
 

 

Verkavelingsvlaams als de voertaal van de 

verburgerlijking van Vlaanderen 

Koen Plevoets 

Deze paper bestudeert de verspreiding van de zogenaamde Vlaamse 
tussentaal, ook nog het ‘Verkavelingsvlaams’ genoemd, vanuit sociale optiek. 
Meer bepaald worden van verschillende beroepsgroepen, opleidingsgraden en 
sekses de onderlinge linguïstische afstanden bepaald op basis van 
zevenendertig taalvariabelen en aan de hand van de profielgebaseerde 
uniformiteitsmetriek. Het corpus waarvan er voor de berekeningen gebruik 
gemaakt wordt is het Corpus Gesproken Nederlands. De analyses geven dan 
aan dat tussentaal het kenmerk is de meer gegoede lagen in de Vlaamse 
samenleving. De standaardtaal moge uit de resultaten nog blijken als een 
indicator voor de mate van opleiding, tussentaal komt naar voren als de 
‘hypocorrecte’ variëteit van de groepen die zich na de Tweede Wereldoorlog 
door de stijging van de welvaart en levensstandaard maatschappelijk hebben 
weten te emanciperen. Tussentaal laat zich zo lezen als de ‘conspicuous 
leisure’ van een gearriveerde bovenkaste, die een zodanig niveau van welstand 
heeft vergaard dat ze zich zorgeloos enige flexibiliteit ten opzichte van 
omgangscodes en –normen kan permitteren zonder daarvoor aan status in te 
boeten. Tussentaal is dan ook niet zozeer het taaltje van hen ‘die wel 
Standaardnederlands kúnnen maar het niet wíllen spreken’; het is vooral het 
distinctiemiddel van hen die het niet meer hoeven te spreken. 
 

1. Inleiding 

Eén van de meer ‘spraakmakende’ ontwikkelingen in het Vlaamse taallandschap 
van de laatste jaren is ongetwijfeld de massale verbreiding van de zogenaamde 
tussentaal (Taeldeman 1992), oftewel het Verkavelingsvlaams (Van Istendael 
1989). Het aantal publicaties over het onderwerp is inmiddels tot een navenant 
aanzienlijke proportie uitgegroeid – we noemen maar enkele: Cajot (1998); De 
Caluwe (2002), (2005), (2006), (2009); De Schutter (1998); Geeraerts (2001); 
Goossens (2000); Jaspers (2001). Vrijwel allemaal belichten ze ofwel het 
registermatige aspect van de tussentaal, waarbij men dan stelt dat het een 
variëteit voor de informele omgang is (Geeraerts, Penne & Vanswegenoven 
2000; Van Gijsel, Geeraerts & Speelman 2004; Slembrouck & Van Herreweghe 
2004; Vandekerckhove 2004, 2006, 2007; Impe & Speelman 2007; Zenner, 
Geeraerts & Speelman 2009), ofwel het regioaspect ervan, dat veelal aanknoopt 
bij de these van de ‘Brabantse expansie’ (Goossens 1970; Geerts 1983), die zegt 
dat door de rol van het Brabantse gebied als niet alleen geografisch maar vooral 
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ook economisch, cultureel en politiek centrum van Vlaanderen de omliggende 
regio’s de neiging vertonen om Brabantse dialectelementen over te nemen – 
Brabant fungeert met andere woorden als een taalcentrum. In al deze studies 
worden sociale factoren evenwel, op enkele sporadische uitlatingen na, 
opmerkelijk buiten beschouwing gelaten. 

Dit artikel wil in die lacune voorzien, doordat het het taalgebruik bestudeert van 
sprekers van verschillende beroepsgroepen, opleidingsgraden, leeftijdscohorten 
en seksen in het Corpus Gesproken Nederlands (Oostdijk 2000). Daaruit zal dan 
blijken dat tussentaal een statuskenmerk is waarmee de beter gegoede lagen, die 
in de loop van de naoorlogse periode in Vlaanderen ontstonden, zich 
onderscheiden van de minder bedeelde sprekers uit, onder andere, de vorige 
generaties. De theoretische achtergrond bij die probleemstelling wordt in een 
volgende paragraaf uit de doeken gedaan. In paragraaf 3 wordt het corpus nader 
besproken, en in paragraaf 4 worden de linguïstische variabelen voorgesteld – 
het volledige overzicht ervan vindt men in de appendix van dit artikel. In 
paragraaf 5 wordt de gehanteerde statistische techniek kort omschreven, om in 
paragraaf 6 over te gaan tot de hoofdmoot van dit artikel, de analyses. Het geheel 
wordt in paragraaf 7 afgesloten met enkele concluderende beschouwingen. 

2. Probleemstelling 

De plaatsen waar de sociale aspecten van het tussentaalgebruik aangeroerd 
worden zijn, zoals gezegd, sporadisch, maar het betreft dan wel telkens teksten 
die de discussie over tussentaal als geen ander vormgegeven hebben. Taeldeman 
(1992) stelt: 

“Uiteraard gaat het er (…) niet om dat wij het bestaansrecht van tussentaal in 
het continuüm tussen dialect en A.N. in minder formele situaties ontkennen, 
maar wel om het feit dat het in het ‘nieuwe’ Vlaanderen de nieuwe maatstaf 
van een nieuwe ‘taalvaardigheid’ dreigt te worden. Dat laatste is niet de 
schuld van de vele Vlamingen voor wie (door historische omstandigheden) die 
tussentaal de uiterste grens van hun kunnen markeert, maar van de stilaan 
even talrijke gouwgenoten die (via hun opleiding) wel beter kunnen maar niet 
willen. Het is een bekend fenomeen in de geschiedenis: goedkoop 
arrivisme/opportunisme op de rug van maatschappelijke kansloosheid. In ons 
geval betekent dat concreet dat een groot deel van de Vlaamse ‘elite’ zich 
bewust aan taalnormverlaging en -vervalsing bezondigt.” (Taeldeman 1992: 
36-37) 

Van Istendael (1989) definieert het Verkavelingsvlaams zelfs in termen van de 
maatschappelijke achtergrond van haar sprekers: 
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“Verkavelings-Vlaams, dat is de taal die gesproken wordt in de betere villa’s 
op de verkavelde grond van onze verminkte dorpen. Het is de taal van de 
jongens en de meisjes die naar een deftige school gaan en andere kinderen 
uitlachen omdat die zo onbeschaafd praten.” (Van Istendael 198916, 123) 

Het gebruik van tussentaal wordt met andere woorden gekoppeld aan meer 
welgestelde lagen uit de Vlaamse samenleving: het zijn typisch de leden van de 
‘nieuwe elite’ die in de ‘betere villa’s’ wonen, die tussentaal praten – bemerk 
overigens hoe zowel Taeldeman als Van Istendael subtiel de mate van opleiding 
in hun betoog verwerken: Taeldeman heeft het over sprekers ‘die (via hun 
opleiding) wel beter kunnen maar niet willen’; Van Istendael heeft het over ‘de 
jongens en meisjes die naar een deftige school gaan’. Tussentaal is, kortom, het 
kenmerk van een maatschappelijk ontwikkelde bovenkaste. 

