot zelfs verkiezingsaffiches (Open vld) en door de overheid gefinancierde campagnes. 

Uiteraard zal de geschreven taal bij deze onderzochte reclame minder belangrijk en aanwezig zijn dan in 

bijvoorbeeld radiospots, waar een product onmogelijk visueel kan worden voorgesteld, en alles dus staat of 

valt met de orale voorstelling ervan. Dat maakt anderzijds dat het eventuele gebruik van geschreven 

tussentaal nog markanter kan worden bevonden.    

3.5.2. WIE IS DE GEBRUIKER VAN GESCHREVEN TUSSENTAAL? 

In de regel is tussentalige infiltratie in de schrijftaal van reclame zorgvuldig uitgekiend door een hele groep 

mensen, verzameld in een reclamebureau. Het is de creative director die een project superviseert en er de 

eindverantwoordelijkheid voor neemt, maar het is de copywriter die een creatieve tekst of slogan verzint en 

voorlegt ter goed- of afkeuring (Dahl 2002:24-25). Binnen de met tussentaal geïnfiltreerde reclame zelf 

echter maken we opnieuw een onderscheid tussen drie groepen labels. In de eerste labelgroep hanteren we de 

etiketten man, vrouw of – bij twijfel of onduidelijkheid – ?. Bij de tweede maken we een onderscheid tussen 

een schrijvende autoriteit, een geïnterviewde, een niet-geïnterviewd persoon, een lezer, een fictief personage, 

een voice-over of ?. Tot slot brengen we een differentiatie op sociaal-economisch vlak aan, met de etiketten 

hoog sociaal-economisch profiel, neutraal sociaal-economisch profiel, laag sociaal-economisch profiel en ?.      

Focussen we eerst op het onderscheid in sekse, dan blijkt dat in 40 van de 51 verzamelde uitingen waarin 

tussentaal opduikt een niet-identificeerbaar iemand/iets aan het woord is die/dat volslagen onbekend blijft 
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voor de consument (78,43%). Waar artikels of interviews in bijvoorbeeld kranten en tijdschriften meestal 

worden opgeëist door een mannelijke of vrouwelijke schrijvende autoriteit waarvan indien niet de volledige 

naam, dan toch de intitialen kenbaar worden gemaakt, blijft zo’n claim klaarblijkelijk achterwege in de 

reclamesector. Helemaal onlogisch kan je dat niet eens noemen: een reclamecampagne is de vrucht van een 

volledige denktank – Dahl (2002:23-25) noemt naast de copywriter en de creative director ook nog o.a. een 

account supervisor, een account executive, een grafisch ontwerper, een media-inkoper en uiteraard de 

eigenaars van het bureau zelf – en dus is het steeds een team dat een advertentie, affiche of 

internetboodschap (anoniem) de wereld instuurt. Daarnaast zou de naam van een copywriter ook volslagen 

irrelevant zijn op een affiche: het zijn de producent en zijn product die alle aandacht van de consument horen 

op te eisen.  

Verschijnt in reclame wél een identificeerbaar persoon/personage die/dat een geschreven tekst met 

tussentaalinfiltraties produceert, visueel of auditief, dan kunnen we ons met behulp van onze labels wél 

uitspreken over het geslacht van de spreker in kwestie. In 11 van de 51 productaanbiedingen is dit het geval, 

en stuk voor stuk blijken het mannen te zijn die de tussentalige uiting voor hun rekening nemen (21,57%). 

Het is niet zo dat enkel mannen in reclame van geschreven tekst worden voorzien – denk bijvoorbeeld aan de 

reclame voor typische schoonheidsproducten als parfums, cosmetica en shampoos, waarin regelmatig 

vrouwen het tevens zichtbare woord voeren – en hoewel we toeval niet kunnen uitsluiten, is het toch 

opvallend dat in geen van de met tussentaal geïnfiltreerde reclameboodschappen die we registreerden 

vrouwen opduiken. Mogelijkerwijs accepteren consumenten tussentaalgebruik, ook in geschreven vorm, 

meer van mannen dan van vrouwen, omdat het idee leeft dat het taalgebruik van vrouwen prestigieuzer 

(standaardtaliger) is. 

Als we vervolgens de tweede labelgroep van naderbij bekijken, dan blijken vooral schrijvende autoriteiten 

het reclamecorpus te hebben gehaald (37 van de 51, of 72,55%), logischerwijs omdat we voornamelijk in 

gedrukte reclame voorbeelden van tussentaalinfiltraties ontdekten, veeleer dan in bijvoorbeeld reclamespots 

op televisie (cf. §3.5.5.). In 12 gevallen (23,53%) valt ook bij een fictief personage een met tussentaal 

geïnfiltreerde tekst te lezen, en in 2 gevallen (3,92%) is het de orale, omgangstalige uiting van een voice-

over die in geschreven vorm verschijnt.  

Wat tot slot het sociaal-economische profiel van de spreker betreft, moesten we in 11 gevallen (21,57%) het 

antwoord schuldig blijven. In één productaanbieding kwam een spreker met een hoog sociaal-economisch 

profiel aan bod (1,96%), en in 39 gevallen (76,47%, waaronder de 37 schrijvende autoriteiten en 2 fictieve 

personages) kenden we een neutraal sociaal-economisch profiel toe.     
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3.5.3. WELKE TUSSENTAALKENMERKEN INFILTREREN IN SCHRIJFTAAL? 

Nu we weten dat het vooral niet nader geïdentificeerde schrijvende autoriteiten met een neutraal sociaal-

economisch profiel zijn die geschreven tussentaal in reclameboodschappen sluizen, willen we ook hier 

nagaan hoe die met soap-Vlaams geïnfiltreerde schrijftaal er dan wel mag uitzien. Opnieuw bieden we eerst 

een globaal overzicht aan van de tussentaalinfiltraties, waarna we in het gedetailleerde vervolg per type 

langer stilstaan bij de aangetroffen (en al dan niet systematisch gereproduceerde) tokens.  

3.5.3.1. Tussentaalinfiltratie: globaal 

In totaal troffen we in heel diverse productaanbiedingen 71 sporen aan van Vlaamse omgangstaal, waaronder 

13 systematische reproducties (18,31%) en 58 niet-geconditioneerde pendanten (81,69%). Het zwaartepunt 

van die attestaties ligt overduidelijk in de morfologische categorie: terwijl we 13 substandaardtalige 

lexemen/uitdrukkingen (18,31%) en 15 fonetisch-fonologische tussentaligheden ontdekten (21,13%), 

dienden zich op het vlak van woordvorming 43 infiltraties aan (60,56%). De syntactische afdeling overigens 

werd zelfs niet beroerd, en bleef dus zo leeg als ze bij aanvang van ons onderzoek al was. 

Een duidelijke kern binnen de groep van morfologische tussentaalkenmerken wordt gevormd door twee 

verschillende types: de alternatieve diminuering op -ke enerzijds en het ge/gij-u-uw-systeem anderzijds. Het 

grootste aantal features vinden we in ieder geval bij de tussentalige verkleinwoorden, waarvan in totaal 19 

stuks opduiken (26,76%) [a]. Het ge/gij-u-uw-systeem komt net iets minder voor: we telden 14 

aanwendingen van het alternatieve register van voornaamwoorden (19,72%) [b]. Als we de reclame van het 

bedrijf dat verantwoordelijk is voor de grootste toevoer van alternatieve diminueringen op -ke (Eén, met 13 

stuks) even links laten liggen, veranderen de verhoudingen: een duidelijk monopolistisch centrum in de 

categorie van morfologische tussentaligheden wordt dan enkel door het ge/gij-u-uw-systeem gevormd. Om 

verder te gaan met de reële cijfers: meer in de periferie tekenen nog drie morfologische tussentaaltypes 

present, namelijk het alternatieve lidwoordgebruik [c], de alternatieve declinatie van adjectieven, 

possessieven en demonstratieven [d], en het alternatieve gebruik van de (imperatief)vormen van zijn [e]. Het 

enige voorbeeld van laatstgenoemd kenmerk (1,41%) vonden we in een reclamecampagne van de 

vervoersmaatschappij De Lijn. Het alternatieve lidwoordgebruik scoorde iets beter, met 3 attestaties (4,23%). 

Alternatieve declinaties van adjectieven, possessieven of demonstratieven tot slot kwamen met 6 stuks 

(8,45%) vaakst voor in de periferie.  

[a] een smoske Waes in plaats van kaas [Eén]  

[b] AL 500.000 BELGEN KING & KONG! Wow, da’s 

precies een virus, jong. Zwiert u erbij [Telenet] 

[c] ’t Stad is van iedereen. [Stad Antwerpen] 

[d] ALLEZ SEG, NU IS MIJNEN HAARDROGER KAPOT! 

