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I. INLEIDING 

I.1 Opdracht 

In mei 2009 gaf De Nederlandse Taalunie in Den Haag aan Trendbox 
BV in Amsterdam Zuidoost opdracht tot het uitvoeren van een 
onderzoek met als onderwerp Taalvariatie. 

I.2 Achtergronden en doelstelling 

De Nederlandse Taalunie is de beleidsorganisatie waarin Nederland, 
België en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse 
taal, taalonderwijs en letteren. In het kader van het Verdrag inzake de 
Nederlandse Taalunie ontwikkelen Nederland en Vlaanderen op deze 
terreinen al vanaf 1980 gezamenlijk beleid. Sinds 2004 is Suriname 
geassocieerd lid van de Taalunie, en is het land betrokken bij een groot 
aantal projecten. De Taalunie richt zich op het Nederlands binnen 
zowel als buiten haar taalgebied.  

Op 9 september 2005 bracht de Nederlandse Taalunie, ter ere van 
haar vijfentwintigjarig jubileum, voor het eerst Taalpeil uit. Taalpeil is 
een periodieke uitgave in de vorm van een krant, bedoeld om feiten, 
meningen en cijfers over de Nederlandse taal aan een breed publiek 
aan te bieden en de interesse voor het Nederlands te ontwikkelen. In 
Taalpeil 1 werd aandacht besteed aan het gebruik van het Nederlands 
(nu en in de toekomst) op de werkvloer, in de thuissituatie, in de media 
en op internet. In de tweede editie van Taalpeil, verschenen in 
november 2006, stond het onderwerp lezen in de vrije tijd centraal. 
Taalpeil 3 (november 2007) stond in het teken van het onderwijs 
Nederlands in het Nederlandse taalgebied. In Taalpeil 4 (november 
2008) werd ingegaan op het thema burger, taal en overheid. 

De inhoud van elk van de kranten bestond uit interviews, citaten, 
illustraties, columns, cartoons en gedichten, en uit resultaten verkregen 
via onderzoek onder consumenten. Trendbox was verantwoordelijk 
voor de uitvoer en rapportage van het consumentenonderzoek voor de 
eerste, tweede en vierde editie van Taalpeil, en werd ook gevraagd om 
het onderzoek voor Taalpeil 5 voor haar rekening te nemen. Het 
centrale thema is deze keer taalvariatie. Met het begrip taalvariatie 
wordt bedoeld: de verschillende varianten van de Nederlandse taal, 
van het standaard AN via omgangstaal en regionale taal tot en met 
lokale dialecten.  
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Doelstelling van dit onderzoek was om informatie te verzamelen over 
met name de navolgende punten: 

� In welke situaties worden welke taalvarianten gebruikt?  

� Hoe verhoudt zich dat in verschillende generaties? 

� In hoeverre heeft men meer of juist minder behoefte aan 
taalvariatie op tv? 

� Hoe denkt men over het bestaansrecht van dialecten? 

� Hoe oordeelt men over (de invloed van) sms-taal? 

� Hoe oordeelt men over (de invloed van) straattaal? 

� In hoeverre beschouwt men Nederlands, Vlaams en Surinaams als 
evenwaardige talen? 

� In hoeverre hebben elk van deze talen recht op een bijzondere 
positie? 

� Waar wordt het mooiste Nederlands gesproken? 

� Wie spreekt op tv het mooiste Nederlands? 

� Welke beschrijving kent men toe aan verschillende, regionaal 
bepaalde vormen van het Nederlands en hoe waardeert men deze?  

� Varieert men zelf met taal in de zin dat men zelf woorden verzint 
voor de eigen (micro) omgeving? 

I.3  Doelgroep 

Het veldwerk voor dit onderzoek werd uitgevoerd onder 
representatieve steekproeven uit de populatie van achttien jaar en 
ouder in Nederland en Vlaanderen. Suriname viel vanwege de geheel 
andere taalproblematiek die in dat land speelt buiten het bestek van dit 
onderzoek.  
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I.4 Steekproefomvang en samenstelling 

Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de steekproef 
speelde minimaal een viertal belangrijke criteria een rol. In enigszins 
willekeurige volgorde waren dat de navolgende. 

� De totale steekproef diende representatief te zijn, of gemaakt te 
kunnen worden, voor het universum waaruit de doelgroep van dit 
onderzoek bestaat. Dit universum werd gevormd door de 
Nederlandstalige populatie in Nederland en Vlaanderen van 
achttien jaar en ouder.  

� De totale steekproef diende dusdanig van samenstelling en omvang 
te zijn, dat uitspraken over de deelpopulaties (Nederland en 
Vlaanderen) in statistisch opzicht mogelijk en verantwoord zouden 
zijn. Onze ervaring leert bovendien dat juist verschillen tussen dit 
soort groepen het in de media “goed doen”. 

� De totale steekproef diende dermate groot in omvang zijn, dat deze 
zou voldoen aan het criterium dat diverse media hanteren voor 
publicatie van gegevens uit steekproefonderzoek. Deze grens ligt 
bij minimaal n=500 respondenten.  

� De samenstelling van de totale steekproef diende getalsmatig min 
of meer in overeenstemming te zijn met het belang dat de 
deelpopulaties in het grote geheel der Nederlandstalige bevolking 
hebben.  

Op basis van deze criteria werd besloten tot ondervraging van n=500 
Nederlanders en n=300 Vlamingen. Beide steekproeven zijn groot 
genoeg om op individueel niveau over te kunnen rapporteren, en om 
daarbinnen naar bepaalde doelgroepen te segmenteren. Door 
herweging, in de verhouding 72% (Nederland) vs. 28% (Vlaanderen), 
kan ook een voor het gehele taalgebied representatieve rapportage 
worden samengesteld. 
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I.5 Methode       

Ten tijde van de eerste editie van Taalpeil behoefde de keuze voor de 
online aanpak nog de nodige uitleg en argumentatie. Anno 2009 is dat 
ons inziens nauwelijks nog het geval, mede omdat de 
internetpenetratie in Vlaanderen sindsdien fors is gestegen. In 
Nederland, waar de internetpenetratie destijds al bijna 80% bedroeg, is 
online onderzoek inmiddels de meest gangbare wijze van 
dataverzameling geworden.  

Besloten werd daarom om het veldwerk in beide landen online uit te 
voeren, vanwege pragmatische redenen als budget en doorlooptijd 
maar ook omdat er geen belangrijke inhoudelijke bezwaren aan 
kleven. Bij online onderzoek wordt de vragenlijst door respondenten 
achter hun eigen computer ingevuld. Aan potentiële respondenten 
wordt een e-mail verstuurd met daarin, naast een korte uitleg over het 
onderzoek, een hyperlink met een uniek password. Daarmee krijgen 
ze éénmalig toegang tot de vragenlijst. Mede door deze link en de 
beveiliging daarvan is het uitgesloten dat anderen dan de geselecteerde 
respondenten de kans krijgen de vragenlijst in te zien.  

