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1. Inleiding 
 
Wie al eens met enige aandacht heeft geluisterd naar het taalgebruik van Antwerpse 
ouders tegen hun kinderen, heeft hoogst waarschijnlijk kunnen vaststellen dat daar 
iets bijzonders mee aan de hand is. Heel wat ouders voeren namelijk niet enkel de 
klassieke, in de internationale literatuur uitgebreid beschreven aanpassingen door 
(hogere stemfrequentie, trager spreken, kortere zinnen enz.), maar gaan daarnaast ook 
minder Antwerps spreken wanneer ze zich tot hun kinderen richten. In plaats van het 
Antwerps hanteren ze dikwijls een taalvorm die veel dichter ligt bij het 
Standaardnederlands dan de taal die ze tegen bekende volwassenen gebruiken. Op het 
continuüm tussen Antwerps en Standaardnederlands schuiven ze dus op in de richting 
van het Standaardnederlands. 
 
Deze verschuiving richting Standaardnederlands wanneer men tegen kinderen 
spreekt, is opmerkelijk. Ze wijst er immers op dat de standaardtaal zich steeds meer 
manifesteert in informele situaties. Deze evolutie zou wel eens belangrijke 
implicaties kunnen hebben voor de toekomst van het Antwerps.  
 
De overschakeling van dialect in de richting van het Standaardnederlands zal in het 
vervolg van deze paper codewisseling genoemd worden, naar het Angelsaksische 
codeswitching. Traditioneel wordt deze term gebruikt voor het overschakelen van de 
ene taal naar de andere door dezelfde spreker, maar de laatste pakweg vijftien jaar 
wordt de term steeds meer gebruikt voor het switchen tussen dialect en standaardtaal 
(zie bv. Giesbers (1986) voor Nederland, Giacalone Ramat (1995) voor Italië en 
Vandekerckhove (1998) voor Vlaanderen). 
 
Codewisseling van dialect naar Standaardnederlands in kindgerichte spraak was 
vooral in de jaren zeventig en tachtig het onderwerp van een aantal Nederlandse 
enquêteonderzoeken (met name Weynen (1967: 20), Entjens (1977: 146), Kremer 
(1979: 146), Veldman (1983a: 86, 90; 1983b: 135), Gorter (1987: 124), Giesbers & 
Kroon (1985: 94) en Giesbers (1989: 70)). Deze studies stelden het fenomeen vast in 
verschillende Nederlandse provincies. In Vlaanderen verschenen slechts drie studies 
met als focus codewisseling van dialect naar Standaardnederlands in kindgerichte 
spraak: Geerts, Hellemans & Jaspaert (1985: 151, 175) voor Leuven, en Meeus 
(1974: 7) en Debrabandere (1988: 146) voor heel Vlaanderen. Daarbij kunnen ook 
nog de attitudeonderzoeken van Geerts, Nootens & Van den Broeck (1980: 238-253) 
en Vandekerckhove (2000: 264-265) geteld worden, die respondenten (resp. Vlamin-
gen en Kortrijkse studenten) vroegen welke taalvorm zij het meest geschikt achten 
voor gebruik tegenover kinderen. Al deze studies melden een voorkeur voor het 
Standaardnederlands. 
 
Bovenstaande studies werden echter in de jaren '70 en '80 ondernomen, waardoor een 
hedendaags onderzoek zich opdringt. Daarenboven bevroegen slechts twee 



 

 
 

onderzoekers (Giesbers, 1989 en Entjens, 1977) het waarom van de codewisseling. 
Aangezien beide onderzoeken zich in Nederland afspelen, werden Vlamingen nog 
nooit bevraagd over hun motivaties voor de codewisseling richting 
Standaardnederlands in gesprekken met kinderen. 
 
Uit de empirische studie waarover deze paper handelt blijkt dat Antwerpenaren in 
gesprekken met kinderen courant meer standaardvormen en minder dialectvormen 
hanteren (zie Kuppens, 2002; Kuppens & De Houwer, 2003). Onderhavige paper gaat 
op zoek naar de mogelijke verklaringen hiervoor. Daarbij hebben we zowel aandacht 
voor de motivaties die Antwerpenaren zélf geven voor de codewisseling, als voor de 
algemene taalattitudes die ten grondslag kunnen liggen aan de codewisseling. 
 
Houden Antwerpenaren nog van het Antwerps? Of vinden ze het 
Standaardnederlands mooier? Of doen zulke algemene houdingen niet terzake, maar 
zijn meer specifieke attitudes met betrekking tot kinderen relevant? Het zijn 
soortgelijke vragen waar we in het volgende pogen een antwoord op te geven. 
 
 
2. Methode 
 
Gezien het explorerende karakter van het onderzoek werd gekozen voor een 
diepgaande bevraging van een relatief beperkt aantal respondenten. 
 
Om de vraag naar de motivaties voor de codewisseling van dialect richting 
Standaardnederlands te beantwoorden, werden interviews afgenomen met 10 
kinderverzorgsters en 20 (groot)ouders die allemaal bekend zijn met het Antwerps. Er 
werd daarbij vertrokken van een aantal kernvragen die konden worden aangevuld met 
bijvragen. Wanneer een vraag onduidelijk was of het antwoord erop te summier, 
werd vaak een voorbeeldvraag gesteld. In de vraagstelling werd wat betreft de 
benoeming van taalvariëteiten ingespeeld op de benamingen die de respondenten zelf 
hanteren. Zo werd in plaats van 'dialect' in de interviews gesproken over 'Antwerps', 
'plat spreken' of 'café-Antwerps' en werd 'Standaardnederlands' bv. benoemd als 
'beschaafd Nederlands', 'A.B.N.', of 'klassiek Nederlands'. 
 
De respondenten werden aangemoedigd om bij elke vraag alles te vertellen wat in 
hen opkwam. Er werd hen verteld dat het in de eerste plaats om hun persoonlijke 
mening en gewoonten ging, en dat er dus geen foute of juiste antwoorden zijn. Aan 
het einde van het interview werd hen gevraagd of ze nog opmerkingen hadden over 
het onderwerp. Alle interviews werden opgenomen op een cassette en later uitgetypt. 
Demografische gegevens (leeftijd, opleiding, beroep, geboorteplaats, 
gezinssamenstelling en leeftijd van de kinderen) werden na het interview genoteerd. 
 



 

 
 

Alle kinderverzorgsters werden in de crèches geïnterviewd, meestal in een apart 
lokaal. De interviews gebeurden steeds individueel, behalve bij één van de 
kinderverzorgsters; daar was ook een jongere verzorgster aanwezig. 
 
De meeste ouders en grootouders werden thuis geïnterviewd. Bij enkelen vond het 
interview plaats op het werk. De interviews gebeurden steeds individueel. 
 
 
2.1. Interviews met kinderverzorgsters 
 
Tien kinderverzorgsters werden geïnterviewd in verschillende crèches in het 
Antwerpse. Voor de interviews werd vertrokken vanuit de onderstaande kernvragen, 
die afhankelijk van de diepgang van de antwoorden van de respondent werden 
aangevuld met bijvragen. 
 
Kernvragen kinderverzorgsters 
1. a. Praat u zelf eerder Standaardnederlands dan dialect tegen de kinderen in de  
 crèche? 
 b. Waarom wel/niet? 
 c. Zijn er richtlijnen over gegeven in uw opleiding, of door uw werkgever? 
2. Vindt u dat ouders altijd Standaardnederlands zouden moeten proberen te spreken 
 tegen hun kinderen? 
 