[Win for Life] 

[e] Ge zijt nen engel [De Lijn] 
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Substandaardtalige lexemen of dito uitdrukkingen troffen we slechts in de reclame van één bedrijf aan, maar 

wel zo’n 13 keer (18,31%), waardoor we ook dit tussentalige kenmerk als een core type van het 

reclamecorpus kunnen beschouwen. Dat het in de publiciteit van Eén 12 keer om hetzelfde woord gaat, mag 

al blijken uit de voorbeelden die we hier reeds meegeven [a]-[c]:  

[a] SMEER HET LEUKSTE BOKE VAN ÉÉN [Eén] 

[b] Een jaar gratis brood en tien ontbijtmanden: de 

winnaars van de #bokesbattle. [Eén] 

[c] Smeer het allerleukste boke van Eén, upload je foto 

en ronsel zoveel mogelijk stemmen. [Eén] 

Syntactische uitschuivers richting tussentaal blijven zoals gezegd afwezig, en dus wordt de laatste categorie 

van aangetroffen tussentaligheden bevolkt door fonetisch-fonologische gevallen, in concreto door apo- of 

syncopes van lege woorden. Met 15 stuks (21,13%) komen gevallen als [a], [b] en [c] bijna even frequent 

voor als de alternatieve diminueringen op -ke. Laten we de grootste leverancier van die tussentalige 

verkleinwoorden (Eén) even buiten beschouwing, dan is de groep van apo- en syncoperingen zelfs grootst. 

Redenen genoeg om ook dit type als een centrale pool van het reclamecorpus te beschouwen.  

[a] Waaaouw das lekker, was da? [Danio] 

[b] DE VORIGE STEM WAS GOE DE NIEUWE STEM 

WORDT MUCH BETTER [Hebbes] 

[c] ’t Is goe geweest, hè Mathias? [Open vld]           

3.5.3.2. Tussentaalinfiltratie: detail 

Zowel in de morfologische afdeling als in de lexicale en fonetisch-fonologische willen we hieronder een 

onderscheid maken tussen de uiteenlopende tokens binnen een en hetzelfde type, en tussen de systematische 

reproducties (13 van de 71, of 18,31%) en hun ongeconditioneerde tegenhangers (58 van de 71, of 81,69%).  

3.5.3.2.1. Tussentaalinfiltratie: detail (morfologie) 

In het hele reclamecorpus zijn 3 gevallen van een alternatief lidwoordgebruik aanwezig, waarvan er twee 

systematische reproducties zijn. Reclame van de stad Antwerpen levert [a], De Lijn brengt [b] aan, en Gazet 

van Antwerpen & Universiteit Antwerpen maakten samen reclame voor [c]. De eerste en laatste uiting zijn 

telkens geconditioneerd: het is algemeen bekend in Vlaanderen dat naar de stad Antwerpen wordt verwezen 

met ’t Stad, en bovendien blijft dat gebruik niet beperkt tot de inwoners van Antwerpen zelf. Formeel gezien 

kunnen we beide tussentaligheden toevoegen aan het lijstje met ’t school, de voetbal, de servet, ’t wc en de 

beton, omdat de standaardtalige congruentie tussen het lidwoord en het bijhorende substantief, normaliter 

gebaseerd op getal en genus van dat nomen, hier niet wordt gerespecteerd: een enkelvoudig de-woord vraagt 

om een bepaald lidwoord de i.p.v. het. De uiting in [b] dan behoort tot een andere tokengroep, en is 

geenszins vastbepaald: engel is een onbekend substantief, een mannelijk enkelvoud, en dient in het 

Standaardnederlands te worden vergezeld door een onverbogen, onbepaald lidwoord een. Het is de 

woordinitiële vocaal die ertoe leidt dat in Vlaamse tussentaal het lidwoord nen wordt gehanteerd, en niet de 

verwante vorm ne. De tokengroepen ‘n (o.a. voor een onbepaald vrouwelijk substantief in het enkelvoud), e 
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(voor een onbekend onzijdig substantief in het enkelvoud), ‘t (voor een onzijdig substantief in het 

enkelvoud) en den (voor een mannelijk substantief in het enkelvoud, en met een vocaal, t, d, h of b aan het 

begin) troffen we niet aan in reclame. Ondanks het karige voorkomen van het alternatieve lidwoordgebruik, 

en ondanks de beperkte tokengroepen die daarin aan bod komen, valt niet te ontkennen dat infiltratie in 

reclame een feit is. In het andere geval hadden we de stad en een engel kunnen lezen. 

[a] ’t Stad is van iedereen. [Stad Antwerpen] 

[b] Ge zijt nen engel [De Lijn] 

[c] Hét debat over ’t Stad [Gazet van Antwerpen & 

Universiteit Antwerpen] 

 

Voorts detecteerden we in de morfologische periferie 6 alternatieve declinaties, behalve [a] stuk voor stuk 

vrijwillig doorgevoerde tussentalige verbuigingen. Strikt genomen vallen [b] en [c] overigens niet onder het 

etiket alternatieve declinatie van adjectieven, possessieven en demonstratieven, aangezien we daar te maken 

hebben met het onbepaalde voornaamwoord geen. Omdat het net als de aanwijzende voornaamwoorden deze 

en die echter tussentalige verbuigingen kent op -e (gene paniek) of -en (genen ambras), is opname in deze 

categorie volgens ons gerechtvaardigd (§2.2.1.4.). De alternatieve declinatie van demonstratieven blijft 

stricto sensu dan wel afwezig, de overige attestaties tonen aan dat datzelfde voor adjectieven en possessieven 

niet geldt. In [a] en [d] wordt een onzijdig substantief voorafgegaan door een onverbogen adjectief, hoewel 

dat adjectief zélf volgt op een bepaalde determinator. Omdat we hier niet te maken hebben met min of meer 

officiële, vastgeroeste verbindingen genre het lijdend voorwerp of het gerechtelijk akkoord, dient in 

standaardtaal het adjectief een buigings-e te krijgen. De vijfde uiting, [e], is een voorbeeld van een 

tussentalig verbogen adjectief op -en, uitgelokt door de intiële h van het mannelijk enkelvoudige substantief. 

Tot slot bewijst [f] dat ook tussentalige declinaties van bezittelijke voornaamwoorden infiltreren in de 

schrijftaal van reclame. Ook hier is het een enkelvoudig mannelijk substantief dat met een woordinitiële h 

een buigingsuitgang -en oproept. 

[a] HOUWAART DE MOS BOSKAMP. VERLEDEN EN 

TOEKOMST VAN HET BELGISCH VOETBAL [Wim De 

Bock en Borgerhoff & Lamberigts] 

[b] GENE ZEVER [Vlaamse Overheid] 

[c] ONZE RECLAME, DAAR ZORGEN ONZE KLANTEN 

VOOR… GENE ZWANS:-) [Lampiris] 

[d] Het Scandinavisch buitenbeentje: Ijsland [Het 

Nieuwsblad 13-10-2012: Travel] 

[e] SCHONEN HOEK [Dash] 

[f] ALLEZ SEG, NU IS MIJNEN HAARDROGER KAPOT! 

[Win for Life] 

Het meest voorkomende morfologische kenmerk, is dat van de alternatieve diminuering op -ke. Wél moeten 

hier meteen enige nuanceringen worden aangebracht: ten eerste zijn 2 van de in totaal 19 soap-Vlaamse 

verkleinwoorden een systematische reproductie, ten tweede duiken 13 van de overige 17 substantieven met 

het ke-suffix (of alternanten ervan) op in de reclame van éénzelfde bedrijf (Eén), en ten derde betreft de 

diminuering in 12 van die 13 gevallen één en hetzelfde grondwoord (boterham). De twee systematische 

reproducties zijn [a] en [b]. Omwille van het feit dat het de naam van een café en de naam van een 

dansvoorstelling betreft, kunnen we beide attestaties onmiskenbaar een systematische reproductie noemen: 

bij vermelding van dat café of die theaterproductie is een standaardtalig pendant in principe geen optie. Als 
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we dan van de steeds terugkerende bokes abstractie maken en er hier slechts eentje voorstellen, zijn dit de 

overige diminueringen: [c]-[h].  

[a] Het / Brusselse / volkscafé / Het / Goudblommeke / 

in / Papier / wordt / een / interculturele / 

ontmoetingsplaats / waar / literatuur / muziek / 

kunst / theater / en wetenschappen / op / het / 

programma / staan / [Vlaamse Overheid] 

[b] Nog een danske [HETPALEIS] 

[c] een smoske Waes in plaats van kaas” [Eén] 

 

[d] ONZE PETIT PLEZIERKES [McDonald’s] 

[e] EN MIJN KLEUREKE DAN?!!!! [Win for Life] 

[f] OEI… EN ONS GAZONNEKE DAN??? [Win for Life] 

[g] IK WORD HIER HO-HO HORENDUL VAN!!! ‘K MOET 

ER EFKES TUSSENUIT…. [5000 for Life] 

[h] Smeer het allerleukste boke van Eén, upload je foto 

en ronsel zoveel mogelijk stemmen. [Eén] 

Als we een indeling in tokengroepen maken naar de morfologische vorming van het suffix, dan blijkt de 

variant met achtervoegsel -ske niet te zijn doorgedrongen tot in het reclamecorpus. De diminuering op -eke 

komt voor in beide hierboven aangehaalde reclamespots van het kansspel Win for Life, alsook in de 

geciteerde reclameboodschap van de Vlaamse overheid. Verkleinwoorden op -ke tot slot verschijnen in de 

overige 16 gevallen. Ook op een andere manier vallen de omgangstalige diminueringen nog in tokens onder 

te verdelen: als we een differentiëring aanbrengen tussen consequent op -ke gediminueerde eigennamen, 

niet-consequent op -ke gediminueerde eigennamen, koosnamen op -ke voor entiteiten die [+animate] zijn, 

entiteiten die [-animate] zijn en een aanhechting van -ke krijgen, en niet-substantieven die een suffix -ke 

hebben, dan blijken in de reclame die wij verzamelden enkel de eerste en de laatste twee tokengroepen 

aanwezig te zijn. De eerder genoemde systematische reproducties [a][b] beschouwen we als consequent 

gediminueerde eigennamen. Behalve [g], waar een bijwoord wordt gediminueerd, is elk van de overige 

attestaties te lokaliseren in de tokengroep die [-animate] entiteiten benoemt. Wat dit kenmerk betreft kunnen 

we dan ook concluderen dat ondanks enkele nuanceringen, en ondanks het voorkomen van niet alle 

tokengroepen, infiltratie in de standaardtalige, geschreven context van reclameboodschappen desalniettemin 

een feit is. 

