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Doelstellingen 
Taalattitudes van kinderen kunnen bepalend zijn voor 

de toekomst van het taallandschap in Vlaanderen. Hun 

attitudes ten opzichte van de standaardtaal, tussentaal en de 

dialecten zijn van onmiskenbaar belang voor het al dan niet 

voortbestaan van die taalvariëteiten.

Bij taalattitudeonderzoek worden doorgaans de volgende 

eigenschappen getoetst: 

 

- bekwaamheid/status: intelligent, welgesteld … 

- persoonlijke integriteit: eerlijk, betrouwbaar, behulpzaam … 

- sociale attractiviteit: humoristisch, sociaal …

Uit het onderzoek van Impe & Speelman (2007) bij 

volwassenen bleek dat standaardtaal hoofdzakelijk met status 

geassocieerd wordt, terwijl de West-Vlaamse tussentaal aan 

persoonlijke integriteit gelinkt wordt; Brabantse tussentaal 

daarentegen scoorde hoog op sociale attractiviteit. De laatste 

tijd wint taalattitudeonderzoek bij jonge kinderen aan belang. 

Zo is er het attitudeonderzoek van Toye (2013), dat focuste 

op Kluisbergse en Avelgemse kinderen en adolescenten. Uit 

dat onderzoek bleek onder meer dat de taalattitudes van de 

ondervraagde kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar globaal 

gezien goed overeenstemmen met patronen die gewoonlijk 

ook bij volwassenen worden geobserveerd. 

Huidig onderzoek wil zijn steentje aan perceptieonderzoek 

naar taalgebruik bijdragen. Onze doelstelling is om de 

taalattitudes van jonge kinderen (vijf- tot twaalfjarigen) uit 

West- en Oost-Vlaanderen met betrekking tot het West- en 

Oost-Vlaamse dialect, de West- en Oost-Vlaamse tussentaal 

en het Standaardnederlands in verschillende regio’s in 

West- en Oost-Vlaanderen in kaart te brengen. De centrale 

onderzoeksvragen van ons onderzoek luiden dan ook als volgt: 

Wat zijn de taalattitudes van West- en Oost-Vlaamse jonge 

kinderen? Zijn die vergelijkbaar met die van adolescenten 

en volwassenen? Zit er een evolutie in de taalattitudes van 

kinderen tussen 5 en 12 jaar? Meer bepaald, wordt de talige 

perceptie van de kinderen aangescherpt naarmate ze ouder 

worden? Heeft de factor sekse bij deze kinderen een invloed op 

hun taalattitudes? En tot slot, heeft de factor opleiding van de 

ouders een impact op hun taalattitudes?

Methodologie
We hebben aan een groep informanten enkele geluidsopnames 

voorgelegd en gevraagd om de fragmenten te beoordelen. Wat 

de informanten niet weten, is dat het gaat om fragmenten 

van één en dezelfde spreker, die verschillende taalvariëteiten 

gebruikt. Doordat de stem en de inhoud van de fragmenten 

steeds dezelfde zijn, kunnen we de attitude van de informant 

tegenover de verschillende taalvariëteiten achterhalen. Omdat 

het praktisch onhaalbaar is om mensen te vinden die zowel een 

West- en Oost-Vlaams dialect als een West- en Oost-Vlaamse 

tussentaal als de standaardtaal beheersen, hebben we voor één 

stem gezorgd voor het West-Vlaamse dialect, de West-Vlaamse 

tussentaal én de standaardtaal, en voor een andere stem voor de 

Oost-Vlaamse geluidsfragmenten. 

