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 Ook zij gebruiken de term ‘regiolecten’ om de tussenvariëteiten in de
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eren, passen de jongeren in de andere regio’s volgens De Caluwe (2009:21) geen
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als “” (Van Istendael, 1993: 116) en “” (Geeraerts, 1999: 232)

          

“”, dat hij verwijt een gebrek aan cultuur te hebben, en De Caluwe (2006: 23)

noemt het een “gedrocht, een talig onding”. Die negatieve houding steunt 
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       van die ‘mislukking’ beschouwt

  



“Wat het taalgedrag 

waar taalbeleidsmensen meer en meer standaardtaal zouden willen horen. […] Wat de



          

” (De Caluwe, 2009: 9)
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 apocope (‘

’, ‘’, ‘’), apocope en syncope bij korte functiewoorden (‘’, ‘’,

‘’) en een geapocopeerde eindschwa voor een vocaal (‘z(e) is’, ‘w(e) (h)ebben’, ‘d(e)

eerste’ 

(‘die gewoonten is verkeerd’, ‘ik werkten altijd te veel’) en een progressieve assimilatie (‘

moet ta niet toen’, ‘met tie schoenen’      





 plaatsen (‘terven’ ‘o’).



van lidwoorden (‘den auto’, ‘ne mens’

gebruik van ‘gij’ en de bijhorende objectsvorm ‘u’. Ook de substitutie van ‘’ door ‘zijt’ 



 

ef van ‘zijn’, diminutieven op ke (‘boekske’, ‘zoeteke’

‘hij houdt hem stil’

            

‘ik zien’ ‘hij zie’

         



 ‘ik zie nie goe nie meer’ en ‘ik zou dat

niemand niet aanraden’        

maken van ‘dat’ na voegwoorden (‘ wie dat zij zijn?’), het negatiepartikel ‘niet’ rechtser

plaatsen in de woordvolgorde (‘ik kan dat zo snel niet doen’ en ‘als’ in plaats van ‘wanneer’

gebruiken als voegwoord van tijd (‘als ik hem hoorde, ben ik…’). Bovendien worden de

 

‘om’ maar door ‘van’ en ‘voor’ (‘ik smeekte voor mij gerust te laten’

(2006: 21) daar nog subjectsreduplicatie (‘ik ebekik’      

persoonlijk voornaamwoorden (‘weette nog’     

eindgroep (‘da gij u daar geen zorgen moet over maken’



(‘dat zou moeten onderzocht worden’



      

  ‘goesting’ en ‘’ – terwijl woorden als ‘klappen’ 

het label ‘gewestelijk’ vallen (De Schryver, 2012), anderzijds bestaat er geen duidelijk criterium



  















 













       



gebruik van ‘gij’ met ‘u’ als objectvorm

‘zijt’ als imperatief van zijn.
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overtollig en versterkend gebruik van ‘dat’ na voegwoorden

‘niet’ als negatiepartikel verder geplaatst in de zin

‘van’ of ‘voor’ gevolgd door teinfinitief en beknopte bijzin in plaats van ‘om’

‘als’ gebruikt als voegwoord van tijd

‘dat’ als betrekkelijk voornaamwoord na de





 





het gebruik van woorden als ‘schoon’ (‘mooi’), ‘klappen’ (‘praten’), ‘’

(‘dadelijk’), ‘dat doet ’ (‘dat doet pijn’), ‘weeral’ (‘alweer’)
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sfeer en toon van het fragment zijn redelijk neutraal en op enkele ‘euh’ 



[…] Ik zit hier nie    

 . En daar heb ik euh een jaar lang met… met mensen aan 
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Informant A: ‘[…] 

ze heel erg moeilijk.’

Informant D: ‘[…]         

problematiek.’

   

   

    



       



             

  in termen van ‘proberen’.



Informant B: ‘ […]’

Informant D: ‘In de klas wel. Dat probeer ik toch. […]’

Informant E: ‘Ik probeer dat wel te doen. […]’

        

  

              

             

 



 



Informant A: ‘[…] Als ik eens een mopje maak, is d



lesgeven, probeer ik Standaardnederlands te spreken.’

 ‘Ik heb een tijdje geleden de test van De Standaard gedaan en toen

 

veel tussentaal buiten de klas.’

Informant E: ‘Ik vraag me dan soms af of ik zelf wel perfect AN spreek […]’

             

           

              

  



Informant A: ‘Ja, dan is dat sowieso tussentaal. Ik ben ook een jonge leerkracht

            

 […’

 B: ‘Ja, als ze met een probleem komen, zeg ik bijvoorbeeld ‘ge’, omdat

dat de afstand een beetje verkleint.’



Informant C: ‘[…] Het gebeurt dat ik stemmetjes en typetj

vlotter te verteren. Dan speel ik wel met registers.’
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