De voorlaatste groep morfologische tussentaligheden die we detecteerden, is die van het ge/gij-u-uw-

systeem. Afgaand op het aantal attestaties beschouwden we ook deze afdeling als centrum van de 

morfologische categorie, en aangezien systematische reproducties hier afwezig zijn en de spreiding van het 

kenmerk in kwestie ook iets groter is dan het geval was bij de diminueringen op -ke, lijkt deze kern ook 

zuiverder op de graat te zijn. In reclame van acht verschillende bedrijven of producten troffen we in totaal 14 

aanwendingen van het tussentalige register aan. Wat hierbij allereerst opvalt, is het code switch-proces in de 

reclamespots van Belgacom TV en de Nationale Loterij. In eerstgenoemde spot ontdekt een fictief personage 

dat een ander personage zijn badjas heeft weggenomen, en dat wordt geconstateerd middels een 

standaardtalige uiting. Wanneer de gedupeerde er vervolgens niet meteen in slaagt zijn peignoir terug te 

vorderen, uit hij een dreigement a.d.h.v. een andere, tussentalige code, althans in de geschreven tekst die op 

het scherm verschijnt [a]. In de spots van de Nationale Loterij vervolgens sluit een meta-stem af met de 
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vermelding van wat zakelijke informatie en de slogan van het product. Terwijl die praktische mededeling 

louter in standaardtalige gesproken taal wordt gedaan, verschijnen de slogans [b] en [c] woordelijk in zowel 

gesproken als geschreven vorm met tussentaalinfiltratie, en hebben we dus te maken met een diamesische 

code switch. Deze gefundeerde omschakelingen van de ene code naar de andere, maar ook de ongefundeerde 

mix van codes, komen als gevolg van de onzekerheid die het ge/gij-u-uw-systeem met zich meebrengt 

frequent voor in spreektaal. Het feit dat zo’n switch ook in geschreven vorm opduikt in een reclamespot, 

bewijst wat dat betreft dat tussentalige infiltratie niet te ontkennen valt. Een tweede vaststelling, die tot 

eenzelfde conclusie leidt, is dat we alle attestaties van dit type kunnen onderbrengen in drie prototypische 

tokengroepen: terwijl in [d] het ge/gij-u-uw-systeem wordt aangeboord om een bezittelijk voornaamwoord in 

te passen, wordt in [e] een reflexief voornaamwoord uit het beleefdheidsparadigma gerekruteerd. In de 

overige gevallen wordt een standaardtalig persoonlijk voornaamwoord ingewisseld voor een tussentalige 

variant [f]-[j].  

[a] Aha jij hebt hem. […] Hola, hola…straks geen 

koffiekoeken voor u hé. [Belgacom TV] 

[b] Ge moogt gerust zijn. [Win for Life] 

[c] Ge moogt heel heel heel gerust zijn. [5000 for Life] 

[d] Komt-is-uit-uw-kot [NMBS] 

[e] AL 500.000 BELGEN KING & KONG! Wow, da’s 

precies een virus, jong. Zwiert u erbij [Telenet] 

 

[f] Dat kunt ge toch niet missen jong! [Telenet] 

[g] AL 500.000 BELGEN KING & KONG! En gij nog niet? 

Dat fiksen we hier wel, jong [Telenet] 

[h] Ça va, en met u? […]En gij, dikke gelukzak? […]”, “Ge 

had er moeten bij zijn. […]Hoe bedoelt ge, 

neerleggen? […]Ophangen, bedoelt ge? [Proximus] 

[i] Ge zijt nen engel [De Lijn] 

[j] GE MAAKT WAT MEE in een Jupiler café. [Jupiler] 

Tot slot verschijnt in de morfologische sector van het reclamecorpus ook één alternatief gebruikte 

werkwoordsvorm van zijn [a]. Dit ongeconditioneerde feature is dan wel geen imperatiefvorm – “Zij eens 

content me wa da ge hebt” en “Zijt nu ne keer allemaal stil!” zijn prototypischer tokens van dit 

tussentaaltype – toch kunnen we ook deze verbale vorm als tussentalig rubriceren. Ook de indicatief presens 

of indicatief imperfectum van de tweede persoon van het werkwoord zijn wordt in een omgangstalig gesprek 

immers dikwijls verbasterd tot ge zijt of ge waart (cf. §2.2.1.7.). Het voorkomen van dit feature, al is het in 

vergelijking met het hele reclamecorpus nog zo infrequent, geldt daarom als bewijs van tussentaalinfiltratie 

in geschreven taal.    

[a] Ge zijt nen engel [De Lijn]                                  

3.5.3.2.2. Tussentaalinfiltratie: detail (lexicon) 

Behalve bij enkele prototypische gevallen (weeral i.p.v. alweer, terug i.p.v. opnieuw, technieker i.p.v. 

technicus et cetera) fluctueert het lexicale domein van tussentaal zo erg dat elke regelmaat doorgaans zoek is. 

In het reclamecorpus troffen we 13 substandaardtalige lexemen of uitdrukkingen aan, en inderdaad kunnen 

we geen van hen als ijkpunt voor de hele categorie nemen. Net als bij de alternatieve diminueringen op -ke 

zijn we ook hier overigens genoodzaakt melding te maken van enkele nuanceringen bij de relatief hoge 
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frequentie: 12 van de 13 attestaties labelden we in één beweging ook als een tussentalig diminutief, en elk 

van de 13 woorden zijn opnieuw gedecteerd in reclame van één en hetzelfde bedrijf, namelijk de openbare 

omroepzender Eén. Om precies te zijn gaat het hier in hoofdzaak om het token boke(s), een woordvorm die 

niet standaardtalig, noch dia- of regiolectisch is, maar die wél gebruikt wordt in heel Vlaanderen. Om die 

reden namen we dit token dan ook resoluut in deze categorie op [a]-[e]. De enige uiting waarin we nog een 

ander substandaardtalig lexeem dan bo aantroffen, is [e]. Het 13e tussentaalinfiltratie van dit type blijkt een 

systematische reproductie te zijn: de uitspraak “mijn gedacht”, die we ook al aantroffen in het 

stripverhalencorpus, is immers een overal in Vlaanderen gekende oneliner van het F.C. De Kampioenen-

personage Balthasar Boma. Als zelfstandig naamwoord komt het woord gedacht niet voor in standaardtaal, 

in Vlaamse tussentaal daarentegen wel.  

[a] Een jaar gratis brood en tien ontbijtmanden: de 

winnaars van de #bokesbattle. [Eén] 

[b] Maak jouw boke van Eén, nodig je vrienden uit om te 

stemmen en win Eén jaar gratis brood! [Eén]  

[c] Eén daagt heel Vlaanderen uit voor een regelrechte 

#bokesbattle. [Eén] 

[d] Smeer het allerleukste boke van Eén, upload je foto 

en ronsel zoveel mogelijk stemmen. [Eén] 

[e] een besnord Boma-boke met euh… Bomaworst “Mijn 

gedacht!” [Eén] 

3.5.3.2.3. Tussentaalinfiltratie: detail (fonetiek/fonologie) 

Met een totaal van 15 features op 71 is de fonetisch-fonologische afdeling matig vertegenwoordigd in het 

reclamecorpus. Van dat aantal zijn er 7 systematische reproducties en 8 ongeconditioneerde pendanten, maar 

allemaal behoren deze attestaties tot dezelfde groep van de apo- of syncopes van lege woorden, wat maakt 

dat we ook dit type als een centraal kenmerk van het reclamecorpus kunnen beschouwen. De reden waarom 

we 7 uitingen als systematische reproducties labelden, ligt voor de hand: in drie gevallen gaat het om de 

naam van een eenmalig verdeeld krantenkatern [a], en in vier uitingen om de naam van een populair 

kookprogramma [b]. Van de prototypische tokens wat, niet, dat, met, maar, iets, goed en altijd is in deze 

geconditioneerde tussentaligheden dus enkel de apocopering van goed vertegenwoordigd.  

[a] de GOEBEZIG Gazet! [Socius] 

 

[b] In Een haalbare taart brengt Wim alle recepten uit 

het vierde tv-seizoen van Goe Gebakken, aangevuld 

met zijn beste basisrecepten voor deeg, een kijk in de 

smaakbouwstenen en zijn beste appelgerechten. 

