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10 Wat je zegt, ben je zelf: 
over indexicaliteit van taal

Stefania Marzo, Laura Rosseel en Freek Van de Velde

Taaldiversiteit heeft niet alleen betrekking op de diversiteit aan verschillende talen 
en culturen. Het begrip slaat ook op de diversiteit die binnen eenzelfde taal bestaat. 
In dat geval spreken we van ‘taalvariëteiten’. Dat kunnen dialecten of regionale 
variëteiten zijn, maar ook etnische variëteiten van de standaardtaal (bijvoorbeeld 
het Nederlands met een anderstalig accent of met woorden of fenomenen die uit 
andere talen komen). In het dagelijks leven gebruiken we allen verscheidene talen 
of taalvariëteiten. De standaardtaal is lang niet de enige taalvariëteit die we horen 
en spreken in formele gebruikscontexten, zoals in de aula, in de rechtbank of op de 
radio. Meer dan we soms beseffen, gebruiken we die variëteiten door elkaar heen. In 
die zin beschikken we allemaal over een meertalig taalrepertorium. Over dit soort 
taaldiversiteit gaat dit hoofdstuk.

Talen en hun variëteiten worden niet alleen gebruikt om feitelijke informatie 
over te dragen, maar ook om identiteit uit te drukken (zie hoofdstukken 1, 4 en 8). 
Het zijn expressiemiddelen, waarmee je uitdrukt waar je vandaan komt (etnisch of 
regionaal), hoe oud je bent en tot welke sociale groep je behoort of wil behoren. 
Daardoor zijn talen en variëteiten ook dragers van sociale betekenis. Die sociale 
betekenis kunnen we uitdrukken door te kiezen voor bepaalde taal-‘variëteiten’, 
maar ook voor specifieke taalvormen (ook ‘varianten’ genoemd) uit een specifieke 
variëteit. Bijvoorbeeld, een Vlaamse spreker die koelkast gebruikt in plaats van frigo 
of een kop zegt in plaats van een tas, zou dat kunnen doen omdat hij standaard-
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taal belangrijk vindt. Of iemand kan stortbad zeggen in plaats van douche omdat hij 
een afkeer heeft van leenwoorden.

Het spreekt vanzelf dat niet alle taalvormen zich lenen voor doelbewust gebruik 
in een specifieke context. De meeste mensen zullen tijdens een sollicitatiegesprek 
hun best doen om bepaalde sociale, etnische of regionale varianten te vermijden. 
Dat lijkt erop te wijzen dat sprekers zich van die varianten en hun sociale beteke-
nis bewust zijn en er ook een zekere controle over hebben. Dat is echter niet altijd 
het geval. Zo blijft accentvariatie (variatie op het gebied van uitspraak) soms onop-
gemerkt tenzij het om opvallende accenten of uitspraakkenmerken gaat, die vaak 
besproken worden en soms ook in de media aan bod komen (zoals de uitspraak van 
de ‘g’ als ‘h’ in West-Vlaanderen). Andere sprekers beseffen wel dat ze een regio-
naal of etnisch accent hebben, maar kunnen daar niet zo makkelijk van afraken, hoe 
graag ze dat misschien ook zouden willen.

Sociolinguïsten houden zich al jaren bezig met het bestuderen van de sociale 
betekenis van taalvormen en taalvariatie in het algemeen, omdat daar volgens hen 
de sleutel ligt tot het antwoord waarom taalgebruikers nu eens de ene en dan weer 
de andere taalvorm gebruiken. Dit hoofdstuk bouwt voort op dit onderzoek en 
bespreekt hoe taalgebruikers omgaan met de grote taaldiversiteit waarmee we dage-
lijks worden geconfronteerd. Het gaat ook na hoe zij via het gebruik van taalvormen 
(al dan niet bewust) sociale betekenissen construeren, en hoe mensen oordelen over 
sprekers die anders spreken dan zijzelf of dan wordt verwacht in bepaalde situaties. 
Inzicht in de sociale betekenis van taalvormen dient niet alleen om theoretisch taal-
kundige vragen te beantwoorden (bijvoorbeeld hoe taal varieert en hoe ze veran-
dert, zie ook hoofdstuk 8), maar heeft ook een belangrijke maatschappelijke waarde 
die nauw aanleunt bij het thema interculturaliteit. De sociale betekenis van taalvor-
men heeft een grote impact op ons dagelijks handelen: mensen kunnen deze beteke-
nis namelijk gebruiken om te oordelen over wie je bent wanneer je spreekt. Recent 
onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat sprekers met etnische accenten minder posi-
tief beoordeeld worden. Zo kan de afloop van een sollicitatiegesprek afhangen van 
de manier waarop je praat, of kan een accent afbreuk doen aan je geloofwaardigheid.

Vooraleer we hier verder op ingaan (10.3), staan we stil bij twee fundamentele 
concepten die de basis vormen voor onderzoek naar de sociale betekenis van taal-
vormen, met name indexicaliteit en ideologie (10.1). Daarna beschrijven we actueel 
onderzoek naar indexicaliteit in taalproductie en taalattitudes (10.2).
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10.1 Indexicaliteit en ideologie

10.1.1 Indexicaliteit

Voor de sociale betekenis van taalvarianten en -variëteiten vormt indexicaliteit 
een centraal begrip. De term is afkomstig uit de semiotiek en werd verder ont-
wikkeld door Michael Silverstein (2003). Indexicaliteit verwijst naar het idee dat 
er een link kan ontstaan tussen een taalvariant (bijvoorbeeld ge) of taalvariëteit 
(bijvoorbeeld een etnolect of een dialect) enerzijds, en een sociale betekenis (bij-
voorbeeld prestigieus of hip) anderzijds.

Het onderzoek naar indexicaliteit is gebaseerd op de overtuiging dat taal niet 
zomaar het onontkoombare gevolg is van je sociale of regionale afkomst. Bij nader 
inzien wordt taal veeleer beïnvloed door de bewuste en onbewuste keuzes die je als 
spreker maakt, afhankelijk van de situatie waarin je je bevindt, de persoon waarmee 
je praat, of de boodschap die je wil overbrengen. Die overtuiging ligt ook sterk in 
de lijn van de manier waarop de nieuwe generatie sociolinguïsten de relatie tussen 
taal en plaats heeft gedefinieerd (zie 9.2). In hun visie is taalgebruik geen incidenteel 
gevolg van geografische en sociale aspecten, maar een manier om zelf je sociale en 
geografische identiteit vorm te geven. Dat kan je bewust doen, maar soms gebeurt 
het ook onbewust.

Taalvormen (woorden, uitspraak en grammaticale fenomenen zoals woordsoor-
ten en vervoegingen) kunnen dezelfde feitelijke informatie weergeven of dezelfde 
grammaticale betekenis dragen, maar erg verschillend zijn qua sociale betekenis. 
Denk maar aan boterham (Standaardnederlands) en stute (West-Vlaams), aan onzin 
en bullshit, of aan kei- en zeer in uitdrukkingen als keigroot en zeer groot. Boterham, 
onzin en zeer hebben dezelfde referentiële betekenis als stute, bullshit en kei-, maar 
ze hebben een andere sociale betekenis: ze worden geassocieerd met andere spreek-
situaties of met een welbepaalde groep mensen. Deze sociale betekenis kunnen we 
als sprekers gebruiken om iets weer te geven over onszelf.

