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Inleiding 
 

Op 22 augustus 2021 lanceerden de vier auteurs van dit rapport samen met Uitgeverij Lannoo een 

online enquête over dialect in Vlaanderen. De deelnemers (1) moesten de betekenis van een vijftal 

dialectwoorden raden, (2) moesten negen stellingen over dialect beoordelen en (3) mochten opgeven 

welk dialectwoord of welke uitdrukking volgens hen niet mocht ontbreken als een tijdscapsule met 

mooie dialectwoorden de ruimte in zou gaan. Met de peiling wilden de auteurs de dialecten in 

Vlaanderen onder de aandacht brengen, alsook hun nieuwe boek over die dialecten: De Atlas van het 

Dialect in Vlaanderen.   

De vragenlijst was beknopt, en deelname aan de enquête berustte uiteraard op vrije keuze. Het zullen 

dan uiteraard vooral mensen met een bijzondere belangstelling voor dialect zijn geweest die de enquête 

hebben ingevuld. De resultaten zijn dus niet representatief voor dé Vlaming, maar ongetwijfeld wél voor 

de Vlaming met belangstelling voor dialect.  

Wat leren we uit de enquête? 

(1) De dialecten kunnen in Vlaanderen op heel wat belangstelling rekenen. De enquête lokte op drie 

weken tijd (tussen 22 augustus en 12 september) maar liefst 12.242 deelnemers. Opvallend: 

 

− de  West-Vlamingen vormen afgetekend de grootste groep bij de deelnemers 

− iets meer mannen dan vrouwen  hebben deelgenomen; 

− en vooral mensen in de groep 35-64 jaar. 

De test wist echter ook veel jonge Vlamingen te bereiken – 2611 participanten (22%) waren jonger 

dan 35 jaar. Dialectverlies of niet, de dialecten weten duidelijk ook nog jongere generaties 

Vlamingen te intrigeren en charmeren.  Zie punt (1) voor meer informatie over de deelnemers.  

(2) Het traditionele dialect wordt steeds minder begrepen en gesproken. Het zijn natuurlijk vooral de 

jonge Vlamingen voor wie dialect steeds minder een omgangstaal is. Zij scoren ook slechter dan hun 

oudere provinciegenoten bij de vragen naar de betekenis van een aantal traditionele 

dialectwoorden. Voor het traditionele dialect in Vlaanderen is dus een weinig rooskleurige toekomst 

weggelegd. Dat is ook bij de ons omringende talen zo; daar is dat proces van dialectverlies vaak al 

veel verder gevorderd.  

 

(3) Het dialectverlies in Vlaanderen gaat niet in alle regio’s even snel. West-Vlaanderen is ook anno 2021 

nog altijd het levendigste ‘dialectbastion’:  

 

− Verhoudingsgewijs geven meer West-Vlamingen aan dialect te beheersen en te spreken; 

− Bij de vragen naar de betekenis van een aantal traditionele woorden scoren ze ook beter dan 

deelnemers uit andere provincies; 

− In West-Vlaanderen zijn de jongere mensen dialectvaster dan in Limburg, Vlaams-Brabant, het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Bijvoorbeeld: jongere West-

Vlamingen (onder de 35) kennen weliswaar wat minder dan hun ouders of grootouders de 

betekenis van het woord knoesel (‘enkel’), maar dat verschil tussen jongeren en ouderen is veel 

groter in Oost-Vlaanderen. 
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(4) Vrouwen staan gemiddeld wat gereserveerder tegenover dialect: 

 

− De enquête trok in haar geheel minder vrouwen aan dan mannen; 

− Vrouwen zeggen minder vaak dan mannen dat ze het dialect kennen en gebruiken; 

− vrouwen hebben meer reserves tegenover dialect bij kinderen, op televisie en in de muziek. 

Bij de kennisvragen in de test waren de verschillen tussen mannen en vrouwen dan weer niet zo 

duidelijk – alleen bij het woord alaam (‘gereedschap’) konden significant meer mannen de juiste 

betekenis raden, maar bij het snoepgoed scoorden de vrouwen dan weer net iets beter. 

(5) Niet alleen kennen en gebruiken jonge Vlamingen dialect minder dan de ouderen, ze geven dialect 

(en tussentaal) ook een wat andere plaats in de maatschappij: 

 

− Jongeren (- 35) horen minder graag dan ouderen een vijfjarig kind op de trein dialect spreken, 

hoewel nog altijd een meerderheid bij zowel jongeren als ouderen zegt daar geen probleem 

mee te hebben; 

− Jongeren vinden dan weer meer dan ouderen dat bij een presentator op televisie best eens wat 

dialect of tussentaal te horen mag zijn; 

− en ze vinden meer dan ouderen dat muziek in dialect of tussentaal authentieker klinkt. 

