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VOORWOORD 

 

Zes jaar geleden startte ik met de bachelor Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht; dit beviel 

helaas niet en anderhalf jaar later staakte ik de opleiding. Niet concreet genoeg en naar mijn idee te 

ver verwijderd van de maatschappij. Er volgden twee studiejaren waarin ik de bachelor 

Taalwetenschap afrondde. Daarna werkte ik een jaartje in Amsterdam en afgelopen studiejaar stond 

in het teken van de master Taal, Mens & Maatschappij, tevens aan de Universiteit Utrecht.  

Mijn roots liggen in Brabant, maar 5,5 jaar lang woonde ik in Utrecht. De liefde echter, bracht mij 

terug naar het zuiden van het land. Mijn interesse voor het Brabants dialect werd gewekt. Enigszins 

brutaal, maar vooral enthousiast, mailde ik Jos Swanenberg, hoogleraar 'Diversiteit in taal en cultuur' 

aan Tilburg University. Of ik voor mijn masterscriptie misschien een onderzoek zou kunnen uitvoeren 

dat aansluit bij zijn onderzoeksgebied? 

 

Hier het resultaat. 

 

Allereerst wil ik Jos bedanken voor de begeleiding. De altijd snelle en behulpzame mails, het volgen 

van míjn gestelde deadlines, de feedback en bovenal het enthousiasme voor het vak. Daarnaast 

Jacomine, voor eveneens het tussentijds uitgebreid feedback leveren, de tips en de snelle reacties. 

Mijn dank aan jullie is groot! Verder: pap en mam, bedankt voor het luisteren, het gezelschap en de 

vele koppen koffie. JP, voor de lieve, bemoedigende woorden en het vertrouwen. Mijn lieve 

vriendinnetjes, Saïne en Roos, voor het heerlijk ontspannen weekendje weg tussendoor. Zonder jullie 

niet deze masterscriptie. 
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ABSTRACT 

 

In het huidige onderzoek is onderzocht welke effecten sociale media als elementen van globalisering 

kunnen hebben op de uiting van regionale of lokale taal en de (re)constructie van een regionaal of 

lokaal imago. Hiervoor is allereerst een theoretisch kader opgesteld, waarin globalisering, regionale 

identiteit en de Brabantse identiteit worden besproken. Daarnaast is gekeken naar de huidige 

taalsituatie in de provincie Noord-Brabant. Verder worden het internet in de globaliserende wereld, 

online communicatie en sociale media behandeld, net als taalvormen en sociale categorieën en 

Brabantse dialectkenmerken. 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een corpus opgesteld, bestaande uit de content 

van vier Brabantse Facebookpagina’s: Brabanders be like, Haarenaren be like, Bosschenaren be like 

en Tilburgers be like. Op deze Facebookpagina’s worden beelden geplaatst met een tekst erbij. Deze 

244 beelden en talige uitingen zijn in het onderzoek geanalyseerd en gecategoriseerd. 198 van de 

244 talige uitingen bevatten Brabantse dialectkenmerken, waarvan 271 lexicale verschijnselen, 371 

fonologisch-orthografische verschijnselen, 48 morfo-fonologische verschijnselen en 84 morfo-

syntactische verschijnselen. De beelden op de vier Facebookpagina’s hadden voornamelijk 

betrekking op de thema’s ‘Uitdrukkingen en woordgrappen’, ‘Bekende plaatsen & gelegenheden’, 

‘Feest & carnaval’, ‘Bekende Brabanders’ en ‘Roken & alcohol’. 

Het doel van het huidige onderzoek was om inzicht te krijgen in de diversiteit, de dynamiek en de 

complexiteit in Noord-Brabant als talige, sociale en culturele omgeving en om tevens meer inzicht te 

krijgen in de interactie tussen globalisering en regionale identiteit, met name gericht op de omgang 

met sociale media. Door middel van de linguïstische en visuele kenmerken op de vier bestudeerde 

Facebookpagina’s wordt er door stereotypering en zelfspot een gezamenlijk gevoelde identiteit 

gecreëerd, waar de bezoekers van de Facebookpagina’s zich in herkennen. 
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1 INLEIDING 

 

Sinds 3 januari 2014 wordt via de Facebookpagina Tattas be like de Nederlandse identiteit 

weergegeven en bespot: na drie dagen had de Facebookpagina 60.000 likes (Roks 2014). Snel daarna 

verschenen er ook allerlei regionale en andersoortige pagina’s, die de identiteit en cultuur van de 

betreffende groep benadrukken en soms bespotten. Zo volgde op 5 januari 2014 bijvoorbeeld 

Surinamers be like (+/- 41.000 likes), op 7 januari 2014 Vrouwen be like (+/- 2.800 likes) en op 8 

januari 2014 Brabanders be like (+/- 6.800 likes) en Studenten be like (+/- 71.800 likes). Al in oktober 

2012 werd de Amerikaanse Facebookpagina Niggas be like gelanceerd met inmiddels 2.341.209 likes.  

 

Tattas be like werd door Cid, werkzaam als allround creative bij Vice, opgericht als satirische en 

luchtige reactie op de zware Zwarte Piet discussie die toen al even gaande was (Roks 2014, Girlscene 

2014). De situaties zijn voor Nederlanders erg herkenbaar en dus hilarisch. Nederlanders zijn echte 

aardappeleters, vandaar dat Nederlanders in Suriname ‘p'tatas’ (Surinaams voor 'aardappel') worden 

genoemd. Dit is in de Nederlandse straattaal 'tatta' geworden (Girlscene 2014).  

Vrijwel iedere Nederlandse grote stad heeft nu haar eigen ‘be like’- Facebookpagina. Eind januari 

2014 constateerde Omroep Brabant 11 Brabantse Facebookpagina’s: Brabo's Be Like, Brabanders Be 

Like, Eindhovenaren Be Like, Tilburgers Be Like, Bosschenaren Be Like, Bredanaars Be Like, 

Helmonders Be Like, Ossenaren Be Like, Bergenaren Be Like, Zevenbergen Be Like, Roosendaalers Be 

Like (van Doorn 2014).   

 

Half februari 2014 is voor het Noord-Brabantse dorpje Haaren (+/- 5.400 inwoners) door Nala 

Mohammed en twee vriendinnen de Facebookpagina Haarenaren be like opgezet (N. Mohammed, 

persoonlijke mededeling, 10 april 2014). Op deze Facebookpagina worden allerlei foto’s geplaatst 

met een tekst; beide passend bij het dorp Haaren. Een voorbeeld hiervan is afbeelding 1, gemaakt in 

het centrum van Haaren. De foto betreft een leegstaand stuk grond, waar door de regen een plas is 

ontstaan. Dat was op dat moment typisch iets voor Haaren. De tekst bij de foto is in dialect: ‘Skôn 

meertje nie’? 
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Afb. 1. Voorbeeld van een foto op de Facebookpagina ‘Haarenaren be like’.  
Bron: https://www.Facebook.com/haarenaerenbelike, 16 februari 2014. 

 

Het idee voor de Facebookpagina van Nala en haar vriendinnen ontstond nadat al veel dorpen en 

steden zo’n zelfde soort Facebookpagina hadden. Na twee dagen had de pagina 400 likes, inmiddels 

zijn dat er 648. Nala vertelt dat de ene keer eerst de foto wordt gemaakt en daarna pas de tekst 

wordt bedacht, maar de andere keer is er eerst de tekst en wordt daarbij een foto gezocht (N. 

Mohammed, persoonlijke mededeling, 10 april 2014). De inspiratie voor teksten halen ze uit 

evenementen in Haaren, zoals feestjes of speciale feestdagen. Als ze de tekst hebben, zoeken ze naar 

een foto die de grap compleet maakt. Ze kiezen geen willekeurig plaatje, maar een foto die echt bij 

de tekst past. Ook halen ze inspiratie voor teksten uit willekeurige dingen die Haaren typeren: 

bijvoorbeeld over hoe het ‘mond voorbij praten’ gaat in een klein dorp waar bijna iedereen elkaar 

kent. De inspiratie voor foto’s halen ze uit bekende plaatsen in Haaren, bijvoorbeeld café de Michel 

of voetbalclub Nemelaer. Daar bedenken ze dan een toepasselijke tekst bij.  

De meiden zijn alle drie in Haaren geboren, maar spreken zelf geen Haarens dialect; hun opa’s en 

oma’s wel. De teksten bij de foto’s noemt Nala een ‘variëteit van de nationale taal die we spreken in 

ons dorpje’ (N. Mohammed, persoonlijke mededeling, 10 april 2014). Ze vindt het geen dialect, maar 

eerder ‘plat praten’. De teksten worden dan ook bewust ‘plat’ neergezet. Of de spelling dan ‘goed’ is 

weten ze niet, maar het gaat uiteindelijk om de grap en niet om de spelling.  

 

Door invloeden van globalisering hebben regionale taal, cultuur en identiteit een prominentere 

plaats gekregen bij zowel burgers als binnen het onderzoek (Paasi 2009). Er is echter nog weinig 

onderzoek gedaan dat ingaat op de wisselwerking tussen regionale taal, cultuur en identiteit en het 

gebruik van het internet. In de huidige studie is dat wel gebeurd, waarbij ik me gericht heb op vrij 

nieuwe media die zich specifiek richten op de Brabantse identiteit. Ik heb hiervoor vier 

Facebookpagina’s geanalyseerd - Brabanders be like, Bosschenaren be like, Tilburgers be like en 

Haarenaren be like – waarop foto’s met teksten over de betreffende regio’s geplaatst worden, die 

vaak te maken hebben met een Brabantse identiteit. Zij doen dat op een humoristische, 

parodiërende wijze, waarbij bepaalde kenmerken sterk uitvergroot worden. Stereotypen worden van 

nieuwe inhoud voorzien en dialecten lijken daarbij een opvallende rol te spelen. 

https://www.facebook.com/haarenaerenbelike
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De onderzoeksvraag in het huidig onderzoek is: welke effecten hebben sociale media als elementen 

van globalisering op de uiting van regionale of lokale taal en de (re)constructie van een regionaal of 

lokaal imago? Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van theorieën over globalisering, (Brabantse) 

taal en (Brabantse) identiteit en online communicatie. 

Het eerste deel van deze masterscriptie bestaat uit een theoretisch kader. Hierna bespreek ik mijn 

eigen onderzoek naar de Brabantse identiteit, zoals deze verwoord en verbeeld is op Facebook. In 

hoofdstuk 3 bespreek ik de onderzoeksvraag, de hypothese en het doel van dit onderzoek. In 

hoofdstuk 4 volgt de methode van onderzoek en in hoofdstuk 5 een bespreking van de resultaten. De 

masterscriptie wordt in hoofdstuk 6 vervolgd met de interpretatie van deze resultaten. Tot slot zal ik 

de onderzoeksvraag beantwoorden in de conclusie van deze studie en aanbevelingen voor verder 

onderzoek geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2 THEORETISCH KADER 

 

Dit hoofdstuk bestaat uit een theoretisch kader, dat van toepassing is op mijn onderzoek. In de 

eerste paragraaf bespreek ik de globalisering, waarna ik in de tweede paragraaf in ga op regio’s en 

regionale identiteit. In de derde paragraaf ga ik specifiek in op de Brabantse identiteit. De vierde 

paragraaf behandelt de huidige taalsituatie in de provincie Noord-Brabant. De vijfde, zesde en 

zevende paragraaf behandelen het internet in de globaliserende wereld, online communicatie en 

sociale media. In de achtste paragraaf vertel ik hoe taalvormen gelinkt kunnen worden aan sociale 

categorieën en in paragraaf negen bespreek ik Brabantse dialectkenmerken. 

 

2.1 Globalisering 

Globalisering is een voortdurend proces van wereldwijde economische, politieke en culturele 

integratie. Het is geen recent ontstaan proces; delen van de wereld zijn allang verbonden door 

bijvoorbeeld een gedeelde geschiedenis, door migraties en door handel. De globalisering van nu 

bevat de komst van het internet en gerelateerde mobiele communicatie technologieën: er is een 

hyper-dynamische laag ontstaan voor communicatie (Wang et al. 2013). De huidige fase van 

globalisering vindt plaats op verschillende niveaus en semiotische reïficaties vinden plaats in en 

tussen die niveaus: het gaat om verbindingen tussen lokale fenomenen en verschijnselen die 

optreden op hogere, translokale schaalniveaus en de effecten hiervan. Één van de huidige resultaten 

van deze fase van globalisering noemt Vertovec (2007, 2010, zoals geciteerd in Wang et al. 2013) 

superdiversiteit: de ‘diversificatie van diversiteit’.  

De belangrijkste voorwaarde voor processen van globalisering is de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van infrastructuren voor globalisering. Wang et al. (2013) noemen drie vormen van 

globalisering: 

(1) nieuwe media en communicatie technologieën;  

(2) nieuwe vormen van economische activiteit;  

(3) nieuwe (re)producties van lokale identiteit formaties.  

Voor mijn huidige studie ga ik voornamelijk in op de eerste vorm: nieuwe media en communicatie 

technologieën, omdat deze van belang zijn voor mijn onderzoeksvraag. Daarnaast komt ook deels de 

(re)productie van lokale identiteit formaties aan bod. 

 

De mens heeft in deze tijd bijna continu toegang tot vrijwel onbeperkte hoeveelheden aan 

informatie, van en naar iedere plek op de aarde waar faciliteiten zijn. Bijna alle West-Europese 

inwoners beschikken over en/of een desktop computer, een smartphone, een tablet, een laptop, een 
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flatscreen HD televisie en toegang tot WIFI of breedband internet. Toegang tot translokale 

schaalniveaus zorgt voor nieuwe linguïstische en semiotische mogelijkheden: mensen kunnen zich 

veel meer veroorloven (Wang et al. 2013). Het ‘niveaujumping’ wat mogelijk gemaakt wordt voor 

mensen door de nieuwe media en mobiele technologieën, heeft effect op de linguïstische vitaliteit 

en op de mensen, die anders in hun eigen omgeving zouden blijven. Kleine minderheidstalen en zelfs 

bedreigde talen kunnen door deze nieuwe technologieën opnieuw opleven. Minderheidstalen 

kunnen meer worden belicht en worden blootgesteld. Dit heeft tevens effect op bredere culturele 

tradities: de tradities kunnen door de nieuwe technologieën circuleren over de wereld (Wang et al. 

2013). Daarnaast leiden nieuwe media en technologieën ook tot taalverandering. Nieuwe 

infrastructuren voor globalisering creëren ruimte voor het importeren en implementeren van 

taalmiddelen van ‘ergens anders’. Zulke nieuwe vormen van taalvariatie zijn een algemeen effect en 

zijn merkbaar in bijna iedere context, waarbij nieuwe media en mobiele communicatietechnologieën 

aanwezig zijn (Wang et al. 2013).  

Onderzoek laat zien dat de toegang tot nieuwe media en communicatietechnologieën ook effect 

heeft op lokale en regionale dialecten. Plattelandsgebieden waar dialecten worden gebruikt, zijn niet 

langer geïsoleerde gebieden: ook deze gebieden hebben toegang tot nieuwe media. Mutsaers & 

Swanenberg (2012, zoals geciteerd in Wang et al. 2013) lieten zien hoe jongeren in 

plattelandsgebieden in Nederland een hyperdialect ontwikkeld hebben onder invloed van een 

populair televisieprogramma, waarin een regionaal dialect gebruikt werd. Het dialect wordt nog 

steeds gezien als ‘eigen’, terwijl het is doordrenkt met nieuwe indexicale bestemming, eigendom en 

gebruik. Silverstein (2003) definieert indexicaliteit als het associëren van taalvormen met sociale 

categorieën. Hiervoor geeft Silverstein (2013) het voorbeeld van het uitspreken van de ‘th’ als ‘t’ in 

‘thin’ (dus: ‘thin’ zoals ‘tin’), wat karakteristiek is voor non-prestige en niet-standaard. Silverstein 

(2013) baseert dit op metingen van Labov (1971, zoals geciteerd in Silverstein 2013). Cornips et al. 

(2012) hanteren de term indexicaal als aanwijzing voor bijvoorbeeld een regionale herkomst. De 

zachte ‘g’ is dan dus indexicaal voor de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg. In 

paragraaf 2.7 ga ik nog verder in op het begrip indexicaliteit. 

 

Door grootschalige economische en politieke processen, zoals globalisering, zijn regionale dialecten 

steeds meer op elkaar en op het Standaardnederlands gaan lijken: dialect levelling, ook wel 

dialectnivellering genoemd (Cornips et al. 2012). Dit is ook het geval in Noord-Brabant, zoals wordt 

besproken in 2.4. De belangstelling voor de dialecten en streektaal is echter door de globalisering 

tevens gegroeid; er is behoefte aan een eigen identiteit en een van de manieren om deze regionale 

identiteit te markeren is het gebruik van regionale taal (Cornips et al. 2012). 
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2.2 Regio & regionale identiteit 

Ook al is er sprake van een globaliserende wereld; de wereld is volgens Paasi (2009) nog steeds een 

complexe constellatie van minder of meer gebonden ruimtes. Deze ruimtes noemt Paasi (2009) 

‘regio’s’ of ‘territoria’: alle territoria zijn regio’s, maar niet alle regio’s zijn territoria. In een 

territorium zijn de grenzen bepaald door mensen. In de huidige tijd kunnen die grenzen in 

verschillende gradaties open of dicht zijn; hiervoor geeft Paasi (2009) het voorbeeld dat een grens 

open kan zijn voor de economie, maar dicht voor immigratie.  

Regio’s zijn niet altijd gegeven, maar kunnen worden gecreëerd. Een regio betreft altijd een ruimte 

en kan dus in kaart gebracht worden. Het behoren tot een dergelijke ruimte kan een 

identiteitsgevoel met zich mee brengen: een regionale identiteit.  

Veel studies naar regionale identiteit zijn gebaseerd op vooroordelen. Het idee is vaak dat de 

identiteit van een regio gebaseerd is op culturele elementen zoals dialecten, muziek, regionaal eten 

en literatuur. Vanuit dit idee is regionale identiteit vaak een eigenschap van de regio in plaats van 

een eigenschap van het regionale besef van de inwoners van de regio. Paasi (2009) maakt daarom 

onderscheid tussen de identiteit van een regio en regionale identiteit. De identiteit van een regio 

draait om de elementen van de natuur, cultuur en mensen die gebruikt worden in discourses en 

kwalificaties van wetenschap, politiek, cultureel activisme, regionale marketing, toerisme, bestuur en 

politieke of religieuze regionalisatie. De regionale identiteit draait echter om de identificatie die de 

inwoners hebben met de regio (Paasi 2009). Voor mijn onderzoek naar de be like-Facebookpagina’s is 

de regionale identiteit van belang: de identificatie die de inwoners zelf hebben met de provincie 

Noord-Brabant, met de steden Den Bosch en Tilburg of met het dorp Haaren. 

 

2.3 Brabantse identiteit 

In 2006 deed het PON-instituut onderzoek naar het bestaan van de Brabantse identiteit. Al negen 

jaar eerder, in 1997, concludeerde het PON dat het ‘oude’ Brabant niet meer bestond (Verkaar et al. 

2006). Het PON zegt nu dat er geen objectieve waarneembare Brabantse identiteit meer bestaat: 

Brabant is niet wezenlijk ‘anders’ dan andere Nederlandse provincies en Brabanders zijn niet 

wezenlijk ‘anders’ dan andere Nederlanders. Een subjectieve beleving van een Brabantse identiteit is 

er echter wel: een groot deel van de Brabanders en Nederlanders beleeft het Brabander-zijn wel als 

‘anders-zijn’ (Verkaar et al. 2006). Het PON onderscheidt drie belangrijke elementen in de door 

Brabanders beleefde identiteit: verbondenheid met de ruimte, sociale binding en verbondenheid 

met de cultuur en de taal. De fysieke ruimte van Brabant is alles wat tussen de provinciegrenzen van 

Noord-Brabant ligt. Daarbij horen natuurgebieden als de Drunense duinen en de Kampinase Heide en 
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stedelijke landschappen als het Bossche Broek en het gezicht op de Sint Jan. De sociale binding met 

Brabant wordt bepaald door de kenmerken die Brabanders toekennen aan de Brabantse identiteit: 

gezelligheid, gastvrijheid, gemoedelijkheid en gerichtheid op familie en vrienden. Daarnaast zijn de 

cultuur en de taal volgens het PON belangrijke elementen van de Brabantse identiteit: van het 

spreken met een zachte G en het gebruiken van woorden als ‘houdoe’, tot het vieren van carnaval, 

het lid zijn van een vereniging en het eten van worstenbroodjes en balkenbrij (Verkaar et al. 2006). 

Het onderzoek van het PON was een verkennend onderzoek onder achthonderd leden van het PON-

panel, woonachtig in Brabant. Zij moesten een vragenlijst beantwoorden over de Brabantse identiteit 

en de binding met Brabant. Tevens interviewde het PON een aantal Brabanders. Uit de interviews 

bleek dat veel Brabanders trots zijn op hun identiteit: vroeger werd Brabander-zijn nog als ‘dom’ 

gezien, nu zijn Brabanders trots op Brabant. Uit de vragenlijst bleek dat 25% van de participanten bij 

Brabant als eerste denkt aan ‘gezelligheid’, als tweede (23%) wordt gedacht aan ‘je thuis, de plek 

waar je bent geboren’ en als derde (15%) aan ‘natuur, rust en ruimte’. 75% geeft aan dat Brabanders 

gezellige, gemoedelijke, gastvrije en Bourgondische mensen zijn. 83% van de participanten die in 

Brabant geboren is en ooit buiten Brabant heeft gewoond, is weer teruggekeerd naar Brabant. Er 

werd tevens aan de participanten gevraagd om aan te geven op een schaal van 1 t/m 5 in hoeverre 

zij zich Brabander voelen: 35% gaf een 4 en 35% een 5.  

Brabanders willen volgens het PON niet per definitie uitdrukken dat zij anders zijn dan andere 

Nederlanders, “maar wel dat zij zichzelf willen herkennen in een beeld van een mens die hier woont, 

zich heeft gehecht aan de fysieke ruimte, gericht is op zijn medemens en zich thuis voelt bij het 

horen en spreken van een Brabantse tongval en het eten van een worstenbroodje” (Verkaar et al. 