Onderzoekspopulatie kinderverzorgsters 
Tien verzorgsters werden geïnterviewd in vier verschillende crèches in het Antwerpse 
(Antwerpen-Zuid, Antwerpen-Centrum en Berchem). De respondenten werden niet 
volgens een bepaald selectiecriterium gekozen; wie wou meewerken aan het 
interview, deed mee. Alle verzorgsters wonen in het Antwerpse. De meerderheid is in 
het Antwerpse geboren, en wie niet in het Antwerpse geboren is, woont er al 
minstens tien jaar. Alle respondenten spreken (minstens) met een Antwerps accent. In 
tabel 1 in de appendix zijn de gegevens van de geïnterviewde kinderverzorgsters 
samengebracht. 
 
 
2.2. Interviews met ouders en grootouders 
 
Zestien ouders1 en vier grootouders werden ondervraagd over hun taalgebruik tegen 
hun (klein)kinderen en over hun attitudes tegenover Standaardnederlands en dialect. 
Voor de interviews werd vertrokken vanuit de onderstaande kernvragen, die 

                                                           
1 De kinderverzorgsters die kinderen hebben, kregen deze vragen niet voorgelegd. De twintig 
(groot)ouders zijn dus andere respondenten dan de kinderverzorgsters. 



 

 
 

afhankelijk van de diepgang van de antwoorden van de respondent werden aangevuld 
met bijvragen. 
 
Kernvragen ouders en grootouders 
1. a.  Spreekt u tegen uw (klein)kinderen eerder Standaardnederlands dan dialect of 
  niet? 
  b.  Waarom wel/niet? 
2. Wat zijn volgens u de voordelen en nadelen van zo'n taalwijziging? 
3. a.  Vindt u het belangrijk dat kinderen Standaardnederlands (leren) spreken? 
  b.  Vindt u dat kinderen tegen volwassenen Standaardnederlands moeten  
  spreken? 
 
Onderzoekspopulatie ouders en grootouders 
Voor dit onderzoek is een gevarieerde steekproef gewenst, zowel wat leeftijd, 
opleiding als beroep betreft. De respondenten moeten in het Antwerpse wonen of 
gewoond hebben, en een licht tot zwaar Antwerps accent hebben. Ze moeten 
uiteraard kinderen en -in het geval van de grootouders- kleinkinderen hebben. 
 
Voor de samenstelling van de steekproef werd niet met een probabiliteitstrekking 
gewerkt. De respondenten zijn voornamelijk ex-collega's, vrienden, en 'vrienden van 
vrienden' van de onderzoekster. Sommige respondenten zijn onbekenden aan wie aan 
de schoolpoort van een lagere school in Antwerpen werd gevraagd of ze wilden 
geïnterviewd worden.  
 
De uiteindelijke onderzoekspopulatie telt twintig respondenten: vijf gehuwde paren 
met kinderen tussen nul en elf jaar, twee grootouderparen met (klein)kinderen tussen 
vier en zeventien jaar, vier moeders met kinderen tussen één en vijftien jaar, en twee 
moeders met volwassen kinderen. Van deze laatste zes respondenten werd de 
echtgenoot niet geïnterviewd omdat deze niet beschikbaar was of geen Antwerps 
dialect heeft. 
 
In tabel 2 in de appendix zijn de gegevens van de geïnterviewde ouders en grootou-
ders samengebracht. 
 
 
3. Verklaringen voor taalkeuze in gesprekken met kinderen 
 
Er bestaan tot op heden slechts twee studies die peilen naar de mogelijke redenen 
waarom volwassenen overschakelen van dialect naar Standaardnederlands wanneer 
ze met kinderen praten. Beide onderzoeken werden uitgevoerd in Nederland. 
 
Giesbers (1989: 70-71) vroeg 101 inwoners van Ottersum (Nederland) waarom ze 
overschakelen naar het Standaardnederlands wanneer ze tegen hun kinderen spreken. 



 

 
 

Het meest gehoorde antwoord was dat kinderen Nederlands moeten kunnen praten 
(30,7%), gevolgd door 'het is nodig voor de toekomst of voor hun ontwikkeling' 
(26,7%), 'dialect leren ze toch wel' (14,8%), 'het is nodig voor op school' (13,9%), 'we 
spreken het Ottersums dialect niet/we spreken een ander dialect’ (13,9%) en 
‘Nederlands is mooier' (4,9%). 
 
Entjens (1977: 146-147) distilleerde uit gesprekken met inwoners van Sauwerd 
(Nederland) vier verschillende beweegredenen voor het gebruik van 
Standaardnederlands tegen kinderen. Ouders willen hun kinderen zo vroeg mogelijk 
vertrouwd maken met het Standaardnederlands, en willen het leerproces in de school 
vergemakkelijken en daarmee de latere carrière dienen. Ook hebben dialectsprekers 
met maar weinig ervaring in het Nederlands meer dan eens ondervonden dat dit in 
veel opzichten een nadeel kan betekenen, en willen ze hun kinderen voor die nadelen 
behoeden. Ten slotte speelt het prestige van de standaardvariëteit een belangrijke rol. 
 
Op basis van vaststellingen van codewisseling in kindgerichte spraak speculeren 
enkele onderzoekers over de mogelijke redenen hiervoor. Volgens Meeus (1974: 7) 
bewijst het gebruik van het Standaardnederlands tegen kinderen dat ouders zich 
bewust zijn van de waarde van de standaardtaal voor hun kinderen. Ook Geerts et al. 
(1980: 238) bevroegen hun respondenten niet over het waarom van de codewisseling, 
maar zien zelf twee mogelijke verklaringen: 
 
 'We kunnen hier zowel te maken hebben met een algemene, sociaal-
 psychologisch te verklaren afstandelijkheidshouding tegenover 'het kind', als 
 met een specifieke sociolinguale reflex: [de Vlaming vindt] dialect vanuit zijn 
 sociale-promotie-visie blijkbaar 'pedagogisch' niet geschikt, omdat het de 
 mogelijkheden van het kind om hoger op de maatschappelijke ladder te komen 
 kan beperken. De factor 'sociale promotie' zou dus doorslaggevend kunnen 
 zijn.'  
 
De tweede verklaring, 'sociale promotie', werd ook door Giesbers, Entjens en Meeus 
genoemd (zie hoger). De eerste verklaring, de 'afstandelijkheidshouding tegenover 
het kind', is veel minder vanzelfsprekend. Ten eerste worden de 'klassieke' 
kenmerken van kindgerichte spraak zoals bijvoorbeeld een hogere stemfrequentie en 
het gebruik van diminutieven precies gezien als een manier om affectie en intimiteit 
uit te drukken (zie bv. Ferguson, 1977: 230-231). Ten tweede trekken een aantal 
andere onderzoekers een heel andere conclusie. Waar Geerts et al. de codewisseling 
als een middel zien om afstandelijkheid te creëren, zien Deprez (1981: 2-3) en 
Giesbers (1989: 71) de codewisseling net als een teken dat de standaardtaal haar 
'afstandcreërende functie' verliest. 
 