De oudere generaties zijn nog meer doordrongen van wat de standaardtaalideologie wordt 

genoemd: dialect – vaak nog hun moedertaal – mag gebruikt worden voor nauwe contacten binnen 

de familie (vandaar de acceptatie van dialect bij een vijfjarig kind), maar voor publiek gebruik 

(televisie, muziek) is standaardtaal meer op zijn plaats. Jongere mensen zullen in hun contact met 

kinderen dialect vaak willen vermijden – dialect is voor hen meer dan voor ouderen sociaal 

gemarkeerd (een teken van lagere opleiding bijvoorbeeld) en ze willen de school- en carrièrekansen 

van kinderen niet in het gedrang brengen – maar in de publieke ruimte accepteren ze gemakkelijker 

dan de oudere generaties ook niet-standaardtalige variëteiten zoals tussentaal of dialect. Als dialect 

of tussentaal bijdragen tot de authenticiteit van een presentator of een nummer, dan moet dat 

kunnen. 

(6) Jonge Vlamingen kennen en spreken dan wel minder traditioneel dialect, drie op vier van die jonge 

Vlamingen (74 %) meent nog altijd goed te kunnen horen waar iemand vandaan komt. Ook voor 

jongeren is de taal van Wannes Cappelle of Slongs Dievanongs niet zomaar ‘dialect’. Ze herkennen 

er duidelijk ‘West-Vlaams’ en ‘Antwerps’ in, en dat draagt bij aan hun inschatting van die muziek en 

die muzikanten als ‘bijzonder’ en ‘authentiek’. Dat ‘horen waar iemand vandaan komt’ zal geleidelijk 

aan wel een andere invulling hebben gekregen. Iemand van 65+ kan misschien nog wel gemakkelijk 

horen of iemand uit Oostende dan wel Kortrijk, uit Antwerpen dan wel Mechelen, uit Gent dan wel 

Aalst, uit Hasselt dan wel Tongeren komt. Iemand van -35 zal misschien alleen nog het verschil horen 

tussen ‘West-Vlaams’, ‘Gents’ of ‘Limburgs’ … 

In wat volgt, presenteren we het cijfermateriaal en geven we verklaringen voor de geobserveerde 

patronen. 
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1  |  Massale respons 
 

In totaal namen 12.242 participanten deel aan de Grote Dialecttest van Vlaanderen. Het leeuwendeel 

daarvan (98%) groeide op in één van de vijf Vlaamse provincies of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De andere participanten groeiden elders in België op (0.57%), in Nederland (0.95%) of buiten Nederland 

en België (0.75%). In wat volgt, focussen we enkel op de antwoorden van deelnemers die in één van de 

vijf Vlaamse provincies of in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest opgroeiden (n=11963).  

Het aantal deelnemers varieert per provincie, leeftijdscategorie en geslacht. De deelnemersgroep bevat: 

- opvallend veel West-Vlamingen,  

- iets meer mannen dan vrouwen en  

- veel Vlamingen geboren tussen 1958 en 1984.  

 

De respondenten verdelen we voor het gemak in drie leeftijdsgroepen: een groep geboren voor 1957 

(categorie ‘65+’), een groep geboren tussen 1957 en 1986 (categorie ’35-65j’) en een groep geboren na 

1986 (categorie ‘-35’). Omdat de groep die ‘ander’ antwoordde bij de vraag naar geslacht erg klein is, 

nemen we die niet mee in de verdere analyses van het effect van geslacht.  

In iedere provincie vonden we heel gelijkaardige asymmetrieën in het aantal respondenten per leeftijds- 

en geslachtsgroep. Dus: in iedere provincie namen meer mannen deel dan vrouwen en meer 35-64-

jarigen dan 65-plussers en -35’ers. Dat vergemakkelijkt de vergelijking van de verschillende groepen 

(man vs. vrouw, WVL vs. OVL vs. ANT vs. VL-BRAB/BHG vs. LIM, -35j vs. 35-65j vs. 65+).  
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2  |  ’t Akkoord? Negen stellingen 

beoordeeld1 
 

De respondenten kregen negen stellingen voorgeschoteld, en ze werden gevraagd aan te geven in 

welke mate ze ermee akkoord gingen, met als antwoordopties ‘nee, helemaal niet | nee | mm ja-nee 

| ja | ja, zeker weten’. De stellingen luidden als volgt: 

- Ik begrijp het dialect van de gemeente waar ik opgroeide goed.  

- Ik kan het dialect van de gemeente waar ik opgroeide goed spreken. 

