
Mag et ntwa mjir zin? Hoe goed verstaan we elkaar in het Nederlands? 

 

Er wordt wel vaker de draak mee gestoken: West-Vlamingen worden op televisie (doorgaans) 

ondertiteld. Te hard moeten we daar nu eigenlijk niet mee lachen: zowat elke Vlaming die op de 

Nederlandse tv komt, wordt immers òòk vergezeld van ondertitels (en omgekeerd voor Nederlanders 

op de Vlaamse zenders). 

 

De programmamakers zijn er blijkbaar van overtuigd dat ondertitelen nodig is om zeker te zijn dat 

iedereen het programma goed kan volgen. Is dat nu zo? Hoe slecht (of goed) is de onderlinge 

verstaanbaarheid tussen Nederlanders en Vlamingen, en tussen Vlamingen uit verschillende 

provincies? Leen Impe maakte er aan de Katholieke Universiteit Leuven een doctoraat over.  

 

 

De stabiele fadijk 

Er zijn verschillende  manieren om te onderzoeken hoe goed mensen uit verschillende regio’s elkaar 

verstaan. Je zou het hen bijvoorbeeld gewoon kunnen vragen. Dat is helemaal niet zo betrouwbaar: bij 

een enquête proberen mensen zich namelijk vaak (onbewust) iets beter voor te doen dan ze zijn. 

Daarnaast vinden mensen het best moeilijk om zomaar een maat te plakken op hoe goed ze iemand uit 

Antwerpen of Nederland nu eigenlijk begrijpen. 

 

Daarom koos Leen een betrouwbaardere methode: ze dacht een heus experiment uit, waar ongeveer 

1000 studenten uit verschillende Vlaamse en Nederlandse scholen aan deelnamen. De studenten 

kregen elk een boel woordjes te horen, ingelezen door mensen met verschillende Vlaamse en 

Nederlandse accenten. Belangrijk is nu dat Leen een deel van die woordjes zelf heeft verzonnen: naast 

echte woorden als keuken, weten en stabiel hoorden de studenten ook nepwoorden als fadijk, hapig en 

huurzaam. 

 

Voor elk woordje moesten de studenten zo snel mogelijk te beslissen of het echt bestond, of verzonnen 

was. Die opdracht is veel eenvoudiger wanneer je een woord hoort in je eigen dialect, of met een 

accent waar je vertrouwd mee bent. Hoor je als Limburger een Brusselaar keupen zeggen in plaats van 

kopen, zal je dus iets langer moeten nadenken om te weten dat het om een bestaand woord gaat. Het 

idee is eenvoudig: hoe sneller iemand (juist) beslist of een woord verzonnen is of niet, hoe beter hij het 

accent van de spreker begrijpt. 

 

 

Wie verstaat wie? 

Hoe goed verstaan Nederlanders en Vlamingen elkaar nu? Vrij goed, zo blijkt uit Leens onderzoek. 

Bijzonder interessant is daarbij dat Vlamingen de Nederlandse standaardtaal beter verstaan dan 

omgekeerd: Nederlanders hebben meer moeite met het Nederlands van Freek Braeckman en andere 

Vlaamse nieuwslezers, dan Vlamingen met dat van Nederlandse journalisten. 

 

Binnen Vlaanderen zelf zien we dat Freek Braeckman-Nederlands slechter wordt begrepen dan 

tussentaal (de taal die jullie met je vrienden spreken). Ook op het niveau van de Vlaamse provincies 

zijn er duidelijke verschillen in verstaanbaarheid: Vlaams-Brabanders en Antwerpenaren worden 

typisch beter begrepen dan West-Vlamingen en Limburgers. Binnen Nederland zijn er veel minder 

zo’n verschillen: alle Nederlanders lijken elkaar best goed te begrijpen. 

 



Leens onderzoek bracht natuurlijk nog heel wat andere leuke en interessante weetjes aan het licht, 

maar waar we het nu liever over willen hebben is: waarom vinden we al die verschillen in 

verstaanbaarheid? 

 

 

Waarom verstaat wie wie? 

Waarom begrijpen Vlamingen de Nederlanders beter dan omgekeerd? Waarom worden West-

Vlamingen zo slecht verstaan en Brabanders zo goed? Hieronder vind je vier van de belangrijkste 

factoren die invloed hebben op verstaanbaarheid. 

 

Een eerste factor is geografische afstand: hoe verder je moet rijden om iemand te vinden die met een 

bepaald accent spreekt, hoe meer moeite je zal hebben om die persoon te begrijpen. 

 

Naast die geografische afstand, is er ook nog taalkundige afstand: sommige dialecten liggen verder 

uit elkaar dan andere. Hoe meer twee dialecten van elkaar verschillen, hoe moeilijker de sprekers het 

zullen hebben om elkaar te begrijpen. Je ziet zelf ook hoe taalkundige afstand en geografische afstand 

zo natuurlijk een beetje hetzelfde meten: vaak liggen dialecten die sterk op elkaar lijken ook dicht bij 

elkaar op de landskaart. 

 

Ook je vertrouwdheid met het accent belangrijk. Natuurlijk heeft dat met afstand te maken, maar in 

de moderne wereld is ook de televisie van belang: hoe meer je op de televisie mensen met een bepaald 

accent hoort praten, hoe vertrouwder je er mee bent. Dat verklaart meteen waarom tussentaal zo goed 

wordt begrepen. 

 

De laatste reden is taalattitude. Dat is een moeilijk woord om aan te geven hoe mooi of lelijk je een 

accent vindt. Dat hangt natuurlijk sterk samen met je algemene beeld van mensen die met zo’n accent 

spreken. Je algemene beeld van een bepaalde provincie (je kan Antwerpenaren hip vinden en 

Limburgers traag, of Antwerpenaren arrogant en Limburgers gezellig), zal een invloed uitoefenen op 

je mening over het accent in die provincie (Antwerps is lelijk of mooi). En hoe beter je mening, hoe 

meer je beter je het accent zal verstaan. 


