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We spreken vaak over sociale 
verschillen alsof het om fysieke 
afstanden gaat. Denk maar aan 
de beruchte kloof tussen politiek 
en burger. Die kloof weerspiegelt 
zich ook in een talige afstand 
tussen zogenaamd Wetstratees 
en de taal van de dorpsstraat. 
Taalwetenschapper Tom Ruette 
ontwikkelde voor zijn doctoraat 
een methode waarmee hij die 
intuïtieve afstanden nauwkeurig 
kon meten en vergelijken. “Ik 
wilde de afstand kunnen meten 
tussen allerlei taalvariëteiten: de 
taal van populaire en kwaliteits-
kranten, spontane conversaties, 
Nederland versus België, enzo-
voort. Uitspraak speelt daarbij 
een rol, maar ik onderzocht de 
woordkeuze: kies je ‘vliegveld’ of 
‘luchthaven’?”

Tom Ruette spreekt bewust over 
‘kiezen’: ieder van ons beheerst 
een aantal taalvarianten waartus-
sen we voortdurend switchen. “In 
feite zijn we allemaal ‘meertalig’. 
Voor elke situatie hebben we een 
eigen taal, een eigen register: we 
hebben een thuistaal, een kan-
toortaal, een vakjargon, enzover-
der. Die taalregisters zijn sociaal 
gezien enorm belangrijk: ze geven 
je de vrijheid om de verschillende 
rollen die je aanneemt, in taal uit 
te drukken. Het werkt niet om op 
café de professor uit te hangen – 
en omgekeerd evenmin.”

“Ik had een databank van an-
derhalf miljard woorden uit ver-
schillende geschreven bronnen. 
Daarop liet ik een computerpro-
gramma los dat automatisch 
groepjes van synoniemen gene-
reerde. Kiest men voor ‘televisie’ 
of voor ‘tv’, ‘op het nippertje’ of 
‘op de valreep’, ‘volkerenmoord’ 
of ‘genocide’? In totaal vond ik 
meer dan 2.000 van zulke woord-
groepjes. Hoe vaker men voor 
bepaalde begrippen in één taal-
variëteit het ene woord kiest en 
in een andere variëteit het andere 
woord, hoe groter de afstand tus-
sen die twee variëteiten is. Iets 
gelijkaardigs deed ik voor het En-
gels, en zo kwam ik tot een aantal 
afstanden die ik onderling kon 
vergelijken.”

‘Crap’ en ‘shit’
Spontaan zou je denken: de groot-
ste afstand vind je tussen landen, 
want daar bestaat ook een fysieke 
afstand: België versus Nederland, 
de VS versus Groot-Brittannië. 
“Maar nee, de afstanden tussen 
de verschillende registers – de 

In spontane taal gebruiken we andere woor-
den dan in het Staatsblad. De afstand tussen 
die registers is zelfs groter dan de afstand tus-
sen de woordkeuze van Vlamingen en Neder-
landers. Dat blijkt uit het doctoraat van taal-
wetenschapper Tom Ruette, die een methode 
ontwikkelde om afstanden tussen verschil-
lende taalvariëteiten nauwkeurig te meten.

Verrassend doctoraat oVer afstanden tussen taalVariëteiten

Vlaanderen ligt dichter bij Nederland 
dan dorpsstraat bij Wetstraat

taalvariëteiten die we gebruiken 
in verschillende situaties – zijn 
systematisch groter dan die tus-
sen landen. Bijvoorbeeld: het 
spontaan taalgebruik in Vlaan-
deren en de taal van het Belgisch 
Staatsblad verschillen onderling 
veel sterker dan het Belgisch en 
het Nederlands Staatsblad. Voor 
het Engels is de afstand tussen 
informatieve teksten en fictie gro-
ter dan de afstand tussen Ameri-
kaans Engels en Brits Engels.”

Wel een opmerkelijk verschil 
tussen Vlaanderen en Nederland: 
in Vlaanderen is er een duidelijk 
verschil in woordkeuze tussen 
pakweg De Standaard en Het Laat-
ste Nieuws. Kwaliteitskranten ge-
bruiken andere woorden dan 
populaire kranten. In Nederland 
bestaat dat verschil nauwelijks.