- Ik spreek het dialect van de gemeente waar ik opgroeide vaak.     

- Als ik een vijfjarige op de trein dialect hoor spreken met broer of zus, dan vind ik dat een 

beetje marginaal. 

- Een anderstalige die naar Vlaanderen migreert, leert volgens mij maar beter ook wat dialect of 

tussentaal (= iets tussen dialect en standaardtaal in).      

- Ik vind het jammer dat er in Vlaanderen steeds minder dialect wordt gesproken. 

- Bij de meeste Vlamingen kan ik aan hun manier van spreken goed horen in welke provincie ze 

zijn opgegroeid.      

- Ik vind Vlaamse muzikanten die in dialect of tussentaal zingen authentieker klinken dan 

muzikanten die in het Standaardnederlands zingen.      

- Ik vind dat je als presentator van een spelprogramma op tv (zoals Blokken, De slimste mens, De 

mol of The Voice) wel eens dialect of tussentaal mag spreken. 

 

  

                                                           

1 Om ons te hoeden voor al te makkelijke conclusies op basis van globale cijfers, stelden we voor iedere vraag in 
de enquête een statistisch model op waarbij we nagingen of de leeftijd en het geslacht van de deelnemers en de 
provincie waar ze opgroeiden de resultaten significant beïnvloedden. Voor de beoordelingsschalen (“in welke 
mate ga je akkoord met…”) stelden we conditional  inference trees op, waarbij we gezien het grote aantal 
deelnemers een alfa-niveau van 0,01 hanteerden. De meerkeuzevragen over de betekenis van dialectwoorden 
werden geanalyseerd via logistische regressie, waarbij we nagingen in welke mate de kans op een correct 
antwoord afhing van de leeftijd, het geslacht of de provincie van de deelnemer, of een interactie tussen die 
factoren. In dit rapport gaan we niet gedetailleerd in op de statistische analyses, maar het is wel zo dat de 
tendensen die we beschrijven ook statistisch significant bleken.  
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2.1  |  DE ALGEMENE CIJFERS 
 

 

De globale cijfers leren…  

- Dat dialectbegrip (‘Ik begrijp het dialect van de gemeente waar ik opgroeide goed’) duidelijk 

verschilt van actieve dialectbeheersing (‘Ik kan het dialect van de gemeente waar ik opgroeide 

goed spreken.’) en effectief dialectgebruik (‘Ik spreek het dialect van de gemeente waar ik 

opgroeide vaak.’). 93% geeft aan het dialect nog goed te begrijpen, bij de actieve 

dialectbeheersing en het effectieve dialectgebruik is dat een stuk minder (respectievelijk 74% 

en 55%). 

- Dat de oordelen over de acceptabiliteit van dialect en tussentaal op tv sterk variëren. 

- Dat de bevraagden een weinig uitgesproken mening hebben over de vraag of anderstaligen 

maar beter ook wat dialect of tussentaal leren. Bij die stelling worden de uitersten van de 

antwoordschaal (‘nee, helemaal niet!’ of ‘ja, zeker weten!’) veel minder aangekruist. 
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2.2  |  PROVINCIE ALS BELANGRIJKSTE BEÏNVLOEDENDE FACTOR 
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De provincie waar de deelnemers opgroeiden, speelt bij het merendeel van de stellingen de 

belangrijkste rol (belangrijker dan leeftijd en geslacht): 

- Bij het dialectbegrip (‘Ik begrijp het dialect van de gemeente waar ik opgroeide goed’), de 

actieve dialectbeheersing (‘Ik kan het dialect van de gemeente waar ik opgroeide goed 

spreken.’) en het effectieve dialectgebruik (‘Ik spreek het dialect van de gemeente waar ik 

opgroeide vaak.’) is een duidelijk verschil merkbaar tussen West-Vlamingen enerzijds en de 

respondenten uit andere provincies anderzijds. Verhoudingsgewijs geven meer West-

Vlamingen aan dialect te beheersen en te spreken.  

- West-Vlamingen vinden het ook iets belangrijker dat anderstaligen een woordje dialect of 

tussentaal leren en gaan stelliger akkoord met het idee dat dialect of tussentaal muziek 

authentieker maakt.  

- Bij de vraag of de deelnemers dialect bij een vijfjarige op de trein marginaal vinden antwoorden 

Limburgers en West-Vlamingen duidelijker nee dan deelnemers die in de andere provincies 

opgroeiden. Limburgers en West-Vlamingen betreuren het dialectverlies ook iets meer dan 

Vlamingen uit andere provincies.  

Bij de stellingen over het taalgebruik van tv-presentatoren en het herkennen van regionale accenten 

bleek de herkomstprovincie geen duidelijke rol te spelen.  