I.6 Steekproefbron 

De steekproef voor het onderzoek in Nederland werd ontleend aan 
Het Nationale Panel™.Dit is het “access panel” van Trendbox waarin 
een landelijk representatieve steekproef van ruim 20.000 personen zijn 
verzameld die hebben aangegeven van tijd tot tijd en tegen een 
geringe vergoeding aan onderzoek van Trendbox te willen meewerken. 
Ruim tweederde van dit panel is voor online onderzoek beschikbaar. 
De steekproef in Vlaanderen werd ontleend aan het access panel van 
onze lokale onderzoekspartner.  

Panelonderzoek is het antwoord op de steeds toenemende non respons 
op onderzoek in geval van willekeurig getrokken steekproeven, 
waardoor representativiteit nauwelijks meer gegarandeerd kon worden. 
Dankzij de panelkennis van onze voormalige moedermaatschappij 
was Trendbox aan het eind van de jaren negentig in Nederland 
voorloper op het gebied van panelonderzoek. Inmiddels werken de 
meeste bureaus met een consumentenpanel ten behoeve van 
marktonderzoek. 
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I.7 Veldwerk 

Het veldwerk vond plaats in de laatste week van mei en de eerste 
week van juni 2009. In totaal werden n=806 vragenlijsten ingevuld, 
n=500 in Nederland en n=306 in Vlaanderen. De response bedroeg in 
Nederland 55%, in Vlaanderen 43%.  

I.8 Vragenlijst          

De gehanteerde vragenlijst werd opgebouwd aan de hand van de 
vraagpunten zoals geformuleerd in paragraaf I.2, en is als bijlage aan 
dit rapport toegevoegd. De gemiddelde invultijd bedroeg circa tien 
minuten. 

I.9  Rapportage  

De rapportage van dit onderzoek vindt plaats in de vorm van een 
tekstuele samenvatting van de belangrijkste uitkomsten, inclusief 
conclusies. Deze samenvatting wordt aangevuld met een 
verantwoording van het onderzoek, en een complete tabellenset met 
daarin de meest relevante uitsplitsingen naar doelgroepen. De ruwe 
data van het onderzoek in Nederland werd voorafgaand aan 
verwerking herwogen naar de landelijke verhoudingen. Dit gebeurde 
aan de hand van de Gouden Standaard, de branchebrede norm voor 
steekproefweging. In Vlaanderen werd een naar geslacht, leeftijd en 
regio gequoteerde steekproef uitgezet.  

Trendbox houdt zich aan de leveringsvoorwaarden zoals geformuleerd 
door de Research Keurmerkgroep, de groep van ISO gecertificeerde 
marktonderzoekbureaus die op haar beurt onderdeel vormt  van de 
branchevereniging MOA.nl. Als lid van ESOMAR, de internationale 
vereniging van marktonderzoekers, onderschrijft Trendbox de 
richtlijnen ten aanzien van de uitvoer van veldwerk voor 
steekproefonderzoek. Daarmee wordt ook de volstrekte anonimiteit 
van respondenten gegarandeerd. 

Amsterdam Zuidoost, juni 2009 

TRENDBOX B.V. 

 
 
Ruurd Hielkema  
(Directeur)  
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II. CONCLUSIES  

In deze paragraaf worden de ons inziens belangrijkste conclusies van 
dit onderzoek weergegeven. 

Taalvariatie in uw leven 

Burgers maken in verschillende situaties gebruik van verschillende 
taalvarianten. Gemiddeld beheerst men dan ook meer dan één variant: 
2.5 in Nederland, 2.6 in Vlaanderen. Bijzonder is dat geen enkele van 
de vier aangeboden soorten door de totale populatie in Nederland of 
Vlaanderen beheerst wordt. Dat alleen al maakt het handig dat een 
individu meer varianten beheerst.  

Dat taal een levend organisme is, blijkt uit de anno 2009 gehanteerde 
varianten. Er is van generatie op generatie sprake van een geleidelijke 
ontwikkeling, van regionale taal of dialect naar omgangstaal of 
standaardtaal. In Nederland is die ontwikkeling al veel verder dan in 
Vlaanderen, waar ook in het eigen gezin nog vaker een regionale taal 
of dialect wordt gesproken (56%) dan omgangstaal of standaardtaal 
(41%). In Nederland wordt thuis in precies een kwart van de gevallen 
regionale taal of dialect gesproken, tegen 71% standaard- of 
omgangstaal.  

Het gebruik van de verschillende taalvarianten is zowel leeftijd- als 
situatieafhankelijk. In Nederland lijkt de ontwikkeling, zeker in eigen 
kring, vooral te gaan van standaardtaal (bij ouderen) naar omgangstaal 
(bij jongeren). In Vlaanderen maakt het dialect meer en meer plaats 
voor regionale taal of omgangstaal. 

Regiotaal en dialecten 

Vlamingen en Nederlanders hebben maar in beperkte mate problemen 
om elkaars (omgangs)taal te begrijpen, zoals die in 
televisieprogramma’s gebruikt wordt. De behoefte aan meer regiotaal 
in tv-programma’s is in Nederland zeer beperkt; in Vlaanderen stelt 
eenderde van de populatie daar wel prijs op. Vlamingen hebben echter 
ook in meerderheid een voorkeur voor een tv-presentator met een 
neutrale dictie, een kwestie die Nederlanders in elk geval minder 
bezighoudt. Binnen dit soort discussies erkennen beide populaties 
echter volmondig het bestaansrecht van dialecten. Volgens zowel 
Nederlanders als Vlamingen behoeven deze zeker niet te verdwijnen.  
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Sms-taal en straattaal 

De verkorte schrijfwijze in (bijvoorbeeld) sms-berichten is bij eenderde 
van zowel de Vlamingen als de Nederlanders inmiddels ingeburgerd. 
Dat sms-taal op school een apart ‘vak’ zou moeten worden, wordt 
echter afgewezen – je leert het zo wel, lijkt de gedachte. Bovendien 
meent tweederde dat sms-taal voor jongeren een reële bedreiging 
vormt voor de beheersing van de Nederlandse schrijfkunst. Naar die 
kunst moet op school dus de aandacht maar uitgaan – zeker omdat 
eenderde van de  steekproef openlijk twijfelt aan het vermogen van 
leraren om correct Nederlands te spreken.  

Ook straattaal vormt volgens de populaties in beide landen een reële 
bedreiging voor het Algemeen Nederlands, maar minder dan sms-taal. 
Het zijn vooral de Nederlanders die zich over de populariteit van deze 
nieuwe variant zorgen maken. Rechtvaardiging daarvoor komt zeker 
niet alleen voort uit de liefde voor zuiver en helder Nederlands: 
eenderde van de Nederlanders stelt, de straattaal van jongeren niet te 
begrijpen. Jongeren zelf bagatelliseren dat probleem: van hen meent 
slechts 5% dat hun straattaal onbegrijpelijk of ontoegankelijk is.    

Verscheidenheid of eenvormigheid? 