[Vier] 

Kijken we vervolgens naar de vrijwillig doorgevoerde tussentalige apocoperingen, dan krijgen we een iets 

ander verhaal. Het token niet bijvoorbeeld verschijnt 3 keer [c]-[e]. Het token goed van zijn kant komt nog 2 

keer voor [f][g]. In [e] duikt ook nog een apocopering van maar op, en in de reclame van kaas- en 

melkproductenfabrikant Danone tot slot vinden we zowel een klankwegval in wat als in dat [h]. Overigens 

namen we da’s of das uit respectievelijk de reclame van Telenet en die van Danio niet op als apocopering, 

omdat een verkorte vorm als da’s in tegenstelling tot vormen als wa, nie, da, me, ma, iet, goe en altij in 

principe niet wordt afgekeurd in standaardtalige schrijftaal. Hoe het zij: in de geschreven taal van 
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verschillende reclameboodschappen komt een apocopering voor van functiewoorden die ofwel door niets 

worden gevolgd, ofwel door een woord met een initiële medeklinker, net zoals dat ook in gesproken 

tussentaal gebeurt. Daarnaast blijken ook diverse prototypische tokens door te dringen: infiltratie is daarom 

een zeker feit te noemen. Tussentalige syncoperingen anderzijds troffen we in reclame helemaal niet aan, 

mogelijk door toeval, mogelijk omdat zo’n syncopering minder aanvaard wordt in schrijftaal. 

 [c] Voor minder doen we ’t ni [Telenet] 

[d] Da’s ni min! [Telenet]  

[e] Er zit weer vis in de Leie - moa nog nie genoeg [Open 

vld] 

[f] ’t Is goe geweest, hè Mathias? [Open vld] 

[g] DE VORIGE STEM WAS GOE DE NIEUWE STEM 

WORDT MUCH BETTER [Hebbes] 

[h] Waaaouw das lekker, was da? [Danio] 

3.5.4. HOE INFILTREERT GESCHREVEN TUSSENTAAL OP TYPOGRAFISCH VLAK? 

Van de 71 tussentaligheden die we in reclame detecteerden, verschijnen er slechts 6 (8,45%) in een andere 

druk dan de standaardtalige, omringende schrijftaal. Aangezien het in 5 van die 6 gevallen dan nog om 

systematische reproducties gaat, hebben we redenen om te twijfelen aan de drijfveer die aan zo’n vormelijke 

isolering ten grondslag heeft gelegen. In [a], [b], [c], [d] en [e] is het zelfs heel erg waarschijnlijk dat een 

markering (hoofdletters, vet en cursief) is aangebracht, niet omwille van de tussentalige infiltratie, maar wel 

omdat het een titel van respectievelijk een krantenkatern, een kookboek en een kookprogramma betreft. Dat 

datzelfde niet zou gelden voor de ongeconditioneerde, gecursiveerde tussentaalinfiltratie in [f] durven we 

niet met zekerheid te zeggen, zelfs al is van een titel daar geen sprake. Het is flagrant om vast te stellen dat 

onder meer diminueringen op -ke, aanwendingen van het ge/gij-u-uw-systeem en apo- of syncopes van lege 

woorden qua lay-out niet worden geïsoleerd van een standaardtalige context, en die praktijk vraagt dan ook 

om een verklaring. We willen alvast drie hypothesen formuleren. 

[a] de GOEBEZIG Gazet! [Socius] 

[b] DUIZENDEN VLAMINGEN ZIJN GOEBEZIG! [Socius] 

[c] GOE GEBAKKEN – Een haalbare taart [Vier] 

[d] Het tweede boek van Goe Gebakken-chef Wim 

Ballieu [Vier] 

[e] In Een haalbare taart brengt Wim alle recepten uit 

het vierde tv-seizoen van Goe Gebakken […]. [Vier] 

[f] Het Scandinavisch buitenbeentje: Ijsland [Het 

Nieuwsblad 13-10-2012: Travel] 

Ten eerste is het volkomen aannemelijk te veronderstellen dat reclamebureaus afzien van al te veel 

verschillende lettertypes in éénzelfde reclameboodschap, omdat ze daardoor vrezen de duidelijkheid 

waarmee een reclameboodschap dient te worden gebracht te zullen ondermijnen. Dahl (2002:112) geeft zelfs 

expliciet de raad in brochures “niet meer dan twee of drie verschillende lettertypen” te gebruiken, en 

“onderstreping, vetgedrukte of cursieve tekst […] en andere visuele afleidende elementen” achterwege te 

laten. Daarbij komt, ten tweede, dat tussentaal vaak lijkt te worden gebruikt om te sympathiseren met de 

klant, die zo’n omgangstaal dagelijks hanteert. Als een product op die manier in een alledaagse context 

wordt ingeplant, dan zou men wel gek zijn die informaliteit ook nog eens te gaan beklemtonen met een 

andere lay-out: het is net de bedoeling geloofwaardig over te komen met een door tussentaal geïnfiltreerde 
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tekst. Ten derde denken reclamebureaus er gewoonweg niet aan tussentaal vormelijk te gaan isoleren: niet 

alleen moet de aandacht steeds op het product zelf worden gevestigd, maar ook is het zo dat reclameteksten 

aan andere conventies gebonden zijn dan de meerderheid van de geschreven teksten. In principe kan alles, 

als het maar overtuigt. Dahl (2002:243-244) beaamt dat tekstontwerpers de grammaticaregels soms 

probleemloos aan hun laars lappen om een reclameboodschap op te maken die meer opvalt dan een andere, 

en omdat zo’n boodschap langer in het geheugen van de consument blijft hangen. De conclusie die uit deze 

drie hypothesen valt af te leiden, is dat infiltratie van tussentaal iets is waarvan noch producent, noch 

consument langer opkijken.   

3.5.5. WAAR INFILTREERT GESCHREVEN TUSSENTAAL? 

Een blik op het reclamecorpus leert dat tussentaal in alle geledingen en vormen van reclame kan opduiken. 

Procter & Gamble prijst zijn wasproduct Dash aan in een tv-spot waarin geschreven tussentaal infiltreert, en 

ook de telecombedrijven Belgacom TV en Proximus (2 keer opgenomen in het corpus), de televisiezender 

VT4 en de Nationale Loterij maken gebruik van een dergelijke commercial op televisie om hun producten 

aan het grote publiek voor te stellen. De code switch in zowel de spot van Belgacom TV als in die van de 

Nationale Loterij belichtten we hierboven al (cf. §3.5.3.2.1.), maar op de twee kansspelreclames van 

laatstgenoemd bedrijf kunnen we hier nogmaals ingaan. Zowel in de reclamespots van Win for Life (4 keer 

opgenomen in het corpus) als in 5000 for Life (2 keer opgenomen in het corpus) is het immers opmerkelijk 

dat een meta-stem geheel in strijd met de traditie tussentaal en geen vlekkeloze standaardtaal hanteert. Waar 

in het eigenlijke corpus van een reclamespot wel geregeld soap-Vlaams valt te horen (en/of te lezen), is dat 

in een pay off hoogst ongebruikelijk (Van Gijsel, Speelman & Geeraerts 2008). De reden waarom het hier 

dan wel gebeurt, ligt voor de hand: Vlaamse omgangstaal is in de spots van de Nationale Loterij pertinent 

deel gaan uitmaken van een slogan die de producten Win for Life [a] en 5000 for Life [b] naambekendheid 

geeft, en het is net de voice-over die de herhaling van een slogan tot zijn takenpakket rekent. 

[a] Ge moogt gerust zijn. [Win for Life] [b] Ge moogt heel heel heel gerust zijn. [5000 for Life]  

Delen we de spots in op basis van de criteria die ook in Van Gijsel, Speelman & Geeraerts (2008:210-211) 

worden gebruikt om verschillende formats van elkaar te onderscheiden, dan levert ons dat ook informatie op 

over waar precies geschreven tussentaal infiltreert. Spots die op rationele wijze de consument met 

argumenten willen overtuigen van de waarde van een product, verschillen van spots die met datzelfde doel 

voor ogen voornamelijk op de emoties van die consument inspelen. Alle tv-spots waarin wij geschreven 

tussentaal detecteerden, beantwoorden in ieder geval aan dat tweede format. Waar in de reclamespots van 

Dash, Belgacom TV, Proximus en de Nationale Loterij dialogisch opgevatte minidrama’s worden opgevoerd 

waarin dagdagelijkse situaties worden gerepresenteerd, draaft in de tv-spot van VT4 een bekend figuur (tv-

kokkin Sofie Dumont) op om het product in kwestie (een kookboek) aan de man te brengen.      

Naast televisiespots vonden ook 9 met tussentaal geïnfiltreerde affiches de weg naar ons corpus. Zowel de 

stad Antwerpen, het theatergezelschap HETPALEIS, vervoersmaatschappijen De Lijn en NMBS, politieke 
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partij Open vld (2 affiches), telecombedrijf Telenet, als de Vlaamse overheid (2 affiches) probeerden op die 

manier consumenten (of in het geval van de stad Antwerpen inwoners, en in het geval van Open vld kiezers) 

van hun voortreffelijkheid te overtuigen. Ook hier valt op dat in nogal wat gevallen tussentaal zich een weg 

baant naar de slogan van een product of bedrijf: met [a], [b], [c] en [d] is dat zowel in de promotiecampagnes 

van de stad Antwerpen als in die van De Lijn, NMBS en de Vlaamse overheid het geval. In de reclame van 

het genoemde Antwerpse theatergezelschap is het het aangeprezen event zelf dat een tussentalige naam 

draagt [e].  