Vanwaar die kloof tussen West-Vlaanderen en de andere Vlaamse provincies? Dat de dialecten in 

sommige gebieden vitaler zijn dan andere, heeft te maken met de industrialisering en verstedelijking 

van die gebieden. West-Vlaanderen was lang weinig verstedelijkt of geïndustrialiseerd, waardoor er zich 

minder mensen van buitenaf kwamen vestigen dan in pakweg industriesteden als Gent en Antwerpen 

of in de Limburgse mijngebieden. Er was immers minder werkgelegenheid. Minder immigratie betekent 

minder taal- of dialectcontact, en dus groeide minder snel de nood aan een omgangstaal die algemener 

verstaanbaar is dan het lokale dialect. Daarnaast speelt ook de reikwijdte van het West-Vlaamse dialect 

een rol. De Oost-Vlaamse dialecten verschillen onderling bijvoorbeeld sterk, terwijl de West-Vlaamse 

vrij homogeen zijn. Met een West-Vlaams dialect kun je je dan ook in een groter gebied verstaanbaar 

maken dan met een Oost-Vlaams dialect. Oost-Vlamingen voelen daarom sneller de behoefte om hun 

taal ‘op te kuisen’. 
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2.3.  |  LEEFTIJD ALS INDICATOR VAN VERANDERINGEN IN TAALGEDRAG EN TAALATTITUDES 
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De cijfers per leeftijdsgroep leren ons het volgende: 

- Het traditionele dialect wordt steeds minder begrepen en gesproken: hoe jonger, hoe minder 

deelnemers aangeven dialect te begrijpen en te (kunnen) spreken.  

- Jongeren (- 35) horen minder graag dan ouderen een vijfjarig kind op de trein dialect spreken, hoewel 

nog altijd een meerderheid bij zowel jongeren als ouderen zegt daar geen probleem mee te hebben; 

- Jongeren vinden dan weer meer dan ouderen dat bij een presentator op televisie best eens wat 

dialect of tussentaal te horen mag zijn 

- en ze vinden meer dan ouderen dat muziek in dialect of tussentaal authentieker klinkt. 

- Bij de vraag of je aan de manier van spreken kunt horen in welke provincie Vlamingen zijn 

opgegroeid, is er maar een klein verschil tussen de leeftijdsgroepen, ook al kennen en spreken jonge 

Vlamingen minder traditioneel dialect.  

Aangezien jongeren de toekomst zijn, lijkt de dialecten dus een droevige toekomst beschoren. Vanwaar 

dat dialectverlies? [zie hierover ook thema 21 in de Atlas van het Dialect in Vlaanderen]. 

- De maatschappij is in de 20e eeuw aanzienlijk veranderd, en daar ondervinden de dialecten de 

gevolgen van.  

- Vlamingen zijn bijvoorbeeld steeds mobieler geworden. Bewogen mensen zich in de 19e 

eeuw vooral te voet of te paard voort in een straal van pakweg 5 kilometer rond hun dorp 

of in de stad, dan werd hun actieradius flink groter met de fiets, de trein en de auto. Door 

de industrialisering, in Vlaanderen zo vanaf het einde van de 19e eeuw, trokken 

plattelandsbewoners ook vaker naar de stad om er te gaan werken. Het werd dus belangrijk 

om zich buiten de dorpsgrens verstaanbaar te kunnen maken. De leefwereld werd groter, 

vriendenkringen en huwelijken overstegen steeds vaker de lokale dialectgemeenschap en 

dus groeide de nood aan een omgangstaal die algemener verstaanbaar is dan het lokale 

dialect. 

- Ook de democratisering van het onderwijs en de leerplicht dragen bij aan het dialectverlies. 

Scholen gingen het ‘Schoon Vlaams’ propageren bij leerlingen uit alle sociale klassen, die 

verplicht langere tijd op de schoolbanken doorbrachten en dus langer met een algemener 

‘beschaafd’ Nederlands in contact kwamen.  

- Tot slot hoorden dialectsprekers door de komst van de openbare radio en televisie elke dag 

sprekers uit andere regio’s, en dat verruimde hun talige wereld. Doordat ze van journalisten 

en presentatoren hoorden ‘hoe het moest’, won het Standaardnederlands – of iets wat 

daarbij in de buurt moest komen – steeds meer terrein.  