Opmerkelijk is dat slechts een minderheid van iets meer dan veertig 
procent meent dat de drie hoofdvarianten van het Nederlands 
gelijkwaardig zijn. Het is daarbij niet per definitie gezegd dat men de 
eigen variant superieur acht aan de andere: mogelijk liggen evidente 
verschillen in uitspraak of woordkeus aan dat oordeel ten grondslag. 
Het bestaansrecht van Nederlands, Vlaams en Surinaams Nederlands 
wordt in elk geval wel volmondig erkend, zo goed als dat gold voor 
dialecten. En 75% tot 80% heeft geen probleem met de verschillende 
vormen van het Nederlands, zo lang we elkaar maar blijven verstaan. 
Het streven naar meer eenheid in taal heeft geen prioriteit. Beter is te 
vermijden dat er nog meer diversiteit komt – opdat we elkaar blijven 
verstaan. Daar vindt denkelijk ook de gedeeltelijke aversie tegen 
straattaal haar oorsprong.  

Mooipraters 

Getalsmatig zijn Philip Freriks en Martine Tanghe de tv-
persoonlijkheden van wie men het Nederlands het meest waardeert. 
Bij nader inzien is het begrip ‘Het mooiste Nederlands’ mogelijk wat 
ambigue – het gaat hier immers niet zonder meer om personen die in 
staat zijn om zelf datgene wat ze willen communiceren te vangen in 
mooie, heldere eigengemaakte zinnen. Want ze lezen voor, van de 
autocue. Het gaat waarschijnlijk deels ook om de dictie en de 
duidelijkheid. 
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Hoe klinkt het Nederlands van... 

Nederlanders laten zich in algemene zin zeer positief uit over Vlaams 
Nederlands. Ze vinden deze taal plezierig, vermakelijk, aangenaam, 
lief/schattig en keurig/netjes. Een zwartkijker zou in deze kwalificaties 
iets neerbuigends kunnen bespeuren, maar de intentie achter het 
oordeel lijkt ons toch vooral positief. Vlamingen kenschetsen het 
Nederlandse Nederlands primair als hoogmoedig, en dat moet toch 
een waardeoordeel zijn. Positiever zijn hun keuzes voor plezierig, 
vermakelijk, sappig (?) en keurig, netjes. 

Ruim eenderde van de Vlamingen heeft onvoldoende kennis van het 
Surinaamse Nederlands om deze variëteit te kunnen beoordelen, en 
dat beïnvloedt de hoogte van de scores op de andere kenmerken 
vanzelfsprekend in sterke mate. Toch kent de top drie van kwalificaties 
in beide landen dezelfde, goeddeels positief te interpreteren 
onderdelen over Surinaams Nederlands: plezierig, vermakelijk, vreemd 
en sappig. 

Mooi & minder mooi Nederlands Nederlands 

Volgens de Nederlandse steekproef wordt in Haarlem het mooiste 
Nederlands gesproken; Noord-Brabant en Noord-Holland volgen op 
korte afstand. De belangrijkste positieve kenmerken van de mooiste 
vorm van het Nederlandse Nederlands zijn gemiddeld genomen 
primair aangenaam en duidelijk/helder, secundair keurig/netjes en 
plezierig/vermakelijk. Men waardeert de taal zoals die in Haarlem 
gesproken wordt vooral omdat het keurig/netjes en duidelijk/helder 
Nederlands is. De waardering voor het (Noord-) Brabants komt veel 
meer voort uit het aangename en plezierige karakter van deze tongval. 

Het minst mooie Nederlands wordt volgens de Nederlandse steekproef 
gesproken in Friesland, gevolgd door Amsterdam. De  taal van de 
noordelijke provincies wordt sowieso weinig gewaardeerd; dat geldt 
ook voor de taal in het uiterste zuiden. Nederlanders waarderen 
bepaalde talen en tongvallen vooral minder omdat men ze vreemd 
vindt, plat/vulgair, hoogmoedig en/of brutaal. Het Fries wordt door hen 
die deze taal niet waarderen vooral gezien als vreemd en stijf, het 
Amsterdams geldt voor de criticasters van deze tongval als plat/vulgair,  
brutaal  en hoogmoedig. 
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Mooi & minder mooi Vlaams Nederlands 

Het Vlaams dat in de provincie Antwerpen wordt gesproken, wordt in 
Vlaanderen het meest gewaardeerd, maar de verschillen met de 
provincie Oost-Vlaanderen en Gent zijn relatief beperkt. Positieve 
taalkenmerken zijn voor Vlamingen gemiddeld genomen primair 
aangenaam en plezierig/vermakelijk, daarna sappig en duidelijk/ 
helder. De taal zoals die in de provincie Antwerpen wordt gesproken, 
wordt vooral gewaardeerd vanwege de eigenschap duidelijk/helder. 
Deze eigenschap wordt ook vaak aan de taal van de provincie Oost-
Vlaanderen toegekend, maar daar is het kenmerk aangenaam nog 
belangrijker. De taal van de provincie Limburg wordt vooral gezien als 
plezierig/vermakelijk en lief/schattig. 

In Vlaanderen wordt de taal van de stad Antwerpen het minst 
gewaardeerd, gevolgd door het West-Vlaams en de taal van de 
provincie Antwerpen. Het Antwerps in smalle en bredere zin 
polariseert dus in aanzienlijke mate, zo goed als dat in Nederland geldt 
voor het Amsterdams en het (Nederlandse) Limburgs. De eigenschap 
plat/vulgair is de belangrijkste verklarende variabele voor lelijk Vlaams 
Nederlands, gevolgd door vreemd en hoogmoedig/arrogant. Als men 
niet zo van het West-Vlaams houdt, komt dat vergelijkenderwijs vooral 
omdat men deze taal vreemd vindt. Kritiek op de taal uit de stad 
Antwerpen is vooral gefundeerd op de gepercipieerde eigenschappen 
plat/vulgair, brutaal en hoogmoedig/ arrogant. Het Limburgs, zo men 
dat niet kan waarderen, vindt men vooral vreemd, droog  en stijf. 

Taalvariatie op microniveau 

En of Vlamingen en Nederlanders in de eigen huishouding variëren 
met taal, buiten de bestaande regels en de lemma’s van Van Dale om. 
Minimaal een kwart creëert eigen woorden. Bijvoorbeeld: brommers 
kieken, de tandjes, dievenbeffer, hersa, jimbob, lekkeronie, lirb, 
pinkepoertje, wijkdominant, benengetrek, boetebolle, dilteperse, 
verzetter, kiedekoet, toeterkaat, vier en een krent, wormpjeskaas. De 
oplossing wordt gegeven op de laatste pagina’s van deze rapportage.  

Tot zover deze paragraaf met conclusies. 
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III. RESULTATEN IN DETAIL 

In navolgende samenvatting worden de uitkomsten van dit onderzoek 
uitgebreid samengevat. De volgorde waarin dit gebeurt, is gelijk aan de 
volgorde waarin de verschillende onderwerpen in de vragenlijst aan de 
orde kwamen. De kolom “allen” die in veel van de grafieken en 
tabellen terugkeert, is gebaseerd op het gewogen belang dat elk van 
beide landen binnen het totaal van het Nederlandse taalgebied 
exclusief Suriname heeft. De resultaten van het onderzoek in 
Nederland wegen derhalve voor 72% in dat totaal mee, die van de 
peiling in Vlaanderen voor 28%. Op individueel landniveau worden 
vanzelfsprekend de werkelijke uitkomsten per land weergegeven.  