Een voorbeeld daarvan kunnen we vinden in het gebruik van kenmerken uit 
zogenaamde etnolecten (zie 9.2.3). Niet zelden worden deze variëteiten gestigma-
tiseerd als ‘slecht taalgebruik’. Taalkundig onderzoek heeft echter aangetoond dat 
etnische minderheden deze variëteiten om allerlei redenen gebruiken, en zeker niet 
alleen uit onwetendheid over de standaardtaal. Soms beantwoorden ze zelfs aan een 
bewuste keuze, en wijken sprekers opzettelijk af van het Standaardnederlands, bij-
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voorbeeld om lidmaatschap van een bepaalde groep in de samenleving uit te druk-
ken.

Een ander in het oog springend voorbeeld zijn lexicaal-semantische verschil-
len tussen de taal van mannen en van vrouwen. De Nederlandse taalkundige 
Abraham P. Ten Cate schreef al in de jaren 1970: ‘Het is bekend, dat de vrou-
wentaal woorden kent, die door mannen nauwelijks worden gebruikt, c.q. [casu 
quo: in voorkomend geval] woorden mist, die door mannen gebruikt worden. In 
de vrouwentaal betreft het hier woorden als enig, zalig, doddig, schattig, snoezig, 
beeldig, allerliefst, een dotje, een beauty en frases als Wat heerlijk toch, dat ( je aan 
het wolmerk kunt zien, dat het echte wol is). Vrouwen vloeken bovendien vaak min-
der kernachtig dan mannen: gossie, jeetje, etc.’ (Ten Cate 1977/1978: 21). Het is 
natuurlijk de vraag of deze observatie na bijna een halve eeuw nog in deze nogal 
krasse vorm standhoudt. Recenter onderzoek toont wel aan dat er ook nu nog ver-
schillen bestaan tussen mannen en vrouwen op vlak van de woordenschat, zowel 
in de woorden die ze gebruiken (Keune 2012) als in woordherkenning (Brysbaert 
e.a. 2013).

Silverstein (2003) beschrijft hoe dergelijke associaties tussen taalvormen en soci-
ale betekenissen tot stand komen, en gebruikt daarvoor de notie orders of indexica-
lity. Hiermee verwijst hij naar verschillende stadia van indexicaliteit ( Johnstone, 
Andrus & Danielson 2006).

Op het eerste niveau van indexicaliteit – dat overeenkomt met het eerste sta-
dium in het verbinden van taal en sociale betekenis – correleert een taalkenmerk 
met bepaalde socio-demografische kenmerken van sprekers, bijvoorbeeld man of 
vrouw, jong of oud, afkomstig uit een bepaalde sociale klasse, uit een bepaalde regio 
enzovoort. Kenmerkend voor dit eerste stadium is dat deze sociale betekenisgeving 
uitsluitend socio-demografisch bepaald wordt, en daarom niet wordt opgemerkt. 
Sprekers gebruiken die nog niet om hun identiteit mee vorm te geven of om een 
oordeel te vormen over andere sprekers.

Pas op het tweede niveau van indexicaliteit krijgt een taalvorm sociale beteke-
nis: taalvarianten worden dan geassocieerd met bepaalde groepen, types sprekers 
of spreeksituaties (ook registers genoemd). Dat gebeurt omdat mensen de cor-
relatie van het eerste niveau beginnen op te merken. Volgens Silverstein worden 
taalvormen op het tweede indexicale niveau ‘ideologisch’ gekoppeld aan bepaalde 
sprekers. Mensen leggen niet alleen een link met de groep sprekers, maar ook 
met de typische of vaak voorkomende kenmerken van die groep (bijvoorbeeld 
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‘hip en modern’ voor studenten of ‘ouderwets’ voor bejaarden). Zij maken in dit 
stadium metonymische associaties tussen de kenmerken van die groep en de taal-
vorm, en koppelen op die manier taalideologische ideeën aan taal(vormen). De 
tweede-orde-associaties zijn met andere woorden evaluatief van aard, en kunnen 
positief (bijvoorbeeld ‘hip’) of negatief (bijvoorbeeld ‘lui’) zijn. Op het tweede 
indexicale niveau kunnen taalgebruikers die associaties benutten wanneer ze zelf 
spreken (ze kunnen kiezen voor de specifieke taalvorm om een bepaalde sociale 
betekenis uit te drukken) of wanneer ze andere sprekers beoordelen. Als spreker 
kan je er dan voor opteren om een variant te gebruiken om ‘hoogopgeleid’ te 
klinken (bijvoorbeeld consequentie gebruiken in plaats van gevolg), of om je regi-
onale identiteit in de verf te zetten (bijvoorbeeld stute gebruiken in plaats van 
boterham).

In de theorie van Silverstein bestaat er ook een indexicale betekenis op het derde 
niveau, met name wanneer de taalvorm sterk begint op te vallen en mensen erover 
spreken of schrijven (zie talk about talk in 9.2.3). In dat geval is er sprake van een ste-
reotype. De zangerige intonatie van het Limburgs kan beschouwd worden als zo’n 
stereotype. Dat taalkenmerk wordt in de media vaak geassocieerd met een beeld 
van Limburgers als dom of traag. Er zijn nog tal van andere voorbeelden. Ge in 
plaats van je kan beschouwd worden als een taalvorm die verwijst naar ‘alledaags 
niet-standaardtalig taalgebruik‘ of tussentaal. Je roept veeleer stereotiepe beelden op 
van ‘taalgebruik met een standaardtalig karakter’.

Sociolinguïsten wijzen erop dat taalvormen en taalvariëteiten verschillende 
indexicale betekenissen kunnen dragen: ze kunnen verwijzen naar meerdere soci-
ale (positieve en negatieve) kenmerken (cool, jong en ook slordig), maar ook naar 
situationele aspecten (formeel of informeel). Deze betekenissen vormen samen 
een indexicaal veld aan betekenissen (Eckert 2008: 454), met andere woorden een 
‘waaier aan potentiële sociale betekenissen’. Bovendien zijn deze sociale betekenissen 
(en dus ook het indexicale veld) niet stabiel maar altijd aan verandering onderhevig. 
Zo kan een vorm of variëteit eerst verwijzen naar ‘slecht taalgebruik’ of ‘extreem 
informeel’ overkomen, maar later veeleer geassocieerd worden met ‘modern en jong 
taalgebruik’.
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10.1.2 Taalideologie

Taalideologieën kunnen worden gedefinieerd als breed gedeelde ideeën en opvat-
tingen over taal en over de rol van taal in onze samenleving, die een hiërarchie in 
ons denken installeren (Woolard & Schieffelin 1994). Volgens Gal & Irvine (1995) 
zorgen zulke ideologieën ervoor dat we mensen indelen in categorieën op basis van 
de manier waarop ze spreken.