- Ook subjectieve factoren dringen het dialectgebruik sterk terug. De dialecten liepen de voorbije 

decennia namelijk imagoschade op, en dat komt het dialectgebruik niet ten goede. Vanuit de 

overtuiging dat Standaardnederlands alle Vlamingen kon verenigen, namen taalijveraars in de jaren 

1960 tot 1980 verschillende initiatieven om iedereen Standaardnederlands bij te brengen. Bij die 

initiatieven werd het dialect weliswaar niet unaniem afgekeurd, maar, door de loftrompet te steken 

over het Standaardnederlands en de manier waarop die je in het leven vooruit helpt, gingen vele 

Vlamingen dialect spontaan associëren met een gebrek aan opleiding en beschaving. De dialecten 

zitten vast in een vicieuze cirkel: hoe minder ze gesproken worden, hoe meer taalgebruikers ze met 

een gebrekkige opleiding en oubolligheid associëren, en die associaties stimuleren op hun beurt 

verder dialectverlies.  
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De dialecten mogen dan wel minder gesproken worden, jongeren lijken er voorlopig niet afkeriger 

tegenover te staan dan hun oudere provinciegenoten. De oudere generaties blijken nog meer 

doordrongen van wat de standaardtaalideologie wordt genoemd: dialect – vaak nog hun moedertaal – 

mag eventueel gebruikt worden voor nauwe contacten binnen de familie (vandaar de acceptatie van 

dialect bij een vijfjarig kind), maar voor publiek gebruik (televisie, muziek) is standaardtaal meer op zijn 

plaats. Jongere mensen zullen in hun contact met kinderen dialect vaak willen vermijden – dialect is 

voor hen meer dan voor ouderen sociaal gemarkeerd (een teken van lagere opleiding bijvoorbeeld) en 

ze willen de school- en carrièrekansen van kinderen niet in het gedrang brengen – maar in de publieke 

ruimte accepteren ze gemakkelijker dan de oudere generaties ook niet-standaardtalige variëteiten zoals 

tussentaal of dialect. Als dialect of tussentaal bijdragen tot de authenticiteit van een presentator of een 

nummer, dan moet dat kunnen.  
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2.4.  |  DIALECT EN DE AANTREKKINGSKRACHT OP MANNEN 
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Het geslacht van de respondenten speelt bij de stellingen een minder grote rol dan hun leeftijd en de 

provincie waar ze opgroeiden, maar het heeft wel een effect:  

− vrouwen zeggen minder vaak dan mannen dat ze het dialect kennen en gebruiken; 

− vrouwen hebben meer reserves tegenover dialect bij kinderen, op televisie en in de muziek. 

− Mannen menen beter te herkennen waar een Vlaming vandaan komt.  

Het is een oude vaststelling: vrouwen – niet enkel in Vlaanderen, maar ook in Nederland, Duitsland, 

Amerika of Engeland – geven doorgaans meer de voorkeur aan prestigieus taalgebruik (zoals 

standaardtaal) dan mannen en laten dialectvormen dan ook sneller achterwege. Ouders zouden bij 

dochters meer op ‘keurig’ taalgebruik hameren dan bij zonen. Dialect heeft nu eenmaal associaties van 

ruwheid en die moeten of willen vooral vrouwen uit de weg gaan, zo luidt de redenering. De vermeende 

ruwheid oefent op mannen dan weer net een aantrekkingskracht uit. Door dialect te spreken (of te 

zeggen dat je het spreekt) zou je immers je mannelijkheid talig in de verf kunnen zetten. Dat patroon 

houdt vandaag nog duidelijk stand, zoals blijkt uit onze data.  
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3  |  Woordenschatkennis 
 

De respondenten kregen vijf woordenschatvragen voorgeschoteld, waarbij ze telkens uit vier opties 

moesten kiezen: 

- Welk van onderstaande ‘vuile woorden’ eet je beter niet?  

Een poepegatje | Een snelzeiker | Een zwijnetetje | Een nonnebil 

- Gebruiken West- of Oost-Vlamingen het woord alaam, dan…  

- Hebben ze het over een uitgestrekte weide die sterk helt en daardoor moeilijk als akker te 

bewerken is 

- Proberen ze je te waarschuwen voor gevaar (doorgaans een brand) 

- Zijn ze met gereedschap in de weer 

- Brengen ze een typische carnavalsgroet 

- Spreken Limburgers over een schoer, dan hebben ze het over…  

Een stok waarop kippen gaan zitten om te slapen  |  Een onweersbui  | Een schouder  |   

Een prostituee 

- Het woord knoesel komt in veel dialecten in Vlaanderen voor. In Limburg is het vaak een ‘kruisbes’. 

Maar waar verwijst het elders naar?  