[a] ’t Stad is van iedereen. [Stad Antwerpen] 

[b] Ge zijt nen engel [De Lijn] 

[c] Komt-is-uit-uw-kot [NMBS] 

[d] GENE ZEVER [Vlaamse Overheid] 

[e] Nog een danske [HETPALEIS]    

Vervolgens blijken ook advertenties in kranten, tijdschriften en ander drukwerk infiltratie van tussentaal te 

kennen: de zoekertjeswebsite Hebbes, energieleverancier Lampiris, telecombedrijf Telenet, televisiezender 

Vier (3 keer opgenomen), de uitgevers Borgerhoff & Lamberigts, Gazet van Antwerpen & Universiteit 

Antwerpen, en de organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk Socius (3 keer opgenomen), allemaal 

zijn ze in ons corpus terechtgekomen met een advertentie waarin tussentaligheden te detecteren zijn. In de 

laatste 4 gevallen is die infiltratie van tussentaal bovendien te lokaliseren in de eigenlijke naam van het 

product of het event zelf dat wordt aangeprezen [a]-[d]. In de andere gevallen is het telkens de omringende 

tekst waarin tussentaal opduikt.  

[a] GOE GEBAKKEN – Een haalbare taart [Vier]  

[b] HOUWAART DE MOS BOSKAMP. VERLEDEN EN 

TOEKOMST VAN HET BELGISCH VOETBAL 

[Borgerhoff & Lamberigts] 

[c] Hét debat over ’t Stad [Gazet van Antwerpen & 

Universiteit Antwerpen] 

[d] de GOEBEZIG Gazet! [Socius] 

Via internetreclame blijkt een geschreven Vlaamse omgangstaal al evenzeer op te duiken in een 

standaardtalige context: zowel de onlinepromotie van Danio, Eén, McDonald’s als Telenet namen we op in 

ons reclamecorpus (in totaal 16 keer). Het gebruik van soap-Vlaams in internetpubliciteit wekt wat ons 

betreft minst verwondering op: cyberspace is de heimat van computer-mediated communication, en om 

gehoor te vinden bij chatters en andere internetgebruikers lijkt het niet meer dan logisch dat reclamebureaus 

of copywriters aansluiting zoeken bij de met tussentaal geïnfiltreerde schrijftaal van die doelgroep (cf. 

§1.3.2.). Concreet wordt in de Danio-reclame tussentaal gebruikt in de slogan van het product [a], terwijl in 

het promotiemateriaal van Eén en McDonald’s de naam van het event of product zélf omgangstalige 

infiltratie geniet [b][c]. In de reclame van Telenet is het de omringende tekst die niet volledig standaardtalig 

is [d].  

[a] Waaaouw das lekker, was da? [Danio] 

[b] DOE MEE MET DE #BOKESBATTLE [Eén] 

[c] ONZE PETIT PLEZIERKES. [McDonald’s] 

[d] AL 500.000 BELGEN KING & KONG! En gij nog niet? 

Dat fiksen we hier wel, jong [Telenet] 
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Tot slot deelden we reclame van Jupiler en Telenet in drie gevallen ook in bij het label overige. De uiting in 

[a] troffen we aan op een bierviltje, en de uitingen in [b] en [c] werden op een briefje in de brievenbus van 

vermoedelijk heel wat Vlamingen geschoven. Het feit dat we al deze voorbeelden van geschreven tussentaal 

aantroffen in de reclame van toch aardig wat producenten, en het feit dat we dat bovendien deden in vrij 

diverse media, toont aan dat de infiltratie van geschreven tussentaal in standaardtalige contexten een reëel 

gegeven is, ook in de reclamesector. Een extra bewijs vormt ten slotte de gerichtheid van reclame: in ons 

corpus troffen we zowel reclame aan die een enorm doelpubliek beoogt (bijvoorbeeld de campagne van de 

Vlaamse overheid, [d]), als promotiemateriaal dat eerder op een lokale markt gericht is (bijvoorbeeld de 

verkiezingsaffiche van Open vld Kortrijk, die nagenoeg enkel in de West-Vlaamse stad in kwestie te 

bezichtigen viel, [e]).  

[a] GE MAAKT WAT MEE in een Jupiler café. [Jupiler] 

[b] Voor minder doen we ’t ni [Telenet] 

[c] Da’s ni min! [Telenet]   

[d] GENE ZEVER [Vlaamse Overheid] 

[e]  Er zit weer vis in de Leie - moa nog nie genoeg 

[Open vld] 

                     

3.5.6. WAAROM INFILTREERT TUSSENTAAL (NIET) IN SCHRIJFTAAL? 

Reclame moet de consument zien te overtuigen, moet hem/haar zo ver zien te krijgen zich een product te 

willen aanschaffen. De belangen (de kostenplaatjes) in de reclamesector kunnen hoog oplopen – zeker als je 

bedenkt hoeveel seconden een tv-spotje bijvoorbeeld maar duurt – en dat maakt dat steeds een zorgvuldige 

planning aan de publicatie van een reclamespot, affiche, advertentie of internetcampagne voorafgaat. Dit om 

maar te zeggen dat niet-geïntendeerde tussentaal in principe geen kans maakt in de reclamesector. 

Reclamebureaus, en copywriters in het bijzonder, zijn normaliter perfect in staat een reclamecampagne op te 

maken in vlekkeloze standaardtaal. Dat tussentaal toch soms infiltreert, zoals uit ons reclamecorpus 

ondubbelzinnig blijkt, moet dan ook gefundeerde redenen hebben, die constant kunnen interfereren. Als 

algemene verklaring kunnen we wijzen op het markers- en stylization-proces van Vandekerckhove & Nobels 

(2010): reclameteksten die integraal in geschreven tussentaal zijn opgesteld, hebben we niet aangetroffen. 

Hoogstens gaat het om enkele tussentaalsporen die zijn achtergelaten om een algemene stijl te creëren 

waarmee men de consument succesvol denkt te kunnen aanspreken (cf.§1.4.).   

Een eerste concrete reden dan die we kunnen bedenken, is dat reclame tussentaal gebruikt om aan 

drempelverlaging te doen, om de instantie die de promotie in kwestie voert meer een plek te geven tussen het 

volk. De stad Antwerpen, de Vlaamse Overheid en Open vld, allemaal zijn het instanties die worden 

geassocieerd met ordehandhaving, autoriteit, bureaucratie en politieke controle: een wereld ver van ieders 

bed. Als de stad Antwerpen nu een stadsslogan in gebruik neemt, dan wordt door tussentaalinfiltratie een 

menselijker en tastbaarder imago gecreëerd [a]. Datzelfde geldt voor de antidrugscampagne die de Vlaamse 

Overheid in 2010 organiseerde: een instantie waar ambtelijke, zakelijke taal de standaard is, wijst 

autobestuurders met een ludieke boodschap op de mogelijkheid dat ze door politiediensten zullen worden 
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gecontroleerd op druggebruik. Op die manier maakt de Vlaamse Overheid zichzelf volkser, nabijer [b]. Tot 

slot maakte ook Open vld in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 gebruik van 

verkiezingsaffiches met tussentaalinfiltratie. Nationale kopstukken als Guy Verhofstadt en Vincent Van 

Quickenborne, beiden erg bekwaam in het wetstratees, trekken plots naar de kiezer met een tussentalige 

boodschap [c][d]. Het doel van dat taalgebruik is opzichtig (populisme hoort er nu eenmaal bij), maar de 

redenering erachter houdt wel steek: zeker bij lokale verkiezingen willen politici bewijzen dat ze iemand zijn 

van en voor het volk.  

[a] ’t Stad is van iedereen. [Stad Antwerpen] 

[b] GENE ZEVER [Vlaamse Overheid] 

[c] ’t Is goe geweest, hè Mathias? [Open vld] 

[d] Er zit weer vis in de Leie - moa nog nie genoeg [Open 

vld] 

Dagelijks staan consumenten bloot aan enorm veel reclame, en reclamemakers zijn zich daarvan terdege 

bewust. Om een commercial meer cachet te geven dan een andere, om het geheel ook minder mat te maken, 

kan er daarom voor geopteerd worden humor of licht amusement in de vorm van tussentaal toe te voegen. De 

televisiespots van de Nationale Loterij, waarin de minidrama’s uiteraard bijdragen aan de ludieke sfeer, 

kunnen we hier als voorbeeld aanhalen. Stel dat niet [a], maar wel “Oei…En ons gazonnetje dan?” of 

“Oei…En ons tuintje dan?” wordt gezegd in de reclamespot van Win for Life, dan heeft dat onvermijdelijk 

consequenties voor de luchtige sfeer die men probeert te creëren. Hetzelfde kan gezegd worden van de 

internetreclame die Eén de wereld instuurt: de gevoelswaarde van “Smeer de leukste boterham van Eén” is 

volledig anders dan die in [b]. We hebben hier niet de intentie om een lans te breken voor tussentaal of 

standaardtaal in reclameboodschappen, maar het mag duidelijk zijn dat beide codes een andere uitwerking 

hebben op het gevoel (en het koopgedrag?) van consumenten. 

[a] OEI… EN ONS GAZONNEKE DAN??? [Win for Life] [b] SMEER HET LEUKSTE BOKE VAN ÉÉN [Eén]                 

Ten derde wil reclame herinnerd worden, wil het constant gereproduceerd worden in de hoofden van 

potentiële klanten. Een reclameboodschap moet daarom opvallend, eenvoudig en goedgebekt zijn. Ook om 

die reden kan een reclamebureau beslissen tussentaal te gebruiken in de aanprijzing van een product: een 

reclameboodschap met geschreven omgangstaal wijkt af van de meerderheid van volledig standaardtalige 

commercials, en tegelijk zijn Vlamingen zo vertrouwd met die taalvariëteit – het is hun “lingua franca” (De 

Caluwe 2002:57) – dat reproductie eenvoudig wordt. Hoeft het nog gezegd dat [a] en [b] de slogans zijn van 

respectievelijk Danio en Win for Life? 