2006, p. 7). Het PON besluit het onderzoek met dat de Brabantse identiteit dus daadwerkelijk niet in 

die zin bestaat, omdat elders in Nederland mensen zichzelf ook kunnen herkennen in de kenmerken 

van het Brabander-zijn. Daar is niets specifieks specifiek Brabants aan. Maar: de Brabantse identiteit 

is het Brabander willen zijn en het in Brabant wonen; het is een geheel van door mensen beleden 

‘eigen’ waarden (Verkaar et al. 2006).  

 

Driesser (2013) bekijkt de Brabantse identiteit als een dynamisch gegeven, vanuit het postmoderne 

perspectief. De identiteit is niet inherent aan een regio, maar vormgegeven door sociale interactie. 

Driesser (2013) zegt dat in Noord-Brabant de regionale identiteit niet gebruikt wordt om zich af te 

zetten tegen de globalisering, maar juist om ervan te profiteren en om de economische ontwikkeling 

van de provincie te bevorderen. Hij benadrukt vijf elementen die volgens hem lijken te horen bij de 

huidige Noord-Brabantse identiteit: netwerken, innovatie en dynamiek, high tech & high touch, 

creativiteit en de verbinding tussen stad en platteland. Beleidsmakers zijn zich volgens Driesser 
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(2013) maar al te goed bewust van deze identiteit en maken hier graag gebruik van. Slegers (2013, p. 

84) reageert fel op het discussiestuk van Driesser (2013): “Wat hun identiteit is bepalen de mensen 

zélf: hier identificeer ik mij mee; hier hoor ik bij en dit zijn mijn manieren”. Slegers (2013) wil niets 

weten van de Brabantse identiteit volgens Driesser (2013) mede door beleidsmakers gevormd wordt. 

Het lijkt dus alsof Slegers (2013) en Driesser (2013) de regionale Brabantse identiteit als twee 

verschillende dingen zien: Driesser (2013) vindt het een gewenst imago, een merk van een regio, 

terwijl volgens Slegers (2013) identiteit iets is wat je je als persoon toe-eigent en uit wilt dragen.  

 

Geconcludeerd kan worden dat er verschillende definities worden toegekend aan het begrip 

regionale identiteit: de elementen van of in een regio, het imago van een regio of de identificatie die 

de inwoners hebben met een regio (Paasi 2009, Driesser 2013, Slegers 2013). In mijn onderzoek 

benader ik regionale identiteit als de identificatie die de inwoners hebben met een regio: het beeld 

dat zij zelf hebben bij ‘Brabander-zijn’ en de identiteit die zij zichzelf toekennen bij het wonen in de 

provincie Noord-Brabant. Daarnaast kan er sprake zijn van nog een ander soort identiteit: het beeld 

waarvan Brabanders denken dat anderen van hen hebben. Zo zou het kunnen zijn dat Brabanders 

denken dat de rest van Nederland hen boers vindt, of Bourgondisch, terwijl de Brabanders dat van 

zichzelf niet vinden. 

 

2.4 Taalsituatie Noord-Brabant 

Het spreken van lokaal dialect neemt af in de provincie Noord-Brabant. Het is vaak niet meer de 

moedertaal van de kinderen (Swanenberg & van Hout 2013). De sprekers die nog wel de lokale 

dialecten als moedertaal hebben, vinden de authenticiteit van hun eigen dialect enorm belangrijk. De 

traditionele dorpsdialecten verschillen onderling sterk: ieder dorpsdialect kent zijn eigen klanken en 

eigen woordenschat (Swanenberg 2014). Taal werd vroeger namelijk slechts gebruikt binnen de 

eigen gemeenschap, men ging niet vaak ver van huis. De lokale dialecten verliezen nu echter hun 

meest opvallende kenmerken in klanken en woordenschat, waardoor ze op hun buurdialecten gaan 

lijken; er is dus sprake van dialectnivellering. De dialecten worden minder lokaal en meer regionaal. 

Daarnaast wordt een deel van de dialectwoordenschat vervangen door woorden uit de Nederlandse 

woordenschat. De spreektaal in Noord-Brabant wordt hierdoor een variëteit tussen het lokale, 

traditionele dialect en het Standaardnederlands. De tweetaligheid die er eerst was – met het dialect 

als moedertaal en het Nederlands als standaardtaal – heeft plaatsgemaakt voor een andere situatie: 

een continuüm van tussenvormen (Swanenberg 2014). 
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Ook de taalsituatie onder jongeren in Noord-Brabant kan momenteel een continuüm van 

tussenvormen genoemd worden: een diaglossie (Taeldeman 2008, Swanenberg 2014). Een diaglossie 

houdt in dat een diglossie – een tweetalige situatie, van bijvoorbeeld lokaal dialect en 

Standaardnederlands – evolueert naar een continuüm van tussenvormen. De tussenvormen 

bevinden zich tussen het lokaal dialect en de standaardtaal. De ene tussenvorm heeft meer weg van 

een regionaal dialect en de andere tussenvorm lijkt meer op een algemene Nederlandse omgangstaal 

met een regionaal accent (Swanenberg & van Hout 2013, Swanenberg & Meulepas 2011). Hagen 

(1987, zoals geciteerd in Swanenberg & van Hout 2013) onderscheidt vier lagen in het dialect-

standaardtaalcontinuüm en geeft daar voorbeelden bij naar aanleiding van de zin “Hij heeft het aan 

Jan gegeven”: 

(1) Dialect: het originele dialect met lokale, primaire kenmerken, zoals de oudste generatie het dialect 

spreekt. 

“Hij hêgut Janne gegèève” (lokaal oost Noord-Brabants) 

(2) Tussenliggende variëteiten: jongere dialectvariëteiten, zonder primaire kenmerken, maar met 

secundaire kenmerken. De variëteiten variëren van lokaal tot regionaal. 

“Hij hê ut aôn Jan gegèève” 

(3) Accent variëteiten: standaardtaal variëteiten met een licht tot sterk regionaal accent. 

“Hij hêêft ut aon Jan gegèève” 

(4) Standaard: standaardtaal zonder een herkenbaar regionaal accent. 

“Hij heeft ut aan Jan gegèève” 

 

Opvallend aan deze indeling is het onderscheid tussen de grammaticale (syntaxis) verschillen en de 

uitspraak- (fonologie) en de woordinterne (morfologie) verschillen. De grammatica lijkt dialect te 

onderscheiden van de overige groepen. Hagen (1987, zoals geciteerd in Swanenberg & van Hout 

2013) concludeert dat dialectverandering en dialectverlies niet alleen betrekking hebben op 

woordenschat, ook al valt ons dat het meest op. Belangrijker, maar veel minder opvallend, is dat 

dialect pas echt verdwijnt als de morfologie en syntaxis van het dialecttaalsysteem zou worden 

opgegeven en vervangen zou worden door het taalsysteem van het Standaardnederlands. 

In Kopenhagen onderzocht Quist taalvariatie en sociaal-culturele diversiteit in een multiculturele 

school (2008, zoals geciteerd in Swanenberg & Meulepas 2011). Zij hanteerde twee verschillende 

perspectieven: een linguistic variety perspective en een stylistic practice perspective. Vanuit het 

eerste perspectief wordt een formele beschrijving van de taalvariatie in relatie tot de standaardtaal 
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verkregen en vanuit het tweede perspectief wordt de (toegeschreven) identiteit in de sociale ruimte 

verklaard. Zowel talige als culturele diversiteit wordt op deze manier beschouwd. 

Swanenberg & Meulepas (2011) onderzochten de taalvariatie en de sociaal-culturele diversiteit van 

vijftien- en zestienjarigen op twee scholen in Noordoost-Brabant, in Mill en Uden. Zij concludeerden 

dat niet alleen plaatselijke dialecten een rol spelen in de tussenvormen die de jongeren spreken, 

maar ook het Engels en de taal van kinderen van immigranten. De participanten in het onderzoek van 

Swanenberg & Meulepas (2011) waren erg trots op hun ‘dialectgebruik’ en de meerderheid zei ook 

echt dialect te spreken. Swanenberg & Meulepas (2011) concludeerden anders: de meerderheid van 

de participanten sprak een variëteit die meer Standaardnederlands is, met regionale kenmerken die 

zich beperkten tot een accent of incidentele woordkeuze. Waarschijnlijk waren de participanten zelf 

niet eens bekend met het verschil tussen lokaal dialect of regiolect, of zelfs niet met het verschil 

tussen dialect en accent. Swanenberg & Meulepas (2011) karakteriseren de hedendaagse taal van 

jongeren in Noordoost-Brabant voornamelijk door variatie op fonologisch gebied; dit is typerend 

voor regionale spreektaal. Daarnaast is de verscheidenheid vooral te vinden op lexicaal gebied. 

Diversiteit op het gebied van morfologie en de syntaxis ontbrak vrijwel in de data van Swanenberg & 

Meulepas (2011). 

Het dialect verandert in Noord-Brabant dus sterk, maar verdwijnt volgens Swanenberg (2014) niet. 

Dit komt door de jonge en nieuwe Brabanders: dialect blijkt voor hen mogelijkheden te bieden om te 

laten horen waar zij zich thuis voelen. Het gebruik van het dialect gaat echter niet altijd volgens de 

verwachte, traditionele patronen, waardoor er hypercorrect dialectgebruik kan ontstaan. Dit 

hyperdialect neemt in Noord-Brabant een vaste vorm aan (Swanenberg 2014). Ik ga hier in paragraaf 

2.9 verder op in.  

2.5 Het internet in de globaliserende wereld 

Het internet, het ‘World Wide Web’ is één van de grootste sociale domeinen voor taalgebruik in de 

globaliserende wereld (Androutsopoulos 2010). In de jaren ’90 was het internet nog unidirectioneel: 

er kon alleen inhoud op geplaatst worden, zonder daar op te kunnen reageren. Het was een medium 

om informatie vandaan te halen. De inhoud was professioneel en interpersoonlijke communicatie 

werd gedaan door middel van e-mail, nieuwsgroepen en Internet Relay Chat (IRC). Er is inmiddels al 

heel wat onderzoek gedaan naar computer-mediated discourse (CMD) of computer-mediated 

communicatie (CMC) in het unidirectionele internet, waarover ik meer vertel in paragraaf 2.6. 

In de jaren 2000 is ‘web 2.0’ ontstaan: omgevingen, zoals sociale netwerken en media-sharing sites, 

die een infrastructuur op het internet bieden en waarop gebruikers content kunnen plaatsen, delen 
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en becommentariëren. Het internet heeft stappen gezet van ‘publicatie’ naar ‘participatie’ 

(Androutsopoulos 2010). Onderzoek naar CMD heeft zich nog niet systematisch gericht op discourse 

en communicatie in web 2.0 omgevingen.  

Naast participatie, noemt Androutsopoulos (2010) nog drie processen van convergentie, die de 

huidige internetomgevingen karakteriseren: integratie, inbedding en modulariteit. Integratie is het 

bestaan van verschillende communicatiemogelijkheden op één platform: bijvoorbeeld zowel de 

mogelijkheid tot chatten op Facebook, als het plaatsen van berichten om iemands Facebooktijdlijn en 

het plaatsen van berichten in Facebookgroepen. Met inbedding bedoelt Androutsopoulos (2010) de 

mogelijkheid om digitale content te plaatsen op een internetpagina, zoals het plaatsen van video’s op 

YouTube. Modulariteit geeft de verdeling weer van verschillende elementen van internetpagina’s: 

verschillende oorsprong, auteurschap, etc. Waren op het ‘vorige internet’ alleen nog geïsoleerde 

manieren van communicatie mogelijk, door integratie is communicatie nu mogelijk op multi-modi 

platformen.  

De grootste innovatie op ‘web 2.0’ is volgens Androutsopoulos (2010) het ontstaan van ‘spectacles’: 

multi-modi content dat is geüpload door gebruikers op media-sharing sites en vaak wordt ingebed in 

andere internetpagina’s. Androutsopoulos (2010) heeft voor zijn artikel verschillende video’s op 

YouTube bekeken, wat net als Facebook een media-sharing site is. Spectacles kunnen worden 

ingebed op allerlei internetpagina’s en kunnen daardoor gecombineerd worden met andere 

tekstuele elementen. Het is daarom dat spectacles snel kunnen circuleren en gerecycled kunnen 

worden. Spectacles breiden de verspreiding van dimensies van taal online uit. In paragraaf 2.7 ga ik 

verder in op taalgebruik en sociale media. 

2.6 Online communicatie en taalgebruik 

Online communicatie is echt iets anders dan gesproken en geschreven communicatie in het dagelijks 

leven. Er is reeds onderzoek gedaan door onder andere Shaw (2008), Vandekerckhove (2009) en  

Androutsopoulos (2010) naar de kenmerken van online geschreven communicatie. Één van de meest 

opvallende ontwikkelingen van moderne elektronische communicatie is het ontstaan van een gebied 

met publiek zichtbare taal. Sebba (2003) noemt dit de gedeeltelijk gereguleerde zone van spelling. 

Deze zone is te vinden in synchrone media zoals instant messaging en chatrooms, maar ook in 

asynchrone media als SMS, blogs, email en homepages. Deze zones staan niet-standaard spelling toe, 

maar vereisen dit niet. Zowel standaard als niet-standaard spelling kan gebruikt worden voor het 

construeren van individuele identiteit. Thurlow (2004, zoals geciteerd in Shaw 2008) en Sa’adi & 

Hamdam (2005, zoals geciteerd in Shaw 2008) hebben de typen spelling in CMC geclassificeerd. Deze 

classificatie is samengevat door Shaw (2008) en te zien in tabel 1. 
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Type Voorbeeld 

1.Nummer/letter rebus 2B or not 2B, c u l8r m8 

2.Knipsels HAVE = hav, FRIDAY = fri 

3.Afkorting GOOD = gd, FROM = frm 

4.Initialisms Btw, lol 

5.Expressieve herspelling Mondeling (loooong) of visueel (luvvvv) iconisch, of gewoon 
vreemd, zoals ‘yhuu’ in plaats van ‘you’ 

6.Representatie van gesproken vormen BEING = bein, GOING to = gonna, THE = da, THINK = fink 

7.Regularisatie van onregelmatige spelling NIGHT = nite, nyt, BECAUSE = coz, cuz 

Tabel 1. Classificatie typen niet-standaard spelling in CMC, Shaw (2008). 

 

Shaw (2008) heeft spelling, accent en identiteit in computergestuurde communicatie (computer-

mediated communication, CMC) bekeken. Shaw (2008) geeft aan dat de representaties van 

gesproken vormen uit categorie 6 kunnen refereren naar wijdverspreide sociolinguïstische variabelen 

(zoals BEING = bein, GOING = gonna): de lage covert-prestige varianten van de variabelen. Deze 

variabelen geven alleen stilistische informatie over de schrijver ervan en dicht de schrijver een 

‘personage’ toe. Andere vormen (zoals THE = da, THINK = fink) kunnen echter refereren naar de 

lokale of etnische identiteit van de schrijver, omdat die vormen verschillend zijn in verschillende 

taalvariëteiten en dus het accent/dialect van de schrijver verraden. De schrijver laat dus niet alleen 

een personage zien, maar ook aannames over de normale spraak van de schrijver, door sommige 

fonologische representaties (Shaw 2008). 

In 2009 bestudeerde Vandekerckhove de chattaal van Vlaamse tieners tussen de 13 en 20 jaar. 

Chatten is online schriftelijk communiceren. Door chatten en andere vormen van 

internetcommunicatie heeft schrijftaal er een nieuwe functie bij gekregen. Voorheen werd schrijftaal 

voornamelijk gebruikt voor formele doeleinden en niet voor synchrone interacties. Internet-

communicatie heeft veel weg van ‘face-to-face’ communicatie, alleen dan via het internet en 

schriftelijk. Het chatten moet zo dicht mogelijk in de buurt komen van een gesproken conversatie, 

waardoor er twee ‘regels’ zijn die bewust, dan wel onbewust gehanteerd worden: (1) schrijf zoals je 

spreekt; (2) schrijf zo snel mogelijk (Vandekerckhove 2009). Formele schrijftaal past niet bij een 

informele babbel, vandaar dat spreektaalkenmerken overdragen worden naar de schrijftaal: klanken 

die normaal niet uitgesproken worden, worden ook niet geschreven. Chattende jongeren typen 

bijvoorbeeld de eind-n niet, omdat ze deze in spreektaal ook niet uitspreken. Denk aan ‘lope’ in 

plaats van ‘lopen’ en ‘denke’ in plaats van ‘denken’. Ook taalvariëteiten die normaal geen schrift 

kennen, worden nu geschreven. Hiervoor geeft Vandekerckhove (2009) als voorbeeld het zinnetje 
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‘Wist mjon?’. ‘Hoe is het’ klinkt bij veel West-Vlamingen in de spreektaal als ‘oe w is t’ en is nu 

gereduceerd tot ‘wist’, ‘met’ is gereduceerd tot ‘m’, ‘jon’ is de West-Vlaamse en kust-West-Vlaamse 

objectsvorm van het voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud.  

De tweede ‘regel’ is er om te zorgen voor snelle beurtwisselingen, net als in een gesproken 

conversatie. Hiervoor kent de chattaal van jongeren veel één-woorduitingen, korte zinnetjes en 

afkortingen: bijvoorbeeld ‘wrm’ in plaats van ‘waarom’ en ‘w8’ in plaats van ‘wacht’. 

Vandekerckhove (2009) bekeek tevens de aanwezigheid van lokale en mondiale elementen in de 

chattaal van de West-Vlaamse tieners: het dialect bleek nog een rol te spelen, omdat de West-

Vlaamse tieners nog een redelijke dialectbeheersing hebben. Ze hanteren echter alsnog vaak een 

mengtaal van dialect, regiolect (of tussentaal) en standaardtaal en “kruiden dat alles met wat Engels” 

(Vandekerckhove 2009, p. 43): hun chattaal lijkt meertalig. Via de dialectkenmerken geven de tieners 

uiting aan hun gemeenschappelijke lokale verankering, wat een gezamenlijk gevoel creëert 

(Vandekerckhove 2009).  

 

2.7 Taalgebruik en sociale media 

Communiceren door middel van sociale media is nóg iets anders dan de online communicatie waar ik 

in paragraaf 2.6 over sprak. Sociale media maken deel uit van ‘web 2.0’, zoals in paragraaf 2.5 is 

besproken. Bij sociale media, zoals Facebook, YouTube en Twitter, is er sprake van interactie: je kunt 

terugpraten tegen iemand, je kunt ergens op reageren. Maar daarnaast kun je ook zelf inhoud 

(content ) plaatsen, waarop anderen kunnen reageren. Er is nog te weinig onderzoek gedaan naar de 

invloed van sociale media op taalgebruik. 

Nortier (2014) heeft Urban Youth Speech Styles (UYSS) op het internet bestudeerd. UYSS zijn typische 

stedelijke fenomenen die voornamelijk ontstaan bij adolescenten in de context van verandering en 

migratie. De linguïstische kenmerken van UYSS zijn door Nortier (2014) beschreven op lexicaal, 

grammaticaal en fonetisch/prosodisch niveau. Zo is ‘zoek je struggle met mij (…)’ (Nortier 2014, p. 3) 

een voorbeeld van een lexicaal element ingevoegd in het Nederlands en ‘als de puntje op de paaltje 

(…)’ (Nortier 2014, p. 3) een voorbeeld van een grammaticaal kenmerk. 

Nortier (2014) onderzocht of de geschreven vorm van UYSS op het internet overeenkomt met de 

orale vorm. Hiervoor bestudeerde ze een video op YouTube en analyseerde ze de reacties. Ze 

concludeert dat er niet één Nederlandse vorm van UYSS is, maar dat door de komst van computers 

en smartphones het geen verrassing is dat UYSS ook gebruikt wordt op het internet (Nortier 2014). 
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Sayers (2014) spreekt over een aantal onderzoeken naar de invloed van media op taalgebruik, zoals 

onderzoek naar de constructie ‘be like’. Deze constructie is inmiddels razendsnel over de hele wereld 

in het Engels verspreid. Volgens Van Oostendorp (2014) is er nog altijd genoeg reden om sceptisch te 

zijn over de invloed van traditionele media op onze taal, zoals televisie en radio, maar dit geldt niet 

voor sociale media. Bij sociale media er is namelijk wél sprake van interactie en dus zouden die 

sociale media wel invloed hebben op onze taal. 

Van Oostendorp (2014) geeft aan dat onderzoek naar sociale media en taalgebruik erg lastig is: de 

sociale media veranderen zelf namelijk veel te snel om hun invloed goed te kunnen onderzoeken. 

“Als je wil weten of X invloed heeft op de verandering van Y, moet X wel een tijdje hetzelfde blijven. 

En de sociale media zijn in onze tijd dus geen goede X. Ik neem aan dat dit overigens ook betekent 

dat de invloed van de sociale media ook niet zo groot kan zijn, daarvoor bestaan ze niet lang genoeg. 

Maar bewijzen kan ik dat dus niet” (van Oostendorp 2014). 

2.8 Taalvormen & sociale categorieën 

Taalvormen en taalkenmerken kunnen fungeren als sjibbolet. Een sjibbolet is een taalkenmerk dat 

aangeeft uit welke bepaalde groep de spreker of schrijver afkomstig is. Die taalkenmerken zijn 

opvallend, worden herkend en worden vaak op de voorgrond geplaatst. In het Brabants dialect of 

regiolect zijn dit bijvoorbeeld woorden, woordcombinaties en klanken als ‘houdoe’, ‘hedde gij’ en de 

/aa/ als /ao/ of /oa/ schrijven. Het gaat niet per se om taalgebruik in interactie, maar eerder om de 

perceptie van taal en de attitude of meningsvorming die daaruit voortkomt: ideologie. Linguïstische 

kenmerken kunnen op deze manier onderdeel worden van sociale waarden.  

Een sjibbolet in dialect hoeft niet altijd te kloppen met het oorspronkelijke dialectgebruik: 

bijvoorbeeld als vrouwelijke woorden een mannelijke verbuiging van het lidwoord krijgen: ‘unnen 

boerin’, terwijl dit ‘un boerin’ zou moeten zijn, zoals ik ook in 2.4 heb laten zien. Het sjibbolet is dan 

volgens dialectgebruik ‘fout’, maar wel extra herkenbaar. Het kan dan overdreven dialect of super- of 

hyperdialect genoemd worden, wat in 2.1 en 2.4 ook besproken is (Swanenberg & Meulepas 2011).  

Agha (2003) introduceert het begrip ‘enregisterment’. In processen van enregisterment wordt een 

linguïstisch repertoire differentieerbaar in een taal als een sociaal erkend register van taalvormen. 