Die bovenkaste is natuurlijk een betrekkelijk recent verschijnsel. Na de Tweede 
Wereldoorlog kende Vlaanderen zoals de rest van de Westerse wereld een forse 
toename van de welvaart, waardoor er een impuls ontstond om het wat 
achtergestelde Vlaamse maatschappijbestel om te vormen tot een moderne 
diensten- en kenniseconomie (zie Witte et al. 2006 voor een naoorlogse 
geschiedenis van België). Samen met de uitbouw van de infrastructuur, 
massamedia, en sociale voorzieningen zoals de democratisering van het 
onderwijs bijvoorbeeld (zie Deleeck 2008 voor een standaardreferentie over de 
Belgische verzorgingsstaat), betekende dit voor de Vlamingen zowel materieel 
als cultureel een stijging van de levensstandaard. Die ontwikkeling wordt ook 
wel eens aangeduid met de term ‘verburgerlijking’: de modale Vlaming werd 
hoe langer hoe meer een bemiddelde en geschoolde, mobiele arrivé. Tegen het 
laatste kwart van de twintigste eeuw zou in het ‘nieuwe’ Vlaanderen een 
opgeklommen burgerij de boventoon voeren. 

Het is binnen deze gearriveerde burgerlaag dat de tussentaal zou ontkiemen. 
Cruciaal punt daartoe is het feit dat de welstand van deze sprekers hen minder 
gebonden maakt aan prescriptieve codes dan lager geplaatste leden in de 
samenleving: zij kunnen zich ten opzichte van normen enige flexibiliteit 
permitteren, precies omdat zij zowel materieel als cultureel voldoende bemiddeld 
zijn om daar minder sociaal nadelige consequenties van te ondervinden. Hun 
welvaart en kennis geven hen een zekere autonomie, en hun autonomie maakt 
hen vrijer in het nakomen van bepaalde gedragsnormen. De normen waar het 
hier concreet om draait zijn natuurlijk die van de standaardtaal, het VRT-
Nederlands: het maatschappelijke peil van de moderne Vlamingen maakt dat zij 
zich minder kunnen laten leiden door de eisen van het verzorgde taalgebruik, wat 
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dan resulteert in een toename van informele en dialectische elementen (zie in dat 
verband ook Van der Horst 2008 over ‘het einde van de standaardtaal’). 

Informalisering is zo het directe gevolg van emancipatie. In de sociologie vormt 
deze stelling zelfs de hoeksteen van de verklaringen voor het losser worden van 
omgangsvormen in de jaren ’60 en in samenhang daarmee voor de opkomst van 
de postmoderne cultuur; zie bijvoorbeeld Wouters (2008), en voor het 
postmodernisme in het bijzonder (Jameson 1991). Er is echter meer aan de hand: 
doordat de versoepeling ingezet wordt door de maatschappelijk gearriveerde 
klasse, is die versoepeling per definitie ook een statuskenmerk. De oudere 
generaties stonden over het algemeen lager op de sociale ladder: voor hen kwam 
het er gewoon op aan om zich aan te passen aan de gevestigde codes van de tijd 
om hogerop te komen in de samenleving – het leven volgens voorschriften is 
voor hen eenvoudigweg een bestaansvoorwaarde. De naoorlogse arrivés zijn 
daarvan daarentegen ‘ontheven’: zij kunnen probleemloos een strikte naleving 
van de regels naast zich neer leggen, zonder daarvoor aan status in te boeten. 
Zelfbedruipend als zij zijn, is hun maatschappelijke stand, zoals we gezien 
hebben, voldoende gevrijwaard. In zulke demografische omstandigheden wordt 
informalisering evenwel een distinctiemiddel: het is een zich veroorloven van 
wat voor die oudere, volgzamere generaties per definitie onbereikbaar blijft. Op 
die manier worden de geïnformaliseerde omgangsvormen die na de Tweede 
Wereldoorlog zo een sterke opmars kende – zoals bijvoorbeeld tussentaal – 
strategieën om zich te onderscheiden in de sociale pikorde. 

Deze these haakt rechtstreeks in op de notie van ‘opzichtige ontspanning’ 
(vertaling van conspicuous leisure) van Thorstein Veblen – zie Veblen (1899). 
Die notie behelst het feit dat de allerfortuinlijksten in de samenleving zich 
overgeven aan allerhande frivole en ijdele activiteiten, precies omdat arbeid, de 
buikriem aanhalen, de tering naar de nering zetten en dergelijke de noodzakelijke 
kentrekken zijn van hen die zich moeten inspannen om te overleven. Niet 
verwonderlijk zijn Veblens beweringen dan ook veelvuldig aangehaald om het 
naoorlogse wijdverbreide hedonisme en/of narcisme te verklaren (zie Bell 1976; 
Lasch 1979; Frank 1998; en Heath & Potter 2005 – al dan niet in tandem met de 
uitbouw van de verzorgingsstaat): omdat de babyboomers in hun primaire 
levensbehoeften voorzien waren kwam er ruimte voor een zekere deregulering – 
synoniem van informalisering – van omgangsvormen; aangezien hun ouders 
evenwel een meer puriteinse levensstijl gewend waren (zij hadden per slot van 
rekening nog de nasleep van de Wall Street Crash van 1929 aan den lijve 
ondervonden – zie Galbraith 2009), werd die deregulering van langsom meer een 
statuskenmerk. Het werd geleidelijk aan een teken van maatschappelijk 
welslagen om zich minder volgens de normen te gedragen: men was, in elke zin 
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van het woord, ‘verheven’ boven die slaafse navolging, en misschien nog vooral: 
navolgers (voor een eigentijdse analyse van opzichtige ontspanning vanuit het 
oogpunt van statuscompetitie en distinctiedrang, zie Frank 1985 en 1999). 