[a] Waaaouw das lekker, was da? [Danio] [b] Ge moogt gerust zijn. [Win for Life] 

Ook omwille van de couleur locale, de authenticiteitswaarde, de verisimilitude kan geschreven tussentaal 

doelbewust worden ingepast in een standaardtalige context. In het minidrama van de Dash-reclame, eigenlijk 

meer een ultrakorte soap, worden steevast enkele gebeurtenissen getoond die plaatsvinden in een wijk met de 

naam Schonen Hoek: een vrouw vertelt aan haar dochter die op bezoek is hoe ze haar man eigenlijk heeft 

leren kennen, een jongedame ontmoet een man in het wassalon, et cetera. Het leven zoals het er in een 
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woonbuurt aan toegaat wordt dus in scène gezet, en daarbij dient klaarblijkelijk ook de taalvariëteit (visueel 

en oraal) te worden gebruikt die de sfeer in zo’n wijk typeert: tussentaal [a]. De reclamespot van Proximus 

laat om exact dezelfde reden soap-Vlaams infiltreren in geschreven taal: drie vrienden voeren een banaal 

telefoongesprek met elkaar over hoe het eraan toegaat op een camping en aan de kust, waar twee van hen 

verblijven. De informaliteit en sfeer van zowel het gesprek als het hele gebeuren wil men ook overbrengen 

op de consument, en daartoe gebruikt men tussentaal [b]. Een laatste voorbeeld dat we hier meegeven, is de 

reclame van Jupiler. De uiting in [c] werd op bierviltjes gedrukt en verspreid in Vlaamse cafés. Door het 

tussentalige persoonlijk voornaamwoord ge te verkiezen boven het standaardtalige je, poogt men ook de 

sfeer van zo’n cafébezoek op te roepen: de onwaarschijnlijke verhalen die stamgasten elkaar vertellen, de 

maffe stunts die er worden uitgevoerd, et cetera. 

[a] SCHONEN HOEK [Dash] 

[b] Ça va, en met u? […]En gij, dikke gelukzak? […]”, “Ge 

had er moeten bij zijn. […]Hoe bedoelt ge, 

neerleggen? […]Ophangen, bedoelt ge? [Proximus] 

[c] GE MAAKT WAT MEE in een Jupiler café. [Jupiler] 

              

Een laatste reden die we hier willen vermelden ter verklaring van de infiltratie van tussentaal in de 

geschreven tekst van reclame, heeft direct betrekking op het doelpubliek van een producent. Van Gijsel, 

Speelman & Geeraerts (2008:219;223) kwamen in hun onderzoek naar het mondelinge gebruik van 

verschillende codes in éénzelfde Vlaamse reclameboodschap o.a. tot de conclusie dat tussentaal meer wordt 

gebruikt in radio- en televisiespots die hoofdzakelijk op adolescenten gericht zijn, veeleer dan in spots die 

vooral oudere volwassenen willen bereiken. Ook in ons reclamecorpus troffen we enkele productadvertenties 

aan die hoofdzakelijk een publiek van jongeren lijken te viseren, en mogelijkerwijs maakt men daarin 

gebruik van tussentaalinfiltraties om een identificatieproces van de jongere met het product op gang te 

brengen. Voorbeelden daarvan zien we zowel bij de reclame van theatergezelschap HETPALEIS, dat met [a] 

vooral mikt op een jong publiek, als in de reclame van McDonald’s [b]. De NMBS wilde met de campagne in 

[c] vooral jongeren mobiliseren om zich met de trein te verplaatsen, en aangezien voor telecomoperatoren 

vooral sms’ende jongeren een bron van inkomsten zijn, hoeft het niet te verbazen dat ook Proximus en 

Telenet in hun reclame soms de tussentalige kaart trekken [d][e]. 

[a] Nog een danske [HETPALEIS] 

[b] ONZE PETIT PLEZIERKES. [McDonald’s] 

[c] Komt-is-uit-uw-kot [NMBS] 

 

[d] Ça va, en met u? […]En gij, dikke gelukzak? […]”, “Ge 

had er moeten bij zijn. […]Hoe bedoelt ge, 

neerleggen? […]Ophangen, bedoelt ge? [Proximus] 

[e] AL 500.000 BELGEN KING & KONG! En gij nog niet? 

Dat fiksen we hier wel, jong [Telenet] 

Tot slot willen we nog één markant feit belichten: terwijl we zowel morfologische als fonetisch-fonologische 

tussentaalattestaties aantroffen, bleef de categorie van de syntactische tussentaligheden blanco. Het is gissen 

naar een verklaring, maar volgens ons zijn drie oorzaken waarschijnlijk. Ten eerste is duidelijkheid of 

eenvoud een centraal credo in de reclamewereld (Dahl 2002:54-55). Een consument heeft noch de tijd, noch 

de zin om een weinig transparante reclameboodschap te gaan ontcijferen. Waar een insijpeling van tussentaal 
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op morfologisch vlak, laat ons zeggen een alternatieve diminuering op -ke, de snelheid en correctheid 

waarmee een boodschap wordt gepercipieerd niet onmiddellijk hoeft af te remmen, is dat bij een boodschap 

die op grammaticaal vlak niet volledig voldoet aan de standaardnormen, bijvoorbeeld door een 

ongeoorloofde doorbreking van de V-pool, vermoedelijk wel het geval. Ten tweede lijkt het ons aannemelijk 

dat een tekstontwerper meer weerzin voelt bij de schriftuur van een syntactische tussentaligheid dan bij die 

van een morfologische: een suffix op -ke, -eke of -ske is snel ingepast, maar hoe je een breed publiek op een 

duidelijke manier moet confronteren met een subjectsreduplicatie of -retriplicatie, dat is waarschijnlijk een 

ander paar mouwen. Ten derde is het mogelijk dat een tekstontwerper vooral de morfologische 

tussentaalkenmerken als prototypisch voor spreektaal beschouwt, dat hij ze als meest gekend, bekend en 

gebruikt ervaart. 
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4. SLOTBESCHOUWING EN CONCLUSIES 

Aan het begin van deze paper haalden we twee quotes aan van respectievelijk Ludo Permentier en Mark 

Uytterhoeven, waarin beiden een lans braken voor de Nederlandse standaardtaal. Daarbij spraken ze zich ook 

uit over Vlaamse omgangstaal, een variëteit die zeer tegen hun zin steeds populairder en omnisituationeler 

aan het worden was en is. Beiden verwezen in hun pleidooi tegen het gebruik van die tussentaal 

oppositiegewijs naar de Nederlandse schrijftaal, die in elk geval standaardtalig zou zijn. Net omdat tussentaal 

niet kan worden geschreven, achtten ze het gebruik van dat soap-Vlaams in mondelinge 

communicatiesituaties volstrekt nutteloos en laakbaar. Zelf waren we echter niet volledig overtuigd van de 

correctheid van deze redenering, die o.i. op een bedenkelijke analogie is gestoeld. De uitspraken van beide 

autoriteiten inspireerden ons dan ook tot een zoektocht naar iets wat tot voor kort onbestaande leek: een 

geschreven tussentaal. 

Vooraleer we echt konden overgaan tot het eigenlijke onderzoek, was het uitermate belangrijk om stil te 

staan bij de hele context waarin tussentaal is ingebed. Immers: als we er inderdaad in zouden slagen een 

geschreven tussentaal aan te treffen, dan zou dat bijzonder relevant geweest zijn voor het hele 

tussentaaldiscours. Bovendien zou zo’n ontdekking ook veel zeggen over gewijzigde standaardtaal-

tussentaal-verhoudingen. De manier waarop Vlaanderen pas ettelijke eeuwen na Nederland een diepgaand 

standaardiseringsproces kende, droeg immers bij tot de heersende teneur in het tussentaaldiscours. De 

klassieke standaardiseringsideologie installeerde een vorm van oppositiedenken in Vlaanderen, een manier 

van redeneren die ook bij Permentier en Uytterhoeven nog zichtbaar is. Een indoctrinerende constante werd 

binnen die ideologie steeds weer gereproduceerd: standaardtaal is de onbetwiste, enige norm, en dialect en 

tussentaal vormen bedreigingen voor het bereiken van dat ideaal. Met stigmatiseringen van zowel tussentaal 

zelf als de gebruikers ervan, met cultuur- en tijdsgebonden iconiseringen – Vlaamse tussentaalsprekers zijn 

onverbeterlijke, stiekeme non-conformisten – en met tal van abnormaliseringen – Vlaanderen wordt een 

linguïstisch ontoegankelijke wildernis – werden dialecten quasi geëlimineerd, en tussentalen verketterd.  

Vandaag blijkt dat die agressieve strategie niet de beste optie was. In een overzicht van welke variëteiten op 

dit moment zoal worden gesproken in Vlaanderen, zagen we dat tussentaal is uitgegroeid tot dé 

omnisituationele taalvariëteit van het moment: vrijwel iedereen gebruikt het in vrijwel alle omstandigheden. 