Taalkundige kenmerken worden indexicaal voor een sociale categorie of groep als deze kenmerken 

worden herkend en worden gecategoriseerd (Agha 2003). Het gaat bij gesproken taal vaak om 

fonologische registers. De competentie om uitingen met een bepaald accent, een fonologisch 

registeren, te herkennen bevat een groter sociaal domein, dan de competentie om het te spreken. 

Agha (2003) geeft drie manieren waarop mensen om gaan met het herkennen van accenten:  
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(1) accentcontrasten zijn inherent relationele fenomenen, maar worden vaak begrepen als 

eenduidige feiten over een geluidspatroon. Mensen vinden van zichzelf niet snel dat ze een accent 

hebben. 

(2) Mensen gebruiken de term ‘accent’ meestal niet alleen voor een geluidspatroon, maar linken een 

accent aan een framework van sociale identiteiten.  

(3) In de werkelijke interactie hangt de herkenning van het accent van de spreker door de hoorder 

van een uiting samen met bepaalde contextuele voorwaarden.  

De term ‘accent’ is volgens Agha (2003) voor mensen dus een systeem van contrastieve sociale 

personages, stereotype gelinkt aan contrasten van geluid.  

Cornips et al. (2012) spreken over taalcultuur, gebaseerd op de term languaculture van Agar (1994, 

zoals geciteerd in Cornips et al. 2012). Voortbordurend op die term, definiëren Cornips et al. (2012) 

taalcultuur als “het onontwarbare verknoopsel van talige en sociaal-culturele praktijken, en de 

materiële en ideologische neerslag van die praktijken in het dagelijks leven”. Talige interactie is 

onmisbaar om vorm en betekenis te geven aan materiële en immateriële cultuuruitingen, te denken 

aan eten, mode, religie en ook sport, spel, werk en vrije tijd. Taal is dus niet alleen een middel om 

cultuur te produceren en te reproduceren; het is zelf deel van cultuur. Volgens Cornips et al. (2012) is 

het belangrijk om stil te staan bij de wijze waarop de talige vorm en structuur, taalideologie en 

sociale praxis onderling samen hangen. Op deze manier kan inzicht verkregen worden in de 

taalcultuur. De aandacht moet gericht worden op sociale gebeurtenissen waar groepsidentiteiten 

worden gecreëerd. Aan de keuzes van bepaalde talige elementen kunnen sociale betekenissen 

toegekend worden. Cornips et al. (2012) geven het voorbeeld van de zachte ‘g’: voor een doorsnee 

Nederlander zal op basis van ervaring het gebruik van de zachte ‘g’ een aanwijzing (index) zijn voor 

de zuidelijke herkomst van de spreker. Er is een indexicale relatie tussen de talige vorm en de 

spreker, waardoor een nieuwe laag van sociale en culturele betekenis toegevoegd kan worden. De 

zachte ‘g’ is dan niet langer alleen een index van zuidelijke herkomst, maar de ‘zachtheid’ verwijst 

volgens Cornips et al. (2012) iconisch ook naar de ‘zachtheid’ van de spreker. De harde ‘g’ vanuit het 

noorden wordt dan op zijn beurt weer gelinkt aan ‘hardheid’ van de spreker. 

De zachte ‘g’, vormen als ‘hedde gij’ en woorden als ‘houdoe’ zijn indexicaal voor de Brabantse 

identiteit. De al dan niet bewuste keuze voor deze taalvormen heeft dan dus niet alleen een 

letterlijke betekenis, zoals ‘houdoe’ betekent ‘dag’, maar ook een sociale betekenis: ‘houdoe’ is 

Brabants. 
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2.9 Brabantse dialectkenmerken 

Taeldeman (2008) bespreekt op basis van corpusonderzoek acht stabiliserende grammaticale 

kenmerken van de Vlaamse tussentaal. De Vlaamse taalsituatie is te vergelijken met de huidige 

taalsituatie in Noord-Brabant: een diaglossie. Een aantal van de dialectkenmerken die Taeldeman 

(2008) bespreekt komen overeen met het dialectkenmerken in het Nederlandse Noord-Brabantse 

dialect. Taeldeman (2008) maakt onderscheid tussen morfo-fonologische, morfo-syntactische 

verschijnselen en syntactische verschijnselen. Een morfo-fonologisch verschijnsel is het suffix –ke (en 

de allomorfen –eke en –ske) voor een diminutiefvorm. Morfo-syntactische verschijnselen zijn flexie in 

adnominale woorden, het persoonlijk voornaamwoord ge en gij voor 2e persoon enkelvoud en 

subjectverdubbeling bij persoonlijk voornaamwoord: ‘ge moet gij da vergeten zijn’. Syntactische 

verschijnselen is bijvoorbeeld ‘dat’ als expletieve complementeerder: ‘we weten hoe DAT hij 

gekomen is’. Daarnaast geeft Taeldeman (2008) dubbele negatie (‘nooit niet’) en VOOR/VAN in 

beknopte bijzinnen (‘’t gedacht VAN dat te doen’) aan als syntactische verschijnselen. 

Swanenberg & Meulepas (2011) constateren in hun onderzoek (zie paragraaf 2.4) de verschillende 

dialectkenmerken in de taal van jongeren uit het Brabantse Mill en Uden: 

- /ie/ in plaats van /ij/ of /ei/: pijn-pien, schrijf-schrief 

-T-deletie bij woorden als ‘dat’, ‘wat’ en ‘niet’ 

- Prepositie ‘van’ in plaats van ‘af’: ‘daar word ik niet bang af’ 

- ‘Kei’ met de betekenis ‘heel erg’: ‘ik ben kei vrolijk’ 

- Verkleinwoord wordt gevormd met het suffix –ke 

- Meervoudsvorm wordt gevormd door suffix – er: ding-dinger 

- Achteropplaatsing van een zinsdeel: ‘wat gaan we doen voor spellen?’ 

- ‘Als’ voor de vergrotende trap: ‘dat is lekkerder als bruin’ 

- Ontbreken van het lidwoord 

-Vervoeging van Engelse woorden: ‘en gister iets anders gesmoked?’ 

-Vloek- en scheldwoorden 

 

Swanenberg (2014) benoemt vormen als ‘hedde gij’ en ‘houdoe, wor’ als typisch Brabantse 

dialectkenmerken, net als de diminutiefsuffixen –ke en –ske en de lidwoorden unne en den. Deze 

kenmerken worden als typisch Brabants dialectkenmerk gezien en daardoor hypercorrect gebruikt, 

zoals besproken in paragraaf 2.4. Jongeren plaatsen bijvoorbeeld een mannelijke verbuiging voor een 
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vrouwelijk woord: ’’n hillen ààwen oma’  in plaats van ‘ ’n heel ààw oma’ (Swanenberg 2014). De 

mannelijke verbuiging wordt als typisch dialectkenmerk gezien en dus hypercorrect gebruikt. Dit is 

ook het geval bij bijvoorbeeld ‘clubske’. Van oorsprong komt het suffix -ske alleen voor bij woorden 

die eindigen op een velare consonant: consonanten die geproduceerd worden door met de 

achterkant van de tong het zachte verhemelte (het velum) te naderen of aan te raken, zoals de 

klanken /ng/, /g/ en /k/. ‘Club’ eindigt niet op een velare consonant, maar krijgt soms toch het suffix 

–ske, in plaats van –ke. Dit is ongrammaticaal in het Brabants dialect en kan dus hyperdialect 

genoemd worden (Swanenberg 2014). 
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3 ONDERZOEKSVRAAG 

 

In dit hoofdstuk bespreek ik de onderzoeksvraag van het huidige onderzoek, de deelvragen, mijn 

hypothese en het doel van het onderzoek. 

Systematisch onderzoek naar hoe regionale identiteit wordt ervaren op het internet, vanuit het 

perspectief van de gebruikers zelf, ontbreekt nog. Er is, zoals gezegd, weinig onderzoek gedaan naar 

de wisselwerking tussen regionale taal, cultuur en identiteit en het internet. In dit onderzoek heb ik 

daarom geanalyseerd hoe in sociale media beeldvorming plaatsvindt en hoe de regionale taal en 

cultuur hier een rol in spelen. Zoals gezegd richten relatief nieuwe media zich specifiek op de 

Brabantse identiteit, zoals 9gagbrabant.nl en Facebookpagina’s als Brabanders be like, Bosschenaren 

be like, etc. Zij doen dat op een humoristische, parodiërende wijze, waarbij bepaalde kenmerken 

sterk uitvergroot worden. Op die manier worden stereotypen van nieuwe inhoud voorzien. De 

dialecten spelen daarbij een opvallende rol.  

De onderzoeksvraag van het huidige onderzoek is: welke effecten hebben sociale media als 

elementen van globalisering op de uiting van regionale of lokale taal en de (re)constructie van een 

regionaal of lokaal imago? Ik heb me daarbij gericht op de Brabantse taal, cultuur en identiteit en het 

sociaal medium Facebook. 

 

3.1 Deelvragen 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden stel ik in dit onderzoek de volgende deelvragen: 

1. Wat zijn de talige kenmerken van de teksten bij de beelden op de X-be-like Facebookpagina’s 

op lexicaal, fonologisch, morfologisch en syntactisch niveau?  

2. Worden bepaalde talige kenmerken gebruikt voor de teksten om een stereotype en 

parodiërend karakter extra te benadrukken? 

3. Wat zijn de visuele kenmerken van de beelden en in welke categorieën zijn de beelden te 

classificeren?  

4. Welk imago wordt middels de verschillende linguïstische en visuele kenmerken 

geconstrueerd? 
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3.2 Hypothese 

Naar aanleiding van het theoretisch kader verwacht ik dat door het proces van globalisering er 

behoefte is aan de constructie van een lokaal of regionaal imago. Door het ‘nieuwe internet’ wordt 

deze mogelijkheid geboden. Via relatief nieuwe media wordt de Brabantse regionale of lokale taal 

steeds meer verspreid, wat te zien is op Facebookpagina’s als Brabanders be like en Bosschenaren be 

like. Door middel van deze sociale media wordt een imago geconstrueerd, wat de ‘bestaande’ 

Brabantse identiteit aanvult, benadrukt, stereotypeert, maar ook persifleert. De be like-pagina’s zijn 

gebaseerd op zelfspot: de pagina’s gaan aan de haal met de waarden waar Brabanders zelf trots op 

zijn om deze op humoristische wijze neer te zetten. Daarnaast baseren de pagina’s zich op een 

identiteit waarvan Brabanders denken dat andere Nederlanders hen op die manier zien.  

Ik verwacht dat de talige kenmerken die hiervoor gebruikt worden zullen bestaan uit hyperdialect: 

overdreven dialectkenmerken die volgens het ‘originele’ dialect soms foutief zijn. Daarnaast 

verwacht ik dat de talige kenmerken voornamelijk op lexicaal en morfologisch gebied zullen afwijken 

van het Standaardnederlands. De visuele kenmerken zullen zich voornamelijk richten op Brabantse 

artiesten, gebouwen, tradities, gerechten, etc. Thema’s die ook vanuit het onderzoek van het PON 

typisch lijken te zijn voor de Brabantse identiteit (Verkaar et al. 2006). Dit zijn verbeeldingen van de 

Brabantse identiteit. Het is mogelijk dat hierbij een ideaalbeeld gecreëerd wordt: Guus Meeuwis is 

het ideaalbeeld van een gezellige Bourgondiër, die iedere Brabander zou willen zijn en Nationaal park 

de Loonse en Drunense Duinen is het ideaalbeeld van een groen, rustig en ruimtelijk Brabant. 

Daarnaast kan dit doorslaan in parodieën: bijvoorbeeld heel veel bier drinken of een overdreven 

nostalgische boerderij. 

Doordat de Facebookpagina’s een medium zijn dat humoristisch bedoeld is, zal door middel van de 

linguïstische en visuele kenmerken sprake zijn van overdreven beeldvorming: stereotypering van het 

‘Brabants-zijn’.  

3.3 Doel  

Het doel van het huidige onderzoek is om inzicht te krijgen in de diversiteit, de dynamiek en de 

complexiteit in Noord-Brabant als talige, sociale en culturele omgeving en om meer inzicht te krijgen 

in de interactie tussen globalisering (met name omgang met sociale media) en regionale identiteit. 

Het onderzoek sluit aan bij huidig onderzoek naar de Brabantse taal, cultuur en identiteit van Sandra 

Wagemakers (PhD Tilburg University). Haar onderzoek gaat over welke effecten het internet en 

digitale sociale media hebben als elementen van globalisering op de vorming van de identiteit 
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(zelfbeeld en toegeschreven beeld) van jonge Noord-Brabanders en de uitingen van die identiteit in 

talige en culturele gedragingen tussen 1995 en 2013. 
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4 METHODE VAN ONDERZOEK 

 

In het huidige hoofdstuk bespreek ik de methode van dit onderzoek. De methode bestaat uit het 

vastleggen van een corpus, door het verzamelen van beelden en teksten van vier X-be-like pagina’s 

op Facebook, waar sprake is van één-beeld-met-tekst beelden. Op de X be like-pagina’s worden 

foto’s en tekeningen met tekst opgenomen en daarnaast worden er comments gepost bij die 

beelden, ofwel als toelichting bij het beeld, ofwel als reactie door volgers. Ik heb in totaal 266 beeld-

met-één-tekst beelden verzameld vanaf vier Facebookpagina’s, dit is te zien in tabel 2. 51 beelden 

zijn afkomstig van Brabanders be like, de beelden zijn geplaatst van 9 januari 2014 tot en met 30 

maart 2014. 20 afbeeldingen zijn afkomstig van Haarenaren be like, geplaatst van 13 februari 2014 

t/m 27 maart 2014. 66 beelden zijn afkomstig van Bosschenaren be like, geplaatst van 14 januari 

2014 tot en met 7 april 2014. Tot slot zijn 129 beelden afkomstig van Tilburgers be like van 13 januari 

2014 t/m 9 april 2014.  

 

Brabanders be like Haarenaren be like Bosschenaren be like Tilburgers be like Totaal 

51 20 66 129 266 

Tabel 2. Aantal verzamelde beelden. 

 

Het betreft virtuele data, dus de beelden zijn vastgelegd als screenschots in een fotoalbum, 

bijgevoegd als bijlage. Daarna volgt het corpusonderzoek: de beelden zijn kort voorzien van 

commentaar met betrekking tot het beeld en de teksten. De teksten bij de beelden zijn door mij 

nauwgezet geanalyseerd: de korte zinnetjes zijn voorzien van tags die aangeven wat er op het gebied 

van lexicon, fonologie, morfologie en syntaxis bijzonder is. De talige kenmerken in de teksten heb ik 

gecategoriseerd op basis van de categorisatie van Taeldeman (2008), Swanenberg & Meulepas 

(2011) en Nortier (2014). Taeldeman (2008) maakt, zoals besproken in paragraaf 2.9, onderscheid 

tussen morfo-fonologische, morfo-syntactische verschijnselen en syntactische verschijnselen. Een 

morfo-fonologisch verschijnsel is in het huidige onderzoek bijvoorbeeld het verkleinwoord ‘mènneke’ 

in plaats van ‘mannetje’. Een voorbeeld van een morfo-syntactisch verschijnsel is de verdubbeling 

van het subject bij ‘hedde gij’ in plaats van ‘heb jij’. ‘Gij’ is een andere lexicale vorm dan ‘jij’. ‘Hedde’ 

is een fonologische samentrekking, maar gegrammaticaliseerd: er zit enclitisch al een 

voornaamwoord in. Het subject wordt dan dus twee keer uitgedrukt: eenmaal in de enclise en 

eenmaal door middel van ‘gij’. Nortier (2014) maakt in haar onderzoek onderscheid tussen lexicale 

verschijnselen, grammaticale verschijnselen en fonetische/prosodische verschijnselen.  
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In het huidige onderzoek heb ik dus op basis van Taeldeman (2008), Swanenberg & Meulepas (2011) 

en Nortier (2014) de talige kenmerken op de volgende manier gecategoriseerd: 

 Lexicale verschijnselen; typische woorden en uitdrukkingen voor het Brabants dialect. 

 Fonologische-orthografische verschijnselen; bijvoorbeeld ‘haole’ in plaats van ‘halen’. 

 Morfo-fonologische verschijnselen; bijvoorbeeld ‘wangeske’ in plaats van ‘wangetje’. 

 Morfo-syntactische; bijvoorbeeld ‘hedde gij’ in plaats van ‘heb je’. 

Een lexicaal verschijnsel is in het huidig onderzoek bijvoorbeeld ‘houdoe’ (dag) en ‘kaaiband’ (stoep). 

Een fonologisch-orthografisch verschijnsel is bijvoorbeeld ‘hoale’ of ‘haole’ in plaats van ‘halen’ of 

‘veur’ in plaats van ‘voor’, maar ook samentrekkingen zoals ‘wasda’ in plaats van ‘wat is dat’. 

Bijzondere meervoudsvormen, verkleinwoorden en imperatieven behoren tot morfo-fonologische 

verschijnselen. Dubbele subjecten, dubbele negatie, dubbele voegwoorden, gegrammaticaliseerde 

samentrekkingen als ‘hedde’ en dubbele voltooid deelwoorden zijn morfo-syntactische 

verschijnselen. Ook bijvoeglijke naamwoorden die hun uitgang verliezen in de meervoudsvorm of 

vrouwelijke vorm en de vervoeging van voornaamwoorden en lidwoorden zijn morfo-syntactische 

verschijnselen. 

Deze talige kenmerken heb ik geteld en ik heb de verhouding geanalyseerd. Op deze manier kunnen 

patronen herkend worden en kan gezien worden welke kenmerken telkens terug komen. Daarnaast 

heb ik de talige uitingen in combinatie met de afbeeldingen ingedeeld in 21 verschillende thema’s. 

Deze thema’s heb ik zelf opgesteld, naar aanleiding van de voorkomende thema’s bij de beelden. Ik 

heb me hierbij laten leiden door de data. Deze 21 thema’s zijn de volgende: 

1. Auto’s & autorijden 

2. Bekende Brabanders 

3. Bekende Nederlanders 

4. Bekende plaatsen & gelegenheden 

5. Bevolkingsgroepen 

6. Dieren 

7. Eten & drinken 

8. Familie & relatie 

9. Feest & carnaval 

10. Gebouwen & kunst 

11. Geld 
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12. Kleding 

13. Media (film, televisie, computer) 

14. Menselijk lichaam 

15. Overig 

16. Poep & pies 

17. Politie & politiek 

18. Roken & alcohol 

19. Sport 

20. Uitdrukkingen & woordgrappen (taal) 

21. Weer 

Tot slot zijn in de interpretatie van de resultaten de beelden en talige uitingen van een beoordeling 

voorzien over wat men met de beelden wil zeggen en wat de teksten zeggen over de Brabantse 

identiteit. 
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5 RESULTATEN 

 

In dit vijfde hoofdstuk worden de resultaten van het corpusonderzoek besproken. In de eerste vier 

paragrafen bespreek ik de resultaten per Facebookpagina. Per Facebookpagina heb ik de beeld-met-

één-tekst beelden gecategoriseerd en geanalyseerd. Zoals gezegd heb ik 51 beelden verzameld van 

Brabanders be like, 20 afbeeldingen van Haarenaren be like, 66 beelden van Bosschenaren be like en 

129 beelden van Tilburgers be like. Op de pagina Bosschenaren be like was één beeld dubbel, dus 

bleven er 65 beelden over om te analyseren. Op de pagina Tilburgers be like waren 21 beelden 

dubbel of zonder tekst, dus bleven er 108 beelden over. In totaal zijn er dus 244 van de verzamelde 

266 beelden geanalyseerd. In de vijfde paragraaf worden de algemene resultaten besproken. 

 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 heb ik de teksten gecategoriseerd op basis van vier soorten 

verschijnselen en heb ik de beelden gecategoriseerd op basis van 21 verschillende thema’s. 



 

 

5.1 Brabanders be like  

De 51 verzamelde beeld-met-tekst beelden van de Facebookpagina Brabanders be like heb ik geanalyseerd en in tabel 3 chronologisch gerangschikt. 13 

talige uitingen (25.49 %) in de 51 beelden zijn Standaardnederlands, tegenover 38 talige uitingen (74.51 %) met Brabantse dialectkenmerken. 

 

Afb. Tekst Bijzonderheden 
talige uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema beeld 

1 Een 
worstenbroodje 
in de morgen, is 
een dag zonder 
zorgen. 

Standaardnederlands     Vier 
worstenbrood
jes 

Worstenbroodje is 
typisch Brabants eten 

Eten & drinken 

2 Lekker feesten Standaardnederlands     Mensen lopen 
polonaise.  

Polonaise is iets 
Brabants, carnaval. 

Feest & carnaval 

3 Verrekte 
mongol! 

Uitdrukking afkomstig 
uit tv-serie New Kids 

Verrekte = 
Ontzettende 
Mongol = idioot 
 

Mongol = 
mongool 

  TV-
personages 
New Kids. 

 Bekende 
Brabanders  

4 Lekker 
carnavalluh! 

  Carnavalluh = 
carnavallen 

  Verklede 
mensen 

 Feest & carnaval 

5 Lekkerste 
gebakje v/d 
hele wereld! 

Standaardnederlands     Getatoeëerde 
tekst ‘Bossche 
bol’ op 
iemands 
achterhoofd 

Bossche Bol is typisch 
Brabants eten. 

Eten & drinken 

6 Wij zijn ook 
multicultureel 

Standaardnederlands     Braboneger  Bekende 
Brabanders  

7 Wij hebben ook 
onze eigen 
profeet 

Standaardnederlands     Predikende 
man in 
Eindhoven 

 Bekende 
Brabanders 

8 Wij zijn ook 
stylish! 

Standaardnederlands     Roy Donders 
& een vrouw 
met huispak 
 
 

 Bekende 
Brabanders 
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Afb. Tekst Bijzonderheden 
talige uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

9 Wasda, unne 
tatta??? 

  Wasda = wat is 
dat 

 Unne = een Aardappel 
met een 
gezichtje 

Tatta betekent 
Nederlander, 
aardappeleter 

Bevolkings- 
groepen 

10 Lekker nummer 
hoor! 

Standaardnederlands     Guus 
Meeuwis & 
een trein 

Beeldt het nummer 
‘Kedeng kedeng’ uit. 

Bekende 
Brabanders  

11 Hoelaat bende 
gij afgewerkt? 

Woordgrap 
 

Afgewerkt = 
klaar met 
werken 

  Bende gij = ben 
jij 

Prostituee 
achter het 
raam. 