Met betrekking tot taalgebruik wordt er in dit verband meer bepaald ook 
gesproken over hypocorrectie – naar analogie van en in tegenstelling tot 
‘hypercorrectie’: waar hypercorrectie bestaat in het overdreven polijsten van 
taaluitingen zodat die eerder gemaakt aandoen, betekent hypocorrectie net het 
slordiger en onzorgvuldiger omspringen met de taal. De maatschappelijke klasse 
waar hypocorrectie mee geassocieerd is, is navenant tegengesteld: terwijl 
hypercorrectie typisch is voor de middenklasse (met als sprekendste voorbeeld 
de ‘Lower Middle Class’ uit het New Yorkse onderzoek van Labov – zie Labov 
2006), die vanuit haar onzekere sociale positie tussen de lagere en de hogere 
klasse in neigt naar een gekunstelde realisatie van haar taalgebruik, is 
hypocorrectie het kenmerk van de hoogste klasse: precies omdat de 
middenklassers zich typeren als geforceerd sprekende statuszoekers, kenmerkt de 
bovenklasse zich in een zorgeloze laksheid ten opzichte van regels om zo hun 
verworven positie uit de verf te doen komen. Bourdieu definieert hypocorrectie 
als volgt: 

“L’évitement conscient ou inconscient des marques les plus visibles de la 
tension et de la contention linguistiques des petits-bourgeois (par exemple, en 
français, le passé simple qui « fait vieil instituteur ») peut porter les bourgeois 
ou les intellectuels vers l’hypocorrection contrôlée qui associe le relâchement 
assuré et l’ignorance souveraine des règles pointilleuses à l’exhibition 
d’aisance sur les terrains les plus périlleux.” (Bourdieu 2001, 96) 

Daarmee geeft hij nog een ander synoniem voor informalisering – naast 
‘deregulering’: relaxering. Even later zegt hij nog het volgende over 
hypocorrectie: 

“À la différence du professeur Unrat qui, emporté par la passion, perd tout 
sens du ridicule ou, ce qui revient au même, de la dignité, le consacré 
condescendant choisit délibérément de passer la ligne ; il a le privilège des 
privilèges, celui qui consiste à prendre des libertés avec son privilège. C’est 
ainsi qu’en matière d’usage de la langue, les bourgeois et surtout les 
intellectuels peuvent se permettre des formes d’hypocorrection, de 
relâchement, qui sont interdites aux petits-bourgeois, condamnés à 
l’hypercorrection. Bref, un des privilèges de la consécration réside dans le fait 
qu’en conférant aux consacrés une essence indiscutable et indélébile, elle 
autorise des transgressions autrement interdites : celui qui est sûr de son 
identité culturelle peut jouer avec la règle du jeu culturel, il peut jouer avec le 
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feu, il peut dire qu’il aime Tchaïkovski ou Gershwin, ou même, question de 
« culot », Aznavour ou les films de série B.” (Bourdieu 2001, 184-185) 

De stelling die in dit artikel verkondigd wordt is dan dat tussentaal het 
hypocorrecte register is van de maatschappelijk gearriveerde bovenlaag. 

Hoe laat zich dit nu vertalen in toetsbare hypothesen? Concreet verwachten we 
dat tussentaal uitgedragen wordt door die maatschappelijke groepen die zich in 
de loop van de tweede helft van de twintigste eeuw hebben weten te 
emanciperen. Dat heeft enerzijds een synchrone en anderzijds een diachrone 
implicatie. Synchroon verwachten we dat de bevolkingsgroepen die zowel 
materieel als cultureel vermogend zijn er niet voor terugdeinzen om hun 
taalgebruik enigszins dialectisch te kleuren. Omdat die geëmancipeerde 
bovenklasse in Vlaanderen evenwel niet historisch deel uitmaakt van de sociale 
stratificatie maar integendeel het recente product is van de naoorlogse processen 
van welvaartstoename en economische groei, verwachten we ook een effect in de 
tijd: in casu stellen we dat tussentaal met de opeenvolgende generaties steeds 
duidelijker naar voren moet komen als de talige consequentie van de na de 
Tweede Wereldoorlog opkomende elite. 

3. Corpus 

Het corpus dat we voor onze studie zullen gebruiken is het Corpus Gesproken 
Nederlands – CGN. Het CGN is een corpus van tien miljoen woorden dat tussen 
1998 en 2003 is samengesteld. Het Vlaamse deel, waartoe wij ons in onze 
analyses zullen beperken, bedraagt daarvan iets meer dan een derde. 

Het CGN is in het bijzonder geschikt om onze vraagstelling te beantwoorden, 
aangezien het elke uiting annoteert voor de metakenmerken van de spreker. Voor 
onze doeleinden zijn daarvan drie van belang, te weten: beroepsgroep, 
opleidingsgraad en leeftijd. 

Beroepsgroep is in het CGN een tienledige variabele: 

• occA: werkzaam in het hoger management of bestuur 
• occB: beroep dat een hogere opleiding veronderstelt (arts, advocaat, 

ingenieur, …) 
• occC: werkzaam als onderzoeker of docent aan universiteit of instelling 

voor hoger onderwijs 
• occD: werkzaam in administratieve functie of functie in de zorgsector 
• occE: ongeschoold beroep 
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• occF: werkzaam als zelfstandige 
• occG: politicus 
• occH: werkzaam in de media (journalist, reporter) of als artiest 
• occI: student, stagiair 
• occJ: niet beroepsmatig actief 

Ex hypothesi zal onze aandacht daarbij uitgaan naar groep occA van de 
‘managers’, en occB van de ‘hoger opgeleiden’. Deze twee groepen vormen wat 
we kunnen bestempelen als de economische elitegroepen: het gaat hier namelijk 
om sprekers die op materiële gronden aan de top van de Vlaamse maatschappij 
staan. Het zijn deze groepen die in de naoorlogse periode fors in aantal zouden 
aangroeien, en daarmee in toenemende mate bepalend worden voor de 
omgangsvormen in Vlaanderen. In contrast daarmee staan occC van de 
‘academici’ en occH van de ‘mediafiguren’. Zij vertegenwoordigen in 
Vlaanderen wat we de intellectuele of culturele elitegroepen zouden kunnen 
noemen: het zijn sprekers die vanwege hun culturele of intellectuele bagage een 
zekere symbolische positie in de samenleving bekleden, en daaraan hun prestige 
ontlenen. Het duidelijkst is dat misschien nog voor wat de journalisten betreft: zij 
zijn namelijk als vanouds de vaandeldragers van het Standaardnederlands; de 
academici zijn dan weer de exponenten van de geleerde cultuur, die in 
Vlaanderen eveneens met standaardtaligheid verbonden is. Aanvankelijk bepalen 
deze groepen grotendeels de norm in het sociale verkeer, maar door de 
opkomende economische elitegroepen na de Tweede Wereldoorlog zou hun 
invloed geleidelijk aan tanen. 