[…] ideologies ‘recognize’ […] difference among linguistic practices – […] they 
locate, interpret, and rationalize sociolinguistic complexity, identifying linguistic 
varieties with ‘typical’ persons and activities and accounting for the differentiations 
among them (Gal & Irvine 1995: 972).

In het Westen domineert de zogenaamde standaardtaalideologie waarbij één 
variëteit, gewoonlijk die van de hogere middenklasse, voorgesteld wordt als een 
geïdealiseerde homogene variëteit, vrij van variatie (Milroy & Milroy 1985). Vol-
gens Michael Silverstein is deze westerse standaardtaalideologie hegemonisch: ze 
creëert een artificiële hiërarchie, waarbij alleen standaardtaal als ‘echte taal’ wordt 
beschouwd en al de andere variëteiten gedegradeerd worden tot onechte talen. De 
westerse standaardtaalideologie wordt daarom ook een monoglot ideology genoemd, 
die gericht is op één standaardtaal en dus ook op eentaligheid. Die opvatting gaat 
terug op de verlichting en komt overeen met het rationalistisch model (zie 8.2.3) 
waarin taal voornamelijk als communicatiemiddel wordt beschouwd, eerder dan 
als een middel om identiteit uit te drukken (zie 1.1.3). Dat model gaat ervan uit 
dat de standaardtaal het enige neutrale communicatiemiddel is dat mensen uit ver-
schillende sociale en regionale groepen in staat stelt om samen te communiceren. 
Het doel van deze rationalistische visie is het scheppen van sociale gelijkheid: een 
gemeenschap is in deze visie pas echt een samenhangende natie als alle leden een en 
dezelfde neutrale variëteit spreken (Gramling 2016).

Hoewel er grote eensgezindheid bestaat over het nut van de standaardtaal en 
over het fundamentele belang dat de gecodificeerde taal heeft voor een gemeen-
schap om te kunnen functioneren, zijn heel wat taalkundigen ervan overtuigd dat 
de dominante standaardtaalideologie in het Westen ook tot gevaarlijke vormen 
van talige ongelijkheid kan leiden. Bij een hegemonische standaardtaalideologie 
kunnen anderstaligheid en niet-standaardtaligheid namelijk geassocieerd worden 
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met indexicale betekenissen die te maken hebben met ‘onbeschaafd’, ‘ongepast’ of 
‘incorrect’ taalgebruik, wat dan weer kan leiden tot vormen van uitsluiting of dis-
criminatie.

De Nederlandse Taalunie heeft deze vorm van discriminatie willen tegengaan 
toen die in 2019 een groep Vlaamse en Nederlandse taalkundigen opdroeg om 
een visietekst te formuleren over taalvariatie (Taalunie 2019). Deze visietekst werd 
de basis voor een nieuw taalvariatiebeleid waarin respect voor taalvariatie centraal 
staat. Hoewel de Taalunie het belang van een goede beheersing van de standaardtaal 
onderstreept, bestaat het nieuwe taalbeleid erin taalvariatie niet te ontmoedigen en 
alle sprekers met respect te leren omgaan met die variatie. Alle taalgebruikers spre-
ken anders naargelang van de situatie: soms spreken ze dialect, dan weer een infor-
mele omgangstaal of standaardtaal.

10.2 Taalkundig onderzoek naar indexicaliteit

Taalkundigen bestuderen de sociale of indexicale betekenis van taal, en in het bij-
zonder van taalvariatie, zowel in ons dagelijkse taalgebruik (onder andere tijdens 
interacties, we noemen dat taalproductie) als in onze opinies over het taalgebruik 
dat we bij andere sprekers percipiëren (met andere woorden de manier waarop we 
dat taalgebruik beoordelen, ook taalattitudes genoemd). Hieronder geven we een 
overzicht van een aantal recente studies die indexicaliteit onderzoeken in beide 
domeinen: eerst in taalproductie (10.2.1) en vervolgens in experimenteel attitu-
de-onderzoek (10.2.2).

10.2.1 Dagelijks taalgebruik

In wat volgt, illustreren we onderzoek naar de indexicaliteit in taalproductie aan 
de hand van acht studies. Alle acht bestuderen ze de sociale betekenis van taalva-
riëteiten: sommige voor het Engels (Zenner e.a. 2014; Sneller 2014; Lippi-Green 
1997), andere voor het Nederlands in België ( Jaspers 2011; Rosseel 2017; Rosseel 
e.a. 2019; Grondelaers & Marzo 2020 ; Grondelaers & Speelman 2015). De studies 
verschillen ook in methode: twee studies ( Jaspers 2011; Lippi-Green 1997) zijn 
kwalitatief van aard en de andere werken met kwantitatieve corpusgegevens.



276

Wat je zegt, ben je zelf: over indexicaliteit van taal

In een onderzoek naar de indexicale betekenis van het Marokkaans-Antwerps 
voerde Jaspers (2011) jarenlang etnografisch onderzoek uit in middelbare scholen 
en jeugdclubs in Antwerpen. Hij observeerde jongens en meisjes van Marokkaanse 
en Belgische afkomst. Etnografisch onderzoek houdt in dat je als onderzoeker actief 
participeert in de activiteiten van je informanten, dat je ze observeert en interviewt. 
Jaspers vroeg bovendien aan de jongeren om zelf hun interacties op band op te 
nemen. Een van de belangrijkste conclusies uit zijn onderzoek was dat jongeren van 
Marokkaanse origine over een breed palet aan taalvariëteiten beschikken en allerlei 
taalvormen inzetten om een specifieke sociale betekenis weer te geven. Uit de data 
bleek dat ze voornamelijk tussentaal spraken, afgewisseld met Marokkaans Ara-
bisch (of Berber) maar ook met het lokale Antwerpse dialect, Standaardnederlands 
en ‘etnolectaal’ Nederlands. Met dat laatste wordt een vorm van Marokkaans-Ne-
derlands bedoeld die jongeren ook ‘Illegaals’ noemden.

Elk van deze variëteiten had voor hen een specifieke indexicale betekenis. Meer 
bepaald associeerden ze elke variëteit met bepaalde sociale of regionale groepen 
waarvan ze zich al dan niet distantieerden. Zo was het Antwerpse dialect de taal 
van de racistische, klagende Antwerpenaar, het Standaardnederlands de taal van wie 
beschaafd en hoogopgeleid was, en Marokkaans Antwerps de taal van migranten 
die het Nederlands niet goed beheersten.

In onderstaand interview is duidelijk te zien hoe een spreker – met de fictieve 
naam Mourad – elk van deze variëteiten gebruikt met een eigen sociale betekenis. 
Het gesprek wordt zo een bijna humoristische ‘maskerade’ (zoals Jaspers het zelf 
noemt) waarin de jonge spreker informatie geeft over de rol en positie van elk van 
deze variëteiten in de maatschappij en in het leven van jongeren van Marokkaanse 
origine.