De spot drijven met 
een Brabantse 
uitdrukking, die in het 
Standaardnederlands 
een andere betekenis 
heeft 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

12 Broodje warm 
vlees 

Standaardnederlands     Broodje warm 
vlees 

Afkomstig uit tv-serie 
New Kids 

Eten & drinken 

13 Ben net 
aangereden 

Woordgrap 
 

Aangereden = 
weggereden, 
vertrokken 

   Auto’s die op 
elkaar zijn 
gereden 

Afbeelding aangepast 
aan talige uiting. De 
spot drijven met een 
Brabantse 
uitdrukking, die in het 
Standaardnederlands 
een andere betekenis 
heeft 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

14 Verrekte 
koekwaus!! 

Uitdrukking afkomstig 
uit tv-serie New Kids 

Verrekte = 
ontzettende 
Koekwaus = 
idioot 

   Roze koek, 
maar dan met 
blauwe 
topping 

 Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

15 Wanne gek zeg!   Wanne = wat 
een 

 ne = uitgang bij 
onbepaald 
lidwoord 

Johan 
Vlemmix 

 Bekende 
Brabanders  

16 Komt eruit dan!    Komt = kom  Jongen kruipt 
in een 
boomstam 

Afbeelding aangepast 
aan talige uiting 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

17 Die rooie uit 
Gestel! 

  Rooie = rode   Jongen met 
rood haar. 

Blijkbaar afkomstig 
uit Gestel 
 

Bekende 
Brabanders  
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Afb. Tekst Bijzonderheden 
talige uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

18 Nee jonguh, nie 
van België! 

  Jonguh = jongen 
Nie = niet 

  Kaart van het 
Belgische 
Brabant 

 Bevolkings- 
groepen 

19 Houdoe & 
bedankt, olé 
olé! 

 Houdoe = dag    Verklede 
mensen 

 Feest & carnaval 

20 Ik zit onder 
voetbal 

 Onder voetbal = 
op voetbal 

   Voetbalspeler 
Suarez die 
een bal tegen 
zijn hoofd 
krijgt. 

Afbeelding aangepast 
aan talige uiting. De 
spot drijven met een 
Brabantse 
uitdrukking, die in het 
Standaardnederlands 
een andere betekenis 
heeft 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

21 Vat er nog inne  Vat = pak   Inne = een Een persoon 
die drinken 
uitbeeldt 

 Roken & alcohol 

22 Gas op die lolly! Standaardnederlands 
Tekst is afkomstig uit 
een muzieknummer 
van een Brabantse DJ 
(Feest DJ Ruud) 
 

    Kindje met 
een lolly 

 Feest & carnaval 

23 Ik voel me 
keigoed!! 

Tekst afkomstig uit 
muzieknummer van 
Hans Teeuwen 

Keigoed = heel 
goed 

   Hans 
Teeuwen 

 Bekende 
Brabanders 

24 Wannu boer 
niej kent, da 
vreêttie nie 

Spreekwoord  Wannu = wat 
een 
Niej = niet 
Da = dat 
Vreêttie = vreet 
hij 
Nie = niet 

 nnu = uitgang 
bij onbepaald 
lidwoord 

Aziatisch eten Afbeelding aangepast 
aan talige uiting 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

25 Wa zedde nou?   Wa = wat  Zedde = zei je Personage uit 
Bassie & 
Adriaan. 

Beeld aangepast aan 
talige uiting 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 
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Afb. Tekst Bijzonderheden 
talige uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

26 Tilburg kermis 
jonguh! 

  Jonguh = jongen   Drie figuren 
op de 
Tilburgse 
kermis 
 

 Feest & carnaval 

27 Moe bijna 
spauwe! 

 Spauwe = 
overgeven 

Moe = moet   Psychedelisch 
beeld 

Beeld aangepast aan 
talige uiting 

Poep & pies 

28 Misselijk 
menneke 

   Menneke = 
mannetje 

 Badr Hari  Bekende personen 

29 Of nie dan?!   Nie = niet   Vrouw Beeld aangepast aan 
talige uiting 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

30 De minde nie!  De = dat Nie = niet  Minde = meen 
je 

Brad Pitt, 
geslagen, 
filmscene. 

Beeld aangepast aan 
talige uiting 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

31 Pas op! Ge 
magt hier nie te 
hert raaie! 

 Ge = je Nie = niet 
Hert = hard 
Raaie = rijden 

Magt = mag  Verkeersbord: 
pas op, 
mogelijk 
overstekende 
dieren. 

Talige uiting 
aangepast aan beeld 

Auto’s & autorijden 

32 Hedde gij da 
gezeet ghad? 
Mende da 
werklik woar? 
Hoe doede gij 
da? Hoe doede 
gij da? Hoe 
hedde gij da 
gedaon? 

Tekst gebaseerd op 
scene uit Draadstaal 

 Da = da 
Werklik = 
werkelijk 
Woar = waar 
Da = dat 
Da = dat 
Da = dat 
Gedaon = 
gedaan 

 Hedde gij = heb 
je 
Gezeet ghad = 
gezegd 
Mende = meen 
je 
Doede gij = doe 
je 
Doede gij = doe 
je 
Hedde gij = heb 
je 

Filmscene Beeld aangepast aan 
talige uiting 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

33 
 
 
 

Wit nie houston Woordgrap  Wit = weet 
Nie = niet 

  Whitney 
Houston 

Talige uiting 
aangepast aan beeld 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 
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Afb. Tekst Bijzonderheden 
talige uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

34 Echte 
Broabantse 
worst! 

  Broabantse = 
Brabantse 

  Unox Unox komt uit Oss Eten & drinken 

35 Hoe zachter de 
G hoe harder de 
L 

Standaardnederlands 
Tekst gebaseerd op 
carnavalsnummer 
 

    Een kat  Feest & carnaval 

36 Kiek um goan!   Kiek = kijk 
Um = hem 
Goan = gaan 

  Man houdt de 
bek van een 
krokodil uit 
elkaar 

Beeld aangepast aan 
talige uiting 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

37 Witte gei ‘t? Woordgrap    Witte gei = 
weet jij 

Een witte geit Talige uiting 
aangepast aan beeld. 
Bekend Brabants 
woordgrapje. 
 
 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

38 Tour de Frans Standaardnederlands     Frans Bauer 
op een klein 
fietsje 

Talige uiting 
aangepast aan beeld 

Bekende 
Brabanders 

39 Doe mij maar 
een bafke! 

   Bafke = Bavaria  Flesje Bavaria  Roken & alcohol 

40 Wa kiekte nou?!   Wa = wat 
Kiek = kijk 

 Kiekte = kijk je Vier vrouwen 
die door een 
raam naar 
binnen gluren 

Beeld aangepast aan 
talige uiting 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

41 Drie k’raaien Woordgrap: drie keer 
raden 

    Drie kraaien 
op een tak 

Beeld aangepast aan 
talige uiting. Bekend 
Brabants 
woordgrapje. 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

42 
 
 
 
 

Limburgs klinkt 
echt gay! 

Standaardnederlands     Foto van 
Albert 
Verlinde en 
Onno Hoes. 

Homostel, Onno Hoes 
is burgemeester van 
Maastricht 

Bekende personen 
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Afb. Tekst Bijzonderheden 
talige uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

43 Beste skilder!   Skilder = 
schilder 

  Zelfportret 
Vincent van 
Gogh 

 Bekende 
Brabanders  

44 Kar na val Standaardnederlands 
Woordgrap: carnaval 

    Kar gevallen 
in een sloot 
 
 
 

Talige uiting 
aangepast aan beeld 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

45 Ge wit oit noit 
nie 

 Ge = je Wit = weet 
Oit = ooit 
Noit = nooit 
Nie niet 

 Oit noit nie = 
dubbele negatie 
= nooit 

Spreuk op een 
tegeltje 

 Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

46 Wan skon 
kientje! 

  Wan = wat een  
Skon = schoon 
Kientje = kindje 

  Man en 
vrouw met 
een baby. 

 Familie & relatie 

47 Heddegy unne 
nijen box? 

 Box = broek 
 

Nijen = nieuwe  Unne = een  
Heddegy = 
dubbel subject 
= heb jij 
 
 
 

Vier broeken.  Kleding 

48 Ben vant padje 
af 

  Vant = van het   Jongen die 
met z’n shirt 
aan een 
kledinghanger 
hant 

Beeld aangepast aan 
talige uiting. 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

49 Das krek 
deevid! 

  Das = dat is 
Krek = Craig 
Deevid = David 

  Craig David. Talige uiting 
aangepast aan beeld. 

Bekende personen 

50 Lekker pilske 
vatten! 
 
 
 

 Vatten = pakken  Pilske = pilsje  Filmscene: 
ridder met 
een pul bier. 

Beeld aangepast aan 
talige uiting. 

Roken & alcohol 
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51 Witte gij woar 
Guus Meeuw 
is?? 

Woordgrap  Woar = waar  Witte gij = weet 
jij 

Kind dat 
verstoppertje 
speelt. 

Beeld aangepast aan 
talige uiting. Bekend 
Brabants 
woordgrapje. 

Bekende 
Brabanders 

Tabel 3. Afbeelding 1 t/m 51. Bron: Brabanders be like. 

 

 
Ieder beeld in tabel 3 heb ik toegekend aan één van de 18 thema’s. Tabel 4 geeft de verhouding weer van deze thema’s. Daarnaast is het cumulatief 

percentage toegevoegd om aan te duiden welk percentage beelden meerdere thema’s samen beslaan.  

De thema’s ‘Bekende Brabanders’, ‘Feest & carnaval’ & ‘Eten & drinken’ bevatten naar verhouding veel talige uitingen in het Standaardnederlands.  

 
 

Thema Aantal 
afbeeldingen 

Percentage (n = 51) Cumulatief 
percentage  

Uitingen in 
Standaardnederlands, 
absoluut (n = 13) 

Uitingen met 
dialectkenmerken, 
absoluut (n = 38) 

Uitdrukkingen & woordgrappen 18 35.29 % 35.29 % 1 17 

Bekende Brabanders 10 19.61 % 54.9 % 5 5 

Feest & carnaval 7 13.73 % 68.63 % 3 4 

Eten & drinken 4 7.84 % 76.47 % 3 1 

Bekende personen overig 3 5.88 % 82.35 % 1 2 

Roken & alcohol 3 5.88 % 88.23 % 0 3 

Bevolkingsgroepen 2 3.92 % 92.15 % 0 2 

Auto’s & autorijden 1 1.96 % 94.11 % 0 1 

Familie & relatie 1 1.96 % 96.07 % 0 1 

Kleding 1 1.96 % 98.03 % 0 1 

Poep & pies 1 1.96 % 100 % 0 1 

Bekende plaatsen & gelegenheden 0 0 % 100 % 0 0 

Dieren 0 0 % 100 % 0 0 

Gebouwen & kunst 0 0 % 100 % 0 0 

Geld 0 0 % 100 % 0 0 

Media (televisie, film, computer) 0 0 % 100 % 0 0 

Menselijk lichaam 0 0 % 100 % 0 0 

Overig 0 0 % 100 % 0 0 

Politie & politiek 0 0 % 100 % 0 0 
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Sport 0 0 % 100 % 0 0 

Weer 0 0 % 100 % 0 0 

Totaal 51 100 % 100 % 13 38 

Tabel 4. Indeling thema’s afbeelding 1 t/m 51. Bron: Brabanders be like. 
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5.2 Haarenaren be like 

De 20 verzamelde beeld-met-tekst beelden van de Facebookpagina Haarenaren be like heb ik geanalyseerd en in tabel 5 gerangschikt. 9 talige uitingen (45 

%) in de 20 beelden zijn Standaardnederlands, tegenover 11 talige uitingen (55 %) met Brabantse dialectkenmerken. 

 

 

Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

52 Wes dees, de kelder 
dicht? 

 Wes dees = 
wat is dit 

Wes = wat is   Café de Michel in 
Haaren 

Bij de Michel is 
normaal gesproken 
iedere zondagavond 
het keldercafé open. 
Heel Haaren vindt 
het vreemd als dit 
niet het geval is. 

Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

53 Waar gaan we op de 
eier? 

 Op de eier = 
eieren eten 

 Eier = eieren  Gebakken eieren 
in een pan 

 Eten & 
drinken 

54 Nee nie die van Project 
X 

  Nie = niet   Foto van de film 
Project X 

Beeld aangepast aan 
talige uiting 

Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

55 Valentijn? Die zoek ik 
met carnaval wel! 

Standaardnederlands     Valentijnskaart Beeld aangepast aan 
talige uiting 

Feest & 
carnaval 

56 Romantisch Valentijn 
diner 

Standaardnederlands     Snackbar ‘Bij 
Lucas’ in Haaren 

 Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

57 Passen er zoveel meens 
in de sporthal joh?! 

   Meens = 
mensen 

 Feest in de 
Sporthal in 
Haaren 

 Feest & 
carnaval 

58 Vur als ge oe eigen 
grappig vén 

 Ge = je 
Oe eigen = 
jezelf 

Vur = voor Vèn = vindt  Foto van het 
tonproaten in 
Haaren 

 Feest & 
carnaval 

59 Haaren open air Standaardnederlands     Carnavalswagens 
uit Haaren bij 
elkaar, muziek 
erbij.  

Talige uiting 
aangepast aan beeld 

Feest & 
carnaval 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

60 Zondagmiddag borrel Standaardnederlands     Kantine van de 
voetbalvereniging 
vol met mensen 
 
 

 Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

61 Skôn meertje nie?  Skôn = mooi Nie = niet   Leegstaand 
terrein in Haaren, 
volgeregend 

 Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

62 Da’s pech, jas weg   Da’s = dat is   Kapstok bij café 
de Michel 

 Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

63 Wedstrijd van het jaar Standaardnederlands     Voetbalwedstrijd: 
Nemelaer tegen 
een andere club 

 Sport 

64 Nog een weekske, goan 
we wir aan de pils, en 
veul! 

  Goan = gaan 
Wir = weer 
Veul = veel 

Weekske = 
weekje 

 Carnavallende 
mensen 

 Feest & 
carnaval 

65 Haaren in de war? 
Naaitum kom naar ’t 
café! 

 naai ‘m = ga 
weg 

Naaitum = 
samentrekking 

Naait = naai  Het cafégedeelte 
van café de 
Michel tijdens 
het feest ‘Haaren 
in de war’ 

 Feest & 
carnaval 

66 Haaren-Noord Standaardnederlands     Foto van bord 
van Helvoirt 
(dorp ten 
Noorden van 
Haaren) 

 Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

67 Alaaaaf! Standaardnederlands     Bier, afgeschuimd 
met een 
afschuimer van 
café de Michel 

 Feest & 
carnaval 

68 CV Non Stop be like: kut 
confetti 

Standaardnederlands     Foto van wc bij 
café de Michel 
vol met confetti 
 

 Feest & 
carnaval 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

69 Ontzettende kater Standaardnederlands     Een kater Beeld aangepast aan 
talige uiting 

Roken & 
alcohol 

70 De velden bij ons 
clubske 

   Clubske = 
clubje 

 Ingezaaide 
grasvelden bij 
voetbalvereniging 
Nemelaer 

 Sport 

71 Fiske tussen de koeien    Fiske = feestje  Tent vol mensen 
op Rebirth 
festival (festival 
in Haaren) 

 Feest & 
carnaval 

Tabel 5. Afbeelding 52 t/m 71. Bron: Haarenaren be like. 

 

Ieder beeld in tabel  5 heb ik toegekend aan één van de 18 thema’s. Tabel 6 geeft de verhouding weer van deze thema’s. De indeling van de thema’s is 

vrijwel gelijk voor de talige uitingen in het Standaardnederlands en de talige uitingen met dialectkenmerken. 

 

 

Thema Aantal 
afbeeldingen 

Percentage (n = 20) Cumulatief 
percentage 

Uitingen in 
Standaardnederlands, 
absoluut (n = 9) 

Uitingen met 
dialectkenmerken, 
absoluut (n = 11) 

Feest & carnaval 9 45 % 45 % 4 5 

Bekende plaatsen & gelegenheden 7 35 % 80 % 3 4 

Sport 2 10 % 90 % 1 1 

Eten & drinken 1 5 % 95 % 0 1 

Roken & alcohol 1 5 % 100 % 1 0 

Auto’s & autorijden 0 0 % 100 % 0 0 

Bekende Brabanders 0 0 % 100 % 0 0 

Bekende personen overig 0 0 % 100 % 0 0 

Bevolkingsgroepen 0 0 % 100 % 0 0 

Dieren 0 0 % 100 % 0 0 

Familie & relatie 0 0 % 100 % 0 0 

Gebouwen & kunst 0 0 % 100 % 0 0 

Geld 0 0 % 100 % 0 0 
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Kleding 0 0 % 100 % 0 0 

Media (televisie, film) 0 0 % 100 % 0 0 

Menselijk lichaam 0 0 % 100 % 0 0 

Overig 0 0 % 100 % 0 0 

Poep & pies 0 0 % 100 % 0 0 

Politie & politiek 0 0 % 100 % 0 0 

Uitdrukkingen & woordgrappen 0 0 % 100 % 0 0 

Weer 0 0 % 100 % 0 0 

Totaal 20 100 % 100 % 9 11 

Tabel 6. Indeling thema’s afbeelding 52 t/m 71. Bron: Haarenaren be like. 
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5.3 Bosschenaren be like 

De 66 verzamelde beeld-met-tekst beelden van de Facebookpagina Bosschenaren be like heb ik geanalyseerd en in tabel 7 gerangschikt. Van de 66 beelden 

was één beeld dubbel geplaatst, dus zijn er 65 beelden overgebleven.  20 talige uitingen (30.7 %) in de 65 beelden zijn Standaardnederlands, tegenover  43 

talige uitingen (66.15 %) met Brabantse dialectkenmerken en 2 talige uitingen (3.08 %) in het Engels. 

 

Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

72 Put.. Welke put? Standaardnederlands     De markt in Den 
Bosch 

Daar stond eerst 
de put 

Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

73 Lekker partijtje huilen Standaardnederlands     Knillis Traditie met 
carnaval: 
verbranden van 
Knillis 

Feest & carnaval  

74 Menne schoonma is ok 
n draak 

 Schoonma = 
schoonmoeder 

Ok = ook 
N = een 

 Menne = mijn Beeld van een 
draak 

 Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

75 Lekker cultuur proeven Standaardnederlands     Bossche Bol  Eten & drinken 

76 Oprotten me oe kut 
gereijj! 

 Me = met 
Oe = jouw 

Gereijj = gerei   Mensen die aan 
de deur verkopen 

 Overig 

77 Ekkes gezellig noar d’n 
mert 

 Ekkes = even 
Mert = markt 

Noar = naar  D’n = de Bossche markt  Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

78 Vur d’n hobby   Vur = voor  D’n = de Wietplantage  Roken & alcohol 

79 Witte gij de Sint-Jan?     Witte gij = 
weet jij 

Sint-Jan  Gebouwen & 
kunst 

80 Kom eraan kut! Standaardnederlands 
‘Kut’ achter een zin 
plakken is typisch 
Bosch 
 
 
 
 

    Man die 
schreeuwt in zijn 
telefoon 
 
 
 
 

Beeld aangepast 
aan talige uiting 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

81 Sorry te laat, brug stond 
open 

Standaardnederlands     Politie auto voor 
brug 

Beeld aangepast 
aan talige uiting, 
goede smoes voor 
iedere 
Bosschenaar 

Auto’s & 
autorijden 

82 Zoveel herkenbare 
dingen 

Standaardnederlands     Drie verbaasde 
Aziatische 
jongens 

Beeld aangepast 
aan talige uiting 

Overig 

83 We have our own 
souvenir ‘stores’ 

Engels     Souvenirwinkeltje 
in Den Bosch 

 Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

84 M’n favoriete 
restaurant 

Standaardnederlands     Kees Kroket  Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

85 Oprotte me oe kut 
candycrush uitnodiging 

 Me = met  
Oe = jouw 

Oprotte = 
oprotten 
 

  Schreeuwende 
man tegen 
computer 

Beeld aangepast 
aan talige uiting 

Media 

86 Ekkes lekker blieken  Ekkes = even 
Blieken = 
kijken 

   Vrouw die uit het 
raam kijkt 

Beeld aangepast 
aan talige 
uitdrukking 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

87 Lekkere ouderwetse 
snuupkes 

   Snuupkes = 
snoepjes 

 Snoepwinkel  Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

88 Lekker döner na het 
stappen 

Standaardnederlands     Dönerzaak  Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

89 Lekkere parfum, welke 
is da? 

  Da = dat   Flesje namaak 
parfum 

Staat altijd een 
kraam van op de 
markt 

Overig 

90 Dieje renovatie duurt 
godverdomme lang 

    Dieje = die Werkzaamheden 
bij Bartenbrug 

 Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

91 Bosch kwartiereke    Kwartiereke = 
kwartiertje 
 

 Man met een 
wekker 

Beeld aangepast 
aan talige uiting 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

92 Woar dient da ding eigk 
vur? 

  Woar = waar 
Da = dat 
Vur = voor 
Eigk = eigenlijk 

  Kunstwerk de 
Schroef 

 Gebouwen & 
kunst 

93 Fuck manneke pis this is 
the real shit 

Engels     Bossche 
Manneken Pis, 
Dieske 

 Gebouwen & 
kunst 

94 Kijkt doar eens un 
‘regenwout’ 

 Wout = politie-
agent 

Doar = daar 
Un = een 

Kijkt = kijk  Een politie-agent 
in de regen 

 Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

95 Ekkes lekker van t 
zonneke genieten 

 Ekkes = even T = Het Zonneke = 
zonnetje 

 Man die in de zon 
zit 

 Weer 

96 Ben nie van gisteren, ik 
lees d’n krant 

  Nie = niet  D’n = de De krant De 
Bossche Omroep 

 Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

97 Lekker bellen, sms’en 
met m’n mobiel 

Standaardnederlands     Beeld van de Sint-
Jan net alsof aan 
het bellen 

 Gebouwen & 
kunst 

98 Kom in m’n 
bloemetjesgordijn…. 

Standaardnederlands 
Tekst afkomstig uit 
een carnavalsliedje 

    Verklede mensen, 
als 
bloemetjesgordijn 

 Feest & carnaval 

99 Wilde gij een lekker 
builtje chips jungskee 

 Builtje = zakje  Jungskee = 
jongetje 

Wilde gij = 
dubbel 
subject = wil 
jij 

Twee kinderen 
die een zakje 
chips eten 

 Eten & drinken 

100 Ekkes lekker 
kwaaitongen 
 
 

 Ekkes = even 
Kwaaitongen = 
roddelen 

   Drie roddelende 
meiden 

Beeld aangepast 
aan talige uiting 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

101 Verrek das Janus Kiep  Verrek = jeetje Das = dat is   Janus Kiep Janus Kiep was 
een bekende 
Bosschenaar 

Bekende 
Brabanders 

102 Selfie moet kunnen toch Standaardnederlands     Twee meiden met 
op de 
achtergrond een 
aanhouding door 
de politie 

De meiden maken 
een foto van 
zichzelf, een selfie 

Politie & politiek 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

103 Ingewikkeld war…   War = waar   Foto van het 
vroegere 
Heetmanplein 

Heetmanplein is 
een verkeersplein 

Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

104 Da heurt er niet bij   Da = dat 
Heurt = hoort 

  Bord van 
Rosmalen 

 Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

105 Van wie bende gij d’r 
ene? 

 D’r = er   Bende gij = 
dubbel 
subject = ben 
jij 
Ene = eentje 

Een oudere dame 
praat tegen een 
jongere jongen 

 Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

106 Gezellig varen in een 
nostalgisch stukske riool 

   Stukske = 
stukje 

 Bootje op de 
Binnendieze 

 Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

107 Hij heet da gedoan  Heet = heeft 
 

Da = dat 
Gedoan = 
gedaan 

  Kindje dat wijst 
met zijn vinger 

Beeld aangepast 
aan talige uiting 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

108 Ekkes gezellig noar d’n 
alimentatie bar 

 Ekkes = even 
 

Noar = naar  D’n = de Café de Smidse Komen veel 
gescheiden 
mannen en 
vrouwen 

Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

109 ‘Witte tonnie’ ‘witte 
geit’ 

Woordgrap    Witte = weet 
je 

Foto van een man 
met wit haar en 
een foto van een 
witte geit. 

 Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

110 Ge zult oe dikke kop wel 
houde 

 Ge = je 
Oe = jouw 

Houde = 
houden 

  Man die een 
hamburger eet 

 Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

111 Da maakt ginne prei Bossche uitdrukking  Da = dat  Ginne = geen Prei  Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

112 Luste gij un quukske 
jong? 

  Un = een Quukske = 
koekje 
Jong = jongen 
 
 
 

Luste gij = 
dubbel 
subject = lust 
jij 

Bossche koek  Eten & drinken 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

113 Bet ie ak m aaij?   Bet = bijt 
Ie = hij 
Ak = als ik 
M = hem 
Aaij = aai 

  Hond  Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

114 ‘Jan Wandelaar’ Standaardnederlands, 
vertaling vanuit het 
Engels 

    Logo van Johnny 
Walker 

 Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

115 Nominaties overal Standaardnederlands     Afbeelding van 
Toy Story 

 Media  

116 Lekker op stap in 
Rosmalen 

Standaardnederlands     Voormalige 
discotheek 
Goldfinger in 
Rosmalen 

 Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

117 Lekker ‘uiteten’ in 
Rosmalen 

Standaardnederlands     Eetpaleis ’t Vosje 
in Rosmalen 

 Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

118 Ik ken munne mens nie 
veinde 

Tekst afkomstig uit 
carnavalsnummer 

 Ken = kan 
Nie = niet 
Veinde = 
vinden 

 Munne = mijn Carnavalsoptocht  Feest & carnaval 

119 ‘Nostalgische 
bloempkes’ 

   Bloempkes = 
bloemetjes 

 Bloemenzaak 
Andries Visser 

Zit er al heel lang Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

120 Oeteldonkse 
deurstoppers 

Standaardnederlands     Rood-wit-gele 
deurstoppers 

Rood, wit en geel 
zijn de kleuren 
van Den Bosch 
met carnaval: 
Oeteldonk 

Feest & carnaval 

121 ‘Voor carnaval’ ‘Na 
carnaval’ 

Standaardnederlands     Portemonnee 
met geld en 
portemonnee 
zonder geld 
 
 

 Geld 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

122 Blijf godverdomme van 
munne sjoal af kut 

Kut is typisch Bosch  Sjoal = sjaal  Munne = mijn Twee 
carnavallende 
mannen, waarvan 
één de Bossche 
sjaal van de ander 
af pakt 

 Feest & carnaval 

123 Waar blijft munne 
stembiljet 

    Munne = mijn Stemlijst met 
rood potlood 

 Politie & politiek 

124 Gezellig rundje 
helftheuvel 

  Rundje = 
rondje 

  Winkelcentrum 
Helftheuvel 

 Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

125 ‘Orthen links’ ‘Orthen 
rechts’ 

Standaardnederlands     Foto van Orthen-
rechts en foto van 
Orthen-links 

Orthen is een wijk 
in Den Bosch 

Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

126 Haags bekske leut  Bekske = bakje 
= kopje 
Leut = koffie 

 Bekske = 
bakje 

 Kopje koffie wat 
maar half vol zit 

 Eten & drinken 

127 ‘Centenbek’ Standaardnederlands     Vrouw met 
biljetten in haar 
mond 

Centenbek is 
iemand met een 
ver naar voren 
staande 
onderkaak 
 
 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

128 ‘Wout’ ‘kiet’ ‘woutekiet’  Wout = politie-
agent 
Kiet = huis 
Woutekiet = 
politiebureau 

   Politie-agent, huis 
en politiebureau 

 Politie & politiek 

129 ‘Gemeentepils’      Jongen die water 
drinkt 

Met gemeentepils 
wordt water 
bedoeld 

Eten & drinken 

130 Maajum joekel  Maaium = 
regen 
Joekel = hond 

   Hond met een 
gele poncho 

 Dieren 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

131 We goan massaal dn 
woage wasse 

  Goan = gaan 
Woage = 
wagen 
Wasse = 
wassen 

 Dn = de Foto van een rij 
auto’s voor de 
wasstraat en een 
foto van de 
wasstraat 

 Auto’s & 
autorijden 

132 Ge meugt hier nie hert 
rijde  
(zie ook afbeelding 31) 

Woordgrap Ge = je Nie = niet, 
hert = hard 

Meugt = mag  Verkeersbord: 
pas op, mogelijk 
overstekende 
dieren (met een 
hert) 

Talige uiting 
aangepast aan 
beeld 

Auto’s & 
autorijden 

133 Ge het d’r niks oan !!  Ge = je 
Het = hebt 
D’r = er 

Oan = aan   Ton Rombouts, 
burgemeester 
van Den Bosch 

 Politie & politiek 

134 Is oe vader stukadoor?  Oe = jouw    Mevrouw met  
foundation op 
haar gezicht 
geplamuurd 

 Overig 

135 Ossenaren 
messentrekkers 

Standaardnederlands     Melding van 
112Vandaag.nl 
dat een tweetal 
uit Oss is 
opgepakt. 

 Politie & politiek 

136 Hij steelt niks, hij wilde 
alleen ekkes kijken 

 Ekkes = even    Man steekt met 
zijn handen door 
het net van een 
voetbalgoal 

 Sport 

Tabel 7. Afbeelding 72 t/m 136. Bron: Bosschenaren be like. 

 

 

Ieder beeld in tabel  7 heb ik toegekend aan één van de 18 thema’s. Tabel 8 geeft de verhouding weer van deze thema’s. De thema’s ‘Bekende plaatsen & 

gelegenheden’, ‘Feest & carnaval’ en ‘Media’ bevatten naar verhouding veel talige uitingen in het Standaardnederlands.  
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Thema Aantal 
afbeeldingen 

Percentage (n = 65) Cumulatief 
percentage 

Uitingen in 
Standaardnederlands, 
absoluut (n = 20) 

Uitingen met 
dialectkenmerken, 
absoluut (n = 43) 

Uitingen in het Engels, 
absoluut (n = 2) 

Bekende plaatsen & gelegenheden 17 26.15 % 26.15 % 6 10 1 

Uitdrukkingen & woordgrappen 14 21.54 % 47.69 % 3 11 0 

Feest & carnaval 5 7.69 % 55.38 % 3 2 0 

Eten & drinken 5 7.69 % 63.07 % 1 4 0 

Politie & politiek 5 7.69 % 70.76 % 2 3 0 

Gebouwen & kunst 4 6.15 % 76.91 % 1 2 1 

Overig 4 6.15 % 83.06 % 2 2 0 

Auto’s & autorijden 3 4.62 % 87.68 % 0 3 0 

Media (televisie, film, computer) 2 3.08 % 90.76 % 1 1 0 

Bekende Brabanders 1 1.54 % 92.3 % 0 1 0 

Dieren 1 1.54 % 93.84 % 0 1 0 

Geld 1 1.54 % 95.38 % 1 0 0 

Roken & alcohol 1 1.54 % 96.92 % 0 1 0 

Sport 1 1.54 % 98.46 % 0 1 0 

Weer 1 1.54 % 100 % 0 1 0 

Bekende personen overig 0 0 % 100 % 0 0 0 

Kleding 0 0 % 100 % 0 0 0 

Bevolkingsgroepen 0 0 % 100 % 0 0 0 

Familie & relatie 0 0 % 100 % 0 0 0 

Menselijk lichaam 0 0 % 100 % 0 0 0 

Poep & pies 0 0 % 100 % 0 0 0 

Totaal 65 100 % 100 % 20 43 2 

Tabel 8. Indeling thema’s afbeelding 72 t/m 136. Bron: Bosschenaren be like. 
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5.4 Tilburgers be like 

De 129 verzamelde beeld-met-tekst beelden van de Facebookpagina Tilburgers be like heb ik geanalyseerd en in tabel 9 gerangschikt. Van de 129 beelden 

waren 18 beelden reeds geplaatst, dus zijn er 108 beelden overgebleven. 2 talige uitingen (1.85 %) in de 108 beelden zijn Standaardnederlands, tegenover   

106 talige uitingen (98.15 %) met Brabantse dialectkenmerken. 

 

Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

137 Naait er nog maar 
inne in het vet Ad 

 Naait = doe   Inne = eentje Twee dikkere 
jongens bij 
McDonald’s 

 Eten & drinken 

138 shuurt dan harry! wa 
voor schon vrouwke 
doar op d’n kaaiband 
lopt 

 Shuurt = kijk, 
kaaiband = 
stoep 

Wa = wat 
Doar = daar 
Lopt = loopt 

Vrouwke = 
vrouwtje 
 

D’n = de   Bevolkings-
groepen 

139 Als ge iets ruukt het 
zijn geen bloemekes 

 Ge = je Ruukt = ruikt Bloemekes = 
bloemetjes 

 Vier 
bouwvakkers die 
bukken 

 Poep & pies 

140 Vruuger toen de hells 
angels nog op de fiets 
kwamen 

  Vruuger = vroeger   Motorrijders op 
de motor 

 Bevolkings-
groepen 

141 Eey moatje wilde gij 
taandjes tuffen? Of 
wa? 

 Tuffen = 
spugen 

Eey = hey 
Moatje = maatje 
Taandjes = 
tandjes 
Wa = wat 

 Wilde gij = 
dubbel 
subject = wil 
jij 

Ruziënde groep 
ouderen 

Talige uiting 
aangepast aan 
beeld 

Bevolkings-
groepen 

142 Ik zee hier op oe 
thebes  
Oh jeh heurt dan 

 Zee = zeg 
Oe = jouw 
Thebes = 
gezicht 
Jeh = ja 
 
 

 Heurt = hoor  Twee oudere 
nonnen 

 Overig 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

143 Ik denk da ik maar is 
op huis aan ga  
anders heb ik merge 
weer koppeint 
 
 

 Is = eens 
Koppeint = 
hoofdpijn 

Da = dat 
Merge = morgen 
 

  Jongen gevallen 
van zijn 
tuinstoel, met 
blikjes drank 
eromheen 

 Roken & alcohol 

144 Weh zijn die kwaai 
jong nou aan het 
bravouren 

 Weh = wat 
Kwaai = 
vervelende 
Jong = 
kinderen 
Bravouren = 
stoer doen 

   Oudere man 
ontbloot 
bovenlijf staat 
streng te 
observeren 

 Overig 

145 Gezellig mee ons 
Maris filmpke kééken 

 Mee = met 
Ons Maris = 
onze Maris 

Kééken = kijken Filmpke = 
filmpje 

 Kind en moeder 
die tv kijken 

 Familie & relatie 

146 Vanavond uiteten Standaardnederlands     Broodje Jantje - 
cafetaria 

 Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

147 M’n iepert nie 
gevonden  
Dan maar bij ons Wil 
sloapen 

     Twee dronken 
mannen slapend 
op straat 

 Roken & alcohol 

148 Goei geridschap 
Hee een afdakske 
nódig 

  Goei = goed 
Geridschap = 
gereedschap 
Nódig = nodig 

Afdakske = 
afdakje 

 Dikke man met 
een hele dikke 
buik, eet een 
hamburger 

 Menselijk 
lichaam 

149 Euj pa! 
Lopt toch nie zóh te 
bréllen man 

 Euj = hé  
Bréllen = 
brullen 

Nie = niet 
Zóh = zo 

Lopt = loop  Oude 
schreeuwende 
man 

 Familie & relatie 

150 jeh jeh jeh jeh jeh jeh 
jeh jeh jeh jeh jeh jeh 
jeh jeh n’oh oh oh oh 
oh oh oh oh oh oh 
hedde gij deh gezeet 
gehad?  

 Jeh = ja 
Deh = dat 
 

  Hedde gij = 
dubbel 
subject = heb 
je 
Gezeet gehad 
= gezegd 

Twee oudere 
mannen op een 
bankje in 
gesprek 

 Uitdrukkingen & 
woordgrappen 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

151 Stillekes oan he moat  
Voor jouw is er ook 
een rolstoel 

  oan = aan 
Moat = maat 
Jouw = jou 

Stillekes = 
stilletjes 

 Vijf Aziatische 
jongetjes, 
waarvan eentje 
erg breed en 
groot is en 
dreigend naar 
een ander kijkt 

 Bevolkings-
groepen 

152 Bettie aakum aai?   Aakum = als ik 
hem 
Bettie = Bijt ‘ie 

  Grommende 
hond 

 Dieren 

153 Kik mar is wéh voor 
schone léksteel  
Ik voor déh lilike 
menneke heb 

 Is = eens 
Wéh = wat 
Schone = 
mooie 
Léksteel = lolly 
Dèh = dat 
 

Kik = kijk 
Mar = maar 
Lilike = lelijke 

Menneke = 
mannetje 

 Oudere man met 
grote lolly 

 Eten & drinken 

154 ‘Weet u een woord 
met de Q?’ 
Jeh, de Q van Quekske 

 Jeh = ja 
 

 Quekske = 
koekje 

 Wordfeud, app 
voor op de 
smartphone, 
digitale scrabble 

 Media 

155 Euj daantje goade gij 
is effe noar d’n mert 
voor men 
En hoal bij die meesch 
mee z’n grote kwéék 
een ons erdbeien 

 Euj = hé 
Effe = even 
Mert = markt 
Men = mij 
Meesch = man 
Mee = met 
Kwéék = mond 

Noar = naar 
Hoal = haal 
Erdbeien = 
aardbeien 

 Goade gij = 
dubbel  
subject = ga jij 
D’n = de 

Groentekraam 
op de markt 

 Eten & drinken 

156 Moete is vragen 
hoeveel mén da 
interesseert 
 
 
 
 
 

 Is = eens 
Mén = mij 

  Moete = moet 
je 

Eigenwijs kijkend 
meisje 

 Overig 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

157 Och wa een schon 
hundje! 
Die hee ons z’oma 
ook, en men taante 
en mén zus en ons 
moeder en die van 
twee deuren verder 

 Schon = mooi 
Ons z’oma = 
onze oma 
Ons moeder = 
onze moeder 

Wa = wat 
Hundje = hondje 
Men = mijn 
Mén = mijn 

Hee = heeft 
 

 Wit Malteser 
hondje 

 Dieren 

158 Zóh às Fraans aatij 
zee  

  Zóh = zo 
Às = als 
Fraans = Frans 
Aatij = altijd  
Zee = zegt 

  Screen shot van 
het televisie 
programma van 
Roy Donders. De 
vader met Roy 
Donders met de 
ondertiteling: 
‘Als ‘t hem lukt, 
dat is natuurlijk 
hartstikke, om ’t 
woord te 
gebruiken: 
Super’ 

 Media 

159 Nèh! Ik wil ginne 
kandiekrush speulen! 
 
 

 Nèh = nee Speulen = spelen  Ginne = geen Man 
schreeuwend 
tegen zijn 
computer. 
Zelfde als beeld 
85; andere tekst. 

 Media 

160 Als gé nou er nie mee 
uischeidt 
Dan douw ik dezen 
bal meepesaants in 
oe snuffert 

 Gé = je 
Meepesaants = 
straks 
Oe = jouw 
Snuffert = 
gezicht 

Nie = niet 
Uischeidt = 
uitscheidt  
Douw = duw 

 Dezen = deze Oudere vrouw 
gooit een bal 

 Overig 

161 Shuurt dan doar , 
schone biens 
Die hééj em gére 

 Shuurt = kijk 
Biens = benen 
Gére = graag 

Doar = daar 
Em = hem 

Hééj = heeft 
 

 Bouwvakkers die 
ergens naar 
kijken vanaf een 
steiger 

 Bevolkings-
groepen 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

162 Ekkes d’n directeur 
een háánd geven 

 Ekkes = even Háánd = hand  D’n = de Bordje van WC  Poep & pies 

163 Goaluh moakuh!   Moakuh = maken Goaluh = goals 
 
 
 
 

 Supporters 
Willem II 

 Sport 

164 Wéh bende gij toch ok 
un vettige n’oap he 
Fraans  
Néh jouwen kop komt 
op de veurpagina, 
appetjoek 

 Wéh = wat  
Vettige = 
smerige 
Néh = nee 
Appetjoek = 
idioot 

Ok = ook 
Un = een 
N’oap = aap 
Fraans = Frans 
Veurpagina = 
voorpagina 

 Bende gij = 
dubbel 
subject = ben 
jij 
Jouwen = 
jouw 

Twee etende 
apen 

 Dieren 

165 Och witte wie ik gister 
tegenkwam in d’n 
jumbo?  
Oh vrouwke wa stikt 
men déh nouw 

 Men = mij 
Déh = dat 
 

Wa = wat 
Nouw = nou 

Vrouwke = 
vrouwje = 
mevrouw 

Witte = weet 
je 
D’n = de 
 

Vrouw die tegen 
een man praat, 
samen op de 
bank 

 Familie & relatie 

166 ‘Als laatste heb ik u 
Curriculum Vitae 
nodig’ 
Euj ginne kwats proat 
utsloan he moat, mee 
oe dure toal 

 Euj = hé 
Kwatsproat = 
onzin 
Utsloan = 
uitkramen 
Mee = met 
Oe = jouw 

Moat = maat 
Toal = taal 

 Ginne = geen Man aan een 
bureau in pak, 
die tegen een 
vrouw praat 

 Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

167 Néh das mennis Cor 
Die wies eg nie wéh 
subiet betekende 

 Néh = nee 
Mennis = 
menens 
Wies = weet 
Wèh = wat 
Subiet = 
dadelijk 

Das = dat is 
Eg = echt 
Nie = niet 
 

  Twee oudere 
mannen op een 
bankje 

 Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

168 Twan! Gaassuuuh 
doar hedde de plizie! 

  Gaassuuuh = 
gassen 
Doar = daar 
Plizie = politie 

 Hedde = heb 
je 

Een aap  Politie & politiek 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

169 Ohohoho shuurt dan 
ad 
Wéh ze nou weer op 
die pagina hebben 
gezeet 

 Shuurt = kijk 
Wèh = wat 
Gezeet = 
gezegd 

   Een aap  Overig  

170 k spauw hier sebiet 
heel de kiet onder 

 Spauw = spuug 
Sebiet = 
dadelijk 
Kiet = huis 

K = ik   Dronken kindje, 
fles rum ernaast 

 Roken & alcohol 

171 Hoe ist zure?  
Vat een 
discodaansstablet, 
dan vuulde oe èige 
sebiet wir een bietje 
jofel 

 Zure = chagrijn  
Vat = pak 
Discodaansstab
let = pilletje 
Oe èige = jezelf 
Sebiet = 
dadelijk 
Jofel = vrolijk 

Wir = weer 
Bietje = beetje 

 Vuulde = voel 
je 

Tong met een 
blauw pilletje 
erop 

 Roken & alcohol 

172 Eey sjefke! Tuuter 
intèts man kwibus! 

 Sjefke = man 
Intèts = op tijd 
Kwibus = idioot 

Eey = hé 
Tuuter = toeter 

Sjefke = man  Man en vrouw in 
auto, vrouw 
steekt haar 
middelvinger op 
naar een andere 
weggebruiker 

 Auto’s & 
autorijden 

173 Euj ma, woar kom ik 
eigeluk vandoan? 
Bels 

 Euj = hé 
Bels = België 

Woar = waar 
Eigeluk = eigenlijk 
Vandoan = 
vandaan 

  Nicole Kidman 
met een getint 
jongetje naast 
zich 

 Bekende 
personen 

174 Prissentêert us un 
kuukske! 

 Us = eens Prissentêert = 
presenteert 
Un = een 

Kuukske = 
koekje 

 Rechter met een 
hamertje 

 Overig 

175 Dèh witte tonnie! 
(zie ook afbeelding 
209) 

Woordgrap Dèh = dat Tonnie = toch niet  Witte = weet 
je 

Meisje met wit 
haar 

 Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

176 Ekkes een huispakske 
halen bij ons Royske! 

 Ekkes = even  Huispakske = 
huispakje 
Royske = Roy 

 Roy Donders in 
zijn winkel 

 Bekende 
Brabanders 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

177 Euj vrouwke! Moete 
gij ginne brug 
bewoake?! Trol! 

 Euj = hé Bewoake = 
bewaken 

Vrouwke = 
vrouwtje = 
mevrouw 
 

Moete gij = 
dubbel 
subject = 
moet jij 
Ginne = geen 

Een vrouw met 
een heel dik 
verkleedpak aan 

 Menselijk 
lichaam 

178 Ik wil déh ’t weer 
zomer 
De ik dan weer kan 
mauwen hoe werm ‘t 
is 

 Déh = dat 
De = dat 
Mauwen = 
zeuren 

Werm = warm   Ontbreken 
van 
persoonsvorm
. 