Matthias Lefebvre & Peter Dejonckheere

Taalvariatie bij kinderen 
in de basisschool
Ons taalgebruik is, net als andere aspecten van ons gedrag overigens, in de dagelijkse omgang aan waardeoordelen 

onderhevig. Wij vormen ons allemaal een beeld van mensen die we ontmoeten, op basis van hun uiterlijk 

voorkomen. En daaronder valt ook het soort taal dat zij gebruiken. We beschikken met andere woorden over een 

sociolinguïstische monitor, een ‘radar’ waarmee we in het taalgebruik van onze gesprekpartners bepaalde kenmerken 

proberen te ontdekken die ons iets kunnen leren over hun persoonlijkheid. Er zijn al heel wat attitudeonderzoeken 

bij volwassenen gebeurd. Het Expertisecentrum Onderwijsinnovatie van de Katholieke Hogeschool VIVES (Tielt) 

heeft een onderzoek op touw gezet naar taalattitudes van jonge kinderen (vijf- tot twaalfjarigen) uit West- en Oost-

Vlaanderen. Dat onderzoek werd uitgevoerd i.s.m. studenten bachelor kleuter- en lager onderwijs van VIVES campus 

Tielt en leerlingen middelbaar onderwijs. Het onderzoek streeft geen absolute representativiteit van de resultaten na, 

maar hoopt wel enkele tendensen weer te geven.
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TAALVARIATIE

Aangezien we wilden nagaan of de talige perceptie en attitudes 

van kinderen evolueren met de leeftijd, richtte dit onderzoek 

zich op kinderen van drie leeftijdsgroepen uit de basisschool: 

3e kleuterklas, 2e of 3e klas, 5e of 6e klas (vgl. resp. groep 2, 

groep 4 of 5, groep 7 of 8 in Nederland). Het onderzoek werd 

ingekleed door de kinderen te vertellen dat ze drie mannen te 

horen zouden krijgen die een sneeuwlandschap beschrijven, 

en dat zij enkele zaken moesten raden over de sprekers. Nadat 

de kinderen de drie geluidsfragmenten (Standaardnederlands, 

(West- of Oost Vlaamse) tussentaal en (West- of Oost-Vlaams) 

dialect) te horen gekregen hadden, moesten ze een aantal 

vragen beantwoorden die de bekwaamheid en persoonlijkheid 

peilden van de spreker:

- Wie van de drie is een meester? 

- Wie van de drie woont in een groot huis?  

- Wie van de drie heeft zwarte schoenen aan?  

- Wie van de drie helpt graag andere mensen?  

- Wie van de drie heeft veel vrienden? 

Er werden in totaal vijf vragen gesteld, met de derde vraag als 

middel om te controleren of de kinderen niet gokten bij het 

antwoorden. Uit de resultaten bleek dat ze niet gokten. De 

laatste twee vragen werden niet gesteld aan kinderen uit de 

kleuterklas, omdat uit vooronderzoek gebleken was dat ze voor 

hen te moeilijk waren.

Resultaten
Na een introductieles over de taalsituatie in Vlaanderen en over 

attitudeonderzoek hebben in totaal 883 middelbare scholieren 

uit 11 middelbare scholen1 en 170 VIVES-studenten elk drie 

kinderen anoniem geïnterviewd. Uit de 3159 afgenomen 

enquêtes werden er 2825 voor verder onderzoek geselecteerd.

De taalattitudes van West- en Oost-Vlaamse 
jonge kinderen
We bespreken in wat volgt de beoordeling van de 

geluidsfragmenten door alle informanten samen, dus door 

de drie leeftijdsgroepen en door zowel jongens als meisjes. 

Daarin behandelen we achtereenvolgens de dimensies 

bekwaamheid, persoonlijke integriteit en sociale attractiviteit. 

Bekwaamheid
Door te vragen naar het beroep van de sprekers en de grootte 

van het huis waarin ze leven, wilden we iets meer te weten 

komen over de status- of bekwaamheidsdimensie. Het gaat 

hier dus om de inschatting van hoe succesvol iemand zou 

zijn in het professionele leven, of anders geformuleerd, welke 

status een spreker zou hebben in de maatschappij. 

Wat duidelijk wordt uit de antwoorden op deze eerste vraag, 

is dat kinderen er zich al op relatief jonge leeftijd bewust van 

zijn dat standaardtaal de taal is waarmee je status en prestige 

verwerft in het beroepsleven. Voor de bovenstaande vraag was 

de verwachting dat de kinderen een spreker zouden kiezen 

die standaardtaal sprak, omdat het de variëteit is waarmee 

ze in de klas gewoonlijk geconfronteerd worden (of althans 

zouden moeten worden). De antwoorden wezen er ook heel 

duidelijk op dat kinderen van oordeel zijn dat het in de klas 

zo hoort te zijn dat de leerkracht standaardtaal spreekt. Ook 

de antwoorden op de tweede vraag tonen aan dat de kinderen 

prestige (in casu een groot huis) hoofdzakelijk linken aan 

standaardtaal. 