Een homp, een brok  |  Een broek die tot aan de knie komt  |  Een zieligaard  |  Een enkel 

- Een sloester? Daar bedoelen Brabantse dialectsprekers het volgende mee: 

Een fluim  |  Een bolster of een peul  |  Een vaste afscheiding tussen varkens in een stal  |   

Een wijngaardslak 
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3.1.  |  DE JUISTE ANTWOORDEN 
 

Hieronder vind je per vraag het juiste antwoord in het groen gemarkeerd, met telkens ook informatie 

over hoe vaak welk antwoord werd gegeven.  
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3.2.  |  WIE KENT DE WOORDEN (NIET)?  
 

Het zou ons te ver brengen om voor elk woord te bespreken welke invloed de leeftijd, het geslacht en 

de provincie van de respondenten precies hadden op de gegeven antwoorden.  

Algemeen kunnen we stellen: 

- Wie het woord kent, dat hangt logischerwijs sterk af van de regionale herkomst van een 

dialectwoord. Het Limburgse schoer (‘onweersbui’) kennen de Limburgse respondenten beter dan 

de anderen, terwijl bij alaam (‘gereedschap’) dan weer de West- en Oost-Vlamingen ‘topscores’ 

behalen. Het woord sloester bleken vooral de West-Vlamingen moeilijker te vinden. 

- Maar: er zijn ook provinciegebonden verschillen in de scores die je niet kunt verklaren aan de hand 

van de regionale herkomst van een dialectwoord. Het woord alaam en knoesel kennen jonge West-

Vlamingen bijvoorbeeld beter dan jonge Oost-Vlamingen. Dat bevestigt opnieuw de 

uitzonderingspositie van West-Vlaanderen, waar het dialectverlies zich trager doorzet dan elders 

in Vlaanderen.  

- Hoe jonger, hoe slechter de woordenschatkennis. Het woord knoesel (‘enkel’) is bij de jongeren 

bijvoorbeeld minder gekend. De betekenis van het woord schoer kennen oudere Limburgers het 

weliswaar beter dan hun leeftijdsgenoten uit andere provincies, maar jongere Limburgers niet. 

- Bij de kennisvragen zijn er geen duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Alleen bij het 

woord alaam (‘gereedschap’) konden significant meer mannen de juiste betekenis raden, maar bij 

het snoepgoed scoorden de vrouwen dan weer net iets beter. 

Ter illustratie tonen we hieronder de antwoorden voor knoesel en schoer, met telkens de cijfers per 

leeftijdsgroep en provincie.  
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Dat knoesel buiten Limburg ‘enkel’ betekent, weten Limburgers logischerwijs minder dan andere 

Vlamingen. In iedere provincie zien we echter het percentage correcte antwoorden (groene balkjes) 

afnemen naarmate de deelnemers jonger worden. Alleen: in West-Vlaanderen is dat leeftijdseffect veel 

minder uitgesproken; het verschil tussen de verschillende leeftijdsgroepen is kleiner. De grafiek 

illustreert zo mooi het dialectverlies in Vlaanderen en de regionale tempoverschillen erin. 

 

De cijfers voor schoer zijn intrigerend. In Limburg zie je het ‘normale’ leeftijdseffect, waarbij het aantal 

correcte antwoorden (groene balk) afneemt naarmate de deelnemers jonger worden (zoals bij knoesel 

dus). In de andere provincies zie je net een omgekeerde tendens. Wat is hier aan de hand? De jongere 

niet-Limburgers lieten zich duidelijk minder dan de oudere niet-Limburgers misleiden door de 

antwoordoptie ‘schouder’. Die voegden we als instinker toe, want in West-Vlaanderen betekent schoer 

‘schouder’, en ook in andere provincies vind je voor ‘schouder’ woorden die op schoer lijken (zoals schar, 

schaar of schor). Wie die dialectwoorden voor schouder nog goed kent – wellicht de oudere deelnemers 

dus – laat zich dus sneller misleiden tot een fout antwoord.  
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4  |  Gekoesterde woorden  
 

Welke woorden mogen volgens de deelnemers aan de enquête niet ontbreken als een tijdscapsule 

met mooie dialectwoorden de ruimte in zou gaan? 

 

4.1.  |  DE ALGEMENE TOP 10 
 

Woord of uitdrukking Aantal 

het zwijn door de bieten jagen (uitspr: tzwien deur de beeëten jòògen) (‘een 

feestje bouwen’) 177 

goesting (‘zin’) 150 

stuit (uitspr: stute) (‘boterham’) 137 

blaffetuur (‘luik’ of ‘rolluik’) 117 

seule (‘emmer’) 106 

jaak! nink! jaas! nees! (vervoeging van ja en nee) 100 

pijpegaal (uitspr: pupegòòle) (‘kruiwagen’) 96 

pimpampoentje/pimpaljoentje (‘lieveheersbeestje’) 95 

keppe (‘lievelingetje’) 79 

er is een ruit uit het huis en als het regent regent het erin (uitspr: 

tiserututusenatrinttrintrin) (sjibbolet of spotzinnetje) 72 

 

De algemene top 10 doet erg West-Vlaams aan, met woorden als stute, pupegòòle en seule, maar dat 

is natuurlijk omdat er verhoudingsgewijs veel West-Vlamingen deelnamen aan de enquête (zie punt 

1). 