In onderzoek buiten het Nederlandse taalgebied wordt de mogelijk 
taalverwervingsondersteunende rol van codewisseling benadrukt. Roberts (2002) 



 

 
 

stelde bij vier moeders uit Memphis, Tennessee (V.S.A.) vast dat ze, wanneer ze met 
hun kinderen spreken, vaker de standaarduitspraak van de lange /ay/ (zoals in kite) 
hanteren dan wanneer ze met volwassenen spreken. Roberts benadrukt dat de 
moeders tegen hun kinderen zowel de standaard- als de dialectuitspraak van de lange 
/ay/ hanteren; volgens haar gebruiken moeders tegen hun kinderen bewust een hele 
waaier aan mogelijke uitspraakwijzen. Roberts bevroeg de moeders niet over het 
waarom van de codewisseling tussen de monotongale en diftongale lange /ay/, maar 
gaat ervan uit dat de moeders hun taalgebruik wijzigen om hun kinderen te helpen bij 
de taalverwerving:  
  
 'The mothers in this study appear to be taking their role as "teachers of 
 language" seriously and utilizing child directed speech to aid them in this 
 process.' (Roberts, 2002:  343) 

 
We gaan in het volgende na in hoeverre de motivaties die in de literatuur naar voor 
geschoven worden gelden voor onze Antwerpse respondenten. We doen dit op basis 
van een analyse van de inhoud van de interviews met Antwerpse kinderverzorgsters 
en (groot)ouders. Wanneer we het hebben over motivaties, refereren we daarbij aan 
de expliciete redenen die respondenten geven voor hun taalkeuze in gesprekken met 
kinderen. 
 
Negen van de tien kinderverzorgsters trachten naar eigen zeggen steeds om tegen de 
kinderen in de crèche Standaardnederlands te spreken. Vijf van hen geven als 
motivatie hiervoor dat ze de kinderen de taal willen aanleren. Eén verzorgster spreekt 
de standaardtaal omdat ze die mooier vindt, een andere 'omdat dat zo hoort'. Eén 
verzorgster zegt geen speciale reden te hebben; voor haar is het niet meer dan een 
gewoonte. Een andere stelt dat het automatisch gebeurt omdat ze zich naar de 
leefwereld van de kinderen probeert te verplaatsen. 
 
Zeker géén reden om Standaardnederlands te spreken zijn richtlijnen in de opleiding 
of van de werkgever: die zijn er namelijk nauwelijks. Slechts twee verzorgsters 
zeggen dat ze in hun opleiding geleerd hebben om zo veel mogelijk de standaardtaal 
te hanteren tegenover kinderen; één van hen kreeg daarbij de instructie vooral tijdens 
het voorlezen op de uitspraak te letten. Slechts één verzorgster stelt dat haar 
werkgever ooit richtlijnen gaf over het gebruik van standaardtaal in de crèche. De 
helft van de verzorgsters benadrukt dat zo'n richtlijnen eigenlijk niet nodig zijn: voor 
hen is het vanzelfsprekend dat ze proberen om Standaardnederlands te spreken, ook 
zonder expliciete richtlijnen daarover. 
 



 

 
 

Bij de groep van ouders en grootouders vinden we vijf individuen die naar eigen 
zeggen altijd Standaardnederlands spreken2, zowel tegen volwassenen als tegen 
kinderen. Voor deze vijf personen kan er dus niet naar een motivatie voor 
codewisseling gevraagd worden. Wel melden twee van hen dat een eventuele 
codewisseling door dialectsprekers die het niet gewend zijn Standaardnederlands te 
spreken onnatuurlijk en geforceerd kan overkomen. De overige vijftien respondenten 
zijn dialectsprekers, waarvan er elf naar eigen zeggen opschuiven naar het 
Standaardnederlands wanneer ze tegen hun (klein)kinderen spreken, en waarvan er 
vier ook tegen hun (klein)kinderen dialect spreken.  
 
De vier respondenten (een ouderpaar en twee grootouders) die hun (klein)kinderen in 
het Antwerpse dialect opvoeden, zeggen dat ze bewust geen Standaardnederlands 
spreken tegen de kinderen omdat ze dat te afstandelijk vinden. Zij noemen het 
Standaardnederlands artificieel, gemaakt, geforceerd en niet warm. Grootvader 
Marcel voegt daar nog aan toe dat kinderen volgens hem ook niets hebben aan een 
opvoeding in de standaardtaal. 
 
Enkele citaten ter illustratie: 
 
 'Als ik tegen Pros zou zeggen 'jij', (op de letter:) 'Prosje, gaan we je nu in je 
 bedje leggen?', terwijl ik zoiets heb 'Kom manneke, we gon in ons beddeke 
 liggen'. Dat vind ik zo veel... voor mij komt dat zo veel warmer over, terwijl, 
 als ik 't gevoel heb dat ik daar nu echt op zou moeten gaan letten 'dat moet hier 
 Standaardnederlands zijn'; dat zou heel artificieel en afstandelijk overkomen.' 
 (Boris) 
 
 'Ik vind dat ge daar een afstand mee creëert, met uw taal te gaan veranderen 
 tegenover uw eigen kinderen. (...) Ik vind: een taal, daar ligt zoveel gevoel in, 
 daar moet ge ook zoveel gevoel in kunnen uitdrukken, dat ik het gewoon ni kán, 
 allé, ik krijg het gewoon niet over mijn lippen.' (Vera) 
 
 'Ik vind, dan gaat ge geforceerd spreken, en dat horen zij dan ook hè?' 
 (Marcel) 
 
Aan de elf respondenten die meer Standaardnederlands spreken tegen hun kinderen 
dan tegen andere volwassenen werd gevraagd waarom ze dat deden. In Figuur 1 
worden alle door die respondenten genoemde motivaties op een rij gezet. De blokjes 
geven aan hoeveel van de elf respondenten de bewuste motivatie vermeldden. 
 

                                                           
2 Tijdens de interviews spraken deze respondenten echter met een licht Antwerps accent. Het feit 
dat taalkundigen vaak 'strengere' normen hanteren wat het Standaardnederlands betreft dan niet-
taalkundigen, wordt hier bevestigd. 



 

 
 

 

A. Ik wil dat mijn kind Standaardnederlands leert. 7 
   

B. Op school leren ze ook Standaardnederlands. 4 
   

C. Als ik dialect spreek, verbetert mijn kind me. 3 
   

D. Ik wil beter verstaanbaar zijn voor mijn kind. 2 
   

E. Ik vind het Standaardnederlands mooier. 1 
   

F. Mijn echtgenoot spreekt een ander dialect, als we beiden 
Standaardnederlands spreken is het minder verwarrend. 1 

   

G. Ik wil niet dat mijn kind de taalfouten leert die inherent zijn 
aan het dialect (bv. verkeerd genus). 1 

   

H. Standaardnederlands is de beste taal om de juiste woorden 
te leren. 1 

   

I. Ik wil dat mijn kind leert dat er verschillende talen zijn 
voor verschillende situaties. 1 

   

J. Ik wil de taal van de kinderen 'volgen'. 1 
   

K. Ik gebruik Standaardnederlands tegen mijn kleinkinderen 
omdat hun ouders dat ook doen. 1 

    
Figuur 1: Motivaties voor de codewisseling van dialect richting 
Standaardnederlands in gesprekken met kinderen (meerdere antwoorden per 
respondent mogelijk) 
 
Alle respondenten konden hun keuze voor het Standaardnederlands motiveren. Op 
één respondent na gaven alle respondenten zelfs minstens twee redenen. 
 
De motivaties die aangehaald worden zijn op het eerste gezicht misschien erg 
uiteenlopend. Toch zijn er bij een nadere analyse een klein aantal redenen die steeds 
weerkeren. Zeven van de elf respondenten die codewisselen doen dat omdat ze willen 
dat hun kinderen zelf ook het Standaardnederlands zouden leren. Hiervoor werden 
verschillende redenen gegeven (zie Figuur 2). Het feit dat in bepaalde contexten 
(school en werk) of in de buitenwereld in het algemeen verwacht wordt dat kinderen 
Standaardnederlands spreken, wordt daarbij vaak vermeld (redenen Ac, Ad en Af in 
Fig. 2). Deze instrumentele redenen sluiten aan bij de op één na meest frequent 
aangehaalde reden 'Op school leren ze ook Standaardnederlands'. Subreden Ac van 
Figuur 2 sluit ook onmiddellijk aan bij reden E in Fig. 1: drie van de elf respondenten 



 

 
 

vinden het Standaardnederlands mooier dan het dialect. Ook het aspect van betere 
verstaanbaarheid (reden D in Fig.1 en subreden Aa in Fig. 2) wordt vrij veel vermeld 
(viermaal). 
 