Man met 
bevroren baard 
 
 

 Weer 

179 Zo schèèl kèèke dègge 
et zwêet krèùslings 
oover oewe rug ziet 
lôope 

 Oewe = je Schèèl = scheel 
Kèèke = kijken 
Dègge = dat je 
Et = het 
Zwêet = zweet 
Kreuslings = 
kruislings 
Oover = over 
Lôope = lopen 

  Man met een 
flink bezweet 
overhemd 

 Menselijk 
lichaam 

180 Vruuger! Toen we nog 
ginne koogels hááden 
en met duh geweren 
moesten smeituh 

  Vruuger = vroeger 
Koogels = kogels 
Hááden = hadden 
Duh = de 
Smeituh = 
smeiten 

 Ginne = geen Een hand gooit 
een wapen naar 
een vliegtuig 

 Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

181 Vruuger! Toen we de 
bollekes nog bei d’n 
baaker hoalde in plots 
van d’n aantillen 

Woordgrap  Vruuger = vroeger 
Bei = bij 
Baaker = bakker 
Hoalde = haalde 
Plots = plaats 
Aantillen = 
antillen 
 
 
 
 

Bollekes = 
bolletjes 
 

D’n = de 
D’n = de 

Logo van 
Bakkerij Bart 

 Uitdrukkingen & 
woordgrappen 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

182 Nondeju Piet 
Déés is d’n verkeerd 
halte, hier wont al 
déh hôog vòllek 

 Nondeju = 
verdomme 
Déh = dat 
Hôog volk = 
arrogant volk 

Wont = woont 
 

 Déés = deze 
D’n = de 

Trein stopt bij 
station Tilburg-
zuid…? West..? 

 Bevolkings-
groepen 

183 Die hééj teveul 
schrobbeler op 

 Hééj = heeft Teveul = teveel   Man als een 
kikker 

 Roken & alcohol 

184 Oh sjoert dan! Weh 
unne appetjoek! Da 
doe ie himoal 
verkeerd! 
Witte hoe ge déh 
moet doen? 

 Sjoert = kijk 
Appetjoek = 
idioot 
Ge = je 
Dèh = dat 

Weh = wat 
Da = dat 
Ie = hij 
Himoal = 
helemaal 
 

Doe = doet Unne = een 
Witte = weet 
jij 
 

Man in 
invalidekarretje 
en man op 
scooter kijken 
naar een 
hijskraan die aan 
het werk is 

 Overig 

185 Wéh geld!  
Ik wit nergens van 
menneke, wij stoan 
hier van ’t weer te 
genieten 

 Wéh = wat Wit = weet 
Stoan = staan 

Menneke = 
mannetje 

 Groepje mensen 
op straat 

 Geld 

186 Tis wéh  Wéh = wat Tis = het is   Jongetje kijkend 
naar een ramp  

 Overig  

187 Als we nou is van 
swirskaante trekken 
Gaat ie van egges uit 

 Is = eens 
Van 
swirskaante = 
aan beide 
kanten 
Van egges = 
vanzelf 

Ie = hij   Politie en een 
groep mensen 
trekken aan het 
shirt van één 
man 

 Politie & politiek 

188 Blokske van zöhne 
magere spriet is zèlde 
as grôte jopen op 
unne dik wèf 
Dès ginne pijp tabak 
waort 

“Dès ginne pijp tabak 
waort”: dat is niets 
waard 

Jopen = 
borsten 

Zèlde = zelfde 
As = als 
Grôte = grote 
Wèf = wijf 
Dès = dat is 
Waort = waard 

Blokske = 
blokje 
Zöhne = zo’n 
Unne = een 
Ginne = geen 
 
 
 

 Magere jongen 
met blokjesbuik 
en een dikke 
vrouw met grote 
borsten 

 Menselijk 
lichaam 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

189 Euj! Gij mééj déh 
plekhoar! Vettige 
natsjoak! 

 Euj = Hé  
Gij = jij 
Mééj = met 
Dèh = dat 
Plekhoar = 
smerig haar 
Vettige = 
smerige 
Natsjoak = bal, 
kakker 

   Twee kakkers  Bevolkings-
groepen 

190 Veur ’t rôoke ven ’n 
den pèèp hedde 
geduld nooïg. Ge mot 
den pèèp te heuj 
stôote, taassuh, zoft 
ondaawe en daornao 
motte meej staaje 
regelmaot aon den 
pèèp blève zuigen. 
Lörreke ist sjuust 
gezeej. 

“Voor het roken van 
een pijp heb je geduld 
nodig. Je moet de pijp 
in de tabak duwen, 
stapelen, zacht aan 
duwen en daarna 
moet je met vaste 
regelmaat aan de pijp 
blijven zuigen. Lurken 
is het juiste woord.” 

Ge = je, te heuj 
= in de tabak, 
stôote = 
duwen, 
taassuh, 
stapelen, zoft = 
zacht, andaawe 
= duwen, meej 
= met, staaje = 
vaste, lörreke = 
lurken, sjuust = 
juist, gezeej = 
gezegd 

Veur = voor, 
rôoke = roken, 
ven = van, pèèp = 
hedde, nooïg = 
nodig, mot = 
moet, pèèp = pijp, 
daornao = daarna, 
regelmaot = 
regelmaat, aon = 
aan, pèèp = pijp, 
blève = blijven 

Ist = is ’n den = een 
Den = de 
Den = de 
Motte = moet 
je 
 

Oudere man met 
een pijp 

 Roken & alcohol 

191 Goan we nog op 
sjanternèl bolle? 

 Op sjanternèl = 
op pad 

Goan = gaan   Dikke man, 
slapend op een 
stoep 

 Feest & carnaval 

192 Gullie kwatst mar 
dúúr 

 Gullie = jullie Mar = maar 
Dúúr = door 

  Drie vrouwen 
aan het kletsen, 
man staat erbij 
kijkt naar de 
billen van  een 
vrouw 

 Overig 

193 Eu, is da nie die Van 
Wééhk 
Krijg ik nog knoaken 
van 

 Euj = hé Da = dat 
Nie = niet 
Knoaken = knaken 

  Dik Aziatisch 
jongetje op een 
stoel, kijkt 
dreigend 

 Geld 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

194 Onze èège 50 sènt   Èège = eigen 
Sènt = cent 

  Zwerver  Bekende 
Brabanders 

195 Ploatjes 
prissentoasie! Deh 
word goddome goei 
aovondje jeeeehh 

 Deh = dat 
Jeeehh = ja 

Ploatjes = plaatjes 
Prissentoasie = 
presentatie 
Goei = goed 
Aovondje = 
avondje 

 Ontbreken 
van lidwoord 

Affiche van CD 
presentatie van 
Nederlandstalige 
artiesten 

 Bekende 
Brabanders 

196 Ik zee d’n innigste  
Die een lauwijzer kan 
betaolen hier 

Lauwijzer = zonnebril Zee = ben Betaolen = 
betalen 

 D’n = de 
Innigste = 
enige 

Man met een 
zonnebril tussen 
allemaal mensen 
zonder zonnebril 
en een hand 
voor hun ogen 

 Geld 

197 Agge ötgaot moete 
oewen èèremoej 
töslaote. 
Ik doe nie aanders 
 

Als je uit gaat, moet je 
je armoede thuis 
laten. 

Oewen = je 
Èèremoej = 
armoede 

Agge = as ge = als 
je 
Ötgaot = uitgaat 
Töslaote = 
thuislaten 
Nie = niet 
Aanders = anders 

 Moete = moet 
je 

Zwerver op een 
bankje 

 Geld 

198 Dés modern zeeje ze 
Gao mee oe tèèd mee 
zeeje ze 

 Zeeje = zeggen 
Mee = met 
Oe = je 
Zeeje = zeggen 

Dés = dat is 
Gao = ga 
Tèèd = tijd 

  Een oudere man 
danst tegen een 
jongere vrouw 
aan 

 Feest & carnaval 

199 Dus ik zééj tegen ons 
Ann, die van jouw 
kunde over oe 
schouwers gooien en 
terug schuppen 

 Zééj = zeg 
Oe = je 
 

Schouwers = 
schouders 
Schuppen = 
schoppen 

 Kunde = kun 
je 

Drie oudere 
mannen in 
gesprek 

 Bevolkings-
groepen 

200 Rustig oan of ge kunt 
pitte beure méé mèn 
téske 
 
 
 

 Ge = je Oan = aan   Rode Stien  Bekende 
Brabanders 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

201 Leute gij! Áánders 
leerde ’t nôot nie 
 
 
 

 Leute = drinken 
Gij = jij 

Áánders = anders 
Nôot = nooit 
Nie = niet 

 Nôot nie = 
dubbele 
negatie = 
nooit niet 

Baby drinkt bier  Roken & alcohol 

202 Euj! Dés jouw 
vrouwke, is die 
zwanger? 
Néh ik woar vur ut 
kroske de keerek ot 
gegoan 

“vur ut kroske de 
keerek ot gegoan”:  
voor het zingen de 
kerk uit gegaan 

Euj = hé 
Woar = was 

Dés = dat is 
Néh = nee 
Vur = voor 
Ut = het 
Keerek = kerk 
Ot = uit 
Gegoan = gegaan 

Vrouwke = 
vrouwtje 
Kroske = 
kruisje 
 

 Jongens op een 
bankje die 
allemaal 
omkijken 

 Familie & relatie 

203 Hé, kèkt is of ie kèkt. 
En assie kèkt nie 
kèèke. 

 Is = eens Kèkt = kijkt 
Assie = als hij  
Kèkt = kijkt 
Nie = niet 
Kèèke = kijken 

Kèkt = kijk  Drie mannen in 
een café. 

 Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

204 Wè proat diéjè mééns 
Als of ié un èrpèl in 
zûnné kéél hééj 

 Wè = wat 
Mééns = 
persoon 
Èrpèl = 
aardappel 

Proat = praat 
Ie = hij 
Un = een 
Kéél = keel 

Diéje = die 
Zûnne = zijn 
Hééj = heeft 

 Burgemeester 
Tilburg Peter 
Noordanus 

 Bekende 
Brabanders 

205 Kmoet zééke zéé ze  
En meepesant zékt ze 
over dur schoen 

 Zééke = 
plassen 
Zéé = zegt 
Meepesant = 
meteen 
Zékt = plast 

Kmoet = ik moet Dur = haar  Een hond die 
tegen een 
bruidje aanplast 

 Dieren 

206 Gij men slaon? 
Al woarde in men 
broekzak een potje 
koarten aan ’t 
speulen ha’k het nog 
nie deur 

 Gij = jij 
Men = mij 

Slaon = slaan 
Men = mijn 
Koarten = kaarten 
Speulen = spelen 
Ha’k = had ik 
Nie = niet 
Deur = door 
 

 Woarde = was 
je 
 

Een brede man 
met zijn gezicht 
vol tatoeages, 
oorbellen, een 
baard en een 
zonnebril 

 Bevolkings-
groepen 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

207 ‘Sambal bij?’ 
Néh ik hoef er gin 
strandbal béj, tis 
wènter man kwibus 

Woordgrap Kwibus = idioot Néh = mee 
Gin = geen 
Béj = bij 
Tis = het is 
Wènter = winter 

  Bakjes met 
afgehaald eten 
van de Chinees 

 Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

208 Euj! Hoeist Herman! 
Bènde naa himmôl 
belaojtòffeld! 

 Euj = hé 
Belaojtòffeld = 
gek 

Hoeist = hoe is 
het  
Naa = nou 
Himmôl = 
helemaal 

 Bènde = ben 
je 

Boze 
schreeuwende 
man 

 Overig 

209 Verrekte padôôg  Padôôg = 
malloot, idioot 

   Een pad  Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

210 Wènnun aorige..   Wènnun = wat 
een  
Aorige = harige 

nun = een  Man met een 
rug vol haar 

 Menselijk 
lichaam 

211 Jeh jeh déh zal wel 
Maar wéh schuift ut? 

 Jeh = ja 
Jeh = ja 
Dèh = dat 
Wéh = wat 

Ut = het   Twee mannen in 
gesprek, 
waarvan één zijn 
hand ophoudt 

 Geld 

212 Woar is ons Aniet?  Ons Aniet Woar = waar   Oudere vrouw  Familie & relatie 

213 Godnondejuuu 
Sjekportemeneej kwijt 

 Godnondeju = 
godverdomme 
Sjekportemene
ej = shagbuil, 
shag etui 

   Wanhopig 
stripfiguur  

 Roken & alcohol 

214 Ze moake mèn’n zèèk 
nie laauw 

Uitdrukking: ze krijgen 
mij niet op de kast 

Zèèk = pis Moake = maken 
Nie = niet 
Laauw = lauw 

 Mèn’n = mijn Man plast tegen 
een politie-auto 
aan 

 Politie & politiek 

215 De êenegste keer déh 
unne Tilbörger noar 
Berdao goat 

 Dèh = dat 
Berdao = Breda 

Tilbörger = Tilburg 
Noar = naar 
Goat = gaat 

 Êenegste = 
enige 
Unne = een 

De koepel, 
gevangenis in 
Breda 

 Politie & politiek 

216 Ons Shrueno 
Is echt un engelke 
mééj un B erveur 

 Mééj = met Un = een 
Un = een 
Erveur = ervoor 
 

Engelke = 
engeltje 

 Schreeuwend 
jongetje 

 Familie & relatie 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

217 Zeg zeej Fraans in ut 
fraans tegen Fraans 
Is Fraans in ut fraans 
ok Fraans? 
Néh zeej Fraans in ut 
fraans tegen Fraans  
In ut fraans is Fraans 
Francois! 

 Zeej = zegt 
Néh = nee 
Zeej = zegt 

Fraans = Frans,  
Ut = het 
Ok = ook  

  Een Fransman  Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

218 Doe mèn ’n buil 
halfzwaore drum 
Meej rooi’ rizla 
vloeikes 

 Mèn = mij 
Meej = met 
 

Halfzwaore = 
halfzware 

Vloeikes = 
vloeitjes 

Rooi = rode 
 

Oudere vrouw 
aan het roken 

 Roken & alcohol 

219 Tour de frááns   Frááns = Frans   Frans Bauer op 
een fietsje, zie 
ook afbeelding 
38 

 Bekende 
Brabanders 

220 ‘Jeh zeker jeh!’  Jeh = ja 
Jeh = ja 

   Twee 
handpoppen, 
waaronder Ferry 
van de Zaande 

 Bekende 
Brabanders 

221 Bosschenaren be like 
Das pech vlag weg 

  Das = dat is   Willem II 
gewonnen van 
FC Den Bosch 

 Sport 

222 Giesteraovend  
Waas ik zôo bèùs he.. 

  Giesteraovend = 
gisterenavond 
Waas = was 
Zôo = zo 
Bèùs = he 
 

  Ijsbeer ligt 
vermoeid over 
de rand van een 
rots 

 Dieren 

223 Ik goa kiendjes in 
oafrika hèllepe 

  Goa = ga 
Kiendjes = kindjes 
Oafrika = Afrika 
Hèllepe = helpen 

  Vliegenmepper   Bevolkings-
groepen 

224 k-zéé kaaj mûug!  Mûug = moe 
zéé = zij = ben 
 

Kaaj = kei 
k-zéé = ik ben 

  Hondje languit 
aan het slapen 

 Dieren 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

225 Nósterwééhk  Nósterwééhk = 
Oisterwijk 

   Oude stadhuis 
van Oisterwijk, 
dorp naast 
Tilburg 

 Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

226 Bier? 
Dàs péérdezèèk 
bòske! 

 Péérdezèèk = 
paardenpis 
Bòske = baas = 
invloed 
straattaal 

Dàs = dat is boske = bos  Flesjes Heineken  Roken & alcohol 

227 Jeh! Wie goat déh èùt 
de frut haole?? 

 Jeh = ja 
Dèh = dat 
frut = war 

Goat = gaat 
Èùt = uit 
Haole = halen 

  Allemaal kabels 
door elkaar heen 

 Overig 

228 Tilburg Noord? 
Bèj die táátoh 

 Táátoh = 
tatoeage 

Bèj = bij   Afbeelding van 
een tatoeage 
van Tilburg-
Noord 

 Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

229 Ekkes noar Bels 
Zwoar van nelle 
hoalen en tanken 

 Ekkes = even 
Bels = België 

Zwoar = zwaar 
Hoalen = halen 

  File van auto’s 
bij een 
tankstation 

 Roken & alcohol 

230 Uurke wogte mar dan 
hèdde ok wè 

 Wè = wat Wogte = wachten 
Mar = maar 
Ok = ook 

Uurke = uurtje Hèdde = heb 
je 

Restaurant 
Happy Italy 

 Bekende 
plaatsen & 
gelegenheden 

231 Goade gij is 
Mééj de klèèn 
mannen noar de 
jumbo 
 
 
 

 Is = eens 
Mééj = met 

Noar = naar  Klèèn = kleine 
Goade gij = 
dubbel 
subject = ga jij 

Klein jongetje in 
een plastic tasje 

 Familie & relatie 

232 Slaaj meej aai 
Meej juin meej 
erreppel 

 Slaaj = sla 
Meej = met 
Meej = met 
Juin = ui 
Meej = met 
Erreppel = 
aardappel 

Aai = ei 
 

  Bak salade  Eten & drinken 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

233 130 eu?! 
Loait men moar op! 

Oplaaien = meenemen Lait men op = 
neem mij mee 

Moar = maar   Man aan het 
wildplassen 

 Politie & politiek 

234 Déh noemen ze kunst 
Unne grotte koeft déh 
ist 

 Dèh = dat 
Koeft = 
misbaksel (zie 
ook par. 6.2) 
Dèh = dat 

Ist = is het 
Grotte = grote 

 Unne = een 
 

Het huis op een 
rotonde in 
Tilburg, is een 
kunstwerk 

 Gebouwen & 
kunst 

235 ’t sta geschreven en 
gedrukt 
Ge moet krabben 
waor ‘t jukt 

 Ge = je Woar = waar 
Jukt = jeukt 

  Man die aan zijn 
hoofd krabt 

 Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

236 Ik ben sexy 
En ik wit ut! 

Woordgrap  Ut = het 
(wit = weet) 

  Man een kamer 
aan het witten 

 Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

237 Ekkes noar de jumbo, 
sjek hoalen 

 Ekkes = even Noar = naar 
Sjek = shag 
Hoalen = halen 

  Jumbo  Roken & alcohol 

238 Tir wir bekaant 
karneval! 

 Bekaant = bijna Tis = het is 
Wir = weer 
Karneval = 
carnaval 

  Verklede 
mensen 

 Feest & carnaval 

239 Euj moat 
Goei fiske gewist? 

 Euj = hé Moat = maat 
Goei = goed 
Gewist = geweest 

Fiske = feestje  Twee jongens 
liggen in een bos 
op de grond met 
een krat bier 
ernaast  

 Feest & carnaval 

240 Sjoert dan die simpele 
meens  
Die goat als koi-boi 
meej karnavaal 

 Sjoert = kijk 
Meens = man 
Meej = met 

Goat = gaat 
Koi-boi = cowboy 
Karnavaal = 
carnaval 

  Man verkleed als 
cowboy 

 Feest & carnaval 

241 Brabo’s be like 
Ut rooie menneke 

 Rooie = rode Ut = het Menneke = 
mannetje 

 Rood mannetje  Bekende 
Brabanders 

242 Hout op hout zaogt 
nie! 
 
 

Betekenis: twee van 
hetzelfde werkt niet 

 Zoagt = zaagt 
Nie = niet 

  Twee mannen in 
leren pakjes 

 Bevolkings-
groepen 
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Afb. Tekst Bijzonderheden talige 
uiting 

Lexicale 
verschijnselen 

Fonologische-
orthografische 
verschijnselen 

Morfo-
fonologische 
verschijnselen 

Morfo-
syntactische 
verschijnselen 

Beeld Bijzonderheden 
beeld 

Thema 

243 Beter schuin d’r in als 
recht d’r neffe 

 D’r = er 
D’r = er 
Neffe = naast 

   Speler van 
Willem II 

 Sport 

244 Hofjeskop! Standaardnederlands     Man met een 
kaal hoofd, maar 
een matje 
achterop z’n 
hoofd 

 Bevolkings-
groepen 

Tabel 9. Afbeelding 137 t/m 244. Bron: Tilburgers be like. 

 

Ieder beeld in tabel  9 heb ik toegekend aan één van de 18 thema’s. Tabel 10 geeft de verhouding weer van deze thema’s. Omdat er slechts twee talige 

uitingen in het Standaardnederlands waren, is er weinig verschil tussen de thema’s van de talige uitingen in het Standaardnederlands en de categoriën van 

de talige uitingen met dialectkenmerken. 

 

 

Thema Aantal 
afbeeldingen 

Percentage (n = 108) Cumulatief 
percentage 

Uitingen in 
Standaardnederlands, 
absoluut (n = 2) 

Uitingen met 
dialectkenmerken, 
absoluut (n = 106) 

Bevolkingsgroepen 12 11.11 % 11.11 % 1 11 

Roken & alcohol 12 11.11 % 22.22 % 0 12 

Uitdrukkingen & woordgrappen 12 11.11 % 33.33 % 0 12 

Overig 11 10.19 % 43.52 % 0 11 

Bekende Brabanders 8 7.41 % 50.93 % 0 8 

Familie & relatie 7 6.48 % 57.41 % 0 7 

Dieren 6 5.55 % 62.96 % 0 6 

Feest & carnaval 5 4.63 % 67.59 % 0 5 

Geld 5 4.63 % 72.22 % 0 5 

Menselijk lichaam 5 4.63 % 76.85 % 0 5 

Politie & politiek 5 4.63 % 81.48 % 0 5 

Bekende plaatsen & gelegenheden 4 3.7 % 85.18 % 1 4 
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Eten & drinken 4 3.7 % 88.88 % 0 4 

Media (televisie, film, computer) 3 2.78 % 91.66 % 0 3 

Sport 3 2.78 % 94.44 % 0 3 

Poep & pies 2 1.85 % 96.29 % 0 2 

Auto’s & autorijden 1 0.93 % 97.22 % 0 1 

Bekende personen overig 1 0.93 % 98.15 %  0 1 

Gebouwen & kunst 1 0.93 % 99.08 % 0 1 

Weer 1 0.93 % 100 % 0 1 

Kleding 0 0 % 100 % 0 0 

Totaal 108 100 % 100 % 2 106 

Tabel 10. Indeling thema’s afbeelding 137 t/m 244. Bron: Tilburgers be like.