 

4.2.  |  DE TOP 10 VAN LIMBURG 
 

Woord of uitdrukking Aantal 

enkbeugel (uitspr: enkbiegel) (‘eekhoorn’) 28 

maalplak (‘zakdoek’) 18 

aamzeiksel (‘mier’) 15 

hennig (‘schattig, lief’ en ‘handig’) 9 

hou je goed (uitspr: haddig of hoedig) (‘hou je goed’) 8 

koele schaai (‘schaduw’) 8 

pepel (‘vlinder’) 8 

heive(r)s (‘naar huis’) 6 

blaan (uitspr: bloon) (‘merel’) 5 

te griest (‘via een binnenwegje’) 5 

voetsel (uitspr. vutsel) (‘sok’) 5 
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4.3.  |  DE TOP 10 VAN ANTWERPEN 
 

Woord of uitdrukking Aantal 

blaffetuur (‘luik’ of ‘rolluik’) 87 

apsjaar (‘rare kwast, zonderling persoon’) 59 

goesting (‘zin’) 43 

boesjkameree (‘schommel’) 32 

pertang (‘nochtans’) 24 

touter (‘schommel’) 23 

bedeem (‘meteen’) 20 

sarge (uitspr. seuzie, sezie, sezze,…) (‘deken’) 18 

aardbees (uitspr. eirbees, jetbees) (‘aardbei’) 17 

talloor (uitspr. tel(j)oor, talure, taloer…) (‘eetbord’) 16 

 

4.4.  |  DE TOP 10 VAN VLAAMS-BRABANT EN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
 

Woord of uitdrukking Aantal 

goesting (‘zin’) 19 

casaquin (uitspr. kazzekein) (‘wollen jasje’) 16 

pertang (‘nochtans’) 11 

dasteren/desteren (‘treuzelen’ of ‘morsen’) 11 

braai (‘stoep, trottoir’) 10 

oechel (‘struik’) 9 

stuit (uitspr. stute) (‘boterham’) 9 

kazjoebereir (‘knoeier, prutser’) 8 

knatsenbeet (uitspr. knasjenbeet)  (‘klokhuis’) 6 

martiko (uitspr: metteko) (‘deugniet’) 6 

sarge (uitspr. sozje, seuzje) (‘deken’) 6 

  

Opvallend is dat negen Vlaams-Brabanders het woord stute opgaven, terwijl dat eigenlijk een West-

Vlaams dialectwoord is.  
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4.5.  |  DE TOP 10 VAN OOST-VLAANDEREN 
 

Woord of uitdrukking Aantal 

biezebijs (‘schommel’) 32 

goesting (‘zin’) 31 

pielewuiter (‘regenworm’) 26 

oekedoeletje (‘kikkervisje’) 19 

reesjes (uitspr: reskes, rezzekes) (‘eventjes’) 19 

blaffetuur (‘luik’ of rolluik’) 17 

fleus/flees (‘straks’) 16 

gruwelijk (uitspr: gralijk) (‘erg, heel’) 16 

pilletje koud (uitspr: pieleke kaat) (‘ijsje’) 16 

pimpampulletje (‘lieveheersbeestje’) 16 

 

4.6.  |  DE TOP 10 VAN WEST-VLAANDEREN 
 

Woord of uitdrukking Aantal 

het zwijn door de bieten jagen (uitspr: tzwien deur de beeëten jòògen) (‘een feestje 

bouwen’) 169 

stuit (uitspr: stute) (‘boterham’) 115 

seule (‘emmer’) 92 

jaak! nink! jaas! nees! (vervoeging van ja en nee) 88 

pijpegaal (uitspr: pupegòòle) (‘kruiwagen’) 85 

pimpampoentje/pimpaljoentje (‘lieveheersbeestje’) 70 

keppe (‘lievelingetje’) 69 

er is een ruit uit het huis en als het regent regent het erin (uitspr: tiserututusenatrinttrintrin) 

(sjibbolet of spotzinnetje) 65 

goesting (‘zin’) 54 

jutekako (‘schommel’) 44 

 

In 2013 werd de uitdrukking tzwien deur de beeëten jòògen ook al verkozen tot mooiste West-Vlaamse 

‘dialectwoord’ in een wedstrijd georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen. Wellicht heeft die 

verkiezing de populariteit van de uitdrukking nog gestimuleerd. 
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4.7.  |  VERSCHRALING VAN DE DIALECTWOORDENSCHAT? 
 