In de schrijftaal daarentegen ligt het gebruik van standaardtaal wél voor de hand. Toch konden we ook hier 

drie domeinen beschrijven waarin een geschreven tussentaal zich manifesteert: het covert domein van de 

privécommunicatie (brieven en kattebelletjes), het domein van de semipublieke communicatie (Facebook en 

Twitter), en het overt domein van de publieke communicatie. Omdat we precies in dat laatste domein, dat 

miljoenen Vlamingen tegelijk bereikt, een geschreven standaardtaal verwachtten, zijn we net daar op zoek 

gegaan naar geschreven tussentaal. Als we die ook effectief konden identificeren, betekende dat 

mogelijkerwijs dat een grens werd overschreden. 
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Om een correcte weergave te krijgen van de mate waarin tussentaal infiltreert in de schrijftaal van publieke 

media, hebben we enorm veel materiaal in ons corpus opgenomen. Achtereenvolgens analyseerden we 24 

kranten, 20 tijdschriften, 20 stripverhalen, 20 televisie-uitzendingen en zowat alle reclameboodschappen die 

we toevallig opvingen. Behalve bijvoorbeeld overlijdensberichten, immobiliënnieuws en incidentele bijlagen 

lazen we elk stukje tekst van a tot z door, tot zelfs weerberichten en cartoons toe. Alles samen namen we op 

die manier handmatig 5119 bladzijden tekst en 920 minuten televisie door. Constant hielden we daarbij een 

referentiekader met 24 geselecteerde tussentaalkenmerken bij de hand, geënt op inventarissen en 

beschrijvingen van orale tussentaal, opgemaakt door autoriteiten ter zake (o.a. De Caluwe en Taeldeman, 

maar ook de Algemene Nederlandse Spraakkunst). Zowel het corpus als het referentiekader moesten ons in 

staat stellen antwoorden te vinden op de cluster aan vragen die in deze paper centraal stond:  

[1] Infiltreert in publieke media een homo- of heterogene, geschreven tussentalige variëteit?  

[2] In hoeverre kan er worden gesproken van een overlap met gesproken Verkavelingsvlaams?  

[3] Wie is de gebruiker van zo’n schrijftaal met tussentaalinfiltratie?  

[4] Waar precies is de schrijftaal vatbaar voor spreektalige kenmerken?  

[5] Hoe infiltreren tussentalige features op typografisch vlak in een standaardtalige omgeving?  

[6] Waarom wordt geschreven tussentaal gebruikt? 

Uiteraard lagen deze vragen niet voor de hand: in alle geschreven teksten die we onderzochten vormden 

tussentaalinfiltraties kruimels op de rok van de Nederlandse standaardtaal, wat meteen ook verklaart waarom 

we dit onderzoek omschreven als een niche- of margeonderzoek. Toch slaagden we erin een totaal van 1774 

tussentaalfeatures te detecteren, verspreid over elk onderzocht medium. Daaruit is gebleken dat er wel 

degelijk sprake is van een geschreven tussentaal. Meer nog: aangezien het systematisch dezelfde 

tussentaalkenmerken zijn die doorsijpelen in schrijftaal, kan zelfs gewaagd worden van een homogene 

geschreven tussentaal. Zowel in het krantencorpus en het tijdschriftencorpus als in het stripverhalencorpus, 

het ondertitelcorpus en het reclamecorpus is de morfologische tussentaalafdeling immers telkens met 

voorsprong de grootste categorie. Daartegenover staat dat syntactische tussentaalfeatures consequent minst 

voorkomen – enkel het krantenmateriaal wijkt daarvan af, met minder lexicale en fonetisch-fonologische 

tussentaligheden dan grammaticale. Meer in detail hebben we ontdekt dat een viertal kenmerken de absolute 

kern uitmaakt van geschreven tussentaal: het ge/gij-u-uw-systeem, de alternatieve diminuering op -ke, het 

alternatieve lidwoordgebruik en de alternatieve declinatie van adjectieven, possessieven en demonstratieven. 

Deze types blijken relatief frequent op te duiken, maar ook de manier waarop ze infiltreren is doorgaans 

consequent te noemen: in nagenoeg alle onderzochte media sijpelt ofwel één, ofwel meerdere van deze core 

types door, en bovendien blijken ook verschillende tokens binnen zo’n type vertegenwoordigd te zijn (denk 

bijvoorbeeld aan de alternatieve diminuering, die o.a. werd gebruikt bij entiteiten die [+animate] zijn, en bij 

niet-substantieven).  
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In hoeverre kan er nu worden gesproken van een overlap van geschreven tussentaal met een gesproken 

variant? Het referentiekader vormt hier een handig ijkinstrument: van de 24 typische kenmerken van 

gesproken tussentaal waarop we elk geschreven bericht hebben gescreend, zijn er 20 in meer of mindere 

mate aangetroffen. Naast de 4 centrale kenmerken die we zonet aanstipten, blijken ook 16 perifere 

tussentaalkenmerken te infiltreren in schrijftaal. Onder meer alternatief gebruikte werkwoordsvormen van 

zijn, substandaardtalige lexemen of uitdrukkingen, en apo- of syncopes van lege woorden dringen geregeld 

door in schrijftaal. De enige types die we nergens aantroffen, zijn de volgende: een versterkend of expletief 

dat bij voegwoorden, voornaamwoorden en bijwoorden; het alternatieve gebruik van als i.p.v. toen; de 

invoeging van n voor een initiële vocaal in een werkwoord of substantief; het gebruik van een progressieve 

assimilatie waar een regressieve sandhi hoort. Gezien het feit dat we in tamelijk diverse media heel veel en 

bovendien erg verschillende tekstsoorten hebben geanalyseerd, kan toeval worden uitgesloten: de 4 

genoemde kenmerken maken geen deel uit van geschreven tussentaal. Geschreven omgangstaal overlapt dus 

wel in hoge mate, maar niet volledig met de spreektalige variant.  

Een logische volgende vraag betrof de precieze gebruikers van dat geschreven soap-Vlaams. Voor een 

antwoord op die kwestie diende in elk van de onderzochte media een preliminair onderscheid te worden 

gemaakt tussen twee verschillende niveaus. Of het nu gaat om kranten, tijdschriften, stripverhalen, 

ondertitels of reclameboodschappen, het is immers telkens een journalist, reporter, redacteur, stripauteur, 

ondertitelaar of copywriter die uiteindelijk de beslissing neemt geschreven tussentaal op te nemen. Wie dan 

van die schrijftalige omgangstaal werd voorzien, hoefde echter niet per se de schrijvende autoriteit zelf te 

zijn: ook geïnterviewden en lezers bijvoorbeeld kwamen daarvoor in aanmerking. Uit de analyse van alle 

media blijkt nu dat het hoofdzakelijk mannen zijn die fungeren als gebruikers van geschreven tussentaal. Een 

mogelijke verklaring daarvoor ligt in de suggestie dat vrouwen taalgevoeliger zijn, en dat ze om die redenen 

veeleer de prestigieuze standaardtaal verkiezen boven de vaak gecontesteerde tussentaal. Wat de precieze 

identiteit van de tussentaalgebruiker betreft, merken we in de verschillende media een grote veelzijdigheid 

op, te danken aan de erg diverse aard van elk van die media. In het kranten- en reclamecorpus bijvoorbeeld 

blijken het vooral schrijvende autoriteiten zelf te zijn die zich bedienen van geschreven tussentaal. In 

tijdschriften daarentegen vormen de geïnterviewden de grootste groep tussentaalgebruikers, terwijl het in 

stripverhalen en televisieprogramma’s voornamelijk fictieve personages zijn die een schrijftalige tussentaal 

in de mond gelegd krijgen. Tot slot spraken we ons ook uit over het sociaal-economische profiel van de 

tussentaalgebruiker, en hier lijkt opnieuw wel een consensus te bestaan: in het algemeen worden vooral 

‘gewone’ mensen van geschreven tussentaal voorzien, d.w.z. personen met een neutraal sociaal-economisch 

profiel. 

De zoektocht naar de vraag waar geschreven tussentaal precies infiltreert, bracht ons voornamelijk tot het 

inzicht dat zo’n doorsijpeling erg diepgaand en uiteenlopend plaatsvindt. Zo leerde de analyse van het 

kranten- en tijdschriftencorpus alvast dat ook in de koppen van artikels en interviews tussentaal wordt 

ingezet, al dan niet als eye-catcher. Binnen het krantencorpus zelf waren vooral artikels met een politieke 
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lading vatbaar voor tussentaal, terwijl in het tijdschriftencorpus hoofdzakelijk interviews zonder duidelijke 

nieuwswaarde infiltratie kenden (roddelpraatjes en societynieuws). Verder bleken Gazet van Antwerpen en 

Het Laatste Nieuws de hoogste tussentaaldichtheid te kennen van alle kranten, terwijl De Standaard minst 

insijpeling liet optekenen. Dag Allemaal was het meest tussentalige tijdschrift, Flair en Libelle waren de 

meest standaardtalige dagbladen. De habitat van geschreven tussentaal strekt zich verder ook uit over 

tekstballonnen en ondertitels. Binnen het stripverhalencorpus viel vooral op dat enerzijds de stripreeks rond 

Urbanus enorm veel omgangstaal bevat, en dat anderzijds de oorspronkelijk Franstalige beeldverhalen 

nauwelijks infiltratie vertonen, mogelijk wegens het grote aantal Nederlandse vertalers – d.w.z. 

tussentaalleken – dat werkzaam is in die bepaalde sector. Wat het ondertitelcorpus betreft kwamen we tot de 

bevinding dat Canvas minst tussentaal gedoogt, terwijl 2be dat geschreven soap-Vlaams lijkt te omarmen. 