 

Aa. Dan ben je voor iedereen verstaanbaar. 2 
   

Ab. Dat vind ik mooier. 2 
   

Ac. Dat zal later voordelen opleveren (bv. bij 
sollicitatie). 2 

   

Ad. Op school wordt verwacht dat ze het kennen. 1
   

Ae. Standaardnederlands spreken is een vorm van 
beleefdheid. 1

   

Af. Vandaag de dag wordt nu eenmaal verwacht 
dat kinderen Standaardnederlands spreken. 1

    
Figuur 2: Redenen voor motivatie A ('Ik wil dat mijn kind Standaardnederlands 
leert') (meerdere antwoorden per respondent mogelijk) 
 
Ook het feit dat dialect spreken wordt gezien als gepaard gaand met het maken van 
fouten is een reden om Standaardnederlands te spreken: één respondent vreest dat de 
kinderen bij een opvoeding in het dialect de fouten tegen bijvoorbeeld het genus van 
een woord zullen overnemen, een andere denkt aan lexicale fouten (motivaties G en 
H in Fig.1) 
 
Eén van de meest opvallende motivaties is motivatie C (Fig. 1): drie respondenten 
melden dat ze door hun (klein)kinderen verbeterd worden wanneer ze dialect spreken. 
Kinderen verwachten blijkbaar van hun ouders dat ze op dezelfde manier spreken als 
zijzelf. Enkele citaten ter illustratie: 

 
  '(Haar grootouders) zeggen in plaats van 'drie' zeggen ze 'drei', dus dialect.  
  'Néé, dat moet drie zijn!' (zegt mijn dochter dan). Dus eh... ze verbetert toch  
  wel.' (Christa) 
 
  'Als ik dan wel eens zegde van 'Kom, neemt uw voiture mee', dan was dat 'kin
  derwagen', hè. Of: 'We eten pekes vandaag', dan werd er direct gezegd: 'Nee, 
  dat zijn wortels'.' (Irène) 
 
 'Als wij dan een woord zo in dialect zeggen, ja dan zeggen ze van 'Jamaar 
 mama, dat is zó!'.' (Inge)  



 

 
 

Algemeen genomen kunnen er dus 3 kernredenen worden geïdentificeerd om als 
(groot)ouder minder dialect te spreken tegen kinderen. Ten eerste wil men dat de 
kinderen Standaardnederlands (of een benaderende taalvariëteit) spreken, en dit 
omdat ze het mooier vinden en omdat het door de buitenwereld verwacht wordt. Een 
tweede kernreden is het ruimere gebruik van het Standaardnederlands: men 'volgt' de 
school of familieleden in hun taalgebruik tegen kinderen. Ten derde verwachten 
kinderen vaak dat hun (groot)ouders Standaardnederlands spreken. 
 
Bijna alle redenen die in de literatuur naar voren kwamen, passeerden in de 
interviews opnieuw de revue; enkel de door Geerts et al. (1980: 238) geopperde 
motivatie 'om afstand te creëren met het kind' werd door geen enkele respondent 
vermeld als motivatie om te codewisselen. In ons onderzoek in het Antwerpse werd 
zelfs het omgekeerde vastgesteld: verschillende respondenten beschouwen het 
'afstandscreërende aspect' als een nadeel van een opvoeding in het 
Standaardnederlands, en niet als een voordeel. 
Ook werden er heel wat motivaties gevonden die in voorgaand onderzoek niet tot 
uiting kwamen, zoals het feit dat kinderen zelf verwachten dat hun ouders 
Standaardnederlands spreken, en de aspecten verstaanbaarheid (redenen C en Aa) en 
taalfouten. (G en H). 
 
 
4. De invloed van taalattitudes 
 
Achter heel wat van de door de respondenten genoemde motivaties gaan taalattitudes 
schuil. Een goed begrip van deze attitudes kan dan ook een meer gefundeerde kijk 
bieden op het fenomeen van codewisseling in kindgerichte spraak.  
 
 
4.1. Attitudes tegenover dialect en standaardtaal 
De invloedrijke sociaal-psycholoog Gordon Allport definieert een attitude als volgt: 
 
 'An attitude is a mental and neural state of readiness, organized through 
 experience, exerting a directive or dynamic influence upon the individual's 
 responses to attitude objects or situations with which it is related' (Allport, 
 1956: 45) 
 
Belangrijk in deze definitie is dat attitudes het gedrag van een individu beïnvloeden, 
maar niet bepalen. Wanneer we de attitude van een individu tegenover een attitude-
object kennen, zijn we wel in staat om het gedrag van dat individu beter te begrijpen 
(Gardner, 1982: 132). 
 
Een attitude bestaat uit drie componenten: een cognitieve (kennis, overtuigingen), een 
affectieve (gevoelswaarden) en een conatieve (neiging tot een bepaald gedrag) 



 

 
 

component (Lambert & Lambert, 1977: 93). Mensen weten of geloven dus iets, 
hebben daarop een emotionele reactie en handelen waarschijnlijk op basis daarvan.  
 
De attitudes die mensen koesteren tegenover een bepaalde taal of taalvariëteit 
(language attitudes) zijn -vooral sinds de jaren zestig- uitvoerig onderzocht (voor een 
overzicht, zie Bradac, 1990: 387-412). De attitudes tegenover dialect en standaardtaal 
hebben daarbij steeds op grote aandacht mogen rekenen, en zijn in de context van dit 
onderzoek van groot belang.  
 
Een standaardtaal is de taalvariëteit die in een taalgemeenschap het meest 
geassocieerd wordt met een hoge sociaal-economische status, met macht en met het 
gebruik in de media. Haar specifieke vorm is eerder te danken aan historische 
invloeden dan aan intrinsieke waarde, maar precies vanwege extrinsieke associaties 
wordt de standaardvorm van een taal positiever geëvalueerd op 
competentiekenmerken dan de dialecten: sprekers van de standaardtaal worden 
bijvoorbeeld gezien als intelligenter, ambitieuzer en meer zelfverzekerd dan dialect-
sprekers. (Giles & Coupland, 1991: 38) Op basis van de taalvariëteit die iemand 
spreekt wordt ook afgeleid tot welke sociale klasse de spreker behoort en welke 
persoonlijkheid hij heeft (Sebastian & Ryan, 1985: 113). Verschillende onderzoeken 
(zie Day, 1982: 117-126) tonen aan dat zelfs heel jonge kinderen meer positieve 
attitudes tegenover de standaardtaal en meer negatieve tegenover het dialect 
koesteren.  
 
De waarden waarmee het Standaardnederlands in Vlaanderen wordt geassocieerd 
zitten expliciet vervat in de benaming die de standaardtaal lange tijd had: het 
Algemeen Beschaafd Nederlands. Algemeen is een eerder neutrale term, die staat 
voor het streven naar een eenheidstaal in Nederlandstalig België, maar beschaafd is 
een zeer waardegeladen woord, dat verwijst naar wat sociaal aanvaardbaar is. Het is 
ook een verwijzing naar de taal van een bepaalde groep: wie ABN spreekt zou zelf 
ook beschaafd, gecultiveerd en ontwikkeld zijn. (Meeus, 1974: 3) Ondertussen is de 
'B' officieel uit het 'ABN' verdwenen en spreekt met van 'AN'. Dat die 'B' wel 
degelijk leefde (en nog steeds leeft) binnen de Nederlandstalige taalgemeenschap in 
Vlaanderen is ondertussen duidelijk geworden uit verschillende onderzoeken. 
 