Mourad: zie, zeker als Marokkaan hé, als ge, snapte, als ge me- Belgen begint te 
praten me- zo’n taaltje van pam-pam dan zeggen die dan denken die 
[Antwerps:] amai joeng die Makak die kan geen Nederlands maar, maar 
als ge gelijk ons zé dan z- dan denken die [Antwerps:] amai joenge! Die 
kennen beter Nederlands dan ons potverdoeme hoe komt da?

JJ: [lacht]
Mourad: hei
JJ: maar komt da vaak voor?
Mourad: met ja gelijk zie hé, waar was da na weer?
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Adnan: [snel:] ( ) wij spreken beter Algemeen Nederlands als ding hé want, z’hun 
die spreken thuis plat Antwerps of zo maar wij spreken (vaak) gewoon 
Nederlands op school, in de les moet gij dinge hé, kunde gij moeilijk ( ) 
wij zijn gewoon van dinge

(Uit Jaspers 2005: 158)

In dit fragment gebruikt Mourad het Antwerps om een racistische Antwerpenaar 
(zie het woord Makak) te imiteren die hem erop zou wijzen dat hij gebrekkig Neder-
lands spreekt (‘zo’n taaltje van pam-pam’). Daarna geeft hij echter aan dat hij ook 
goed Standaardnederlands kan spreken (‘maar als ge gelijk ons zé’) en dat Antwer-
penaren dan inzien dat de jongeren van Marokkaanse origine beter spreken dan zij-
zelf. Het fragment is een voorbeeld van hoe taalgebruik kan ingezet worden om met 
taalindexicaliteit te spelen. Dit gedrag werd al in de jaren 1990 door de Britse socio-
linguïst Ben Rampton stylisation (‘stileringen’) genoemd (Rampton 1995): interac-
ties waarin sprekers bepaalde taalvormen of -variëteiten op een overdreven manier 
imiteren om de indexicale betekenis die ermee wordt geassocieerd, weer te geven. 
Specifiek voor het Antwerps zien we hier de evolutie van eerste-orde- naar twee-
de-orde-indexicaliteit. Het Antwerpse dialect wordt hier niet meer gebruikt met 
zijn betekenis uit de eerste-orde-indexicaliteit – de associatie met de socio-demogra-
fische kenmerken van de sprekers, dus de Antwerpenaar – maar voornamelijk op het 
tweede en derde indexicaliteitsniveau. Op het tweede niveau duidt het Antwerps 
dialect op de ‘authentieke’ Antwerpenaar, de native speaker, de autochtone spreker; 
op het derde niveau verplaatst de indexicale betekenis naar de ‘klagende autochtone 
Antwerpenaar die racistische uitspraken doet over Marokkaanse jongeren’.

Het fragment illustreert ook een ander kenmerk van indexicaliteit: het feit dat 
de indexicale betekenis van taalvormen kan verschillen van persoon tot persoon. 
Dat deze jongeren van Marokkaanse origine het Antwerps associëren met ‘racisti-
sche en klagende volwassenen’ betekent niet dat iedereen diezelfde associatie maakt, 
noch dat alle Antwerpenaren ‘racisten en klagers’ zouden zijn. Het gaat hier om 
associaties die sprekers maken op basis van hun eigen ervaringen. Taalvariëteiten 
hebben met andere woorden niet één indexicale betekenis, maar staan veeleer voor 
een ‘veld van sociale betekenissen’ (cf. supra, Eckert 2008).

Het onderzoek van Jaspers, maar ook van vele andere sociolinguïsten heeft aan-
getoond dat lokale (autochtone) sprekers soms taalvormen van etnische groepen 
overnemen vanwege de sociale betekenis die aan die vormen kleeft. Betsy Sneller 
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(2014) laat zien dat witte Amerikanen in Philadelphia de /th/ (in woorden als 
earth) beginnen uit te spreken als een [f ]-klank (zoals in fox). Bij deze zogenaamde 
/th/-fronting klinkt een woord als worth bijvoorbeeld als ‘weurf ’. Deze uitspraak is 
typisch voor het African-American Vernacular English (vaak afgekort als AAVE), 
een variëteit van het Engels die wordt gesproken door veel zwarte Amerikanen (zie 
hoofdstuk 8). In haar studie constateert Sneller bovendien dat /th/-fronting bij 
witte Amerikanen het meest voorkomt als ze een negatieve attitude hebben tegen-
over zwarte Amerikanen. Dit resultaat is in strijd met eerder onderzoek, waaruit 
blijkt dat mensen geneigd zijn om hun taal aan te passen in de richting van sprekers 
die ze appreciëren en waarmee ze zich verbonden voelen. Hoe komt het dan dat de 
sprekers uit Philadelphia een taalkenmerk overnemen van een sociale groep waar-
mee ze zich niet identificeren en waar ze zelfs op neerkijken? Volgens het onderzoek 
van Sneller zou dat komen omdat de indexicaliteit van /th/-fronting geëvolueerd is 
naar een tweede-orde indexicaliteit. Het taalelement drukt voor de witte sprekers 
niet langer een affiliatie met zwarte sprekers uit (eerste-orde-indexicaliteit), maar 
voornamelijk een tweede-orde-indexicaliteit van streetwise en stoerheid – aspecten 
die deel uitmaken van een identiteit die deze witte sprekers wél ambiëren. Ze staan 
negatief tegenover de zwarte Amerikanen, maar nemen hun taalvormen over om 
stoer over te komen. Net als in de studie van Jaspers blijkt ook hier dat de indexicali-
teit van een taalfenomeen veranderlijk is en lang niet voor iedereen dezelfde is. Voor 
sommige sprekers kan de eerste-orde-associatie (met de initiële groep van sprekers) 
zelfs volledig wegvallen.

Vreemde talen of leenwoorden kunnen ook een indexicale betekenis krijgen. 
Zenner e.a. (2014) onderzochten de sociale betekenis van het Engels in Vlaamse 
en Nederlandse edities van de reality-show Expeditie Robinson. Ze deden dat aan de 
hand van de manier waarop sprekers in hun interacties gebruik maakten van Engelse 
leenwoorden en uitdrukkingen. Die bleken voornamelijk te worden gebruikt door 
hoogopgeleide mannen uit grote provinciesteden. Ze werden ook vaker gebruikt in 
gesprekken waarin de spreker zich meer emotioneel opstelde en wou benadrukken 
dat hij of zij bij de groep hoorde. Dit betekent dat in Vlaanderen en Nederland 
Engelse uitdrukkingen een indexicale betekenis dragen: ze staan voor ‘jong en hip 
zijn’ of geven uiting aan een vorm van emotionele betrokkenheid bij een groep.