Persoonlijke integriteit
Hoewel sprekers van een regionale substandaardvariëteit 

doorgaans laag scoren op vragen die betrekking hebben op 

bekwaamheid of prestige, doen ze het meestal goed op vragen 

die betrekking hebben op persoonlijke integriteit en sociale 

attractiviteit. Dialectisch en regionaal taalgebruik dragen dus 

ook een zekere vorm van prestige. Terwijl standaardtaal vooral 

hoog scoort op het vlak van sociaal-economisch prestige, wordt 

aan het gebruik van de volkstaal een zekere mate van affectief 

prestige toegeschreven.     

Vraag 1: Wie van de drie is een meester?
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Vraag 4: Wie van de drie helpt graag andere mensen?
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1 De Bron (Tielt) – Sint-Jozefsinstituut (Tielt) – VISO (Roeselare) – Technisch Instituut Immaculata (Ieper) – Sint-Aloysiuscollege (Diksmuide) – 

Petrus en Paulus campus Centrum (Oostende) – Technisch Instituut Heilige Familie (Brugge) - Margareta-Maria-Instituut (Kortemark) - College 

Onze Lieve Vrouw Ten Doorn (Eeklo) - Leiepoort Campus Sint-Vincentius (Deinze) – Bernarduscollege (Oudenaarde)
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Met deze vraag onderzochten we in welke mate de kinderen 

de drie sprekers behulpzaam achtten op basis van hun 

spreekgedrag. Er werd verwacht dat de kinderen iemand 

die een informele (dus tussentalige of dialectische) variëteit 

spreekt, sneller als behulpzamer zouden beschouwen dan 

iemand die erg standaardtalig spreekt. In het dagelijkse leven 

associëren ze dialect of tussentaal namelijk vooral met een 

informele context. Standaardtaal daarentegen associëren ze 

vooral met een leerkracht of een directeur, personen met 

wie ze dus een minder intieme band onderhouden. Uit 

de bovenstaande grafiek blijkt dat dialect lager scoort dan 

tussentaal en standaardtaal. Tussentaal scoort het sterkst 

op hulpvaardigheid. Dat is niet zo verwonderlijk, aangezien 

tussentaal ook een affectief prestige geniet zoals eerder al werd 

vermeld. De score voor standaardtaal ligt echter ook vrij hoog. 

Dat kan te maken hebben met de eerste vraag die de kinderen 

moesten beantwoorden. Wellicht veronderstelden de kinderen 

na die eerste vraag dat er een meester aan het woord was. Dat 

kan invloed gehad hebben op hun antwoordgedrag bij de vraag 

wie van de drie behulpzaam was. Een meester wordt door de 

leerlingen doorgaans als een behulpzaam persoon ervaren. Dat 

zou de vrij hoge score voor standaardtaal kunnen verklaren.

Sociale attractiviteit
Vraag 5, Wie van de drie heeft veel vrienden?, peilde de sociale 

attractiviteit. Sociale attractiviteit heeft betrekking op 

aspecten als entertainerschap en sociabiliteit. We probeerden te 

achterhalen in welke mate de kinderen dachten dat iemand 

aangenaam in de omgang was. 

We verwachtten dat de sprekers van de regionale variëteiten 

hier hoger zouden scoren dan de sprekers van de standaard-

variëteiten. De bovenstaande figuur bevestigt die hypothese. 

Evolutie naar steeds sterker  
ontwikkelde taalattitudes
Om effecten van leeftijd na te gaan werden code 1 (geboren in 

2008 of 2009), code 2 (geboren in 2005 of 2006) en code 3 

(geboren in 2002 of 2003) gebruikt. 