Opleidingsgraad is het klassieke drieledige onderscheid, dat wij hier als volgt 
afkorten: 

• hie: diploma hoger onderwijs 
• mid: diploma middelbaar onderwijs 
• low: diploma lager onderwijs 

Leeftijd codeert het CGN in termen van het geboortejaar van de spreker. Dat 
maakt bestudering van apparent time-effecten mogelijk, en daartoe zullen we de 
sprekers groeperen in de vijf cohorten uit het klassieke werk van Becker (1992) – 
de labels zijn zelf gecreëerd: 

• pre: Vooroorlogse generatie (1910-1929) 
• sil: Stille generatie  (1930-1939) 
• pro: Protestgeneratie (1940-1954) 
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• los: Verloren generatie (1955-1970) 
• pra: Pragmatische generatie (1971-…) 

Een vierde sprekerkenmerk waar we tot slot nog oog voor zullen hebben is 
sekse. Van vrouwelijke sprekers is het namelijk bekend dat zij gevoeliger zijn 
voor prestigevormen en die sneller zullen overnemen dan mannen die in hun 
taalgedrag over het algemeen wat conservatiever zijn (zie o.a. Coates 1986). Als 
onze hypothese over informalisering als distinctiemiddel van de sociaal hogere 
lagen juist is, dan verwachten we immers dat vrouwen gemakkelijker tussentaal 
zullen spreken dan mannen. 

4. Taalvariabelen 

Wat de taalvariabelen betreft gebruiken we in lichtjes gewijzigde vorm de lijst 
uit Plevoets (2008: 39-63); zie de appendix voor een volledig overzicht. Dat is 
een lijst van uitsluitend morfologische tussentaalkenmerken, die in drie groepen 
onder te verdelen zijn: adnominale, diminutivische en pronominale variabelen. 
De adnominale taalvariabelen betreffen daarbij allerlei determinatorische 
elementen die in Vlaanderen met een -e(n)-uitgang vervoegd kunnen worden, 
zoals: ne groten hond, mijne man, genen tijd, elken dag, diejen onnozelaar, en 
dergelijke. De diminutische taalvariabele – dit is er maar één – is het bekende 
verkleiningsprocedé op -ke: manneke, stoelekes, enzovoorts. De pronominale 
taalvariabelen kunnen op hun beurt weer in twee groepen verdeeld worden. Aan 
de ene kant gaat het om allerhande alternatieve subjectsvormen, waarvan 
wellicht de bekendste de aanspreekvormen ge en/of gij zijn, maar ook is er ekik 
zoals in dan gaan-ekik mee, of ‘m in dan komt ‘m mee, en nog enkele andere. 
Aan de andere kant zijn er alternatieve objectvormen zoals onder meer 
meervoudig ze in plaats van hen en/of hun (die zelf eveneens op stilistisch 
onderscheid wijzen en dus opgenomen worden), of nog de bekende 
reflexivumconstructie met een possessivum gevolgd door “eigen” zoals 
bijvoorbeeld ik was m’n eigen. De kleine wijziging in de lijst heeft betrekking op 
het feit dat we bij de adnominale elementen niet langer het onderscheid maken 
tussen nomina van het masculiene, commune en feminiene genus, en wel om 
praktische redenen: de uitsplitsing per genus zou de resultaten onoverzichtelijk 
maken – voor een studie omtrent de relatie tussen tussentaalflectie en de drie 
genera, zie Plevoets et al. (te versch.). 

5. Methodologie 

De techniek waarvan we gebruik maken is in grote lijnen die van de 
profielgebaseerde uniformiteit uit Geeraerts et al. (1999). Profielgebaseerde 
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uniformiteit houdt in dat er van een bepaalde taalvariëteit de linguïstische afstand 
berekend wordt ten opzichte van een andere taalvariëteit op basis van de 
variantfrequenties per taalvariabele. De taalvariëteit zelf definiëren we dan als 
het taalgebruik van een bepaalde sociale groep, zoals die gespecificeerd zijn in 
de labels van de sprekerkenmerken uit paragraaf 3. Ter verduidelijking van de 
profielgebaseerde uniformiteit kan Tabel 1 dienen – een abstract model van een 
frequentietabel. De variëteiten verschijnen hier als kolommen en de varianten als 
rijen, waarbij die laatste gegroepeerd zijn in grotere gehelen – dat zijn net onze 
taalvariabelen. Profielgebaseerde uniformiteit tussen twee variëteiten/sociolecten 
bestaat nu in de afstand tussen twee kolommen in functie van de frequenties per 
rij, rekening houdend met de groepenstructuur van de rijen (de precieze 
wiskundige formules laten we hier achterwege; ze kunnen gevonden worden in 
Plevoets 2008: 65-72). 

  Variëteit 1 Variëteit 2 … Variëteit X 

Taalvariabele 1 Variant 1.1     

 Variant 1.2     

 …     

Taalvariabele 2 Variant 2.1     

 Variant 2.2     

 …     

… 

    

Taalvariabele Y Variant Y.1     

 Variant Y.2     

 …     

Tabel 1: Model van een frequentietabel 

Vervolgens kunnen we dezelfde oefening herhalen voor de rijen – afstand tussen 
de varianten in functie van de kolommen – om de resultaten van zowel rijen als 
kolommen uiteindelijk te visualiseren in een zogenaamde ‘biplot’ zoals Figuur 1 
– dat daarmee overigens meteen al een eerste blik verschaft op onze data. Figuur 
1 geeft in een grijze kleur de afstanden tussen de rijen (varianten) onderling, en 
in een rode kleur de afstanden tussen de kolommen (variëteiten) onderling. 
Bovendien geeft Figuur 1 de associaties oftewel ‘attracties’ van rijen met 
kolommen en vice versa. 
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Figuur 1: Biplot 

De term ‘attractie’ is niet uit de lucht gegrepen. Biplots als Figuur 1 kunnen 
namelijk vergeleken worden met een elektromagnetisch veld. Elk grijs punt 
fungeert daarbij als een ‘pool’ die ‘aantrekkingskracht’ uitoefent op de rode 
punten; de exacte positie van een bepaald rood punt is dan de resultante van de 
gecombineerde krachtwerkingen van alle grijze punten – en een analoge 
redenering kan gemaakt worden voor de grijze punten die aangetrokken worden 
door de rode punten. Deze ‘elektromagnetische’ interpretatie van biplots kent 
overigens zo haar precedenten in de wetenschappelijke statistiek. Niemand 
minder dan Bourdieu is door het veelvuldige gebruik van biplots in zijn sociale 
analyses (zie bijvoorbeeld niet in het minst: Bourdieu 1979) net op het idee 
gekomen van zijn beroemde notie van het ‘maatschappelijke veld’. 