Deprez & De Schutter (1981: 32-36) lieten honderd Antwerpenaars luisteren naar 
geluidsfragmenten in het Standaardnederlands en in tien verschillende Antwerpse 
dialecten. De respondenten werd gevraagd scores toe te kennen voor onder meer 
beschaafdheid, gezelligheid, complexiteit en esthetisch welbevinden. Zoals te 
verwachten viel werden de fragmenten in het Standaardnederlands beschouwd als de 
meest beschaafde. Ook voor complexiteit scoorden zij het hoogst. Voor gezelligheid 
en voor het esthetische aspect lagen de kaarten anders: hoewel de AN-fragmenten 
niet slecht scoorden, deden de dialecten uit de stadswijken (bv. Seefhoek, Schippers-
kwartier) het opvallend goed. 



 

 
 

Dit beeld wordt bevestigd door onderzoek van Deprez (1984: 267-269): de 
standaardtaal wordt van alle varianten van het Nederlands in Vlaanderen het meest 
geassocieerd met een hoge sociale status, en is op dat vlak ook onbedreigd door de 
dialectvarianten.  
 
Volgens Deprez en De Schutter (1981: 34) wordt het Antwerps beschouwd als 
gezelliger dan het Standaardnederlands omdat het geassocieerd wordt met een 
bepaalde vertelstijl.  
 
 'Het Antwerps is meer dan een taalvariëteit, het is een stijl, een manier om met 
 de taal om te gaan. (...) De rasechte Antwerpenaar is joviaal, rondborstig, hij 
 hanteert een kleurrijke, sterk visualiserende taal; zijn humor is meestal echter 
 vrij boertig (en uiterst zelden abstract); een Antwerpenaar overdrijft ook 
 graag; en bovenal ontbreekt het hem niet aan zelfvertrouwen: zijn vertelstijl is 
 blufferig, gelijkhebberig.' (Deprez & De Schutter, 1981: 34)  
 
Dat het Standaardnederlands op het vlak van gezelligheid ook goed scoort, heeft 
volgens Deprez & De Schutter vooral te maken met zijn sociale status. 
 
Ondanks de grote waardering die Antwerpenaren voor het Antwerps hebben wordt 
het gebruik van het dialect het minst getolereerd in de provincie Antwerpen. Geerts et 
al. (1980: 240) bevroegen meer dan duizend Vlamingen verspreid over alle Vlaamse 
provincies over de mate waarin ze het gebruik van dialect geschikt achten in zeven 
domeinen (man-vrouw, vrienden, werk, kind-ouder, kind-volwassene, school, en 
radio/tv). Voor werk, man-vrouw- en kind-volwassene-relaties noteerde men in 
Antwerpen de laagste scores van Vlaanderen, voor de andere domeinen de op één na 
laagste. Respondenten uit de provincie Antwerpen verkiezen dus meer nog dan 
andere respondenten het gebruik van Standaardnederlands boven dat van het dialect. 
 
De Houwer (1995: 52) deed specifiek onderzoek naar de attitudes van Antwerpenaars 
tegenover het taalgebruik van kinderen. Daaruit bleek dat volwassenen algemene 
waarde-oordelen verbinden aan het taalgebruik van kinderen, en dat de 
verstaanbaarheid van het kind daarin een belangrijke rol speelt. Uit een verdere 
analyse (De Houwer: 1998) bleek dat hoe meer dialect kinderen spreken, hoe minder 
positief ze worden beoordeeld voor eigenschappen als beleefdheid, vlotheid, 
zelfstandigheid, spontaniteit, lief zijn, leuk zijn, enz. 
 
 
4.2. Taalattitudes als beïnvloedende factor voor taalkeuze in 
gesprekken met kinderen 
 
Zoals hoger gesteld bestaan attitudes uit drie componenten: gevoelens, neiging tot 
een bepaald gedrag, en overtuigingen & kennis. Wanneer naar attitudes gepeild 



 

 
 

wordt, is het dan ook belangrijk dat elk van deze drie componenten in acht wordt 
genomen. De attitude afleiden uit slechts één van de drie componenten kan een zeer 
vertekend beeld van de attitude geven. Zo kan men op basis van de overtuiging 'Ik 
vind dat kinderen Standaardnederlands moeten spreken' niet concluderen dat de 
respondent in kwestie een negatieve attitude tegenover het dialect koestert. Hij kan 
het dialect bijvoorbeeld ook een erg gezellige taal vinden; hij koestert dan positieve 
gevoelens tegenover het dialect. Maar ook zijn gedrag moet in acht genomen worden: 
misschien spreekt hij met bepaalde familieleden, vrienden of collega's wel een sappig 
Antwerps. Precies omdat gevoelens, overtuigingen en gedrag tegenstrijdig kunnen 
zijn (of lijken) kan niet slechts van één van de attitudecomponenten worden 
uitgegaan om vat te krijgen op de taalattitudes van een respondent. 
 
In het onderstaande plaatsen we de in de vorige paragraaf besproken motivaties in 
hun bredere context. Aan de hand van deze motivaties en van andere uitspraken van 
de respondenten proberen we een beeld te geven van de attitudes die de respondenten 
koesteren tegenover Standaardnederlands en dialect. Daarbij is het belangrijk om een 
klare kijk te hebben op het verband tussen motivaties enerzijds en de 
attitudecomponenten gevoelens en overtuigingen anderzijds. Motivaties kunnen 
uitdrukking zijn van zowel gevoelens als overtuigingen. Zo toont de motivatie 'Ik 
spreek Standaardnederlands omdat ik dat mooi vind' positieve gevoelens tegenover 
het Standaardnederlands, en geeft de motivatie 'Dan ben ik beter verstaanbaar' uiting 
aan een overtuiging. 
De gedragscomponent kan worden afgeleid uit uitspraken als 'Ik probeer steeds 
Standaardnederlands te spreken tegen de kinderen' en 'Wanneer mijn kinderen ouder 
worden ga ik waarschijnlijk meer dialect spreken tegen hen'. De respondent drukt 
hiermee de neiging tot een bepaald gedrag uit. 
 
Dat gevoelens, overtuigingen en gedrag tegengesteld kunnen zijn of lijken toont ook 
ons eigen onderzoek. Zo blijkt uit de interviews met ouders en grootouders bij-
voorbeeld dat ouders die een opvoeding in het Standaardnederlands beter achten voor 
hun kinderen, niet noodzakelijk negatievere gevoelens koesteren tegenover het 
dialect dan ouders die dialect spreken tegen hun kinderen. 
 
De gevoelens tegenover het Antwerps zijn bij de meeste respondenten opvallend 
gelijkaardig, ongeacht de taal waarin men zijn kinderen opvoedt. Enkel de ouders die 
naar eigen zeggen altijd proberen om Standaardnederlands te spreken, lijken minder 
gesteld te zijn op het dialect. Van hen zegt slechts één respondente ook iets positiefs 
over het Antwerpse dialect: ze vindt het een erg charmante taal, en benadrukt dat ze 
'geen moeite' heeft met mensen die dialect spreken. 
 