Een interessante vaststelling: vergelijk je de antwoorden van de deelnemers in de verschillende 

leeftijdscategorieën, dan valt op dat de deelnemers uit de oudste leeftijdscategorie (65+) veel 

gevarieerder zijn in hun woordkeuzes dan de deelnemers uit de andere twee leeftijdscategorieën (35-64 

jaar en -35 jaar): 

Woordenschatdiversiteit -35 jaar:   0.36 (952 verschillende dialectwoorden / 2611 deelnemers)2 

Woordenschatdiversiteit 35-64 jaar:0.32 (2213 verschillende dialectwoorden / 6825 deelnemers) 

Woordenschatdiversiteit 65+ jaar:  0.47 (1175 verschillende dialectwoorden / 2527 deelnemers) 

Ook dat is een teken van dialectverlies, meer bepaald van structureel dialectverlies. Structureel 

dialectverlies houdt in dat dialecten hun eigen ‘smoel’ verliezen doordat plaatselijke eigenaardigheden 

in de zinsbouw, woordbouw of uitspraak, of karakteristieke woorden verloren gaan. Bijvoorbeeld: het 

woord kottegaar is een typisch Tiens dialectwoord voor ‘politiekantoor’(een verbastering van corps de 

garde). Dat soort woorden met een beperkte geografisch bereik sneuvelt snel bij dialectverlies. In onze 

dataset zie je dan ook dat terwijl het drie keer voorkomt bij de 65+’ers, het geen enkele keer vermeld 

wordt in de veel ruimer bevolkte categorie 35-65 jaar. Bij de -35-jarigen vermeldt slechts één iemand 

het in het typisch Tiense zinnetje spajle be de maajs oep de braaj van ’t kottegaar (‘spelen met knikkers 

op de stoep van het Corps de Garde’). Door het verlies van dat soort typisch lokale woorden beginnen 

de dialecten allemaal een beetje meer op elkaar te lijken. 

 

4.8.  |  DE FAVORIETE INZENDINGEN VAN DE AUTEURS VAN DE DIALECTATLAS  
 

(h)ulletje (‘dekseltje’) 

scharten (‘krabben’) 

cabardouche (‘verdacht café, bordeel’) 

kretsdarm (‘persoon met een lastig karakter’) 

kottegaar (‘politiekantoor’) 

 

Anne-Sophie Ghyselen 

maalplak (‘zakdoek’) 

bedeem (‘dadelijk’) 

martiko (uitspr: metteko) (‘hansworst’) 

preutekoeler (‘arduinen dorpel’) 

kontekraafs (‘tegendraads’) 

 

Roxane Vandenberghe 

 

tjolen (‘sukkelen, ronddolen’) 

koeketiene (‘liefje, minnares’) 

hennig (‘schattig, lief’ en ‘handig’) 

swinst (‘terwijl’) 

dasteren (‘treuzelen’ of ‘morsen’) 

 

Johan De Caluwe 

 

febbekak (‘lievelingetje’) 

voetsel (uitspr: vutsel) (‘sok’) 

biezebijs (‘schommel’) 

(h)annetjesnest (uitspr. annekesnest) (‘rommel’) 

keppekeutel (‘lievelingetje’) 

 

Veronique De Tier 

                                                           

2 Sommige respondenten gaven meer dan een woord op (soms wel 15). Om te vermijden dat de diversiteitsmaat 
door een klein aantal overijverige deelnemers te veel vertekend zou worden, werd per deelnemer enkel het 
eerste opgegeven dialectwoord geanalyseerd. 
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Johan De Caluwe is professor Nederlandse taalkunde aan de Universiteit Gent en hoofdredacteur van 

deze atlas. Hij doceert onder andere over de vele vormen van variatie in het Nederlands. 

  

Veronique De Tier werkt als dialectoloog bij het Instituut voor de Nederlandse Taal in Leiden. Ze 

werkte aan de Universiteit Gent jarenlang aan de inventarisatie en beschrijving van de Vlaamse 

dialectwoordenschat.  

 

roxane.vandenberghe@ugent.be 0486 37 66 35 – dialectwoordenschat 

annesophie.ghyselen@ugent.be  0494 20 50 30 – testresultaten + dialectverandering en - 
      verlies 

veronique.detier@ugent.be    0478 65 79 85 – dialectwoordenschat 

johan.decaluwe@ugent.be  0498 36 74 79 – algemeen 
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