6. Analyse 

Ter verheldering van Figuur 1 geeft Figuur 2 nog de verhoudingen binnen de 
varianten (grijze punten) onderling. Daarbij staan de varianten die volgens de 
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geijkte normen Standaardnederlands zijn in het blauw en de tussentalige 
varianten in het groen. We zien dan dat, op enkele exceptionele overlappingen 
na, standaardtaal en tussentaal grotendeels twee onderscheiden clusters vormen, 
met tussentaal links en standaardtaal rechts van de grafiek. Verder vertoont de 
tussentaal iets meer interne spreiding dan de standaardtaal, terwijl de enige 
variatie die we bij die laatste kunnen opmerken vrijwel die tussen de 
beleefdheidsvormen bovenaan versus de vertrouwelijke J-vormen onderaan de 
grafiek is. Tussentaal is met andere woorden – zoals verwacht – minder 
homogeen dan de standaardtaal. 

 
Figuur 2: Varianten 

Als we hier dan de attracties met de variëteiten (rode punten) uit Figuur 1 bij 
betrekken, dan stellen we vast dat de enige beroepsgroepen die in de 
standaardtalige rechterhelft van de grafiek voorkomen die van de politici zijn 
(occG – met name, bij de ‘uitschietende’ U-vormen, wat hen tot een al even 
‘afwijkende’ beroepsgroep maakt die we in het verdere verloop van onze analyse 
dan maar buiten beschouwing zullen laten; de reden voor deze attractie is 
trouwens het feit dat de politici voornamelijk vertegenwoordigd zijn in politieke 
debatten, waar er typisch veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de 
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beleefdheidsvorm u), de academici (occC – bij de J-vormen, en voorts toch iets 
meer naar de tussentaal neigend) en de mediafiguren (occH – daar precies 
tussenin). Kortom, als we de politici zoals gezegd negeren, dan is dit wat we in 
paragraaf 3 de ‘culturele elitegroepen’ genoemd hebben. Alle andere 
beroepsgroepen, met inbegrip van de twee economische elitegroepen occA 
(managers) en occB (hoger opgeleiden), bevinden zich in het tussentalige 
linkergedeelte. Tussentaal komt op die manier uit de analyses naar voren als de 
defaultomgangstaal voor het gros van de Vlaamse samenleving, gaande van de 
lagere klassen in occE (ongeschoolden) over de middenklassen in occD 
(bedienden) en occF (zelfstandigen) naar de hogere klassen in occA en occB. Dat 
die laatste twee beroepsgroepen niet meegaan met de culturele elite in het 
hanteren van de standaardtaal, kunnen we al als een eerste bevestiging van onze 
hypothese opvatten: het gebruik van tussentaal door de lagere en/of 
middenklassen kunnen we eventueel nog wijten aan een gebrekkige beheersing 
van de standaardtaal, door bijvoorbeeld een beperktere mate van onderwijs. Voor 
occA en occB geldt zulks evenwel manifest niet: zij hebben als (economische) 
elitegroepen namelijk per definitie toegang tot kwalitatief hoogstaand onderwijs, 
en beschikken daarom steevast over de mogelijkheid om zich te bekwamen in 
het Standaardnederlands. Als deze groepen dan ook geen standaardtaal spreken, 
dan is dat stellig geen kwestie van ‘niet kunnen’, maar veeleer van ‘niet willen’. 

Toch blijft het frappant dat de stratificationele stijging van laag-midden-hoog in 
het taalgedrag weerspiegeld wordt in een opschuiving naar de standaardtaal: hoe 
hoger men op de sociale ladder staat, hoe vlugger men blijkbaar 
Standaardnederlands spreekt. In de lijn van de zonet uitgewerkte redenering zou 
dit wel eens kunnen duiden op een scholingseffect: naarmate men meer (en 
hoger) onderwijs genoten heeft, heeft men de standaardtaal beter onder de knie. 
Als we daarom kijken naar de drie posities van de andere sociale factor in onze 
analyse, opleidingsgraad, dan zien we inderdaad dat de lager (low) en mid-
opgeleiden (mid) samenclusteren (ze overlappen elkaar) in de linkerhelft van de 
grafiek (tussen occF en occD), terwijl de hoger opgeleiden (hie) in de 
standaardtalige rechterkant staan. Standaardtaligheid is kortom duidelijk het 
kenmerk van scholing – wat natuurlijk ook de positie van de culturele 
elitegroepen verklaart: zij ontlenen net hun status aan hun mate van opleiding. 
Aan de andere kant plaatst dit ons echter voor een paradox, omdat volgens onze 
hypothese de gearriveerde groepen in de maatschappij, voor wie een bepaald 
niveau van scholing toch eveneens tot de constitutieve voorwaarden behoort, 
namelijk zouden moeten neigen naar de tussentaal. Hoe valt dit te rijmen? 

De oplossing bestaat in een analyse van de interacties tussen opleidingsgraad en 
beroepsgroep – zie Figuren 3, 4, 5 en 6. We nemen daarbij enkel de ‘relevante’ 
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beroepsgroepen in ogenschouw, dit wil zeggen die beroepsgroepen waar er voor 
de drie opleidingsgraden genoeg sprekers zijn (zie Tabel 2): concreet betekent 
dat één materiële elitegroep, occA, één culturele elitegroep, occH, en verder de 
twee middenklassegroepen occD en occF – de ‘andere’ materiële en culturele 
elitegroep, occB en occC, plaatsen we hier met andere woorden even tussen 
haakjes. We kijken daarbij enkel naar de verhouding tussen het hoge 
opleidingsniveau (hie) en het middenniveau (mid); het laagste opleidingsniveau 
(low) heeft eenvoudigweg te weinig sprekers (voor elke beroepsgroep) om 
relevant te zijn – de uitschieters naar de standaardtaal voor occD en occH 
beschouwen we dan ook als onbetrouwbare observaties. We zien dan dat voor 
alle beroepsgroepen de hoger opgeleiden meer richting standaardtaal te vinden 
zijn dan de mid-opgeleiden, behalve voor occA: daar tenderen de hoger 
opgeleiden (hie.occA) net behoorlijk sterk naar de tussentaal. Dat laat zich als 
een duidelijke staving van onze hypothese lezen: hie.occA vormt namelijk de 
absolute toplaag in de samenleving. Het is de groep die op zowel materieel vlak 
(beroepsgroep) als cultureel vlak (opleidingsgraad) op het hoogste schavot van 
de sociale ladder staat; het is noch alleen maar de economische elite, noch de 
culturele elite – het is eenvoudigweg dé elite. Die elite neigt, geheel conform 
onze hypothese, onmiskenbaar naar de tussentaal. 
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Figuren 3 en 4: Interacties met opleidingsgraad voor occA & occH 
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Figuren 5 en 6: Interacties met opleidingsgraad voor occF & occD 
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 occA occB occC occD occE occF occG occH occI occJ 