Als we kijken naar het verschil tussen de leeftijdsgroepen bij 

het beroep van meester, dan zien we dat kinderen van alle 

leeftijden de standaardtaalspreker met het prestigieuze beroep 

van leerkracht associëren. De patronen zijn vrij gelijkend 

tussen de verschillende leeftijdsgroepen. De figuur leert ons 

verder dat kinderen van 5 jaar ongeveer dezelfde taalattitudes 

hebben als kinderen van 12 jaar, maar dat hun attitudes wel 

nog wat aangescherpt worden naarmate ze ouder worden. De 

oudere kinderen hebben echter merkbaar negatievere attitudes 

tegenover dialectisch taalgebruik dan de jongere informanten. 

Mogelijk is dat omdat zij al meer dan de jongere kinderen 

afgekeurd zijn op dialectisch taalgebruik. Uit de figuur blijkt 

dus dat  kinderen zich naarmate ze ouder worden steeds meer 

bewust worden van het grote prestige en de status van de 

standaardtaal. Voor vraag 4 werd over de leeftijd heen geen 

significant verband gezien tussen leeftijd en antwoordgedrag. 

Voor vraag 5 werd wel een significant verschil vastgesteld. 

Hoe ouder kinderen worden, hoe meer sociale attractiviteit ze 

toekennen aan dialectgebruik.

Jongens versus meisjes
Er werd voor geen enkele vraag een verband gevonden tussen 

het geslacht van het kind en het antwoordgedrag. Op die jonge 

leeftijd zitten er binnen dit onderzoek blijkbaar nog geen gen-

derpatronen in de attitudes, die er op latere leeftijd lijken te zijn. 

Opleidingsniveau van de ouders
Er werd voor geen enkele vraag een verband gevonden tussen de 

opleiding van de ouders en het antwoordgedrag van de kin de ren. 

De opleiding van de ouders blijkt dus, binnen dit onder zoek, 

geen invloed te hebben op de taalattitudes van de kinderen.

Conclusie
De opzet van dit onderzoek was om wat meer duidelijkheid 

te verkrijgen omtrent de sociolinguïstische monitoring van 

kinderen. In de literatuur over het onderwerp wordt soms 

geponeerd dat we ons pas tijdens de adolescentie bewust 

worden van de sociale connotaties van taalgebruik. Uit de 

resultaten van dit onderzoek mogen we alvast concluderen 

dat het echter zo is dat kinderen al relatief jong starten met 

sociolinguïstische monitoring. De kinderen die deelnamen 

aan dit onderzoek, gaven duidelijk blijk van een bewustzijn 

van de sociale connotaties en gevolgen van variatie in het 

taalgebruik, zelfs al op de leeftijd van vijf jaar.   

Vraag 5: Wie van de drie heeft veel vrienden?
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Vraag 1: Wie van de drie is een meester?
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De boomnaam wilg kwam in het Middelnederlands 

voor als wilghe, net als wilge in het Middelnederduits en 

Middelhoogduits. Kiliaan spelde in 1599 ook willighe, met een 

als een i weergegeven svarabhaktivocaal. In het Oudsaksisch 

was het wilgia, in het Oudfries wilig, tegenover welig in het 

Oudengels, waaruit Middelengels wilwe, welew, Engels willow. 

In Vlaamse dialecten heeft de bilabiale w de ronding van de i 

veroorzaakt. Vandaar Vlaams wulge.