Positieve gevoelens tegenover het Antwerps lijken veel meer te leven bij de elf 
respondenten die wel codewisselen. Slechts twee van hen hebben niets te vertellen 



 

 
 

dat in het voordeel van het dialect speelt, en houden blijkbaar niet van de taal, hoewel 
ze die zelf dikwijls wel gebruiken. Zo zegt een respondente over het dialect: 
 
  'Da's een lelijke taal hè, zo echt dialect. Bah, ik ril daar soms van.' (Irène) 
 
De negen andere respondenten die codewisselen zijn wel gesteld op het dialect, en de 
meesten zeggen ook nadrukkelijk dat ze willen dat het dialect blijft bestaan. 
Gevraagd naar de nadelen van de codewisseling richting Standaardnederlands 
noemen ze dan ook vaak het verdwijnen van het dialect. Dialect wordt door hen 
beschouwd als 'een stukje cultuur', als een prettige, warme taal 'die zo haar charmes 
heeft'. 
 
Deze gevoelens leven ook bij de vier respondenten die hun (klein)kinderen opvoeden 
in het dialect (of een tussentaal die daar dicht bij aanleunt)3. Waarschijnlijk 
onderscheiden zij zich dan ook eerder van de respondenten die wel codewisselen 
door een grotere afkeer van het Standaardnederlands dan door een grotere liefde voor 
het dialect. Respondenten Boris, Vera en Marcel vinden de standaardtaal te 
afstandelijk en te artificieel om tegen kinderen te gebruiken.  
We mogen hier ook niet uit het oog verliezen dat bijna alle respondenten die 
codewisselen zeggen dat ze tegen hun kinderen geen 'echt' Standaardnederlands 
spreken, maar wel een 'tussenvorm' die dichter bij het Standaardnederlands ligt dan 
de taal die ze tegen volwassenen gebruiken. Het 'perfecte' Standaardnederlands 
spreken is niet de bedoeling. Of zoals Lea zegt: 'Het mag niet overbeschaafd zijn'. 
Geeraerts (2001) noemt dit de 'zondagse-pakmentaliteit': 'Zoals een zondags pak is de 
hoogste taalnorm iets waarvan de noodzaak buiten kijf staat, maar je er echt goed in 
voelen doe je niet.' (p. 343) 
 
Als de respondenten die codewisselen zulke positieve gevoelens koesteren tegenover 
het dialect, waarom willen ze hun kinderen dan niet in het dialect opvoeden? Twee 
redenen kwamen naar voren uit de interviews. 
 
Ten eerste zijn de respondenten zich zeer bewust van de beperkingen waarmee 
kinderen en volwassenen die het Standaardnederlands (of een aanvaardbare 
tussenvorm) niet beheersen te maken krijgen. Heel wat respondenten vermelden de 
voordelen van een goede taalbeheersing op school en in het latere beroepsleven (met 
het sollicitatiegesprek als vaak gehoord voorbeeld). Ook meer algemeen wordt het 
feit genoemd dat je taal je 'uithangbord' is en dat je daarop wordt beoordeeld. Ouders 
willen hun kinderen met een opvoeding in het Standaardnederlands dus alle 
mogelijkheden geven, en willen vermijden dat ze ergens benadeeld zouden worden 
vanwege hun taalgebruik. (cf. motivaties in Figuur 2) Alle respondenten 
                                                           
3 Enkel grootmoeder Léa lijkt minder tuk op het dialect. Vooral het 'platte' dialect lijkt haar te 
storen: 'Ik hoor dat graag in 't toneel, maar niet zo voor dagelijks gebruik hè.', stelt ze, en: 'Het 
Antwerps is nogal een brutale, platte taal'. 



 

 
 

beantwoordden de vraag 'Vindt u het belangrijk dat kinderen Standaardnederlands 
kunnen spreken?' dan ook affirmatief4. 
 
Bijna de helft van de respondenten die codewisselen vindt dan ook dat hun kinderen 
zowel Standaardnederlands als dialect moeten kennen. Dialect mogen ze spreken, 
zolang ze ook de standaardtaal kennen. Heel wat ouders redeneren ook dat kinderen 
het dialect sowieso wel ergens oppikken, op school bijvoorbeeld, maar dat zij als 
ouders wel voor een goede 'basis' moeten zorgen: een standaardtaal waarop de 
kinderen kunnen terugvallen wanneer dat nodig is. 
 
Ten tweede lijken volwassenen het dialect geen gepaste taal te vinden voor kinderen 
(zie ook Figuur 2, blz.9) Ook al vinden ze het Antwerps een charmante en warme taal 
die niet mag verdwijnen, een kind dat dialect spreekt, dat staat niet: 
 
 'Ik vind persoonlijk, zone kleine die zo plat Antwaarps klapt, praat, dat vind ik 
 zo, ja da's zo ni... dat kan niet vind ik.' (Christa) 
 
 'Ik vind het verschrikkelijk als een kind (dialect) spreekt. Ik hoor dat als ze op 
 de jeugdbeweging zitten, die leiding... dan keert mijn maag. Dat vind ik 
 verschrikkelijk. Zó plat!' (Chris) 
 
 'Ik vind het niet klinken als een klein kind, allé ja, als die een antwoord geven 
 aan u en da's in 't plat Antwerps, ik vind dat verschrikkelijk, dat klinkt niet.' 
 (Johan) 
 
 'Ik vind het voor kinderen toch wel niet staan als ze heel dialect praten.' 
 (Kristien) 
 
Ook Boris, die zelf taalkundige is, merkt dat veel mensen er zo over denken. En 
hoewel hij zelf dialect spreekt tegen zijn zoon (3;9 jaar) omdat dat warmer klinkt, 
geeft hij toe dat zelfs hij het misschien toch niet prettig zou vinden mocht zijn zoon 
Antwerps gaan spreken: 
 
 'Ik kan me wel voorstellen, als ge nu zoals wij niet echt veel belang hecht aan 

standaardtaal spreken tegen kinderen, maar dat ge op een gegeven moment uw 
kind bezig hoort van 'neeje' en 'jomor', dat ge toch zoiets hebt van 'Oh, da kan 
schokkend zijn'. Ik kan me voorstellen dat dit voor sommige mensen schokkend 
is, want een peuter, die behoort zo'n soort Peuternederlands of 
Kleuternederlands te spreken. En ik kan me voorstellen dat zelfs in mijn geval 
dat ik zoiets heb van 'Oh, hier moet iets aan gedaan worden’.' (Boris) 

                                                           
4 Alleen respondent Boris antwoordt iets genuanceerder: voor hém persoonlijk is het niet belangrijk, 
maar hij weet dat kinderen die geen Standaardnederlands spreken gestigmatiseerd worden, en in die 
zin vindt hij het wel belangrijk. 



 

 
 

Heel wat respondenten zeggen ook dat hun kinderen best dialect mogen spreken als 
ze ouder worden. Deze vaststelling strookt niet met de opvatting van Deprez (1981: 
2), die stelt dat 'steeds meer Vlamingen hun kinderen in de standaardtaal opvoeden, 
duidelijk met de bedoeling dat die kinderen nog uitsluitend die taal gebruiken, in alle 
situaties'. 
 
Slechts zes van de zestien respondenten die hun kinderen in het Standaardnederlands 
opvoeden vinden het spreken van de standaardtaal door kinderen een vorm van 
beleefdheid. Zij associëren de standaardtaal ook met een goede opvoeding of met 
respect voor volwassenen. Het feit dat de meerderheid van de respondenten vindt dat 
het spreken van de standaardtaal géén noodzakelijke vorm van beleefdheid is voor 
kinderen, duidt op een relatief grote tolerantie tegenover dialectsprekende kinderen, 
die te maken heeft met het feit dat de respondenten kinderen zelf niet 
verantwoordelijk achten voor hun eigen taalgebruik. Een kind spreekt volgens hen 
immers de taal waarin het wordt grootgebracht. 
 