 

 

5.5 Algemene resultaten 

In deze paragraaf bespreek ik de algemene resultaten van de vier Facebookpagina’s. In paragraaf 

5.5.1 bespreek ik de algemene indeling van de thema’s en in paragraaf 5.5.2 worden de talige 

kenmerken besproken: de lexicale verschijnselen, de fonologisch-orthografische verschijnselen, de 

morfo-fonologische verschijnselen en morfo-syntactische en syntactische verschijnselen. 

 

5.5.1 Indeling thema’s 

Na alle dubbel geplaatste beelden te hebben verwijderd, zijn van de 266 beelden in totaal 244 

beelden overgebleven. Deze beelden zijn ingedeeld in thema’s. 

Op de Facebookpagina Brabanders be like beslaan de thema’s ‘Uitdrukkingen & woordgrappen’ 

(35.29 %) en ‘Bekende Brabanders’ (19.61 %) 54.9 % van de beelden. Op de Facebookpagina 

Haarenaren be like zorgt het thema ‘Feest & carnaval’ voor 45 % van de beelden en samen met het 

thema ‘Bekende plaatsen & gelegenheden’ zorgen ze voor 80 % van de beelden. Op de 

Facebookpagina Bosschenaren be like zijn de thema’s ‘Bekende plaatsen & gelegenheden’ (26.15 %) 

en ‘Uitdrukkingen & woordgrappen’ (21.54 %) verantwoordelijk voor 47.69 % van de beelden. Het 

thema ‘Feest & carnaval’ volgt daarop met 7.69 % van de beelden. Op de Facebookpagina Tilburgers 

be like zijn de thema’s ‘Bevolkingsgroepen’ (11.11 %), ‘Roken & alcohol’ (11.11 %) en ‘Uitdrukkingen 

& woordgrappen’ het grootst: samen zorgen zij voor 33.33 % van de beelden. Het thema ‘Overig’ 

volgt met 10.19 % van de beelden en het thema ‘Bekende Brabanders’ met 7.41 % van de beelden. 

Deze vijf thema’s samen beslaan 50.93 %. Een kleine samenvatting hiervan is te zien in tabel 11. 

 

Brabanders be like Haarenaren be like Bosschenaren be like Tilburgers be like 

1. Uitdrukkingen & 
woordgrappen (35.29 %) 
2. Bekende Brabanders 
(19.61 %) 

1. Feest & carnaval (45 %) 
2. Bekende plaatsen & 
gelegenheden (35 %) 

1. Bekende plaatsen & 
gelegenheden (26.15 %) 
2. Uitdrukkingen & 
woordgrappen (21.54 %) 
3. Feest & carnaval (7.69 %) 

1. Bevolkingsgroepen (11.11 %) 
2. Roken & alcohol (11.11 %) 
3. Uitdrukkingen & woordgrappen 
(11.11 %) 

Tabel 11. Grootste thema’s op de vier Facebookpagina’s. 

 

De optelling van deze thema’s is zichtbaar in tabel 12. 

 

Thema Aantal 
afbeeldingen 
(absoluut) 

Percentage 
(n = 244) 

Cumulatief 
percentage 

Uitingen in 
Standaardnederlands, 
absoluut (n = 44) 

Uitingen met 
dialectkenmerken, 
absoluut (n = 198) 

Uitdrukkingen & 
woordgrappen 

44 18.03 % 18.03 % 4 40 

Bekende plaatsen & 
gelegenheden 

28 11.48 % 29.51 % 10 17 

Feest & carnaval 25 10.25 % 39.76 % 10 15 

Bekende Brabanders 20 8.2 % 47.96 % 5 15 

Roken & alcohol 17 6.97 % 54.93 % 1 16 
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Overig 15 6.15 % 61.08 % 2 13 

Eten & drinken 14 5.74 % 66.82 % 4 10 

Bevolkingsgroepen 14 5.74 % 72.56 % 1 13 

Politie & politiek 10 4.1 % 76.66 % 2 8 

Familie & relatie 8 3.28 % 79.94 % 0 8 

Dieren 7 2.87 % 82.81 % 0 7 

Geld 6 2.46 % 85.27 % 1 5 

Sport 6  2.46 % 87.73 % 1 5 

Gebouwen & kunst 5 2.05 % 89.78 % 1 3 

Media (televisie, film) 5 2.05 % 91.83 % 1 4 

Menselijk lichaam 5 2.05 % 93.88 % 0 5 

Auto’s & autorijden 5 2.05 % 95.93 % 0 5 

Bekende personen overig 4 1.64 % 97.57 % 1 3 

Poep & pies 3 1.23 % 98.8 % 0 3 

Weer 2 0.82 % 99.62 0 2 

Kleding 1 0.41 % 100 % 0 1 

Totaal 244 100 % 100 % 44 198 

Tabel 12. Indeling thema’s van alle 244 afbeeldingen. 

 

Het meest voorkomende thema in de beelden van de vier Facebookpagina’s is ‘Uitdrukkingen en 

woordgrappen’ (18.03 %), zoals te zien is in tabel 10. Daarna volgen het thema ‘Bekende plaatsen & 

gelegenheden’ (11.48 %) en het thema ‘Feest & carnaval’ (10.25 %). Het vierde thema is ‘Bekende 

Brabanders’ (8.2 %. Deze vier thema’s beslaan 47.96 % van de beelden. Daarna volgen ‘Roken & 

alcohol’ (6.97 %) en ook ‘Overig’ (6.15%): de beelden die niet specifiek in te delen waren bij een 

bepaald thema.  

De thema’s ‘Bekende plaatsen & gelegenheden’, ‘Feest & carnaval’ en ‘Eten & drinken’ bevatten naar 

verhouding veel talige uitingen in het Standaardnederlands. Dit komt mede doordat deze thema’s 

veel voorkomen op de Facebookpagina’s Haarenaren be like en Bosschenaren be like, waar ook veel 

talige uitingen in het Standaardnederlands zijn, zoals nog besproken wordt in 5.5.2. 

De thema’s ‘Uitdrukkingen & woordgrappen’, ‘Roken & alcohol’,‘Bevolkingsgroepen’, ‘Familie & 

relatie’ en ‘Dieren’ bevatten naar verhouding juist veel talige uitingen met dialectkenmerken. Dit 

komt mede doordat dit de grootste thema’s zijn op Tilburgers be like, waar de talige uitingen 

voornamelijk dialectkenmerken hebben, zoals nog besproken wordt in 5.5.2. 

 

5.5.2 Talige kenmerken 

Op de Facebookpagina Brabanders be like waren 13 talige uitingen (25.49 % van 51) in het 

Standaardnederlands en 38 talige uitingen (74.51 % van 51) hadden Brabantse dialectkenmerken. Op 

Haarenaren be like waren 9 talige uitingen (45 % van 20) in het Standaardnederlands en 11 talige 

uitingen (55 % van 20) hadden Brabantse dialectkenmerken. Op Bosschenaren be like waren 20 talige 

uitingen (30.7 % van 65) in Standaardnederlands en 43 talige uitingen (66.15 % van 65) met 

Brabantse dialectkenmerken. Op de Facebookpagina Tilburgers be like waren 2 talige uitingen (1.85 
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% van 108) Standaardnederlands en hadden 106 uitingen (98.15 % van 108) Brabantse 

dialectkenmerken. Van de 244 talige uitingen in totaal zijn 44 uitingen in het Standaardnederlands, 

dit is 18.03 %. 198 talige uitingen bevatten dialectkenmerken: dit is 81.15 %. Daarnaast waren er 2 

talige uitingen in het Engels, 0.82 %. De grote hoeveelheid talige uitingen met Brabantse 

dialectkenmerken wordt vooral veroorzaakt door de Facebookpagina Tilburgers be like. 

 

In het huidige onderzoek heb ik me met betrekking tot de kenmerken van de talige uitingen alleen 

gericht op de 198 talige uitingen met dialectkenmerken. In totaal waren de 198 talige uitingen samen 

goed voor 774 verschillende dialectkenmerken. Die 774 dialectkenmerken heb ik in de volgende 

paragrafen nader uitgelicht. Het totale aantal woorden van alle 198 talige uitingen met 

dialectkenmerken is 1460. 

 

5.5.2.1 Lexicale verschijnselen 

In de 198 talige uitingen komen veel Brabantse lexicale kenmerken voor. Zo verschijnt bijvoorbeeld 

12 keer ‘ge’ in plaats van ‘je’ of ‘jij’ en 19 keer ‘gij’ in plaats van ‘je’ of ‘jij’. De woorden ‘mee’ en 

‘meej’ in plaats van ‘met’ komen ook vaak voor in de talige uitingen, namelijk 15 keer. ‘Deh/déh/dèh’ 

in plaats van ‘dat’ komt 17 keer voor. ‘Euj’ in plaats van ‘hé’ of ‘hallo’ verschijnt 10 keer, het woord 

‘ekkes’ in plaats van ‘even’ ook 10 keer, ‘oe’ in plaats van ‘jouw’ of ‘je’ 9 keer,  ‘Wèh/wéh/weh/wè’ in 

plaats van ‘wat’ 10 keer en ‘jeh/ jeeehh’ in plaats van ‘ja’ verschijnt ook 9 keer. Dit is te zien in tabel 

13.  

 

(a) Pas op! Ge magt hier nie te hert raaie! (afb. 31) 

(b) Gezellig mee ons Maris filmpke kééken (afb. 145) 

(c) Ekkes lekker kwaaitongen (afb. 100) 

 

Verder zijn er lexicale verschijnselen afkomstig van bekende tv programma’s, zoals 1 keer ‘verrekte 

koekwaus’ en 1 keer ‘verrekte mongol’. Deze woorden staan bekend als vloekwoorden. Daarnaast 

worden Brabantse lexicale kenmerken ook gebruikt als woordgrap. Zoals 1 keer het Brabantse 

‘afgewerkt’, 1 keer ‘aanrijden’ en 1 keer ‘onder voetbal zitten’. Het Standaardnederlands kent deze 

woorden ook, maar met een andere betekenis. De beelden bij de talige uitingen spelen in op die 

betekenis in het Standaardnederlands. De voorkomende lexicale verschijnselen zijn op basis van 

woordsoorten genoteerd in tabel 13.  
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Van de 1460 woorden in de 198 talige uitingen met dialectkenmerken, bestaan in totaal 271 

woorden uit lexicale verschijnselen (18.56 % van 1460). 53 woorden daarvan zijn substantieven, 45 

woorden zijn adjectieven en bijwoorden, 44 woorden zijn werkwoorden, 78 woorden zijn 

voornaamwoorden, 23 woorden zijn preposities of prepositiezinnen en 28 woorden zijn 

tussenwerpsels. 

 

Substantieven (ook eigennamen, 
soortnamen) (n = 53) 

Adjectieven, bijwoorden (n = 45) 
 

Werkwoorden (n = 44) 

Appetjoek (idioot), 2x 

Bekske (kopje) 

Bels (België), 2x 

Berdao (Breda) 

Biens (benen) 

Bòske (baas) 

Box (broek) 

Builtje (zakje) 

Discodaansstablet (pilletje) 

Èèremoej (armoede) 

Èrpèl (aardappel), erreppel (aardappel) 

Houdoe (dag) 

Joekel (hond) 

Jong (kinderen) 

Jopen (borsten) 

Juin (ui) 

Kaaiband (stoep) 

Kiet (huis), 2x 

Koeft (misbaksel) 

Koppeint (hoofdpijn) 

Kwatsproat (onzin) 

Kwéék (mond) 

Kwibus (idioot), 2x 

Lèksteel (lolly) 

Leut (koffie) 

Maaium (regen) 

Meesch (man), mééns (persoon), meens 

(man) 

Mert (markt), 2x 

Natsjoak (kakker, bal) 

Nósterwééhk (Oisterwijk) 

Padôôg (idioot) 

Péérdezèèk (paardenpis) 

Plekhoar (smerig haar) 

Schoonma (schoonmoeder) 

Sjefke (man) 

Bekaant (bijna) 

Belaojtòffeld (gek) 

D’r (er), 2x 

Effe (even) 

Ekkes (even), 10x 

Gére (graag) 

Hoog (arrogant) 

Hoog (arrogant) 

Is (eens) 6 

Jofel (vrolijk) 

Kei (heel) 

Kwaai (vervelende) 

Meepesaants (straks), meepesant (straks) 

Mennis (menens) 

Mûûg (moe) 

Rooie (rode) 

Sjuust (juist) 

Skon (mooi), schon (mooi) 

Schone (mooie) 

Staaje (vaste) 

Subiet/sebiet (dadelijk), 3x 

Us (eens) 

Van egges (vanzelf) 

Vettige (smerige), 2x 

Zoft (zacht) 

 

 

 

 

Aanrijden (wegrijden) 

Afgewerkt (klaar met werken) 

Andaawe (duwen) 

Blieken (kijken) 

Bravouren (stoer doen) 

Bréllen (brullen) 

Gezeet (gezegd), gezeej (gezegd) 

Heet (heeft), hééj (heeft) 

Het (hebt) 

Kwaaitongen (roddelen) 

Lait men op (neem mij mee) 

Leute (drinken) 

Lörreke (lurken) 

Mauwen (zeuren) 

Naaien (weggaan), naait (stop) 

Shuurt (kijk), 3x 

Sjoert (kijk), 2x 

Spauw (spuug) 

Spauwen (overgeven) 

Stôote (duwen) 

Taassuh (stapelen) 

Tuffen (spugen) 

Utsloan (uitkramen) 

Vat (pak), 2x 

vatten (pakken) 

Wies (weet) 

Woar (was) 

Zee (zeg) 

Zéé (zegt) 

Zee/zéé (ben), 2x 

Zeej (zegt), 2x 

Zeeje (zeggen), 2x 

Zééke (plassen) 

Zékt (plast) 
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Sjekportemeneej (shagbuil, shag etui) 

Slaaj (sla) 

Snuffert (gezicht) 

Táátoh (tatoeage) 

Thebes (gezicht) 

Wout (politie-agent), 2x 

Woutekiet (politiebureau) 

Zèèk (pis) 

Zure (chagrijn) 

 

 

Voornaamwoorden (n = 78) Prepositie, prepositiezinnen (n = 23) Tussenwerpsels (n = 28) 
Dees (dit) 

Deh/déh/dèh (dat), 17x 

Ge/gij (je/jij), 31x 

Gullie (jullie) 

Men/mén (mij), 5x 

Oe (jouw/je), 9x 

oe eigen/eige (jezelf), 2x 

Oewe (je, bezittelijk) 

Oewen (je) 

Wèh/wéh/weh/wè (wat), 10x 

Eut de frut (uit de war) 

Intèts (op tijd) 

Meej/mee/me (met), 15x 

Neffe (naast) 

Onder voetbal zitten (op voetbal zitten) 

Op de eier (eieren eten) 

Op sjanternèl (op pad) 

Te heuj (in de tabak) 

Van swirskaante (aan beide kanten) 

 

 

Euj (hé), 10x 

Jeh/ jeeehh (ja), 9x 

Nèh/néh /neh (nee), 4x 

Nondeju (verdomme), godnondeju 

(godverdomme) 

Verrek (jeetje) 

Verrekte koekwaus (ontzettende idioot)  

Verrekte mongol (ontzettende idioot) 

Tabel 13. Lexicale verschijnselen 

 

 

5.5.2.2 Fonologisch-orthografische verschijnselen 

Naast lexicale verschijnselen, zijn de fonologisch-orthografische verschijnselen ook goed 

vertegenwoordigd in de 198 talige uitingen met dialectkenmerken. Zo wordt /-en/ 9 keer vervangen 

door /-uh/, 20 keer wordt /ao/  geschreven in plaats van /aa/, 68 keer /oa/ in plaats van /aa/ en 18 

keer /e/ of /ee/ in plaats van /ei/ of /ij/. 

 

(d) Nee jonguh, nie van België! (afb. 18) 

(e) Woar dient da ding eigk vur? (afb. 92) 

 

Ook is er in de 198 talige uitingen sprake van 44 fonologische samentrekkingen, zoals 6 keer ‘das’ of 

‘da’s’ in plaats van ‘dat is’, 2 keer ‘tis’ in plaats van ‘het is ’ en 1 keer ‘ak’ in plaats van ‘als ik’. 

Daarnaast is er 40 keer sprake van t-deletie op het eind van een syllabe, bij bijvoorbeeld ‘wasse’ in 

plaats van ‘wassen’. 

 

(f) Bet ie ak m aaij? (afb. 113) 
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In tabel 14 zijn alle 371 fonologisch-orthografische verschijnselen opgenomen. 256 fonologisch-

orthografisch verschijnselen hebben betrekking op klankvariatie van vocalen en diftongen. 2 

verschijnselen hebben betrekking op klankvariatie van consonanten. Verder zijn er in de talige 

uitingen 43 fonologische samentrekkingen te vinden, 65 keer is er sprake van deletie en 4 keer is er 

sprake van verdubbeling/toevoeging. In de categorie ‘verdubbeling/toevoeging’ is twee keer sprake 

van een geschreven svarabhaktivocaal. Bij zowel het woord ‘hèllepe’ als het woord ‘keerek’ in het 

Standaardnederlands wordt de svarabhaktivocaal (de ingevoegde sjwa, de stomme e) door bijna 

iedereen uitgesproken, maar nooit gespeld. Svarabhakti is een proces waarmee een stomme e wordt 

ingevoegd tussen twee medeklinkers die niet naast elkaar mogen staan (van Oostendorp 1996). In 

deze twee talige uitingen wordt deze svarabhaktivocaal of sjwa wel geschreven. 

 

De vrije spelling op de verschillende Facebookpagina’s en in de verschillende talige uitingen is 

opvallend, zoals bij bijvoorbeeld kuukske-quekske, shuurt-sjoert en hert-herd. 

 

 

Klankvariatie vocalen, 
diftongen (n = 256) 

Klankvariatie 
consonanten  
(n =  2) 

Samentrekking (n 
= 44) 

Deletie (n = 65) Verdubbeling, 
toevoeging 
(n = 4) 

/a/ = /aa/, 3x 
/aa/ = /a/, 24x 
/aa/ = /ou/ 
/aai/ = /ei/ of /ij/, 3x 
/aaij/ = /aai/ 
/aauw/ = /auw/ 
/ao/ = /aa/, 20x 
/e/ = /a/, 6x 
/e/ = /aa/ 
/e/ = /ai/ van Craig 
/e/ = /ee/, 2x 
/e/ = /i/ 
/e/ = /o/ 
/e/ of /ee/ of /éé/ = /ei/ of /ij/, 18x 
/ee/ = /a/ van David 
/èè/, /éé/, /êe/ = /ee/, 3x 
/ei/ = /i/, 2x 
/ei/ = /ij/ 
/eijj/ = /ei/ 
/eu/ = /oo/ 
/eu/ = /ui/, 2x 
/eu/ van veul = /ee/ van spelen, 2x 
/eu/ van veul = /ee/ van veel, 2x 
/eu/ van veur = /o/, 5x 
/i/ = /ee/ van weer, 3x 
/i/ = /ee/ van weet, 9x 
/i/ = /ei/ 
/i/ = /ij/ in lelijk 
/ie/ = /i/, 2x 
/ie/ = /ij/ of /ei/, 5x 
/ie/ = /ee/,  
/ij/ = /ieuw/ 
/k/ = /ch/ of /g/ 2x 
/n/  = een 
/ne/ = /na/ 
/ö/  = /ui/, 2x 
/o/ = /a/ 

/w/ = /d/ (schouwers) 
/s/ = /ts/  (prissentoasie, 
plizie) 

Aakum = als ik ‘m  
Aatij = altijd 
Agge = als je 
Ak = als ik 
Als = as 
As = als 
Assie = als hij 
Bettie = bijt hij 
Das/da’s = dat is, 6x 
Degge = dat je 
Dès = dat is, 3x 
Eigk = eigenlijk 
Ha’k = had ik 
Himmôl = helemaal 
Himoal = helemaal 
Hoeist = hoe is het 
Ist = is het 
Kmoet = ik moet 
K-zee = ik ben 
N’oap = een aap 
Naaitum = naai ‘m 
Nooïg = nodig, 
Plizie = politie 
Tis = het is, 3x 
Tonnie = toch niet 
Vant = van het 
Vreettie = vreet hij 
Wan = wat een 
Wanne = wat een 
Wannu = wat een 
Wasda = wat is dat 
Wennun = wat een 
Werklik = werkelijk 
Wes = wat is  
Zèlde = zelfde 

N-deletie eind van 
syllabe: 6x 
 
T-deletie eind syllabe: 
40x 
 
H-deletie begin syllabe: 
18x 
 
 
K = ik 

W-toevoeging eind 
van syllabe: 2x 
 
Hèllepe (helpen) 
Keerek (kerk) 
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/o/ = /aa/ 
/o/ = /oe/ 
/oô/ = /ooi/ 
/o/ = /oo/ van rood, 8x 
/ö/ = /u/ 
/o/ = /ui/ 
/oa/ = /aa/, 68x 
/oi/ = /ooi/, 2x 
/oi/ = /ow/ van het Engelse cow 
/oi/ = /oy/ van het Engelse boy 
/oo/ of /ôo/ = /o/ van over, 5 
/ou/ = /uu/ 
/s/ = /c/ 
/she/ = /sha/ 
/u/ = /oo/ in voor of rond, 7x 
/u/ = /ij/ in eigenlijk 
/uh/ = /en/, 9x 
/un/ = een, 7x 
/uu/ = /oe/, 4x 
/uu/ = /ui/, 
/úú/ van dúúr = /o/ van door 

Tabel 14. Fonologisch-orthografische verschijnselen 

 

5.5.2.3 Morfo-fonologische verschijnselen 

Morfo-fonologische verschijnselen komen als dialectkenmerken minder vaak voor in de talige 

uitingen dan de lexicale en fonologisch-orthografische verschijnselen, namelijk maar 48 keer. Een 

voorbeeld van een Brabants morfo-fonologisch verschijnsel is het suffix –ske en –ke voor 

diminutiefvormen enkelvoud en –skes en –kes voor diminutiefvormen meervoud. In de 198 talige 

uitingen komt 22 keer het suffix –ke(s) voor (bafke, bloempkes, bollekes, boske, engelke, filmpke, 

fiske, kroske, kwartiereke, menneke 3x, pilske, sjefke, snuupkes, uurke, vloeikes, vrouwke 4x, zonneke) 

en 12 keer het suffix –ske(s) (afdakske, bekske, blokske, clubske, huispakske, jungske, kuukske, 

Royske, quekske, quukske, stukske, weekske).  Zoals ik besproken heb in paragraaf 2.9 wordt het 

suffix –ske vaak hypercorrect gebruikt. In de 198 talige uitingen die ik bekeken heb, komt dat twee 

keer voor, namelijk bij de woorden ‘clubske’ en ‘Royske’.  