hie 62 90 331 186 0 15 98 241 34 6 
mid 6 0 1 66 5 19 4 20 85 6 
low 0 0 1 3 4 3 1 3 3 4 

Tabel 2: Sprekersaantallen: Opleidingsgraad X Beroepsgroep 

Nu we weten dat de elite niet schroomt om naar tussentaal af te glijden, zijn we 
gewapend om het gedrag van de elitegroepen in de tijd te bestuderen. Zoals in 2 
uit de doeken gedaan, is de maatschappelijke elite in Vlaanderen namelijk niet 
een van oudsher gevestigde bovenkaste, maar is ze daarentegen gegroeid uit de 
naoorlogse toename van de welvaart. Dat geldt met name voor wat we de 
economische elitegroepen genoemd hebben, occA en occB (maar gelet op de zo-
even opgedane bevinding voor opleidingsgraad, bij uitbreiding: hie.occA en 
hie.occB). We verwachten dan ook dat tussentaal zich mettertijd uitgerekend bij 
deze beroepsgroepen zal uitkristalliseren. Daartoe beschouwen we de interacties 
tussen beroepsgroep en generatie in Figuren 7, 8, 9 en 10 – hier zullen we de 
oudste, Vooroorlogse generatie niet in de analyses opnemen, om dezelfde reden 
als de lager opgeleiden bij opleidingsgraad: er zijn niet genoeg sprekers om 
betrouwbare resultaten op te leveren (zie Tabel 3). De in ogenschouw genomen 
beroepsgroepen zijn terug de twee economische en de twee culturele 
elitegroepen. De grafieken peilen de kloof tussen de economische en de culturele 
elite. Voor de culturele elitegroepen is er noch bij occC noch bij occH sprake van 
echte verandering, op de Pragmatische generatie na: alle (andere) generaties 
cirkelen rond de respectieve hoofdeffecten van beide beroepsgroepen (enkel bij 
de Protestgeneratie van de academici is er een plotse sprong richting tussentaal, 
waarvoor we echter geen sluitende verklaring hebben). De interpretatie is 
evident: de sprekers uit beide beroepsgroepen blijven met de opeenvolgende 
generaties consequent aan hun typische taalgebruik vasthouden – het volle 
spectrum van de standaardtaal voor de mediafiguren; de academici iets 
informeler, in beide betekenissen van het woord: enerzijds meer betrokken op 
vertrouwelijke omgangsvormen en anderzijds ietwat meer aanleunend bij de 
tussentaal. Vanaf de Pragmatische generatie komt er dan een algehele overslag 
naar de tussentaal. Dit is trouwens ook het beeld voor de hoofdeffecten van de 
generaties, die in elk van de vier grafieken te vinden zijn (de labels voor de 
Stille, de Protest- en de Verloren generatie overlappen elkaar net boven de 
positie van beroepsgroep occC): tot de Pragmatische generatie gebruiken 
sprekers uit alle generaties door de band genomen meer Standaardnederlands – al 
moet anderzijds gezegd worden dat de mate daarvan nu ook weer niet zo 
uitgesproken is als die van bijvoorbeeld de mediafiguren (occH) – waarna er met 
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de jongste sprekers vervolgens een ruk richting tussentaal optreedt. 
Generationele stasis vinden we vervolgens ook bij de managers (occA), alleen 
zijn hier alle cohorten, in overeenstemming met het hoofdeffect van occA, 
opgeschoven naar de tussentaal. Daarbij telt de Pragmatische generatie in occA 
maar 2 sprekers – wat ook begrijpelijk is, omdat het voor iemand die na 1970 
geboren is natuurlijk moeilijk is om tegen de millenniumwissel (de periode dat 
het CGN samengesteld werd) de positie van manager bereikt te hebben. Dat 
betekent weliswaar dat occA in wezen bestaat uit sprekers van generaties die, 
zoals we gezien hebben, de stereotypische exponenten van het 
Standaardnederlands zijn. Zelf zijn zij veel meer gericht op de tussentaal, getuige 
hun linkse positie ten opzichte van de respectieve hoofdeffecten (sil, pro en los). 
Hoewel hun taalgebruik standaardtaliger (meer naar rechts in de grafiek) blijft 
dan bijvoorbeeld dat van de middenklassegroepen occD en occF of dat van de 
lagere klasse occE (wat ongetwijfeld verband houdt met het boven besproken 
scholingseffect), spreekt het feit dat geen van de cohorten op enigerlei wijze een 
beweging richting standaardtaal inzet (terwijl de culturele elite anderzijds met de 
Pragmatische generatie wel de omgekeerde beweging laat zien) toch boekdelen. 
Nog illustratiever is misschien het patroon bij occB (hoger opgeleiden): daar 
toont de Stille generatie zich nog enigszins als een voorbeeldige spreker van de 
standaardtaal (daarbij nauw in de buurt komend van de representanten bij uitstek 
van het Standaardnederlands: de mediafiguren – dit zal overigens te maken 
hebben met het feit dat de standaardtaal voor oudere sprekers nog het middel was 
om sociaal hogerop te komen); daarna volgt er echter tot en met de Pragmatische 
generatie een geleidelijke maar onherroepelijke overgang van standaardtaal 
(rechts) naar tussentaal (links). De beroepsgroep van de hoger opgeleiden 
evolueert met andere woorden resoluut richting tussentaal. De conclusie zal 
duidelijk zijn: de economische elite, zoals vertegenwoordigd in beroepsgroepen 
occA en occB, is er één die ofwel niet deelneemt aan de beweging naar de 
standaardtaal, ofwel zelfs de tegenovergestelde beweging naar de tussentaal 
inzet. Dat lijkt ons het bewijs van onze hypothese: de verbreiding van de 
tussentaal wordt uitgedragen door die maatschappelijke groepen die zich in de 
loop van de tweede helft van de twintigste eeuw geëmancipeerd hebben. 