Ondanks het begrip dat de respondenten hier uitspreken voor kinderen die dialect 
spreken, toonde onderzoek van De Houwer (1998) aan dat kinderen die dialect 
spreken minder positief worden beoordeeld door volwassenen. De Houwer maakte 
daarvoor gebruik van de matched guise-techniek: de respondenten beluisterden 
audio-fragmenten van kinderen en moesten op basis daarvan aan de kinderen scores 
toekennen voor eigenschappen als beleefdheid, vlotheid, bruutheid, zelfstandigheid, 
spontaniteit, lief zijn, leuk zijn, enzovoort. Bij de analyse van de scores bleek dat 
kinderen die dialect spreken minder positief werden beoordeeld dan kinderen die de 
standaardtaal spreken.  
De tolerantie die de meerderheid van de respondenten hier tegenover 
dialectsprekende kinderen tentoonspreidt moet dus mogelijk genuanceerd worden. 
We hebben hier wellicht te maken met het verschil tussen open en verborgen 
attitudes. Het uiten van negatieve gevoelens tegenover kinderen die geen 
Standaardnederlands spreken kan voor sommigen naar elitarisme ruiken, en wordt 
dus best vermeden. Hoewel de open attitudes van respondenten tegenover kinderen 
die dialect spreken zeer positief zijn, kunnen de verborgen attitudes negatief zijn (zie 
bijvoorbeeld ook Deprez, 1985). 
 
 
5. Besluit 
 
Om meer te weten te komen over de motivaties voor de codewisseling van dialect 
richting Standaardnederlands in gesprekken met kinderen in het Antwerpse, namen 
we open interviews af met twintig ouders en grootouders en tien kinderverzorgsters. 
Op basis van het gedrag dat ze beschreven en de gevoelens en overtuigingen die ze 
uitten, probeerden we ook een korte schets te geven van de attitudes die ze koesteren 
tegenover het Antwerps en het Standaardnederlands. 



 

 
 

De expliciete motivaties van ouders om minder dialect te spreken wanneer men zich 
tot kinderen richt bewegen zich rond drie kernaspecten: de wil om kinderen 
Standaardnederlands (of een benaderende taalvariëteit) spreken, het ruimere gebruik 
van het Standaardnederlands, en het feit dat kinderen vaak verwachten dat hun 
(groot)ouders Standaardnederlands spreken. 
 
De attitudes die de ouders en grootouders tegenover het dialect en het 
Standaardnederlands hebben, blijken heel complex te zijn. Zo zijn de respondenten 
die codewisselen geenszins dialecthaters, maar gewoon mensen die zich bewust zijn 
van de voordelen van een goede beheersing van de standaardtaal voor hun kinderen. 
En (groot)ouders die hun (klein)kinderen in het Antwerps opvoeden, doen dat -zoals 
vaak wordt verondersteld- niét noodzakelijk omdat ze het Standaardnederlands niet 
beheersen, maar wel omdat ze de standaardtaal te afstandelijk vinden.  
Een andere opvallende factor is dat men vindt dat een dialect niet 'staat' voor een 
kind; hoewel men het Antwerps een charmante, sprankelende taal vindt die niet mag 
verdwijnen, vindt men een kind dat dialect spreekt 'verschrikkelijk'. Vooral dit laatste 
aspect lijkt een dankbaar onderwerp voor verder onderzoek, dat nieuwe informatie 
zou kunnen opleveren over de attitudes die volwassenen koesteren, zowel tegenover 
dialect en standaardtaal als tegenover kinderen. 
 
Maar hoezeer we ook het gevoel hebben dat dit onderzoek antwoorden heeft kunnen 
geven op de vraag naar de verklaringen voor de codewisseling, we stellen vast dat het 
mogelijk nog meer vragen opwerpt. Vooral het begrip attitude blijkt andermaal zeer 
complex te zijn. Kennis over de gevoelens die iemand koestert tegenover het dialect 
of het Standaardnederlands blijkt slechts van geringe waarde om te kunnen 
voorspellen hoe die persoon zich zal gedragen. Hetzelfde geldt voor overtuigingen: 
de overtuiging dat het Antwerps een mooie taal is die niet mag verdwijnen werd 
zowel geuit door respondenten die hun kinderen in het Antwerps opvoeden als door 
respondenten die Standaardnederlands spreken tegen hun kinderen. 
 
Een belangrijk aspect van de complexiteit van de taalattitude is waarschijnlijk het feit 
dat niet alleen talig gedrag, maar ook gevoelens en overtuigingen in grote mate 
contextgebonden zijn. Men hoort het Antwerps graag in het theater, 'maar niet zo 
voor dagelijks gebruik hè' (Lea). Men vindt het Antwerps een charmante taal, maar 
niet wanneer het door kinderen gesproken wordt. Men vindt niet dat kinderen 
volwassenen steeds in het Standaardnederlands moeten aanspreken, maar geeft toe 
dat men dat van de eigen kinderen wél verwacht. Op de gevoelens van zulke 
respondenten kan je niet zomaar het etiket 'positief' of 'negatief' kleven. 
 
Ook de attitudecomponent 'gedrag' brengt vaak interpretatieproblemen met zich mee. 
Men is snel geneigd om respondenten die hun kinderen in het Standaardnederlands 
opvoeden -op basis van hun gedrag- een minder positieve attitude tegenover het 
dialect toe te dichten dan respondenten die hun kinderen in het dialect aanspreken. 



 

 
 

Toch blijkt dat de keuze voor de standaardtaal voor sommige mensen meer te maken 
heeft met de attitudes die anderen (bv. leerkrachten) tegenover de respectievelijke 
taalvariëteiten koesteren, dan met hun eigen attitudes. Is het niet denkbaar dat 
diezelfde ouders die hun kinderen vandaag in het Standaardnederlands opvoeden, dat 
in het dialect zullen doen wanneer morgen het dialect de norm wordt? 
 
Een ander -klassiek- probleem dat zich opwerpt is de openheid van de respondenten. 
Vinden sommige respondenten het Antwerps écht een charmante taal, of zijn ze bang 
om elitair over te komen wanneer ze zouden stellen dat ze het dialect een 
minderwaardige taalvariant vinden?  
Niet iedereen durft, zoals één respondent deed, openlijk te zeggen dat hij dialectspre-
kende gezinnen associeert met marginale milieus. 
 
Ondanks al deze problemen en vragen hopen we dat we met onderhavige paper toch 
een vernieuwende blik hebben kunnen geven op de verklaringen voor de 
codewisseling van dialect richting Standaardnederlands in Antwerpse gezinnen. 
 



 

 
 

Bibliografie 
 
ALLPORT, G.W. (1956), The nature of prejudice, Cambridge, Massachusetts: 
Addison-Wesley: 537 p. 
 
BRADAC, J.J. (1990), 'Language attitudes and impression formation', in GILES, H., 
ROBINSON, P.W. (eds.), Handbook of language and social psycholog, (387-412), 
Chichester: John Wiley & Sons. 
 
DE HOUWER, A. (1995), 'Verwachtingen omtrent kindertaal: een eerste impressie', 
in ELBERS, L., VAN DER MEULEN, S., SCHLICHTING, L. (eds.), NET-Bulletin 
1995 (50-52), Utrecht: Universiteit Utrecht. 
 
DE HOUWER, A. (1998), Veranderende status voor het Antwerps dialect ?, 
ongepubliceerd manuscript. 
 
DEPREZ, K. (1981), Naar een eigen identiteit. Resultaten en evaluatie van tien jaar 
taalsociologisch en sociolinguïstisch onderzoek betreffende de standaardtaal in 
Vlaanderen. Perspectieven voor verder onderzoek (doctoraal proefschrift), Kessel-
Lo: eigen beheer, 558 p. 
 