III.1 Taalvariatie in uw leven 

Het Nederlands klinkt niet altijd en overal hetzelfde. Specialisten 
spreken van taalvariëteiten. Aan het begin van het onderzoek werden 
de ondervraagden met dit verschijnsel geconfronteerd. Vervolgens 
werd, gebruikmakend van onderstaande definities, vastgesteld in welke 
mate de onderscheiden taalvariëteiten in bepaalde situaties gebruikt 
worden. De gebruikte definities zijn: 

� ‘Standaard’ voor het nette Nederlands dat presentatoren van het 
televisiejournaal doorgaans gebruiken. Daarin zegt iemand: 
‘Goede morgen’.  

� ‘Omgangstaal’ voor vlot Nederlands, waar je niet aan kunt 
horen waar de spreker vandaan komt. Daarin zegt iemand 
‘Morgen!’ of ‘Hoi’. 

� ‘Regionale taal’ voor Nederlands waaraan je hoort waar iemand 
vandaan komt, maar dat ook mensen van een andere streek 
goed begrijpen. Daarin zegt iemand bijvoorbeeld ‘Hoeje 
morrege’.  

� ‘Dialect’ voor Nederlands dat typisch is voor de stad of een 
dorp, en dat mensen van andere plaatsen in ons taalgebied 
moeilijk begrijpen. Daarin zegt iemand bijvoorbeeld 
‘Goejenuchtend’. 
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Met deze definities in beeld passeerden vijf verschillende situaties in 
steeds wisselende volgorde de revue. Allereerst was dat de taal die de 
ouders van de ondervraagden onderling met elkaar spreken of spraken:  

Hoe noemt u de taal die uw ouders met elkaar spreken/spraken? - in 
%  
basis: allen (n=806) 
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In algemene zin hanteren of hanteerden ouders in de ene helft van de 
gevallen standaard- of omgangstaal, en in de andere helft van de 
gevallen regionale taal of dialect. Maar die verhouding wordt in sterke 
mate bepaald door de uitkomsten van het onderzoek in Nederland, die 
immers voor 72% meetellen in de totaalkolom. De verschillen tussen 
Vlaanderen en Nederland zijn zeer groot: waar in Nederland een 
kleine veertig procent van de ouders zich bedient/bediende van 
regionale taal of dialect, is dat in Vlaanderen maar liefst 70%. De 
taalvariatie was en is in deze zin, zoals verderop nog zal blijken, in 
Vlaanderen veel groter dan in Nederland.  

Aardige constatering is verder dat in Nederland steeds meer 
omgangstaal, en steeds minder standaardtaal wordt gebruikt naarmate 
de respondenten jonger worden – dus ook naarmate de ouders jonger 
zijn. In Vlaanderen zien we een soortgelijke ontwikkeling, dan echter 
van dialect (bij de ouders van oudere respondenten) naar regionale taal 
(bij de ouders van jongere respondenten).      
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De taal die de ondervraagden met hun ouders spreken of spraken is, in 
vergelijking met de omgangstaal van de ouders zelf, zowel in 
Nederland als in Vlaanderen in beperkte mate vaker standaardtaal of 
omgangstaal, en minder vaak regionale taal of dialect. Er lijkt dus 
sprake van een ontwikkeling van een meer lokaal naar een meer 
landelijk taalgebruik, maar het tempo waarin zich dit voltrekt is traag. 
Nog steeds communiceert tweederde van de Vlamingen met hun 
ouders in een regionale taal of in dialect, twee keer zo veel als in 
Nederland.  

Hoe noemt u de taal die uw ouders met u spreken/spraken? - in %  
basis: allen (n=806) 
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Ook hier zien we weer dat jongere generaties in Nederland met hun 
ouders veel vaker in omgangstaal praten dan de oudere, die vaker 
standaardtaal hanteerden. In Vlaanderen is er sprake van een 
ontwikkeling van dialect (bij de oudere generatie) naar regionale en 
omgangstaal bij jongere generaties.  
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Binnen het eigen gezin wordt weer vaker dan in de communicatie met 
de ouders gebruik gemaakt van standaard- of omgangstaal, en minder 
vaak van regionale taal of dialect. Ook daar zien we dus een graduele 
ontwikkeling van lokaal taalgebruik naar een soort van landelijke 
standaard. Gezien het tempo waarin een en ander zich afspeelt, zullen 
er echter nog generaties voorbij gaan voordat het belang van lokale 
varianten daadwerkelijk marginaal zal zijn – zo dat al gaat gebeuren. 
En nog steeds spreekt ruim de helft van de Vlamingen in eigen kring 
een regionale taal of dialect, tegen een kwart van de Nederlanders. 

Hoe noemt u de taal die u spreekt in uw gezin? - in %  
basis: allen (n=806) 
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In Nederland wordt het gebruik van standaardtaal binnen het eigen 
gezin minder naarmate de respondenten jonger zijn. Het gebruik van 
de omgangstaal neemt dan juist toe, en bij de allerjongsten (16-24 jaar) 
geldt dat ook voor het gebruik van regionale taal en dialect. Dit 
verschijnsel komt daarnaast het meest voor in het zuiden van 
Nederland. In Vlaanderen wordt binnen jongere gezinnen vooral 
omgangstaal of regionale taal gesproken. Dialect wordt voorts veel 
vaker in Oost- en West-Vlaanderen gesproken dan in Antwerpen, 
Limburg en Vlaams-Brabant. 
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Met collega’s op het werk of met studiegenoten wordt in Nederland in 
80% van de gevallen via standaardtaal of omgangstaal 
gecommuniceerd. In Vlaanderen kiest ongeveer de helft van de 
steekproef voor deze varianten, beduidend minder dus. Wederom 
blijkt de taalvariatie daar beduidend groter dan in Nederland.  

Hoe noemt u de taal die u spreekt met collega’s/studiegenoten? - in 
% 
basis: allen (n=806) 
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In Nederland neemt het gebruik van lossere omgangstaal toe naarmate 
respondenten jonger worden, ten koste van alle andere varianten. In 
Vlaanderen neemt het gebruik van standaardtaal af naarmate men 
jonger wordt. Omgangstaal is vooral favoriet bij 25-34 jarigen, terwijl 
de jongste groep relatief vaak kiest voor regionale taal of dialect.    
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Met de winkeliers in de eigen woonplaats communiceert driekwart van 
de Nederlanders, en de helft van de Vlamingen via standaard of 
omgangstaal. Deze uitkomsten lopen, zeker voor Nederland, min of 
meer parallel aan die betreffende het taalgebruik in het eigen gezin. In 
Vlaanderen wordt in winkels, wat meer dan in het eigen gezin, 
gekozen voor een landelijke taalvariant. 

Hoe noemt u de taal die u spreekt in de winkels in uw woonplaats? - 
in %  
basis: allen (n=806) 
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In Nederland is er in deze situatie geen sprake van duidelijke 
verschillen tussen generaties. In Vlaanderen is vooral duidelijk dat de 
groep 35+ zich vaker uit in dialect dan de groep 35-.  
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Voor de overzichtelijkheid worden nog onderstaande grafieken 
weergegeven, waarin de tweedeling standaardtaal + omgangstaal vs. 
regionale taal + dialect per land wordt weergegeven.  