 occA occB occC occD occE occF occG occH occI occJ 

pre 1 1 0 1 0 0 0 3 0 2 
sil 7 9 27 16 0 0 12 12 0 4 
pro 38 25 128 65 2 12 55 60 0 3 
los 19 36 87 104 4 18 38 148 0 3 
pra 2 17 87 69 3 4 2 40 122 4 

Tabel 3: Sprekersaantallen: Generatie X Beroepsgroep 
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Uiteindelijk verklaart dat ook de ommekeer bij de Pragmatische generatie. Aan 
het einde van het millennium had een dermate aanzienlijk deel van de Vlaamse 
bevolking zich namelijk opgewerkt dat het niet langer nodig was – of zo werd 
aangevoeld – om het taalgebruik nog verder bij te vijlen. Voeg daar nog het 
prestige bij dat van de nieuw gevormde elite onvermijdelijk uitging, en het recept 
lag klaar voor een algehele opschuiving richting tussentaal. Dat is wellicht ook 
de reden voor de posities van de academici (occC) en de Stille, Protest- en 
Verloren generatie, die toch altijd al sterk bij de tussentaal hebben aangeleund – 
zeker in vergelijking met de mediafiguren (occH). Op de keper beschouwd komt 
het Standaardnederlands uit onze analyses uit de bus als het sociolect van enkel 
die laatste beroepsgroep, en bijgevolg is ze in hoofdzaak niet veel anders dan een 
mediataal, een taal voor op radio en televisie. De taal die ‘leeft’ als dagdagelijkse 
omgangstaal in Vlaanderen is de tussentaal, zoals die gevormd werd in de 
naoorlogse processen van welvaartstoename en verburgerlijking. 
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Figuren 7 en 8: Interacties met generatie voor occA & occB 
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Figuren 9 en 10: Interacties met generatie voor occC & occH 
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Een laatste bewijs kan nog gevonden worden in het verschil tussen de sekses, 
omdat vrouwen zoals aangehaald in 3 vlugger bereid zijn om prestigevarianten te 
gebruiken dan mannen. Nu maakt Figuur 11 duidelijk dat de vrouwelijke 
sprekers iets meer naar de tussentaal neigen dan mannelijke sprekers. In het licht 
van wat in het voorgaande over tussentaal gezegd werd, is dat ook begrijpelijk: 
tussentaal is de taal van hen die het hebben weten te maken in de samenleving, 
van wie maatschappelijk geslaagd is. Tussentaal geniet dan ook een zeker 
prestige, dus valt het te verwachten dat vrouwen tussentaalvormen beginnen over 
te nemen. De vergelijking met het Poldernederlands in Nederland (Stroop 1998) 
dient zich daarbij overigens wel aan: de bekende eigenschap van het 
Poldernederlands dat het uitgedragen wordt door jonge, hoog opgeleide vrouwen 
(zie: Van Heuven, Van Bezooijen & Edelman 2005) maakt dat ook in Nederland 
de informalisering van het taalgebruik ingezet wordt door wie sociaal tot de 
toplaag behoort. Tussentaal is dan ook net zoals het Poldernederlands een taal 
die, zeker in informele contacten, deuren opent. Of, omdat we van het 
Standaardnederlands nu ook weer niet willen stellen dat ze geen deuren zou 
openen – uiteindelijk blijven alle hogere klassen zoals boven aangetoond toch 
nog meer op de standaardtaal gericht dan de lagere klassen dat zijn, en is het 
Standaardnederlands ontegensprekelijk de taal van de culturele elite: de 
standaardtaal is de taal die in het sociale verkeer de grote poort opent; de 
tussentaal is de taal waarmee men in onze moderne, verburgerlijkte samenleving 
via de achterpoortjes binnenglipt. 
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Figuur 11: Sekse 

7. Conclusie 

In dit artikel hebben we proberen aan te tonen dat tussentaal de ‘hypocorrecte’ 
voertaal is van een maatschappelijk gearriveerde klasse in Vlaanderen. Daartoe 
hebben we in het Corpus Gesproken Nederlands linguïstische afstanden gemeten 
voor sociale factoren zoals de beroepsgroep, opleidingsgraad, leeftijd en sekse 
van de spreker op basis van 37 taalvariabelen en met behulp van de techniek van 
de ‘profielgebaseerde uniformiteit’. De resultaten wijzen in hoge mate op een 
bevestiging van onze hypothese. Zo gebruiken de materieel welgestelde 
elitegroepen zoals occA (managers) en occB (hoger opgeleiden – artsen, 
advocaten, ingenieurs, …) duidelijk meer tussentaal dan de cultureel 
ontwikkelde elitegroepen occC (academici) en occH (mediafiguren). 
Standaardtaalbeheersing komt uit onze analyses vooral naar voren als een 
scholingseffect, en de standaardtaal zelf als in de eerste plaats een mediataal. 
Paradoxaal genoeg vertoont de toplaag uit de samenleving – degenen die zowel 
materieel als intellectueel bemiddeld zijn – een opvallende verschuiving naar de 
tussentaal, terwijl voor alle andere (d.i. lagere) bevolkingsgroepen een hogere 
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opleiding dus nog gepaard gaat met een toename in standaardtaligheid – een 
informalisering die zich moeilijk anders laat interpreteren dan als een kenmerk 
van sociale status. Ook in de tijd laten deze effecten zich vertalen: ofwel delen de 
economische elitegroepen, die in de loop van de periode na de Tweede 
Wereldoorlog dus steeds talrijker worden, niet in de beweging naar de 
standaardtaal die hun generatiegenoten (de babyboomers) uit de culturele 
elitegroepen wel nog inzetten, ofwel vertonen ze zelfs van generatie tot generatie 
een geleidelijke overgang naar de tussentaal. Vanaf 1970, met de ‘geboorte’ van 
de Pragmatische generatie, is de Vlaamse bevolking dermate geëmancipeerd dat 
het taalgebruik voor alle sociale groepen in dezelfde richting begint te evolueren 
en de tussentaal hoe langer hoe meer terrein wint. Dit weerspiegelt zich tot slot 
ook nog in het gedrag van de meer prestigegevoelige vrouwelijke sprekers, van 
wie de neiging om tussentaal te gebruiken inderdaad geprononceerder is dan bij 
de mannen. 