DEPREZ, K. (1984), 'Why do Antwerpians consider Netherlandic language variaties 
as 'cultured', 'pleasant', 'beautiful', 'rich'?', in DEPREZ, K. (ed.), Sociolinguistics in 
the low countries (237-285), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 
 
DEPREZ, K. (1985), 'Open en verborgen attitudes: Hoe komen we eraan?', in VAN 
DE CRAEN, P., WILLEMYNS, R. (eds.), Sociolinguïstiek en ideologie (135-172), 
Brussel: Vrije Universiteit Brussel. 
 
DEPREZ, K., DE SCHUTTER, G. (1981), 'Het Antwerps in Antwerpen. Een 
attitude-onderzoek', in DOMINICY, M., PEETERS, C. (eds.), Linguistics in Belgium 
4. Papers from the Fourth December Meeting of the Belgian Linguistics Circle (17-
39), Brussel: Didier Hatier. 
 
ENTJENS, H. (1977), 'Nederlands en Gronings in Sauwerd' in Taal en Tongval, 29: 
142-155 
 
FERGUSON, C.A. (1977), 'Babytalk as a simplified register', in SNOW, C.E., 
FERGUSON, C.A. (eds.), Talking to children. Language input and acquisition (219-
235), Cambridge: Cambridge University Press. 
 



 

 
 

GARDNER, R.C. (1982), 'Language attitudes and language learning', in RYAN, 
E.B., GILES, H. (eds.), Attitudes toward language variation. Social and applied 
contexts (132-147), Londen: Edward Arnold. 
 
GEERAERTS, D. (2001), 'Een zondagspak? Het Nederlands in Vlaanderen: gedrag, 
beleid, attitudes' in Ons Erfdeel, 44, 3: 337-343 
 
GEERTS, G., HELLEMANS, G., JASPAERT, K. (1985), 'Standaardnederlands en 
dialect in Leuven' in Leuvense Bijdragen, 74: 145-183 
 
GEERTS, G., NOOTENS, J., VAN DEN BROECK, J. (1980), 'Opinies van 
Vlamingen over dialect en standaardtaal' in GEERTS, G., HAGENS, A. (eds.), 
Sociolinguïstische Studies 1. Bijdragen uit het Nederlandse taalgebied (233-256), 
Groningen: Wolters-Noordhoff. 
 
GIACALONE RAMAT, A. (1995), 'Code-switching in the context of dialect/stan-
dard language relations', in MILROY, L., MUYSKEN, P. (eds.), One speaker, two 
languages: Cross-disciplinary perspectives on code-switching (45-67), Cambridge: 
Cambridge University Press. 
 
GIESBERS, H. (1986), 'Code-switching, dialectverlies en dialectbehoud' in Taal en 
tongval, 38: 128-145 
 
GIESBERS, H. (1989), Code-switching tussen dialect en standaardtaal, Amsterdam: 
PJ Meertens Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, 356 p. 
 
GIESBERS, H., KROON, S. (1985), 'Dialect en standaardtaal in Ottersum. De 
dialectologische ontwikkeling van een Nederlandse dorpsgemeenschap', in 
TAELDEMAN, J., DEWULF, H. (eds.), Dialect, standaardtaal en maatschappij (89-
105), Leuven/Amersfoort: Acco. 
 
GILES, H., COUPLAND, N. (1991), Language: Context and consequences, Milton 
Keynes: Open University Press, 244 p. 
 
GORTER, D. (1987), 'Aspects of language choice in the Frisian-Dutch bilingual 
context: neutrality and asymmetry' in Journal of multilingual and multicultural 
development, 8, 1-2: 121-132  
 
KREMER, L. (1979), Grenzmundarten und Mundartgrenzen. Untersuchungen zur 
wortgeographischen Funktion der Staatsgrenze im Ostniederländisch-Westfälischen 
Grenzgebiet, Keulen/Wenen: Böhlau, 261 p. 
 



 

 
 

KUPPENS, A. (2002), Codewisseling van dialect richting Standaardnederlands in 
kindgerichte spraak: een onderzoek in het Antwerpse, ongepubliceerde 
eindverhandeling Communicatiewetenschappen, Antwerpen, 69 p. 
 
KUPPENS, A., DE HOUWER, A. (ter perse), "Dialect is niet voor kinderen": 
Attitudes tegenover Standaardnederlands en dialect in kindgerichte spraak, in 
Artikelen van de 4e Sociolinguïstische Conferentie, Lunteren, Nederland. 
 
LAMBERT, W.W., LAMBERT, W.E. (1977), Sociale psychologie, 
Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum (6e druk), 229 p. 
 
MEEUS, B. (1974), A diglossic situation: Standard vs. dialect. The case of Dutch in 
Belgium, especially in relation to urbanization, Trier: L.A.U.T., 13 p. 
 
ROBERTS, J. (2002), 'Child Language Variation', in CHAMBERS, J.K., 
TRUDGILL, P., SCHILLING-ESTES, N. (eds.), The Handbook of Language 
Variation and Change (333-348), Oxford: Blackwell. 
 
SEBASTIAN, R.J., RYAN, E.B. (1985), 'Speech cues and social evaluation: markers 
of ethnicity, social class, and age, in GILES, H., St.CLAIR, R.N. (eds.), Recent 
Advances in Language, Communication, and Social Psychology (112-143), Hillsdale, 
New York: Lawrence Erlbaum Associates. 
 
VANDEKERCKHOVE, R. (1998), 'Code-switching between dialect and standard 
language as a graduator of dialect loss end dialect vitality' in Zeitschrift für 
Dialektologie und Linguistik LXV/3: 280-292 
 
VANDEKERCKHOVE, R. (2000), Structurele en sociale aspecten van dialect-
verandering. De dynamiek van het Deerlijks dialect, Gent: Koninklijke Academie 
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 352 p. 
 
VELDMAN, F. (1983a), 'Taalhouding in Groningen' in Driemaandelijkse bladen 
voor taal en volksleven in het oosten van Nederland, 35, 3: 81-98 
 
VELDMAN, F. (1983b), 'Taalhouding in Groningen 2' in Driemaandelijkse bladen 
voor taal en volksleven in het oosten van Nederland, 35, 4: 133-148 
 
WEIJNEN, A. (1967), 'Sociodialectische onderzoekingen in Limburg', in DAAN, J., 
WEIJNEN, A. (eds.), Taalsociologie (16-31), Amsterdam: BMDC. 



 

 
 

Appendix 
 
naam leeftijd leeftijdsgroep geboorteplaats woonplaats 
Anita 36 1- tot 3-jarigen Mechelen Edegem 
Annie 46 3-jarigen Turnhout Antwerpen 
Carine 37 0- tot 3-jarigen Antwerpen  Borgerhout 
Christel 37 0- tot 3-jarigen Antwerpen  Berchem 
Marleen 39 0- tot 3-jarigen Wilrijk Berchem 
Mériam 51 3-jarigen Oost-Vlaanderen Antwerpen 
Mieke D. 40 0- tot 3-jarigen Roeselaere Hoboken 
Mieke G. 40 3-jarigen Antwerpen Ekeren 
Rita 51 0- tot 1-jarigen Antwerpen Antwerpen 
Tanya 29 1- tot 1,5-jarigen Antwerpen Antwerpen 

Tabel 1: Respondenten voor de interviews met kinderverzorgsters 
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Tabel 2: Respondenten voor de interviews met ouders en grootouders (gegevens van  
paren worden gescheiden door een stippellijn, namen van de grootouders zijn cursief weergegeven) 