Ook viel nog op dat open subtitels meer tussentaal bevatten dan gesloten ondertitels, en dat 

fictieprogramma’s ook op geschreven vlak tussentaliger zijn dan entertainmentprogramma’s. Tot slot blijkt 

ook reclame vatbaar te zijn voor de infiltratie van Vlaamse omgangstaal, en dit in alle geledingen: tv-spots 

die inspelen op de emoties van de consument, affiches, advertenties, internetreclames, zelfs bierviltjes en 

brieven van commerciële aard staan bloot aan geschreven tussentaal. 

Een algemene constatatie m.b.t. de typografische manier waarop geschreven tussentaal zich een plaats weet 

te verwerven te midden van een standaardtalige context, is dat zo’n infiltratie veelal ongemerkt gebeurt. Daar 

komt nog bij dat wanneer geschreven tussentaal wél vormelijk wordt geïsoleerd, het in veel gevallen een 

systematische reproductie betreft. Het gevolg is dat we sceptisch mogen zijn bij de redenen die aan de basis 

liggen van een markering: hoogstwaarschijnlijk is tussentaal in een aantal gevallen gemarkeerd net omdát het 

een vaste verbinding, naam of titel betreft, en niet omdat daarin toevallig soap-Vlaams is geïnfiltreerd. Een 

tweede vaststelling is dat markeringen erg inconsequent worden doorgevoerd: geheel willekeurig lijkt een 

schrijvende autoriteit kenmerk A wél, en kenmerk B niet vormelijk te isoleren. Een extra bewijs van die 

willekeur vinden we over de grenzen van de onderzochte media heen: in het krantencorpus wordt 

voornamelijk de alternatieve diminuering gemarkeerd, in het tijdschriftencorpus vooral de alternatieve 

reflexiva, de enclitische versmelting, de subjectsreduplicatie en de voicing van t, in het stripverhalencorpus 

vooral de apocope van lege woorden… Kortom: onregelmatigheid troef. De consistentie die ontbreekt in de 

eigenlijke aanduiding van tussentaal, is er dan weer wel in de manier waarop omgangstaal wordt 

gemarkeerd: bijna steeds gebruikt men daarvoor een cursivering of aanhalingstekens, in een enkel geval ook 

wel eens vet of de Latijnse toevoeging sic. Het feit dat de overgrote meerderheid van de gedetecteerde 

tussentaalfeatures infiltreert in exact dezelfde typografie als de standaardtalige context, wekt het vermoeden 

dat lezers in die mate voeling hebben met een geschreven tussentaal, dat een vormelijke aanduiding daarvan 

niet langer hoeft. 

Tot slot rest nog de vraag waarom geschreven tussentaal in bepaalde tekstplaatsen wordt verkozen boven een 

standaardtalig pendant. Ook hier diende bij elk medium een preliminair onderscheid te worden gemaakt: 

aangezien steeds een journalist, reporter, redacteur, stripauteur, ondertitelaar of copywriter de 
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eindverantwoordelijke is voor tussentaalinfiltratie, moet er ook een gefundeerde reden voor dat 

tussentaalgebruik zijn. Stuk voor stuk zijn deze personen immers capabel om taaluitingen te produceren in 

vlekkeloze standaardtaal, vaak in tegenstelling tot bijvoorbeeld geïnterviewden of lezers, die zowel 

geïntendeerd als niet-geïntendeerd gebruik kunnen maken van Vlaamse omgangstaal. In het algemeen 

konden we steeds wijzen op de marker- en stylization-theorie van Vandekerckhove & Nobels (2010): om 

zichzelf of anderen een specifieke schrijf- of spreekstijl toe te eigenen, kan men ervoor opteren geschreven 

tussentaal te gebruiken. Daarnaast blijkt een schrijftalige omgangstaal o.a. ook te worden ingezet ter wille 

van de couleur locale, ter wille van het doelpubliek of de specifieke afzetmarkt, ter wille van de sensitief-

auditieve perceptie, en ter wille van de amusementswaarde. Tot slot vonden we ook telkens drie criteria die 

kunnen verklaren waarom enerzijds morfologische tussentaligheden erg frequent voorkomen, en waarom 

anderzijds syntactische of fonetisch-fonologische features grotendeels afwezig lijken: het schriftbeeld van 

een feature, de prototypiciteit ervan, en de verwachte perceptiesnelheid van de lezer. 

Dit gezegd zijnde, willen we – vooraleer we nog enkele laatste suggesties formuleren voor bijkomend 

onderzoek – de cijfermatige gegevens van alle subcorpora samen nog meegeven. Op bladzijde 159 staan alle 

aangetroffen tussentaalfeatures opgelijst per type. Op bladzijde 160 is alle informatie opgenomen m.b.t. de 

gebruiker van tussentaal, het soort bericht en het katern waarin tussentaal verschijnt, en het aandeel 

gemarkeerde/niet-gemarkeerde features.     
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5. SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK 

We zijn niet op de hoogte van een gelijkaardig onderzoek dat al eerder zou zijn uitgevoerd, en dus trekt ‘Een 

grens overschreden? Geschreven tussentaal in publieke media’ een nieuw blik open uit het schap van het 

tussentaaldiscours. Hoewel we geloven dat we deze paper met een weidse blik hebben aangevat, zijn we er 

stellig van overtuigd dat binnen dit onderzoeksdomein nog veel meer uit te pluizen valt. Allereerst biedt zich 

dan een diachrone studie aan, die de synchrone resultaten die wij hier bekwamen mogelijk in een nieuw licht 

kan plaatsen. Het kan uitermate interessant zijn om na te gaan waar geschreven tussentaal eigenlijk vandaan 

komt, en op welk moment zo’n schrijftalige omgangstaal op grote schaal is beginnen infiltreren in 

standaardtalige contexten. Tegelijk kan dan worden gezocht naar katalysatoren, rolmodellen die op een 

bepaald moment de regels van de standaardtaal zijn beginnen overschrijden en daarin navolging hebben 

gekregen. Bijvoorbeeld is het goed mogelijk dat het met name de reclamesector is die in het verleden 

pionierswerk heeft verricht inzake het gebruik van geschreven tussentaal: het taalgebruik van die sector 

beantwoordt immers in hoofdzaak aan een eigen commerciële logica, die niet per se geconformeerd hoeft te 

zijn aan de regels van de Nederlandse standaardtaal. 

Ook perceptieonderzoek dient zich aan. Zelf opperden we al de suggestie dat de meerderheid van de 

tussentaalfeatures die we aantroffen niet gemarkeerd is, omdat een leespubliek al een zekere voeling heeft 

met geschreven tussentaal, en bijgevolg eigenlijk weinig nood heeft aan een vormelijke isolatie ervan. Hoe 

een lezer van een krant, tijdschrift of strip echter denkt over het verschijnen van soap-Vlaams in zijn lectuur, 

is tot dusver onontgonnen terrein. Wordt geschreven omgangstaal in kranten op dezelfde manier 

gepercipieerd als geschreven omgangstaal in de ondertitels van een televisieprogramma? Wordt een 

schrijftalige tussentaal überhaupt opgemerkt in een standaardtalige context? Zijn de bevoegde instanties op 

de hoogte van het feit dat tussentaal doorsijpelt in de teksten die ze verspreiden, en zo ja, welke mening heeft 

men daarover? 

Ten derde kan de rol van het publiek nog op twee andere manieren worden onderzocht. Op de vraag waarom 

een geschreven tussentaal in gebruik genomen wordt, suggereerden we al dat een directe gerichtheid op een 

specifieke doelgroep een bepalende factor is: De Standaard is de meest standaardtalige krant van ons corpus, 

en net dit dagblad trekt relatief gezien het hoogste aantal kaderleden aan. Het Laatste Nieuws is de meest 

tussentalige krant, en trekt op zijn beurt relatief gezien het hoogste aantal arbeiders aan. Het zou interessant 

zijn er de internetfora van elke krant op na te slaan, en uit te pluizen in hoeverre er parallellen bestaan tussen 

het tussentaalgebruik van bijvoorbeeld de lezers van Het Laatste Nieuws, en het tussentaalgebruik in die 

krant zelf. Ter voorbereiding van ‘Een grens overschreden? Geschreven tussentaal in publieke media’ namen 

we in deze zelf al eens vluchtig poolshoogte, en een dergelijk verband lijkt wel degelijk te bestaan. Daarnaast 

kan de rol van het publiek ook volledig anders uitgespeeld worden. Zo kan de uitwerking, het effect van 

geschreven tussentaal in publieke media op een publiek worden nagegaan. Heeft het letterlijk zien van 

tussentaal een impact op de beheersing van zowel gesproken als geschreven standaardtaal? 
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Tot slot kan dit onderzoek ook over de landsgrenzen heen worden getrokken. Vlaamse omgangstaal wordt 

vaak in één adem genoemd met Poldernederlands, een nochtans volledig andere taalvariëteit uit Nederland, 

die echter eveneens als substandaardtalig wordt beschouwd. Het kan boeiend zijn om zich te vergewissen 

van de mate waarin ook Nederlandse publieke media eventueel worden blootgesteld aan de plaatselijke niet-

standaardtalige, geschreven variëteiten. Is ook daar sprake van infiltratie van spreektaal in schrijftaal, en 

gebeurt zoiets in dezelfde mate als hier in Vlaanderen? Met name zou een dergelijk onderzoek interessant 

kunnen zijn, omdat het mogelijk parallellen oplevert tussen naties die eenzelfde cultuurtaal delen, maar er 

een verschillende standaardiseringsachtergrond op na houden. 
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BIJLAGEN 

 

Zie aparte bundel: “Een grens overschreden? Geschreven tussentaal in publieke media. Bijlagen”. 

 



 