Al in de jaren 1990 beweerde de Amerikaanse Lippi-Green (1997) dat de 
indexicaliteit van talen in de maatschappij ontstaat omdat de media op een soms 
stereotiepe manier gebruik maken van sociale betekenis om personages te karak-
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teriseren. Lippi-Green uitte met haar boek Who’s afraid of the big bad wolf voor-
namelijk kritiek op de manier waarop Disneyfilms vreemde accenten inzetten en 
zo stereotiepe denkpatronen overbrengen op jonge kijkers. Uit haar onderzoek 
bleek dat tekenfilmmakers zich vaak baseren op culturele stereotypes over gender 
en etniciteit om hun personages vorm te geven. Ze gebruiken taalvariëteiten om 
die stereotiepe karaktertekening sterker in de verf te zetten. Een voorbeeld is het 
zonet vermelde AAVE dat in een aantal Disneyfilms gebruikt werd voor personages 
die minder intelligent, minder serieus of minder betrouwbaar waren dan andere: 
de kraaien in Dumbo, de apen in Jungle Book of de hyena’s in The Lion King. Lip-
pi-Green stelde dat de tekenfilmmakers er via dit soort taalstrategieën toe bijdragen 
dat kinderen zich negatieve attitudes eigen maken tegenover de sprekers van deze 
variëteit van het Engels. Volgens haar leren die films kinderen dus de vaardigheid aan 
om te discrimineren. Ook wanneer de associatie met eigenschappen en levensstijlen 
niet expliciet negatief is, bekritiseert Lippi-Green het gebruik ervan. Als voorbeeld 
haalt ze personages aan met een Frans accent, die voornamelijk geassocieerd worden 
met de bereiding en presentatie van eten. Hoewel het beeld dat Disney schetst van 
Franssprekende personages niet expliciet negatief is, bemerkt ze dat het stereotype 
toch beperkend en misleidend is.

In de Nederlands-gedubde filmversies doet zich een vergelijkbare stereotypering 
voor. Uit een recente studie over de gedubde versie van de film Harry Potter and the 
Prisoner of Azkaban (Žárská 2019) is gebleken dat de accenten en variëteiten uit de 
originele versie behouden blijven en zo ook gelijkaardige stereotypen oproepen. Zo 
werd het West Country English (een Brits dialect dat geassocieerd wordt met lagere 
sociale afkomst) vertaald door een West-Vlaams accent. Het Londense Cockney 
English, een accent dat gebruikt werd voor personages met een hoger prestige, werd 
dan weer vertaald naar het Antwerpse regiolect. Een oudere studie suggereerde ook 
dat dialectische variëteiten vaak gebruikt worden voor oudere mannen met een 
‘gemiddeld of eerder laag intellect’ (De Wachter & Heeren 2010: 159).

Een sector die veel gebruik maakt van deze gevestigde sociale betekenis van talen 
en variëteiten is de reclame. Zo toonden Rosseel en collega’s (2019) aan dat het 
gebruik van tussentaal in reclameboodschappen afhankelijk is van een aantal eigen-
schappen van de reclamespot. Een eerste factor is het medium waarmee de reclame-
boodschap wordt uitgezonden: tussentaal komt gemiddeld genomen vaker voor in 
radioreclame dan in tv-spots. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat radioma-
kers geen beroep kunnen doen op visuele ondersteuning om hun boodschap over te 
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brengen. Ter compensatie maken zij des te meer gebruik van de indexicale mogelijk-
heden van taal en zullen zij dus vaker afwijken van de standaardtaal (de verwachte 
variëteit voor radio en tv). Verder is het duidelijk dat tussentaal veel vaker wordt 
gebruikt in advertenties die gericht zijn op jongeren dan in spotjes voor een ouder 
doelpubliek. Dat suggereert dat tussentaal een vorm van jeugdigheid uitdrukt. De 
taal van spots waarin enkel vrouwen aan het woord zijn, blijkt ook standaardtali-
ger te zijn dan die van spots waarin (ook) mannelijke sprekers opgevoerd worden. 
Deze observatie doet denken aan een oud en welbekend patroon binnen de socio-
linguïstiek, met name dat vrouwen gemiddeld standaardtaliger zijn dan mannen, 
mogelijk omdat zij een gebrek aan maatschappelijk prestige compenseren met talig 
prestige (Labov 1972). Ten slotte viel in de studie van Rosseel en anderen op dat tus-
sentaal niet zomaar in alle onderdelen van een reclamespot voorkomt, en er vooral 
grote verschillen zijn tussen het minidrama en de zogenaamde pay-off. Dat eerste 
type spotonderdeel is een kort toneelstukje dat een alledaagse situatie naspeelt en 
meestal een komisch effect beoogt. De pay-off is het laatste stukje van een recla-
mespot waarin de slagzin en merknaam worden genoemd (bijvoorbeeld ‘L’Oréal, 
want ik ben het waard’). Mini-drama’s mikken vooral op herkenbaarheid en enter-
tainment, en zijn daardoor vaak erg tussentalig, zoals onderstaand voorbeeld kan 
illustreren.

Man1: Ondertussen bij Brantano
Man2: Ik zag hier wa kinderen passeren me loopschoentjes. En ik dacht, die 

moet ik ook ebbe si
Vrouw1: Schoon schoenen ja.
Man2: Maar wat ik me afvroeg als flamingo, moete der altijd per paar kopen? 

Want ik eb er maar ene nodig he.
Vrouw1: Ik had ook een vraag in dien trant. Als duizendpoot
Man2: Ja
Vrouw1: Kan ekik ne groepsaankoop doen? Voor mijn eigen
Man2: Oei
Vrouw1: Want allez, duizend poten
Man2: Ja
Vrouw1: Da tikt aan zene.
Man2: Ja, zou da mogen van meneer Brantano?
Vrouw1: Wa peinsde gij?
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Man2: Ik weget ni, ik ken de mens ni
Samen: *lachen*
Pay-off: Brantano, en de wereld ligt aan je voeten.

Het voorbeeld toont dat tussentaal verwijst naar informaliteit en authenticiteit. 
Pay-offs daarentegen bevatten de belangrijkste informatie die de kijker of luisteraar 
zou moeten onthouden, en zijn daarom nagenoeg exclusief standaardtalig. Dat sug-
gereert dan weer een indexicaliteit van professionaliteit, formaliteit en geloofwaar-
digheid voor de standaardtaal.

10.2.2 Experimenteel attitudeonderzoek

Dat taalvormen en taalvariëteiten betekenis dragen, betekent dat taalgebruikers 
deze betekenis ook percipiëren, interpreteren en opslaan in hun hoofd. Mensen zul-
len daarom hun eigen taalgebruik en dat van anderen interpreteren en beoordelen 
naargelang van de indexicale betekenis die ze associëren met de taalvormen die ze 
op dat moment horen. Als je hippe vrienden Engelse uitdrukkingen gebruiken, zal 
je dat na een tijd doorhebben en zal je Engelse leenwoorden steeds opnieuw met die 
betekenis associëren.