“Wij maken nog vaker gebruik 
van het dialect dan Nederlan-

De technologie van afstands-
berekening die Tom Ruette ont-
wikkelde, kent mits verdere 
verfijning ook praktische toepas-
singen. “Je kan er taalverschillen 
mee blootleggen tussen mannen 
en vrouwen, tussen twintigers en 
veertigers, tussen universitairen 
en arbeiders. Al die kennis kan je 
dan omgekeerd gebruiken voor 
talige profiling: socio-demogra-
fische gegevens raden op basis 
van iemands taalgebruik. Dat is 
bijvoorbeeld van praktisch nut 
bij verdachten van misdaden – nu 
gebruikt men uitspraak ook al om 
vast te stellen of een dader bij-
voorbeeld ‘zwart’ klinkt.”
Ook commerciële toepassingen 
liggen voor het grijpen. “Denk 
aan de ‘gepersonaliseerde adver-
tenties’ die je bij programma’s als 

Gmail voorgeschoteld krijgt. Die 
worden nu louter gegenereerd op 
basis van de inhoud van je mails: 
heb je het over koelkasten, dan 
verschijnt er reclame voor huis-
houdelektro. Die advertenties 
kunnen véél gerichter afgestemd 
worden op onze ‘latente leefwe-
reld’: de interessesfeer van een 
hoogopgeleide twintigjarige man 
verschilt enorm van die van een 
gepensioneerde havenarbeider.”
“Facebook en Google+ krijgen 
meer dan voldoende input om 
die verschillende leefwerelden 
in een model te gieten. Het is 
slechts een kwestie van tijd voor 
één van die programma’s zijn ad-
vertenties aanpast aan je leeftijd 
en je diploma. Want in de marke-
ting geldt: hoe kleiner de afstand 
tot je doelpubliek, hoe beter.”

ders”, zegt Tom Ruette. “In Vlaan-
deren is de standaardtaal ons in 
de jaren 1960 opgedrongen, en 
in Nederland is ze een natuurlijk 
gegroeid fenomeen. In Vlaande-
ren is daardoor de stap naar het 
Standaardnederlands groot, in 
Nederland is er binnen die stan-
daardtaal een grotere bewegings-
vrijheid. Ook bij ons verdwijnen 
stilaan de dialecten, maar wees 
gerust: de variatie op zich en onze 
gevoeligheid ervoor zullen blijven 
bestaan.”

“Voor het Nederlands was de 
methode jammer genoeg niet 
verfijnd genoeg om specifiek te 
zeggen wélke woordkeuzes ge-
maakt werden. Voor het Engels 
kon ik meer in de diepte gaan. Ik 
vergeleek daar bijvoorbeeld ook 
de jaren 1960 en de jaren 1990, en 
ik stelde vast dat de woordkeuzes 
die het meest veranderen door de 
tijd, uitroepen en scheldwoorden 
zijn: ‘crap’ in de jaren 1960 wordt 
‘shit’ in de jaren 1990.” 

• In Vlaanderen is de 
afstand tussen populaire 
kranten en kwaliteits-
kranten groot, in Neder-
land niet.

• De woordkeuzes die het 
meest veranderen door 
de tijd zijn uitroepen en 
scheldwoorden.

advertenties op maat

trilvrij filmen
Op 23 oktober vond de eerstesteen-
legging plaats van de nieuwe re-
search facilities aan de Celestijnen-
laan in Heverlee, goed voor 18.000 
m² extra onderzoeksruimte. De KU 
Leuven investeert hier 40 miljoen 
euro in laboratoria voor onderzoek 
in chemie, chemische technologie, 
en nanotechnologie. Een deel van 
het gebouw is bestemd voor onder-
zoek naar chemische producten en 
processen. Een tweede deel werd 
speciaal ontworpen om hoog-
technologische meetapparatuur te 
huisvesten. Deze toestellen zijn erg 
gevoelig en vergen een strikte tem-
peratuurcontrole, stofvrije lucht, 
afscherming van radiomagnetische 
golven en een trilvrije omgeving.

Meer info: http://set.kuleuven.be/
research_facilities/
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