Wie op of bij een plaats ter Wilgen woonde, werd Van der 

Wilgen genoemd, ook Van der Willigen en zelfs Van der 

Willingen. Ook zonder lidwoord: Van Willige(n), Van Willege 

of zonder van: De Willigen, De Willegen. Vooral in West-

Vlaanderen kwam van der Wulgen voor, bv. 1391 Jans wive 

van der Wulghen in Wervik; 1419 Angnees vander Wulghen 

in Kortrijk. Omstreeks 1600 werd vander samengetrokken 

tot vaer, waaruit verdoft ver in Verwilg(h)en, Verwilghem, 

Verwilligen, Verwulgen, Verwulgem. Er komen ook familienamen 

voor met het voorzetsel uit: Uitdewillegen, Uitdewilligen, 

Uytde(n)willigen, Uytdewillegen, Uijtdewil(le)gen, Uijtdewilligen, 

Uytdewilgen, Utterwulghe. Gewoon spellingvarianten zijn 

Wtt(e)rwulghe, Witterwulghe. Die varianten zijn makkelijk 

te verklaren. Vroeger werd namelijk maar één letterteken 

gebruikt voor zowel de u als de v. De w heet daarom in het 

Frans double v, in het Engels evenwel double u. Ui was in het 

Middelnederlands nog de eenklank uu, dus een dubbele u, 

maar die kon ook als dubbele v, d.i. w, worden geschreven. 

In middeleeuwse oorkonden wordt Walterus ook wel als 

UUalterus geschreven. Zo kennen we ook Wittezaele, Wittesaele 

voor Uuttesaele < Uut der Saele.

Er is nog een ander Germaans woord voor wilg, nl. *salh, 

*salaha, dat we herkennen in Oudhoogduits salaha, 

Middelnederduits sal(e)wîde ‘waterwilg’, Duits Salweide, 

Oudengels sealh, salig ‘wilg’, Engels sallow, Oudnoors selja 

‘waterwilg’, Zweeds sälg. Dit Germaanse woord leeft voort in 

Frans saule ‘wilg’. In Franstalig gebied heet een Van der Wilgen 

bijgevolg Dessaules. Ook Italiaans sala ‘rietgras, zegge’ gaat 

erop terug. De plaatsnaam Saulaie wijst op een plaats waar 

wilgen groeien.

Dit Germaanse woord salh is evenwel verwant met Latijn 

salix ‘wilg’, dat in het Oudfrans tot sals, saus, sauz, sauce 

evolueerde en voortleeft in Roemeens salce, Italiaans salcio, 

Waals sa, Picardisch so, Spaans sauce, sauz. De wilg schuilt 

in de familienamen Desseaux, Deseau, Desaux, Dessau(x), 

vernederlandst tot Desauw, Desoo. Met del- < de le, krijgen 

we Delsaut, Delsaud, Dels(e)aux, Delso(o)l. En vanwege du < 

dele ook: Dussaud, Dussau(l)t, Duss(e)aux, Dusseau, Duçau, 

Duseau(x), Dusaulx, Dussauce, Dussausse, Dissaux, Dissouw.

Een afleiding van salix, Oudfrans sals, saus is salcil, saucis voor 

een plaats waar wilgen groeien. Er zijn talrijke plaatsen die 

blijkens hun naam oorspronkelijk met wilgen begroeid waren: 

Sausy in Saint-Nicolas in de provincie Luik, Saucy in Grand-

Leez, Berzée, Corenne, Fontenelle in de provincie Namen, Le 

Saucy (dep. Aisne), Saulcy (Aube, Vosges), Saussy (Côte-d’Or). 

Van zo’n wilgenplaats stamt Dessaucy.

Een bekendere afleiding van salix is de eveneens collectieve 

plaatsnaam salicetum ‘plaats waar wilgen groeien’, waaruit 

Oudfrans saucoie, Frans saussaie. Oude voorbeelden vinden 

we al in Doornik: 1273 Estievenes dou Sauchoit; 1297 Daniaus 

dou Saucoit. De ervan afgeleide familienamen komen in 

allerlei vormen en grafieën voor: Desausoi(s), Dessausois, 

Dusauçois, Dusauçoit, Dusaus(s)ois, Dusausoit, Dusaus(s)oy, 

Dusausoir, Dusaulsoit, Dusochoir, Dussaussois, Dussaussoit, 

Dusoswa, Dusoso, Dusesoi, Ducessoye, Dussessoye, Duchaussoy, 

Duchaussoir, Duchossois, Duchassois, Dussussois. En dan zijn er 

nog de varianten zonder De- of Du-aanloop: Saussoy, Sausoit, 

Sossois, Sassoye, Sasso, Ses(s)oye, Chaussois, Chaussoy, Chauchoy, 

Chochois, Chochoy.     

De wilg in plaats- en persoonsnamen
Frans Debrabandere
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