De voorbije jaren is er veel perceptie- en attitudeonderzoek uitgevoerd om na te 
gaan hoe mensen oordelen over taal(vormen). Dit onderzoek gebruikt vaak experi-
mentele methodes uit de sociale psychologie, waarbij respondenten taalvormen of 
variëteiten en hun sprekers beoordelen aan de hand van gestandaardiseerde schalen. 
Attitudes zijn echter moeilijk te onderzoeken, omdat het om een psychologisch 
construct gaat dat je niet rechtstreeks kan meten. Bovendien speelt in attitudeon-
derzoek vaak het probleem van sociale wenselijkheid: mensen zijn niet altijd eerlijk 
over hun dieperliggende houding jegens anderen. Onderzoekers hebben verschil-
lende methodes ontwikkeld om deze moeilijkheden zo goed mogelijk te omzeilen. 
We zullen in dit hoofdstuk niet verder ingaan op de methodologische aspecten van 
taalattitudeonderzoek, maar bespreken alleen de resultaten en hoe die bijdragen aan 
onze kennis over indexicaliteit. We doen dat aan de hand van drie studies over vari-
eteiten van het Nederlands in Vlaanderen en Nederland.



282

Wat je zegt, ben je zelf: over indexicaliteit van taal

Een belangrijk en vaak terugkerend patroon uit de literatuur over taalattitudes 
is dat standaardtalen als prestigieus beschouwd worden, terwijl niet-standaardtalige 
variëteiten (zoals regionale en etnische variëteiten van het Nederlands) eerder geas-
socieerd worden met waarden als betrouwbaarheid en vriendelijkheid, en vooral 
tussentaal beelden oproept van iemand die modern en sociaal vlot is. Om de sociale 
betekenis van tussentaal en standaardtaal in Vlaanderen in kaart te brengen, voerde 
Rosseel (2017) attitudeonderzoek uit bij een groep van 391 Vlaamse deelnemers. 
Daarbij beoordeelden de respondenten twee geluidsfragmenten die elk een van 
beide taalvariëteiten representeerden. Zij deden dat door voor een reeks adjectie-
ven die een eigenschap of karakteristiek toekenden (bijvoorbeeld ernstig, oubollig, 
entertainend, hip) aan te geven of ze de kwalificatie eerder vonden passen bij de 
standaardtaalspreker of de tussentaalspreker uit de geluidsopnames. De beoorde-
lingstaak werd op de volgende manier voorgelegd:

Welke spreker klinkt het meest…
– ernstig? opname 1  opname 2
– oubollig? opname 1  opname 2
– entertainend? opname 1  opname 2
– hip? opname 1  opname 2
– …

Figuur 10.1: Beoordelingstaak uit Rosseel (2017)

De resultaten in de figuur hieronder tonen duidelijk aan dat de beoordelingen 
teruggebracht kunnen worden tot twee dimensies: een dimensie die beoordelingen 
als ‘ernstig’, ‘succesvol’ en ‘intelligent’ samenbrengt (de zogenaamde prestigedimen-
sie), en een dimensie die kenmerken als ‘entertainend’, ‘bijdetijds’ en ‘relaxed’ omvat 
(dynamismedimensie). Sprekers van de standaardtaal worden duidelijk geassoci-
eerd met kenmerken van de prestigedimensie, terwijl tussentaalgebruikers veeleer 
in verband worden gebracht met de dynamismedimensie. Tussentaal wordt met 
andere woorden beschouwd als de taal van jonge, dynamische en hippe mensen; de 
standaardtaal is de taal van wie ernstig, intelligent en succesvol is.
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Figuur 10.2. Gemiddelde beoordeling per schaal voor prestigedimensie (linkerpaneel) en 
dynamismedimensie (rechterpaneel). Een negatieve score wijst op een sterkere associatie 
met het standaardtalige geluidsfragment; een positieve met het tussentalige geluidsfrag-
ment.

Niet alleen tussentaal wordt door Vlamingen beschouwd als modern en jong. Uit 
recent onderzoek van Grondelaers en Marzo (2020) blijkt dat aan etnisch gekleurd 
Belgisch-Nederlands dezelfde kenmerken toegeschreven worden. In een experi-
ment werd aan 160 Vlaamse adolescenten gevraagd om een reeks van vijf geluids-
fragmenten te beoordelen op gepercipieerd prestige en dynamisme van de spreker. 
De onderzoekers wilden zo nagaan of de sprekers maatschappelijk aanzien genoten 
(prestige) of als hip en assertief gezien werden (dynamisme). De fragmenten bevat-
ten taal die zich situeert op een continuüm van autochtoon Limburgs regiolect tot 
een lokale vorm van slang of straattaal, beter bekend als Citétaal. Die Citétaal kwam 
aan bod in twee vormen: een Italiaans gekleurde versie en een Turks gekleurde ver-
sie. Tussen de uiterste polen van het continuüm zaten twee bijkomende opnames: 
Limburgs regiolect met wat Italiaanse ingrediënten en Limburgs regiolect met wat 
Turkse ingrediënten. Het continuüm zag er dus als volgt uit:

Limburgs regiolect
Italiaans gekleurd regiolect

Turks gekleurd regiolect
Italiaans gekleurde Citétaal

Turks gekleurde Citétaal

De resultaten van de studie (figuur 10.3) tonen dat sprekers van de Citétaalvarië-
teiten slecht scoren als het aankomt op prestige in vergelijking met het autochtone 
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Limburgse regiolect: zij klinken niet intelligent, rijk of hoogopgeleid. Die Citétaal-
sprekers doen het dan weer beter dan de gebruikers van het Limburgse regiolect 
op vlak van dynamisme: zij komen hipper en vlotter over. De Italiaans en Turks 
gekleurde variëteiten van het Limburgse regiolect nemen een middenpositie in voor 
beide attitudedimensies.
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Figuur 10.3. Gemiddelde beoordeling op de prestigedimensie (linkerpaneel) en de 
dynamisme dimensie (rechterpaneel). RegLimb = Limburgs regiolect, RegIt = Italiaans 
gekleurd Limburgs regiolect, RegTu = Turks gekleurd Limburgs regiolect, ItCit = Italiaans 
gekleurde Citétaal, TuCit = Turks gekleurde Citétaal

De figuur toont ook dat de Italiaans gekleurde versie van het Limburgse regiolect 
op de prestigedimensie beter scoort dan de Turks gekleurde versie. Deze resultaten 
suggereren dat de Vlaamse respondenten een grotere sympathie koesteren voor de 
Italiaanse dan voor de Turkse gemeenschap in Limburg. Dit verschil reflecteert ver-
moedelijk de grotere culturele affiniteit tussen de Belgische deelnemers en Italiaanse 
migranten. Een factor die wellicht ook meespeelt, is het feit dat Italiaanse arbeids-
migranten vroeger naar België kwamen, en hun nazaten er dus al langer wonen dan 
mensen van Turkse origine (zie 3.2.2).