Appendix: De 37 taalvariabelen – met voor elke variant een voorbeeld 

1.   
1.1. de.pos  de hond 
1.2. den  den hond 

2.   
2.1. een  een man, een hond 
2.2. ne.n  ne man, nen hond 

3.   
3.1. geen  geen man, geen hond 
3.2. gene.n  gene man, genen hond 

4.   
4.1. elke  elke hond 
4.2. elken  elken hond 

5.   
5.1. iedere  iedere hond 
5.2. iederen  iederen hond 

6.   
6.1. deze  deze hond 
6.2. dezen  dezen hond 

7.   
7.1. die  die man, die hond 
7.2. dieje.n  dieje man, diejen hond 
7.3. diene.n  diene man, dienen hond 

8.   
8.1. mijn  mijn man, mijn hond 
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8.2. mijne.n  mijne man, mijnen hond 
8.3. m.n  m’n man, m’n hond 
8.4. m.ne.n  m’ne man, m’nen hond 

9.   
9.1. je.pos  je man, je hond 
9.2. jouw  jouw man, jouw hond 
9.3. jullie.pos  jullie man, jullie hond 
9.4. uw  uw man, uw hond 
9.5. uwe.n  uwe man, uwen hond 

10.   
10.1. zijn  zijn man, zijn hond 
10.2. zijne.n  zijne man, zijnen hond 
10.3. z.n  z’n man, z’n hond 
10.4. z.ne.n  z’ne man, z’nen hond 

11.   
11.1. haar.pos  haar man, haar hond 
11.2. hare.n  hare man, haren hond 

12.   
12.1. onze  onze hond 
12.2. onzen  onzen hond 

13.   
13.1. hun.pos  hun man, hun hond 
13.2. hunne.n  hunne man, hunnen hond 

14.   
14.1. adj.e  een mooie hond 
14.2. adj.n  ne mooien hond 

15.   
15.1. dim.j  het stoeltje, de stoeltjes 
15.2. dim.k  het stoeleke, de stoelekes 

16.   
16.1. ik.not  ik kom mee 
16.2. k.not  ‘k kom mee 
16.3. ikke  ikke kom mee 
16.4. ik.dbl  ik kom ik mee, ik kom (e)kik mee 
16.5. k.dbl  ‘k kom ik mee, ‘k kom (e)kik mee 

17.   
17.1. ik.inv  kom ik mee? 
17.2. k.inv  kom ‘k mee? 
17.3. k.ik  kom-(e)kik mee? 

18.   
18.1. je.not  je komt mee 
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18.2. jij.not  jij komt mee 
18.3. jullie.not  jullie komen mee 
18.4. ge.not  ge komt mee 
18.5. gij.not  gij komt mee 
18.6. u.not  u komt mee 
18.7. ge.dbl  ge komt-(de)gij mee 
18.8. gij.dbl  gij komt-(de)gij mee 

19.   
19.1. je.inv  kom je mee? 
19.2. jij.inv  kom jij mee? 
19.3. jullie.inv  komen jullie mee? 
19.4. ge.inv  komt ge mee? 
19.5. gij.inv  komt gij mee? 
19.6. u.inv  komt u mee? 
19.7. de.inv  komt-de mee? 
19.8. de.gij  komt-degij mee? 

20.   
20.1. hij.not  hij komt mee 
20.2. hij.dbl  hij komt hij mee 

21.   
21.1. hij.inv  komt hij mee? 
21.2. ie  komt-ie mee? 
21.3. m.inv  komt-‘m mee? 

22.   
22.1. ze.not.vr  ze komt mee 
22.2. zij.not.vr  zij komt mee 
22.3. ze.dbl.vr

1
  ze komt zij mee 

23.   
23.1. ze.inv.vr  komt ze mee? 
23.2. zij.inv.vr  komt zij mee? 
23.3. ze.zij.vr  komt zezij mee? 

24.   
24.1. we.not  we komen mee 
24.2. wij.not  wij komen mee 
24.3. me.not  me komen mee 

                                                           
1 Van de reduplicatieve volle variant ‘zij komt zij mee’ (enkelvoud) hebben we in het 
CGN geen attestaties gevonden (in tegenstelling tot bij de meervoudsvorm – zie variabele 
26). 
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24.4. we.dbl  we komen wij mee 
24.5. wij.dbl  wij komen wij mee 

25.   
25.1. we.inv  komen we mee? 
25.2. wij.inv  komen wij mee? 
25.3. me.inv  komen me mee? 

26.   
26.1. ze.not.mv  ze komen mee 
26.2. zij.not.mv  zij komen mee 
26.3. ze.dbl.mv  ze komen zij mee 
26.4. zij.dbl.mv  zij komen zij mee 

27.   
27.1. ze.inv.mv  komen ze mee? 
27.2. zij.inv.mv  komen zij mee? 
27.3. ze.zij.mv  komen zezij mee? 

28.   
28.1. me.obj  hij ziet me 
28.2. mij.obj  hij ziet mij 

29.   
29.1. je.obj  ik zie je 
29.2. jou  ik zie jou 
29.3. jullie.obj  ik zie jullie 
29.4. u.obj  ik zie u 

30.   
30.1. hem  je ziet hem 
30.2. m.obj  je ziet ‘m 

31.   
31.1. haar.obj  je ziet haar 
31.2. ze.obj.vr  je ziet ze 

32.   
32.1. hen  zij ziet hen 
32.2. hun.obj  zij ziet hun 
32.3. ze.obj.mv  zij ziet ze 

33.   
33.1. me.ref  ik was me 
33.2. mij.ref  ik was mij 
33.3. mijn.eigen  ik was mijn eigen 

34.   
34.1. je.ref  jij wast/jullie wassen je 
34.2. u.ref  gij wast u 
34.3. je.eigen  jij wast je eigen 



Verkavelingsvlaams als de voertaal van de verburgerlijking  

 

27 

34.4. uw.eigen  gij wast uw eigen 
34.5. zich.2  u wast zich 

35.   
35.1. ons.ref  wij wassen ons 
35.2. ons.eigen  wij wassen ons eigen 

36.   
36.1. zich.3  hij/zij wast/wassen zich 
36.2. eigen.3  hij/zij wast/wassen zijn/haar/hun 

eigen 
37.   

37.1. elkaar  wij wassen elkaar 
37.2. mekaar  wij wassen mekaar 
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