Taalgebruik in Nederland - in % 
basis: allen (n=500) 
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Taalgebruik in Vlaanderen - in % 
basis: allen (n=306) 
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Nadat de verschillende taalsituaties waren behandeld, werd vastgesteld 
welke taalvariëteiten men zelf beheerst, ongeacht de mate waarin men 
deze nog gebruikt. Eerste aardige constatering is dat geen enkele 
variëteit door 100% van de steekproef beheerst wordt, in Nederland 
noch in Vlaanderen. De beheersing van landelijke varianten ligt in 
Nederland op een hoger niveau, die van lokale varianten is in 
Vlaanderen veel meer wijd verspreid. Zo beheerst zo’n 60% van de 
Vlamingen een dialect, tegen slechts eenderde van de Nederlanders. 

Welke van deze taalvariëteiten beheerst u zelf? - in %  
basis: allen (n=806) 
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Opvallend is dat de 50+ generatie in Nederland gemiddeld genomen 
veel minder taalvarianten beheerst dan de andere leeftijdsgroepen. De 
categorie 35-49 beheerst zowel regionale taal als een dialect vaker dan 
de andere groepen. In Vlaanderen beheersen jongeren tot 35 jaar 
gemiddeld genomen wat meer varianten dan 35-plussers, vooral 
regionale taal.    
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III.2 Regionale taal en dialect 

Aan de hand van een beperkt aantal stellingen werd in het onderzoek 
ingegaan op het gebruik van regionale taal en dialect. Uit navolgende 
grafiek blijkt, dat zowel Vlamingen als Nederlanders maar in beperkte 
mate problemen hebben om televisieseries ‘van over de grens’ zonder 
ondertiteling te volgen. Vlamingen lijken op zijn hoogst wat meer 
twijfels te hebben over de vraag of ze alle finesses in Nederlandse tv-
series wel begrijpen. 

Over Vlaamse en Nederlandse televisieseries - in % 
basis: allen (Nederland n=500, Vlaanderen n=306) 
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De behoefte aan meer televisieprogramma’s waarin de taal van de 
eigen streek gesproken wordt, is in Nederland zeer beperkt. Een op de 
drie Vlamingen zou dat wel plezierig vinden, zeker geen meerderheid 
dus maar wel een substantiële groep. Het verschil tussen beide landen 
is op zijn minst ten dele te verklaren vanuit het feit dat er in 
Vlaanderen veel meer streektaal en dialect gesproken wordt – in 
Nederland kan de behoefte getalsmatig dus al niet zo groot zijn als in 
Vlaanderen.    

Ik zou graag meer televisieprogramma’s zien in de taal die gesproken 
wordt in mijn streek - in % 
basis: allen (n=806) 
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In Nederland is het oordeel over een mogelijk onderscheidende dictie 
van een talkshowpresentator niet eenduidig. Nagenoeg even grote 
groepen van zo’n veertig procent menen dat je aan diens taalgebruik 
wel zou mogen, of juist niet zou moeten kunnen horen waar hij 
vandaan komt. Het Vlaamse oordeel is feller. Een ruime meerderheid 
wil een zo mogelijk neutraal accent, slechts een kwart accepteert een 
zeer herkenbare tongval zonder problemen. 

Aan de taal van een talkshowpresentator zou je niet mogen horen uit 
welke streek hij/zij afkomstig is - in % 
basis: allen (n=806) 
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In beide landen erkent een zeer ruime meerderheid van de steekproef 
het bestaansrecht van dialecten volmondig. In Vlaanderen is de 
mening echter nog veel sterker dan in Nederland – mogelijk omdat de 
burger daar ook meer aan dialecten te verliezen heeft. Uit de tijd zijn 
dialecten zeker niet, en ook daar is de Vlaming nog sterker van 
overtuigd dan de Nederlander. 

Dialecten moeten blijven bestaan - in % 
basis: allen (n=806) 
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Dialecten zijn uit de tijd, wat mij betreft mogen ze verdwijnen - in % 
basis: allen (n=806) 
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In beide landen is de teneur merkbaar van een toenemend gebruik van 
standaard en omgangstaal, en een afnemend gebruik van regionale taal 
en dialect. Geconstateerd werd ook dat er in Vlaanderen veel meer 
sprake is van taalvariatie dan in Nederland, dat er veel vaker dialect en 
streektaal wordt gesproken. In dat licht is het bijzonder dat Vlamingen 
veel meer dan Nederlanders de stelling onderschrijven, dat ze haast 
nergens meer ‘echt dialect’ horen. Een mogelijke verklaring, maar 
zonder hard bewijs, is dat de ‘echte dialecten’ wat vervlakken richting 
regionale taal. Mogelijk ervaren Vlamingen de hiervoor beschreven 
teneur ook als scherper dan deze in werkelijkheid is. Maar dit blijft 
giswerk, en gespreksstof voor specialisten. 

Echt dialect hoor ik haast nergens meer - in % 
basis: allen (n=806) 
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Zeker in Nederland, maar ook in Vlaanderen zijn er maar weinig 
mensen die menen dat er op televisie te veel dialect wordt gesproken. 
De groep die deze stelling helemaal niet wenst te onderschrijven, is in 
beide landen beduidend groter. Mogelijk dat zij op tv naar hun zin te 
weinig dialect horen. 

Op televisie wordt te veel dialect gesproken - in % 
basis: allen (n=806) 
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III.3 Sms-taal en straattaal 

Taal ontwikkelt zich in de loop der tijd, en zo ontstaan er voortdurend 
nieuwe variëteiten. Over twee exponenten daarvan, sms-taal en 
straattaal, werden enkele uitspraken voorgelegd met de vraag in 
hoeverre men het daar mee eens of mee oneens was. Allereerst betrof 
het een vraag over het gebruik van de verkorte schrijfwijze in sms-
berichten, een vaardigheid die ruim eenderde van de steekproeven in 
beide landen zich inmiddels heeft aangeleerd. ‘Verkort schrijven’ is 
dus al behoorlijk ingeburgerd, en waarschijnlijk niet alleen op de 
mobiele telefoon. 

Ik gebruik in sms-berichten de verkorte schrijfwijze, zoals ‘ff’ voor 
‘effe’ of  ‘even’ en ‘kweet ni’ voor  ‘ik weet het niet’ - in % 
basis: allen (n=806) 
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De idee dat leerlingen op school onderricht in de sms-taal zouden 
moeten krijgen, is voor bijna iedereen een brug te ver. Sms-taal leren 
ze onderling en spelenderwijs wel, zo zal de gedachtegang zijn. 
Bovendien ervaart tweederde van de Nederlanders en Vlamingen sms-
taal als reële bedreiging voor de beheersing van de Nederlandse 
schrijfkunst. Men is dus op zijn minst ambigue over de invloed van 
sms-taal. 

Leerlingen zouden op school sms-taal moeten leren - in % 
basis: allen (n=806) 
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Door die sms-taal kunnen jongeren binnenkort geen goed Nederlands 
meer schrijven - in % 
basis: allen (n=806) 
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Jongeren menen maar in zeer beperkte mate, dat hun ouders 
problemen zouden kunnen hebben met het begrijpen van de taal die 
ze met jonge leeftijdsgenoten spreken. In Vlaanderen is daar wel meer 
twijfel over dan in Nederland. 