Etnisch gekleurde variëteiten krijgen evenwel niet altijd hetzelfde dynamische 
prestige. In een gelijkaardig experiment ondervroegen Grondelaers en Speelman 
(2015) 172 Nederlanders van verschillende leeftijden over hun attitudes tegen-
over Marokkaans gekleurd Nederlands, Nederlands uit de Randstad (ruwweg de 
regio tussen Amsterdam, Rotterdam en Utrecht – een regio waarvan de taal vaak 
als norm voor het Nederlands voorgesteld wordt), Turks gekleurd Nederlands, 
Nederlands uit Groningen, Nederlands uit Limburg en Surinaams gekleurd Neder-
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lands. In tegenstelling tot bovengenoemd experiment (Grondelaers & Marzo 2020) 
moesten de deelnemers hier geen opnames beoordelen, maar kregen zij enkel de 
naam van een bepaalde taalvariëteit voorgelegd waarna zij de eerste drie adjectieven 
moesten opnoemen die in hen opkwamen als ze dachten aan die taalvariëteit. Een 
kwantitatieve analyse van die associaties laat zien dat de Randstadvariëteit geassoci-
eerd wordt met helderheid, stedelijkheid en superioriteit: eigenschappen die voor-
gaand onderzoek ook verbonden had met standaardvariëteiten. De Marokkaanse 
en Turkse etnolecten worden dan weer geassocieerd met onverstaanbaarheid, een 
laag opleidingsniveau en een gebrek aan integratie. Het Surinaamse etnolect wordt 
op een gelijkaardige manier geëvalueerd als het Limburgs Nederlands: beide varië-
teiten worden geassocieerd met vrolijkheid en levenslust, maar missen het prestige 
dat aan de Randstedelijke variëteit gelinkt wordt.

Een vervolgexperiment (Grondelaers e.a. 2019) leverde echter een ander 
resultaat op. In deze studie werd een onderscheid gemaakt tussen verschillende 
accentsterktes: de respondenten moesten sprekers beoordelen met sterke en milde 
accenten en bij elke opname aangeven welk beroep de spreker volgens hen uitoe-
fende. Uit de studie bleek dat sprekers uit de Randstand ongeacht hun accent altijd 
de hoogste status kregen toegekend en met de meest prestigieuze jobs werden geas-
socieerd (bijvoorbeeld een journalist bij de nationale omroep). De Marokkaans-Ne-
derlandse en de Limburgs-Nederlandse sprekers werd ongeacht hun accent minder 
prestige toegekend, hoewel dat voor het milde accent iets minder het geval was. 
Interessant genoeg werd in deze studie het Marokkaans-Nederlands wel veel dyna-
mischer bevonden dan de Randstand- en Limburgs-Nederlandse variëteiten: res-
pondenten associeerden de Marokkaans-Nederlandse sprekers met jobs zoals een 
dj bij een jongerenradio. Het verschil tussen de twee studies van Grondelaers toont 
opnieuw aan dat indexicaliteit (in dit geval dynamisme) geen statisch gegeven is en 
dat ze ook niet altijd op dezelfde manier kan worden gemeten. Indexicaliteit moet 
daarom altijd binnen een bepaalde context en binnen het specifieke onderzoek wor-
den geïnterpreteerd.

10.3 De impact van indexicaliteit op het dagelijks leven

Onderzoek naar de indexicaliteit van taal is relevant vanuit een fundamenteel 
wetenschappelijk perspectief, omdat het ons inzicht in het talige systeem verdiept. 
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Het geeft ons een beter begrip van de sociale functies van taal en laat ons toe om na 
te gaan in welke mate indexicaliteit een rol speelt in taalvariatie en -verandering. In 
de inleiding tot dit hoofdstuk werd al aangegeven dat het onderzoeken van indexi-
caliteit echter ook een directe maatschappelijke waarde heeft: het laat namelijk zien 
wat de impact kan zijn van taalattitudes en -ideologieën op het leven van mensen. 
De drie studies hieronder leveren concrete voorbeelden aan van de manier waarop 
indexicaliteit een invloed kan hebben op ons dagelijks leven.

Spreken met een niet-moedertalig accent kan een zware impact hebben op de 
manier waarop gesprekspartners iemand percipiëren. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
een studie van Lev-Ari en Keysar (2010). Zij voerden een experiment uit waarbij 
deelnemers werd gevraagd om een reeks zinnen met trivia als ‘mieren slapen niet’ te 
beoordelen op hun waarheidsgehalte. De zinnen werden ingesproken door moeder-
taalsprekers en niet-moedertaalsprekers met een zwaar of licht vreemd accent. Het 
ging dus niet om grammaticale fouten, maar om verschillende accenten. Zinnen die 
door een niet-moedertaalspreker werden uitgesproken, werden als minder geloof-
waardig beoordeeld dan wanneer dezelfde zinnen door een native speaker werden 
uitgesproken. Het maakte daarbij niet uit of de niet-moedertaalspreker een zwaar 
of een licht accent had.

In een tweede versie van het experiment onderzochten Lev-Ari en Keysar wat er 
gebeurt wanneer deelnemers zich bewust zijn van een mogelijk vooroordeel. Het is 
namelijk mogelijk dat mensen in een dergelijk geval meer moeite doen om iemand 
te verstaan. Bij aanvang van het experiment werden deelnemers daarom expliciet 
gewezen op het verband tussen verstaanbaarheid van accenten en geloofwaardig-
heid. Er werd hun ook gevraagd om de verstaanbaarheid van het accent van de 
spreker te beoordelen. Deze manipulatie had een positief effect op de geloofwaar-
digheid van de non-natives met een licht accent: zij werden nu even geloofwaardig 
geacht als moedertaalsprekers. Voor niet-moedertaalsprekers met een zwaar accent 
bleef het verschil in geloofwaardigheid evenwel bestaan.

Lev Ari en Keysar verklaren hun bevindingen als volgt. Ze stellen dat niet-moe-
dertaalsprekers vaak moeilijker te verstaan zijn dan moedertaalsprekers. De luiste-
raar heeft het daarom moeilijker om de boodschap van de niet-moedertalige spreker 
te verwerken. Die verwerkingsmoeilijkheid zou ertoe leiden dat niet-moedertaal-
sprekers minder geloofwaardig overkomen op hun gesprekspartners. Het gaat hier 
dus om ‘misattributie’: de luisteraar verwart als het ware het feit dat de niet-moeder-
talige uitingen moeilijker te verstaan zijn met een lager waarheidsgehalte.
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Eigenaardig genoeg beschouwen ook niet-moedertaalsprekers vreemde accen-
ten als minder geloofwaardig. Dat bleek toen Hanzlíková en Skarnitzl (2017) het 
experiment van Lev-Ari en Keysar herhaalden bij niet-moedertaalsprekers van het 
Engels. Dezelfde reeks zinnen uit de oorspronkelijke studie werd opgenomen door 
zes moedertaalsprekers en zes niet-moedertaalsprekers van het Engels en op geloof-
waardigheid beoordeeld door een groep niet-moedertaalsprekers. De resultaten 
bevestigden het negatieve vooroordeel tegenover niet-moedertaalsprekers. Hieruit 
blijkt dat onbewuste houdingen ten opzichte van taalvariëteiten van anderstaligen 
ook relevant zijn in de communicatie tussen anderstaligen.