Met leeftijdsgenoten die dicht bij mij staan, spreek ik een taal die mijn 
ouders moeilijk (zouden) begrijpen - in % 
basis: allen tot 30 jaar (n=165) 
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Toch denken jongeren mogelijk iets te gemakkelijk over de 
begrijpelijkheid van hun straattaal: een kwart van de ouderen begrijpt 
deze niet, en eenderde twijfelt daar aan. Wederom is die twijfel in 
Vlaanderen groter dan in Nederland.  

Ik begrijp de straattaal die jongeren onder elkaar spreken niet - in % 
basis: allen 30 jaar en ouder (n=641) 

28

30

23

35

31

43

36

35

33

0% 20% 40% 60% 80% 100%

allen

Nederland

Vlaanderen

(helemaal) mee eens eens noch oneens (helemaal) niet mee eens

 



T A A L V A R I A T I E  

 27 190100_Taalvariatie_rapport_V1_2.doc 

Ook de straattaal vormt volgens de populaties in beide landen een 
bedreiging voor het Algemeen Nederlands, zij het vooralsnog in 
mindere mate dan sms-taal. Nederlanders zijn daarbij veel meer 
beducht voor de bedreiging van straattaal dan Vlamingen. Mogelijk is 
de populariteit en de wijdverbreidheid van straattaal in (het meer 
geürbaniseerde) Nederland al meer manifest dan in Vlaanderen. 

De populariteit van straattaal bedreigt het Algemeen Nederlands (AN) 
- in % 
basis: allen (n=806) 
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Over de kwaliteit van het onderwijs wordt al jaren stevig 
gediscussieerd. In dat kader meent, al dan niet gestoeld op kennis, 
eenderde van de steekproeven in beide landen dat zelfs docenten geen 
goed Algemeen Nederlands meer spreken. Aan die vaardigheid wordt 
bij leerlingen ook vaak ernstig getwijfeld, maar dat betekent niet dat 
een meerderheid meent dat er daarom maar helemaal geen regionale 
taal of dialect in de klas zou mogen worden gesproken. Vlamingen 
zouden dat wel liever zien dan Nederlanders. 

Zelfs leraren/docenten spreken geen algemeen Nederlands meer - in 
% 
basis: allen (n=806) 
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Leerlingen zouden in de klas geen regionale taal of dialect mogen 
spreken - in % 
basis: allen (n=806) 
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III.4 Verscheidenheid of eenvormigheid? 

Sommigen vinden verscheidenheid in taal boeiend, anderen vinden 
eenvormigheid belangrijker. Over deze tegenstelling werd aan de 
steekproef een aantal uitspraken voorgelegd, allereerst betreffende de 
mogelijke gelijkwaardigheid van Nederlands, Vlaams en Surinaams 
Nederlands. Opmerkelijk genoeg meent slechts een minderheid van 
iets meer dan veertig procent dat de drie talen gelijkwaardig zijn. Een 
kwart (Vlaanderen) tot eenderde (Nederland) vindt dat daarvan geen 
sprake is, in dit geval helaas zonder opgaaf van reden. Het is daarom 
niet per definitie gezegd dat men één van de varianten superieur acht 
aan de andere – mogelijk liggen evidente verschillen in uitspraak of 
woordkeus aan het oordeel ten grondslag. 

Ik vind het Nederlands van Nederland, Vlaanderen en Suriname 
gelijkwaardig - in % 
basis: allen (n=806) 

42

41

46

26

25

28

30

33

24

0% 20% 40% 60% 80% 100%

allen

Nederland

Vlaanderen

(helemaal) mee eens eens noch oneens (helemaal) niet mee eens

 

 



T A A L V A R I A T I E  

 30 190100_Taalvariatie_rapport_V1_2.doc 

De oppositie tegen een eigen woordenboek voor Vlaanderen is in 
Nederland, bijzonder toch, geringer dan in Vlaanderen zelf. 
Nederlanders zullen zeker minder over deze problematiek nadenken 
dan Vlamingen, dat wel. Liever dan een apart woordenboek hebben 
Vlamingen een Nederlands woordenboek met meer Vlaamse woorden 
en uitdrukkingen. Waar dat voor hen misschien wel genoeg is, gaat dat 
voor eenderde van de Nederlanders te ver. Het evenwicht is wankel, of 
in elk geval moeilijk te vinden. 

Vlaanderen heeft  een eigen woordenboek nodig met aandacht voor 
Vlaamse woorden - in % 
basis: allen (n=806) 
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Er moeten meer Vlaamse woorden en uitdrukkingen in Nederlandse 
woordenboeken komen, zonder dat ze worden ‘afgekeurd’ - in % 
basis: allen (n=806) 
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Of de drie varianten nu gelijkwaardig zijn of niet, hun recht van 
bestaan met de nodige onderlinge verschillen wordt breeduit erkend. 
Vrij beperkt is ook de groep die meent dat het Nederlands uit elkaar 
aan het vallen is in aparte regionale talen. Vraag is ook in hoeverre er 
voor die stelling harde aanwijzingen zijn. Een op de vijf Vlamingen 
meent van wel, beduidend meer dan in Nederland. 

Nederlands is Nederlands: ik vind dat de verschillen tussen het 
Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname moeten 
verdwijnen - in % 
basis: allen (n=806) 
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Het Nederlands is uit elkaar aan het vallen in aparte regionale talen - 
in % 
basis: allen (n=806) 
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Waarschijnlijk vat onderstaande grafiek de meest gangbare mening 
goed samen. 75% tot 80% vindt de verschillende vormen van het 
Nederlands geen probleem, zolang we elkaar maar blijven verstaan. En 
het streven naar meer eenheid heeft geen prioriteit – liever vermijden 
we dat er nog meer diversiteit komt. Opdat we elkaar blijven verstaan. 

Ik vind de verschillen tussen het Nederlands van verschillende 
mensen helemaal niet erg - in % 
basis: allen (n=806) 
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We moeten niet streven naar variatie in het Nederlands, maar juist 
naar eenheid - in % 
basis: allen (n=806) 
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III.5  Wie spreekt het mooist?  

De open vraag over wie er op de televisie het mooiste Nederlands 
spreekt, leverde als verwacht in beide landen een zeer diverse lijst van 
personen op. Zonder het in exacte percentages of volledige ranglijsten 
te kunnen uitdrukken, wordt het peloton van mooipraters in Nederland 
bevolkt door de volgende categorieën en personen:  

� Nieuwslezers, met Philip Freriks als onbetwiste nummer één, 
Sacha  
de Boer met stip op twee en verder aardige scores voor Jan de 
Hoop, Harmen Siezen en Rick Nieman. 

� Weermannen/-vrouwen, met name Helga van Leur.   

� Presentatoren van shows/quizzen/actualiteitenprogramma’s, 
primair Astrid Joosten, daarnaast ook Ivo Niehe, Mathijs van 
Nieuwkerk,  
Wendy van Dijk, Linda de Mol en Paul Witteman. 

� Een categorie op zich, en zonder concurrentie: Koningin Beatrix.  

Het meest welluidende Vlaams komt volgens de Vlaamse steekproef 
zonder meer uit de keel van Martine Tanghe. Op gepaste afstand volgt 
Danny Verstraeten, en daar weer achter een groepje met Ben Crabbe, 
Birgit van Mol, Jan Becaus, Koen Wouters, Luc Appermont, Rani de 
Coninck, Rik Torfs, Stef Wouters en Wim de Vilder.  

Overall komen Philip Freriks en Martine Tanghe in deze context als 
meest gewaardeerde tv-persoonlijkheden uit de bus. Beiden lezen naar 
onze inschatting vooral van de ‘autocue’ voor. ‘Het mooiste 
Nederlands’ is in die zin een wat ambigue begrip – het gaat niet 
zonder meer om personen die in staat zijn om zelf datgene wat ze 
willen communiceren te vangen in mooie, heldere eigengemaakte 
zinnen. Het gaat waarschijnlijk deels ook om de dictie en de 
duidelijkheid. 
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III.6  Hoe klinkt het Nederlands van... 

Het Nederlandse Nederlands, het Vlaamse Nederlands en het 
Surinaamse Nederlands klinken verschillend. Aan de Nederlandse 
respondenten werd gevraagd hoe volgens hen het Nederlands van 
Vlamingen klinkt. Omgekeerd werd aan Vlamingen gevraagd hoe 
volgens hen het Nederlands van Nederlanders klinkt. Beide groepen 
beoordeelden vervolgens het Nederlanders van Surinamers. In elk van 
de gevallen werd een lijst van twaalf kenmerken voorgelegd; per 
beoordeling mocht men maximaal drie kenmerken aanklikken. 
Allereerst de Nederlanders en Vlamingen over de taal van hun onder-, 
respectievelijk bovenburen:  

Nederlands Nederlands volgens Vlamingen, Vlaams Nederlands 
volgens Nederlanders - in % (max. 3 antwoorden kiezen)  
basis: allen (n=806) 
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Nederlanders laten zich in algemene zin zeer positief uit over Vlaams 
Nederlands. De meest gekozen adjectiva zijn immers plezierig, 
vermakelijk (maar liefst 60% van de steekproef kent deze eigenschap 
aan het Vlaams toe), aangenaam, lief/schattig en keurig/netjes. Een 
zwartkijker zou in deze kwalificaties misschien iets neerbuigends 
kunnen bespeuren, maar de intentie achter het oordeel lijkt ons toch 
vooral positief. Vlamingen kenschetsen het Nederlandse Nederlands 
primair als hoogmoedig, en dat moet toch een waardeoordeel zijn. 
Positiever zijn hun keuzes voor plezierig, vermakelijk, sappig (?) en 
keurig, netjes.           
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Dan het oordeel van de Vlamingen en de Nederlanders over de 
belangrijkste kenmerken van het Surinaamse Nederlands:  

Surinaams Nederlands volgens Vlamingen en Nederlanders - in % 
(max. 3 antwoorden kiezen)  
basis: allen (n=806) 
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Ruim eenderde van de Vlamingen heeft onvoldoende kennis van het 
Surinaamse Nederlands om deze variëteit te kunnen beoordelen, en 
dat beïnvloedt de hoogte van de scores op de andere kenmerken 
vanzelfsprekend in sterke mate. Toch kent de top drie van kwalificaties 
in beide landen dezelfde, goeddeels positief te interpreteren 
onderdelen: plezierig, vermakelijk, vreemd en sappig. 
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III.7  Mooi Nederlands in Nederland en Vlaanderen 

Mooi Nederlands in Nederland 

Aan de Nederlandse steekproef werd aansluitend een lijst getoond met 
daarin alle Nederlandse provincies, alle provinciehoofdsteden en alle 
(overige) steden uit de top tien van grootste steden in Nederland. 
Gevraagd werd of men uit deze lijst twee steden en/of provincies wilde 
kiezen waarvan men het Nederlands het meest waardeert. In 
navolgende grafiek zijn omwille van de overzichtelijkheid alleen die 
provincies en steden opgenomen, die bij elkaar (1e en 2e keuze) 
minimaal 5% scoorden. 

Meest gewaardeerde Nederlands in Nederlandse provincies en steden 
- in % 
basis: allen Nederland (n=500) 
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Haarlem komt als winnaar uit de bus, op korte afstand gevolgd door 
Noord-Brabant en Noord-Holland. Het Nederlands van de randstad, 
waar ruim veertig procent van de Nederlands populatie woont, wordt 
sowieso meer gewaardeerd dan dat van de regio. De taal van de 
provinciehoofdstad Haarlem is dan binnen die randstad zeker een 
veiliger keuze dan het meer pregnante Amsterdams, Haags of 
Rotterdams. 
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Interessant is dan om na te gaan welke kenmerken een bepaalde 
variëteit van het Nederlandse Nederlands dermate aantrekkelijk 
maken, dat deze het meest gewaardeerd wordt. Gevraagd werd 
daarom hoe het Nederlands in de plaats of provincie van voorkeur 
klinkt. De volgende kenmerken worden met name teruggespeeld: 

Hoe klinkt het meest gewaardeerde Nederlands in Nederland - in % 
(max. 3 antwoorden kiezen)  
basis: allen Nederland met voorkeur voor een bepaald Nederlands 
(n=411) 

De belangrijkste positieve kenmerken van de mooiste vorm van het 
Nederlandse Nederlands zijn primair aangenaam en duidelijk/helder, 
secundair keurig/netjes en plezierig/vermakelijk. Men waardeert de 
taal zoals die in Haarlem gesproken wordt vooral omdat het 
keurig/netjes (84%) en duidelijk/helder (75%) Nederlands is. De 
waardering voor het (Noord-) Brabants komt veel meer voort uit het 
aangename en plezierige karakter van deze tongval. 
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Lelijk Nederlands in Nederland 

Behalve taalvariëteiten die zeer gewaardeerd worden, zijn er ook 
variëteiten waarvan men minder gecharmeerd is. De Nederlandse 
respondenten werd gevraagd om twee plaatsen of provincies te kiezen 
waarvan men het Nederlands het minst waardeert. 

Minst gewaardeerde Nederlands in Nederlandse provincies en steden 
-  in % 
basis: allen Nederland (n=500) 
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Bij deze vraag komen de noordelijke provincies er bepaald beroerd 
vanaf: ze staan alle drie in de top tien van minst gewaardeerde talen & 
tongvallen. Getalsmatig kunnen de ondervraagde bewoners van deze 
regio natuurlijk ook maar weinig tegenwicht bieden: slechts tien 
procent van de populatie woont in Friesland, Groningen of Drenthe. 
Ook het uiterste zuiden, de provincie Limburg met haar hoofdstad, 
komen voor in deze lijst. Het Amsterdams en het Limburgs staan in 
beide lijsten in de top vijf, en polariseren kennelijk sterk. 
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Ook voor de minst gewaardeerde taalvariëteit in Nederland werd 
nagegaan welke kenmerken bepalend zijn voor de geringe waardering, 
waarom men die taal ‘lelijk’ vindt. 