Een lagere geloofwaardigheid zou ertoe kunnen leiden dat anderstaligen in pro-
fessionele contexten minder kansen krijgen dan moedertaalsprekers. Recent onder-
zoek naar deze complexe vorm van etnische bias bevestigt inderdaad dat kandidaten 
met anderstalige accenten vaker worden gediscrimineerd tijdens sollicitatiege-
sprekken. Toch worden niet alle accenten negatief beoordeeld. In een experiment 
van Hosoda en Stone-Romero (2010) kregen sollicitanten met een Frans accent 
hogere scores voor werkgeschiktheid dan sollicitanten met een Japans accent, en in 
bepaalde gevallen zelfs gunstiger dan sollicitanten met standaard Amerikaanse of 
Engelse accenten.

Hoewel het niet eenvoudig is om dit complexe samenspel van factoren te ontwar-
ren, lijkt het erop dat in het onderwijs vergelijkbare vooroordelen spelen. In Vlaan-
deren blijken zowel eentalige als meertalige leerlingen en leerkrachten negatief te 
staan tegenover meertaligheid op school. Dit soort negatieve opvattingen zouden 
volgens de onderwijssocioloog Agirdag (2010: 313-314) diep geworteld zijn in onze 
maatschappelijke structuren, waardoor meertaligheid bij een aantal kinderen steeds 
vaker wordt ontmoedigd (zie ook 4.3.2). Zoals beschreven in hoofdstuk 9, worden 
deze overtuigingen verder gevoed door recente PISA-resultaten die suggereren dat 
er een correlatie zou zijn tussen schoolresultaten, migratieachtergrond en thuistaal. 
Sommige leerkrachten hebben bovendien pessimistische opvattingen over ‘onder-
wijsbaarheid’ in meertalige schoolcontexten. Die overtuigingen kunnen dan weer 
leiden tot gevoelens van nutteloosheid of onbehagen bij de leerlingen zelf (Agirdag 
e.a. 2013). Strobbe en collega’s (2017) laten zien dat de tolerantie voor andere talen 
op school toeneemt als de school diverser is, al wijzen ze er op dat die tolerantie op 
uiteenlopende manieren gemotiveerd is. Sommige scholen hebben een taalbeleid 
met meer ruimte voor andere talen vanuit de overtuiging dat dat het welbevinden 
en de leerwinst van de leerling ten goede komt. In andere scholen biedt men ruimte 
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voor andere talen uit vrees dat die bij een verbod aantrekkelijker zouden worden 
als een verboden vrucht in de vorm van een subversieve geheimtaal. Het toelaten 
van andere talen heeft dan als doel het Nederlands te promoten. Dat zijn uiteraard 
radicaal verschillende visies op het functioneren van die talen.

Meningen over meertaligheid op school zijn contextafhankelijk: een platte-
landsschool met 95% autochtone kinderen kan een heel ander beleid voeren dan 
een stadsschool met 80% kinderen met een migratieachtergrond, waarin het aantal 
verschillende talen snel oploopt. Hieruit zou je kunnen concluderen dat een een-
duidige keuze voor het Nederlands het meest transparante beleid oplevert, maar het 
is de vraag of een dergelijke optie wel rechtvaardig zou zijn. Een belangrijk algemeen 
inzicht in al het onderzoek naar meertaligheid op school is dat de talige achtergrond 
van de leerling een belangrijke rol speelt in de attitude en perceptie van leerkrach-
ten. Als leerkrachten een negatief beeld hebben van taalvariatie en meertaligheid, 
dan hebben kinderen met een anderstalige achtergrond een perceptienadeel dat hen 
kan achtervolgen in hun schoolcarrière. Vlaanderen wijkt daarmee trouwens niet af 
van de situatie in het buitenland (Blackledge & Creese 2010; Hélot 2012).

Hoewel vele studies in deze richting wijzen, moeten een aantal experimenten 
met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, want vaak worden methodolo-
gische keuzes gemaakt die de resultaten kunnen beïnvloeden. Zo hadden Hosoda 
en Stone-Romero voor hun experiment de namen van de kandidaten meegegeven, 
en was het niet duidelijk of de respondenten daar bij hun evaluatie rekening mee 
hielden. Er zijn namelijk bewijzen uit voorgaand onderzoek dat (vreemde) namen 
beoordelaars eveneens kunnen beïnvloeden tijdens sollicitatie- of, in het algemeen, 
evaluatiegesprekken. In veel andere experimenten wordt gebruik gemaakt van jonge 
respondenten, vaak studenten, omdat die gemakkelijk te bereiken zijn via sociale 
media of in universiteitsauditoria. Zij zijn echter niet altijd representatief voor de 
oordelen die volwassen professionelen maken.

10.4 Besluit

In dit hoofdstuk hebben we een overzicht gegeven van lopend onderzoek naar de 
indexicaliteit van taalvormen en variëteiten. Centraal staat het idee dat taal niet 
alleen een middel is om feitelijke informatie mee te delen, maar ook een expressie-
middel waarmee je iets te kennen geeft over jezelf, bewust of onbewust. Dat idee 
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staat bekend als ‘indexicaliteit’: je taalgebruik geeft iets weer van je socio-demogra-
fisch profiel (leeftijd, afkomst, geslacht enzovoort).

De sociale betekenis van taalvormen is niet statisch: ze evolueert van een eerste 
indexicaliteitsniveau, waarbij de sociale betekenis nog voornamelijk socio-demo-
grafisch bepaald wordt maar nog niet opgemerkt wordt door taalgebruikers, naar 
een tweede en derde niveau, waarbij sprekers de associatie wel opmerken, er posi-
tieve en negatieve attitudes aan verbinden en die gebruiken om aan te geven hoe ze 
willen overkomen of met welke groep(en) ze zich willen affiliëren.

Indexicaliteit kan worden onderzocht door te kijken hoe mensen sociale beteke-
nis genereren in taalgebruik (taalproductie) en de taal van anderen evalueren (taal-
attitude). In het eerste geval bestudeer je de manier waarop mensen of media taal 
gebruiken; in het tweede geval analyseer je, meestal aan de hand van experimenten, 
welke associaties luisteraars hebben bij de taal van andere sprekers.

Het onderzoek naar indexicaliteit heeft een belangrijke maatschappelijke 
waarde. Het doet ons beseffen hoe groot de sociale betekenis van taal is in concrete 
contexten van menselijke interactie. Het toont ook aan welke impact taalideologie 
heeft op ons dagelijks leven. Uit de aangehaalde studies blijkt bijvoorbeeld dat een 
niet-moedertalig accent in grote mate kan bepalen hoe gesprekspartners een per-
soon percipiëren. Soms kunnen sprekers er bewust voor kiezen een accent te gebrui-
ken of niet, maar in andere gevallen raken zij moeilijk of zelfs niet van een regionaal 
of etnisch accent af.
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