Hoe klinkt het minst gewaardeerde Nederlands in Nederland - in % 
(max. 3 antwoorden kiezen)  
basis: allen Nederland met afkeer van een bepaald Nederlands 
(n=427)  
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Nederlanders waarderen bepaalde talen en tongvallen vooral minder 
omdat men ze vreemd vindt, plat/vulgair, hoogmoedig en/of brutaal. 
Het Fries wordt door hen die deze taal niet waarderen vooral gezien 
als vreemd (73%) en stijf (28%), het Amsterdams geldt voor de 
criticasters van deze tongval als plat/vulgair (75%), brutaal (60%) en 
hoogmoedig (46%). 
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Mooi Nederlands in Vlaanderen 

Aan de Vlaamse steekproef werd dezelfde set van vragen voorgelegd, 
waarbij de Nederlandse lijst van provincies en steden vervangen werd 
door de Vlaamse equivalent daarvan. Gevraagd werd of men uit deze 
lijst twee steden en/of provincies wilde kiezen waarvan men het 
Nederlands het meest waardeert. In navolgende grafiek zijn omwille 
van de overzichtelijkheid alleen die provincies en steden opgenomen, 
die bij elkaar (1e en 2e keuze) minimaal 10% scoorden. 

Meest gewaardeerde Nederlands in Vlaamse provincies en steden - in 
% 
basis: allen Vlaanderen (n=306) 
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Het Vlaams zoals dat in de provincie Antwerpen wordt gesproken, 
wordt in Vlaanderen het meest gewaardeerd, maar de verschillen met 
de provincie Oost-Vlaanderen en Gent zijn relatief beperkt. Grosso 
modo wordt het Oost-Vlaams meer gewaardeerd dan het West-
Vlaams, en de iets geringere omvang van de populatie is daar 
waarschijnlijk niet alleen debet aan. 
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Ook hier werd in kaart gebracht welke kenmerken een bepaalde 
variëteit van het Vlaamse Nederlands dermate aantrekkelijk maken, dat 
deze het meest gewaardeerd wordt. Gevraagd werd daarom hoe het 
Nederlands in de plaats of provincie van voorkeur klinkt. De volgende 
kenmerken worden met name teruggespeeld: 

Hoe klinkt het meest gewaardeerde Nederlands in Vlaanderen- in % 
(max. 3 antwoorden kiezen)  
basis: allen Vlaanderen met voorkeur voor een bepaald Vlaams 
(n=279) 

Die positieve kenmerken zijn in Vlaanderen primair aangenaam en 
plezierig/vermakelijk, en daarna sappig en duidelijk/helder. Deze 
laatste eigenschap is voor een positief oordeel in Vlaanderen minder 
belangrijk dan in Nederland. Plezierig/vermakelijk en ook sappig zijn 
in Vlaanderen juist belangrijker dan in Nederland.  

De taal zoals die in de provincie Antwerpen wordt gesproken, wordt 
vergelijkenderwijs vooral gewaardeerd vanwege de eigenschap 
duidelijk/ helder (40%). Deze eigenschap wordt ook relatief vaak 
(42%) aan de taal van de provincie Oost-Vlaanderen toegekend, maar 
daar is het kenmerk aangenaam (61%) nog belangrijker. De taal van de 
provincie Limburg wordt ten positieve vooral gezien als 
plezierig/vermakelijk (69%) en lief/schattig (41%). 
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Lelijk Nederlands in Vlaanderen 

Ook de Vlaamse respondenten werd gevraagd om twee plaatsen of 
provincies te kiezen waarvan men het Nederlands het minst waardeert. 

Minst gewaardeerde Nederlands in Vlaamse provincies en steden -  in 
% 
basis: allen Vlaanderen (n=306) 
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De taal van de stad Antwerpen wordt het minst gewaardeerd, gevolgd 
door het West-Vlaams en de taal van de provincie Antwerpen. Het 
Antwerps in smalle en bredere zin polariseert dus in aanzienlijke mate, 
zo goed als dat in Nederland geldt voor het Amsterdams en het 
(Nederlandse) Limburgs.  
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Ook voor de minst gewaardeerde taalvariëteit in Vlaanderen werd 
nagegaan welke kenmerken bepalend zijn voor de geringe waardering, 
waarom men die taal ‘lelijk’ vindt.   

Hoe klinkt het minst gewaardeerde Nederlands in Vlaanderen - in % 
(max. 3 antwoorden kiezen)  
basis: allen Vlaanderen met afkeer van een bepaald Vlaams (n=262) 
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De eigenschap plat/vulgair is de belangrijkste verklarende variabele 
voor lelijk Vlaams Nederlands, gevolgd door vreemd en 
hoogmoedig/arrogant. Deze uitkomsten liggen in lijn met wat in 
Nederland gevonden werd. 

Als men niet zo van het West-Vlaams houdt, komt dat 
vergelijkenderwijs vooral omdat men deze taal vreemd (59%) vindt. 
Kritiek op de taal uit de stad Antwerpen is vooral gefundeerd op de 
gepercipieerde eigenschappen plat/vulgair (72%), brutaal (62%) en 
hoogmoedig/arrogant (56%). Dat zijn drie zeer hoge percentages: als 
men aan deze taal een hekel heeft, dan zit het ook diep. Het Limburgs, 
zo men dat niet kan waarderen, vindt men vooral vreemd (67%), droog 
(36%) en stijf (31%). 
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III.8 Taalvariëteiten op microniveau 

Ook op het microniveau van huishoudens of in een andere, beperkte 
kring ontstaan varianten op de bestaande taal. Dat kunnen dan 
zelfverzonnen woorden met een bepaalde betekenis zijn, die voor 
buitenstaanders niet of nauwelijks te begrijpen zijn. In beide landen 
weet precies een kwart van de respondenten een voorbeeld van zo’n 
woord of stelsel van woorden te geven. Het gaat hier om een zeer 
gevarieerd palet aan al dan niet Opperlandse stijlvormen, 
verhaspelingen, omkeringen en afgeleide woorden – en soms om 
woorden waar geen touw aan vast te knopen is. Tenminste, voor de 
buitenstaander.  

Navolgende zeer beknopte opsomming, tien stuks per land, geeft een 
voorlopig kijkje in de creatieve taalkeukens van beide landen. De 
volledige lijst van de gegeven antwoorden, zeer de moeite waard, is 
als bijlage aan deze rapportage toegevoegd. 

Nederland 

� Brommers kieken: zoenen. 

� De tandjes: ongelofelijk. 

� Dievenbeffer: vliegenmepper. 

� Flikker: afstandsbediening. 

� Hersa: hoofdpijn. 

� Jimbob: jeuk. 

� Lekkeronie: lekkere macaroni. 

� Lirb: bril. 

� Pinkepoertje: sluitertje van een broodzakje. 

� Wijkdominant: autoritaire wijkpredikant. 
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Vlaanderen 

� Benengetrek: lastig doen. 

� Boetebolle: lief huisdier. 

� Dilteperse: middenrif. 

� Verzetter: afstandsbediening. 

� Kiedekoet: navel. 

� Patatzakken: liefhebben. 

� Schetebleek: bleke persoon. 

� Toeterkaat: ijsje in een torentje. 

� Vier en een krent: niet intelligent. 

� Wormpjeskaas: gemalen kaas. 

 

Tot zover deze samenvatting van het onderzoek over Taalvariatie.  