 

(g) Lekker pilske vatten! (afb. 50) 

(h) Vruuger! Toen we de bollekes nog bei d’n baaker hoalde in plots van d’n aantillen (afb. 181) 

 

Een ander morfo-fonologisch verschijnsel is een bijzondere meervoudsvorm van een substantief. Er is 

3 keer sprake van een afwijkende meervoudsvorm: eier (eieren), meens (mensen), goaluh (goals). 

Één keer is er sprake van een afwijkende enkelvoudsvorm: jong (jongen). 

Bij de werkwoorden wordt 6 keer een extra –t geplakt aan een imperatief: komt, naait, kijkt, heurt, 

lopt, kèkt. 2 keer is er een extra –t bij een finiet werkwoord in de tweede persoon enkelvoud, dat 

normaal onregelmatig vervoegd worden (ge magt, ge meugt) en 1 keer is er sprake van een extra –t 

bij een finiet werkwoord in de derde persoon enkelvoud, dat normaal onregelmatig vervoegd wordt 
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(ist). 1 keer ontbreekt juist de –t bij een finiet werkwoord in de twee persoon enkelvoud: vèn in 

plaats van ‘vindt’. 4 keer ontbreekt de –t bij een finiet werkwoord in de derde persoon enkelvoud: 

hee en 2 keer hééj in plaats van ‘heeft’ en doe in plaats van ‘doet’. 

 

5.5.2.4 Morfo-syntactische en syntactische verschijnselen 

Als laatste categorie heb ik de morfo-syntactische verschijnselen genoteerd. Ook deze verschijnselen 

kwamen minder vaak voor dan de lexicale en fonologisch-orthografische verschijnselen, namelijk 84 

keer. Tot de morfo-syntactische verschijnselen behoren gegrammaticaliseerde fonologische 

samentrekkingen als ‘hedde’, dubbele subjecten, dubbele negatie, dubbele voltooid deelwoorden en 

dubbele voegwoorden. Daarnaast behoren ook de vervoegde lidwoorden, voornaamwoorden en 

adjectieven tot de morfo-syntactische verschijnselen. 

 

Gegrammaticaliseerde fonologische samentrekkingen in de tweede persoon enkelvoud kwamen 17 

keer voor: bende (ben je), hedde (heb je, 2x), kiekte (kijk je), kunde (kun je), mende (meen je), minde 

(meen je), moete (moet je, 2x), motte (moet je), vuulde (voel je), witte (weet je, 4x), woarde (was je), 

zedde (zei je).  

 Het dubbel subject in de tweede persoon enkelvoud kwam relatief vaak voor in de talige uitingen 

met dialectkenmerken, namelijk 19 keer:  bende gij (ben jij, 3x), doede gij (doe jij, 2x), goade gij (ga 

jij, 2x), hedde gij (heb jij, 4x), luste gij (lust jij), moete gij (moet jij, 2x), wilde gij (wil jij, 2x), witte 

gij/gei (weet jij, 3x). 

Ook was er in de talige uitingen 2 keer sprake van dubbele negatie – oit noit nie, nôot nie - en 2 keer 

van een dubbel voltooid werkwoord: gezeet gehad (gezegd). Daarnaast ontbreekt één keer het 

lidwoord en één keer ontbreekt de persoonsvorm. 

 

(i) Van wie bende gij d’r ene? (afb. 105)  

(j) Leute gij! Áánders leerde ’t nôot nie (afb. 201) 

(k) hedde gij deh gezeet gehad? (afb. 150) 

 

Een ander morfo-fonologisch verschijnsel is de verbuiging van lidwoorden en bezittelijke 

voornaamwoorden, zoals het mannelijk lidwoord ‘unne’. Dit komt 5 keer voor: unne appetjoek, unne 

box, unne dik wèf, unne Tilbörger, unne tatta. Zoals gezegd is ‘unne’ het mannelijk onbepaald 

lidwoord en ‘un’ het vrouwelijk onbepaald lidwoord. Bij ‘unne dik wèf’ is er dus sprake van 

hypercorrect gebruik, dit zou volgens de dialectgrammatica ‘un dik wèf’ moeten zijn. Ook ‘inne’ komt 

2 keer voor met de betekenis ‘eentje’. 13 keer verschijnt het bepaald lidwoord ‘d’n’ in plaats van ‘de’, 
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twee keer ‘den’ in plaats van ‘de’ en één keer ‘’n den’ in plaats van een. ‘D’n krant’ is hypercorrect. 

Daarnaast verschijnen ‘innigste’ en ‘êenegste’ in plaats van ‘enige’.  

Het mannelijk bezittelijk voornaamwoord ‘munne’, ‘menne’ en ‘men’n’ verschijnt 3 keer: menne 

schoonma, munne mens, munne sjaal, munne stembiljet, mèn’n zéék. ‘Mens’, ‘sjaal’ en ‘zéék’ zijn 

mannelijk; hiervoor klopt de vervoeging. ‘Stembiljet’ is echter onzijdig en ‘schoonma’ is vrouwelijk, 

dus is hier opnieuw van sprake van hypercorrect dialectgebruik. 

Het voornaamwoord ‘ginne’ komt 6 keer voor: ginne prei, ginne kandiekrush, ginne kwats proat, 

ginne brug, ginne koogels, ginne pijp tabak. ‘Kwats proat’ en ‘tabak’ is mannelijk, dus dit klopt. 

‘Koogels’ is echter meervoud en ‘brug’ en ‘prei’ is vrouwelijk, waardoor er sprake is van hyperdialect. 

Daarnaast verschijnen 10 voornaamwoorden met substantieven: dezen bal, jouwen kop, zóhne 

magere spriet, zunne keel, wennun aorige, dur schoen, dieje renovatie, dieje meens, wanne gek, 

wannu boer. ‘Keel’ is vrouwelijk, dus is het voornaamwoord ‘zunne’ hyperdialect. 

 

(l) Blokske van zöhne magere spriet is zèlde as grôte jopen op unne dik wèf (afb. 188) 

 

Ook adjectieven die hun uitgang verliezen in de meervoudsvorm of de vrouwelijke vorm zijn morfo-

syntactische verschijnselen. Hiervan is 2 keer sprake: rooi (rooi rizla vloeikes), klèèn (klèèn mannen). 

‘Rooi’ en ‘klèèn’ zijn hier sjwa-loze adjectiefvormen door de meervoudsvorm van het substantief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

6 INTERPRETATIE RESULTATEN 

 

In het huidige hoofdstuk interpreteer ik de resultaten uit het vijfde hoofdstuk. Bij de interpretatie 

van de data die ik verzameld heb vanaf de vier Facebookpagina’s, heb ik me laten leiden door de data 

zelf, om door middel daarvan de onderzoeksvraag en de vier deelvragen te beantwoorden die ik 

vooraf gesteld heb. Ik heb willen onderzoeken welke effecten sociale media als elementen van 

globalisering hebben op de uiting van regionale of lokale taal en de (re)constructie van een regionaal 

of lokaal imago. In paragraaf 6.1, 6.2 en 6.3 beantwoord ik de vier deelvragen. In paragraaf 6.4 

beantwoord ik de onderzoeksvraag van het huidige onderzoek.  

 

6.1 Indeling thema’s 

Door middel van de indeling van de beelden in verschillende thema’s kan ik de derde deelvraag uit 

het huidige onderzoek beantwoorden, namelijk: Wat zijn de visuele kenmerken van de beelden en in 

welke thema’s zijn de beelden te classificeren? 

Het meest voorkomende thema in de beelden van de vier Facebookpagina’s is ‘Uitdrukkingen en 

woordgrappen’ (18.03 %). Daarna volgen de 4 thema’s ‘Bekende plaatsen & gelegenheden’ (11.48 

%), ‘Feest & carnaval’ (10.25 %), ‘Bekende Brabanders’ (8.2 %), ‘Roken & alcohol’ (6.97 %). Dit houdt 

in dat Brabanders op deze Facebookpagina’s reflecteren op hun imago door middel van beelden met 

teksten die voornamelijk betrekking hebben op taal, ruimte, tradities, beroemdheden en gewoonten. 

Op deze manier zouden zij een Brabantse, Haarense, Bossche of Tilburgse identiteit kunnen laten 

zien die zij zelf ervaren als het ‘Brabants-zijn’, of laten zij juist een Brabantse, Haarense, Bossche of 

Tilburgse identiteit zien, waarvan zij dénken dat andere mensen deze identiteit aan hen toekennen. 

In het huidige onderzoek ga ik op basis van de data uit van het eerste: ik ga uit van een subjectieve 

beleving van het ‘Brabants-zijn’ van de Brabanders zelf. Op de Facebookpagina’s zijn namelijk 

beelden te vinden, waarmee mensen van buiten de stad of het dorp niets kunnen. Een voorbeeld 

daarvan is afbeelding 73. Als je niet uit Den Bosch komt of in Den Bosch woont, weet je waarschijnlijk 

niet wie of wat Knillis is. Ook afbeelding 234 is daarvoor een goed voorbeeld: als je niet uit Tilburg 

komt of in Tilburg woont, weet je waarschijnlijk niet wat dat huis op een rotonde doet. 

 

De resultaten van de indeling van deze thema’s in het huidige onderzoek kan ik vergelijken met de 

kenmerken van de Brabantse identiteit, zoals deze geformuleerd zijn in het theoretisch kader, op 

basis van een onderzoek van het PON (Verkaar et al. 2006). Het PON onderscheidt drie belangrijke 

elementen in de door Brabanders beleefde identiteit: verbondenheid met de ruimte 

(natuurgebieden tot stedelijke landschappen), sociale binding (gezelligheid, gastvrijheid, familie, etc.) 
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en verbondenheid met de cultuur en de taal (het spreken met een zachte g, tot het vieren van 

carnaval en het eten van worstenbroodjes) (Verkaar et al. 2006). Deze drie elementen zijn op veel 

punten te vergelijken met de 5 belangrijkste thema’s die in het huidige onderzoek naar voren komen. 

‘Bekende plaatsen & gelegenheden’ laat verbondenheid met de ruimte zien. ‘Uitdrukkingen & 

woordgrappen’, ‘Feest & carnaval’ en ‘Bekende Brabanders’ laten verbondenheid met de cultuur en 

de taal zien. ‘Feest & carnaval’ en ‘Roken & alcohol’ laten sociale binding zien. 

Driesser (2013) benadrukte netwerken, innovatie en dynamiek, high tech & high touch, creativiteit en 

de verbinding tussen stad en platteland als de vijf elementen die volgens hem lijken te horen bij de 

huidige Noord-Brabantse identiteit. Dit komt echter niet overeen met de thema’s die naar voren 

komen op de vier Facebookpagina’s in dit onderzoek. 

 

6.2 Talige kenmerken 

Middels de resultaten van de 774 dialectkenmerken in de 198 talige uitingen, kunnen de eerste en de 

tweede deelvraag beantwoord worden, namelijk: Wat zijn de talige kenmerken van de teksten bij de 

beelden op de X-be-like Facebookpagina’s op lexicaal, fonologisch, morfologisch en syntactisch 

niveau? En: Worden bepaalde talige kenmerken gebruikt voor de teksten om een stereotype en 

parodiërend karakter extra te benadrukken? Tevens kan ik de resultaten van de verzamelde talige 

kenmerken in het huidige onderzoek vergelijken met de uitkomsten van Taeldeman (2008) en 

Swanenberg & Meulepas (2011), zoals besproken in het theoretisch kader.  

 

In het huidige onderzoek zijn in 198 talige uitingen, bestaande uit 1460 woorden in totaal, 774 

verschillende dialectkenmerken gevonden. Ik bespreek in deze paragraaf de meest voorkomende 

dialectkenmerken, die dus typerend gevonden kunnen worden voor het dialectgebruik op de vier 

Facebookpagina’s. De 271 gevonden lexicale verschijnselen verschenen vooral bij de 

voornaamwoorden (a), substantieven (b), adjectieven/bijwoorden (c) en werkwoorden (d).  

 

(a) Luste gij un quukske jong? (afb. 112) 

(b) Heddegy unne nijen box? (afb. 47) 

(c) Hij wilde alleen ekkes kijken (afb. 136) 

(d) Ben net aangereden (afb. 13)  

 

De betekenissen van de lexicale verschijnselen kende ik zelf of heb ik in mijn Brabantse omgeving 

nagevraagd. Één lexicaal verschijnsel kon echter moeilijk verklaard worden: ‘koeft’ (e).   
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(e) Déh noemen ze kunst Unne grotte koeft déh ist (afb. 234) 

 

Uit de talige context is op te maken dat het een pejoratief substantief is; een substantief met een 

negatieve connotatie. Het gaat over een kunstwerk dat in Tilburg op een rotonde is geplaatst: een 

ronddraaiend huis. Het heeft de gemeente veel geld gekost en de meeste Tilburgers vinden het 

geldverspilling en een aanfluiting. Reacties op het beeld op de Facebookpagina Tilburgers be like 

laten zien dat sommige lezers het woord niet kennen: “Wat betekent koeft eigenlijk Ik ben geboren 

en getogen in tilburg maar dat woord heb ik nog nooit gehoord · 14 februari om 8:45”. Verder zijn er 

nog reacties geplaatst als: “Tis gin koeft mar unne groote bout” · 13 februari om 21:00, “Inderdaad 

unne bout !!” · 13 februari om 20:57. Een ‘bout’ is iets dat waardeloos is. 

Uit een internetbron (FOK! 2006) blijkt dat ‘koeft’ gebruikt kan worden als adjectief, met de 

betekenis ‘verneukt’, of als substantief, met de betekenis ‘sukkel’ of ‘knurft’. In de huidige context 

echter, past dit niet. Uit andere internetbronnen blijkt tevens dat ‘koeft’ een substantief is 

(Partyflock 2007, Marokko Community 2013). Het lijken persoonstyperingen te zijn. Met de context 

van afbeelding 234 in het achterhoofd lijkt ‘koeft’ iets te betekenen als ‘misbaksel’. 

 

In de talige uitingen zijn daarnaast 371 fonologisch-orthografische verschijnselen gevonden. Deze 

verschijnselen hadden voornamelijk betrekking op klankvariatie van vocalen en diftongen (f), 

fonologische samentrekkingen (g) en deletie (h).  

 

(f) Dan maar bij ons Wil sloapen (afb. 147) 

(g) Wasda, unne tatta??? (afb. 9) 

(h) Nee jonguh, nie van België! (afb. 18) 

 

De 198 talige uitingen waren goed voor 48 morfo-fonologische verschijnselen, die voornamelijk 

betrekking hadden op de diminutiefsuffixen –ske(s) en –ke(s) , waarvan twee keer hypercorrect (i, j). 

 

(i) De velden bij ons clubske (afb. 70) 

(j) Ekkes een huispakske halen bij ons Royske! (afb. 176) 

 

Tevens zijn er 84 morfo-syntactische verschijnselen, die voornamelijk bestonden uit 

gegrammaticaliseerde fonologische samentrekkingen (k), dubbele subjecten (l) en verbogen 

lidwoorden en naamwoorden. 
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(k) daornao motte meej staaje regelmaot aon den pèèp blève zuigen (afb. 190) 

(l) Witte gij de Sint-Jan? (afb. 79) 

 

De gevonden dialectkenmerken in de 198 talige uitingen in het huidige onderzoek komen overeen 

met sommige kenmerken die Taeldeman (2008) en Swanenberg & Meulepas (2011) ook vonden in 

hun data. Taeldeman (2008) bespreekt het suffix –ke, wat ook in de huidige data voorkomt, net als 

flexie in adnominale woorden, het persoonlijk voornaamwoord ge en gij, subjectverdubbeling en 

dubbele negatie. Tevens zijn er kenmerken die Taeldeman (2008) bespreekt, die niet voorkomen in 

de huidige data: ‘DAT’ als expletieve complementeerder en VOOR/VAN in beknopte bijzinnen. 

Swanenberg & Meulepas (2011) bespreken in hun onderzoek de kenmerken /ie/ in plaats van /ij/, T-

deletie bij woorden als ‘dat’, ‘wat’ en ‘niet’, ‘kei’ met de betekenis ‘heel erg’, het suffix –ke, 

meervoudsvorm door –er en vloek- en scheldwoorden, die ook voorkomen in de huidige data. De 

andere kenmerken die Swanenberg & Meulepas (2011) bespreken komen in de huidige data niet 

voor; prepositie ‘van’ in plaats van ‘af’, achteropplaatsing van een zinsdeel, ‘als’ bij de vergrotende 

trap, ontbreken van het lidwoord en de vervoeging van Engelse woorden. 

 

De verdeling en verhouding van de 774 dialectkenmerken is genoteerd in tabel 13. 

 

Dialectkenmerken (n = 774) Absoluut aantal Percentage van totaal (n = 774) 

Lexicale verschijnselen 271 35.01 % 

Fonologisch-orthografische verschijnselen 371 47.93 % 

Morfo-fonologische verschijnselen 48 6.2 % 

Morfo-syntactische verschijnselen 84 10.85 % 

Totaal 774 100 % 

Tabel 13. Verdeling en verhouding dialectkenmerken. 

 

Opvallend is dat er voornamelijk gebruikt gemaakt wordt van lexicale verschijnselen en fonologisch-

orthografische verschijnselen, om een Brabants ‘tintje’ aan de talige uitingen te geven. Deze 

verschijnselen zijn het meest toegankelijk voor mensen die niet echt een Brabants dialect spreken, 

maar een tussenvorm daarvan. Zoals besproken in paragraaf 2.4 lijkt de taalsituatie onder jongeren 

in Noord-Brabant momenteel een diaglossie: een continuüm van tussenvormen. Deze tussenvormen 

bevinden zich tussen het lokaal dialect en de standaardtaal. De ene tussenvorm lijkt meer op een 

regionaal dialect, terwijl de andere tussenvorm meer op een algemene Nederlandse omgangstaal 

met een regionaal accent lijkt. Op de vier Facebookpagina’s is sprake van een tussenvorm met 

secundaire dialectkenmerken. Taeldeman (2008, p. 40) beschrijft zulke kenmerken als volgt: 

“bestrijken gemiddeld al grotere gebieden (typisch voor een regio), vallen minder op maar behoren 

doorgaans toch tot de bewuste dialectkennis van de regiobewoners (en de ruimere omgeving). 
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Binnen het dialectgebied zijn ze vrij stabiel maar ze sneuvelen doorgaans wanneer gekozen wordt 

voor een ‘hogere’ niet-DIA-variëteit”. Hagen (1987, zoals geciteerd in Swanenberg & van Hout 2013) 

spreekt ook over een tussenliggende variëteit, zonder primaire kenmerken, maar met secundaire 

kenmerken. Ook deze variëteiten kunnen variëren van lokaal tot regionaal.  

Daarnaast is opvallend dat de dialectkenmerken in sommige gevallen hypercorrect gebruikt worden: 

twee keer bij het suffix –ske (clubske, Royske) en een aantal keer bij lidwoorden en naamwoorden 

(unne dik wèf, menne schoonma). Het gebruik van deze kenmerken is grammaticaal onjuist voor het 

Brabants dialect, maar wordt in deze talige uitingen hypercorrect gebruikt. Deze kenmerken zijn 

opvallend Brabants, wat voor deze Facebookpagina’s belangrijk is. Zulke kenmerken komen vaak 

voor bij sprekers die het dialect niet als moedertaal beheersen, maar incompleet verworven hebben.  

Er is dus soms sprake van hyperdialect, zoals besproken in paragraaf 2.4. 

 

De spelling van sommige woorden is per talige uiting verschillend: zo is er in de talige uitingen 

bijvoorbeeld ‘mee’, ‘mé’, ‘meej’ én ‘me’ te vinde voor het woordje ‘met’, ‘gaon’ en ‘goan’ voor ‘gaan’ 

en ‘quekske’ en ‘kuukske’ voor ‘koekje’. Nala Mohammed, oprichtster van Haarenaren be like, gaf al 

aan dat ze niet altijd weten of de spelling ‘goed’ is, maar dat het toch meer om de grap gaat (N. 

Mohammed, persoonlijke mededeling, 10 april 2014). Shaw (2008) gaf al aan dat in de zone van het 

internet zowel standaard spelling, als niet-standaard spelling wordt toegestaan. Deze spelling kan 

gebruikt worden voor het construeren van een identiteit. Er is op de Facebookpagina’s sprake van 

verschillende soorten spelling uit de verschillende categorieën die Shaw (2008) classificeerde. Zo is er 

sprake van expressieve herspelling (m), representatie van gesproken vormen (n) en regularisatie van 

onregelmatige spelling (o). 

 

(m) Deh word goddome goei aovondje jeeeehh (afb. 195) 

(n) Wa zedde nou? (afb. 25) 

(o) Prissentêert us un kuukske! (afb. 174) 

 

Door deze vormen van spelling laat de schrijver volgens Shaw (2008) niet alleen een personage zien, 

maar verraadt hij of zij ook de eigen gesproken taal, door bepaalde fonologische representaties. 
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6.3 Brabantse identiteit 

Door de analyse van de visuele kenmerken en de linguïstische kenmerken kan de vierde deelvraag 

beantwoord worden: Welk imago wordt middels de verschillende linguïstische en visuele kenmerken 

geconstrueerd?  

Ik ga er op basis van de data vanuit dat de linguïstische kenmerken en de visuele kenmerken geen 

verband hebben. Het komt namelijk in paragraaf 5.5.1 al naar voren dat de thema’s ‘Bekende 

plaatsen & gelegenheden’, ‘Feest & carnaval’ en ‘Eten & drinken’ naar verhouding veel talige uitingen 

in het Standaardnederlands bevatten, mede doordat deze thema’s veel voorkomen op de 

Facebookpagina’s Haarenaren be like en Bosschenaren be like, waar ook veel talige uitingen in het 

Standaardnederlands zijn. In paragraaf 5.5.2 geef ik aan dat 45 % van de talige uitingen op 

Haarenaren be like in het Standaardnederlands is en 30.7 % van de talige uitingen op Bosschenaren 

be like. Andersom geldt dit voor de thema’s ‘Uitdrukkingen & woordgrappen’, ‘Roken & alcohol’, 

‘Bevolkingsgroepen’, ‘Familie & relatie’ en ‘Dieren’. Deze bevatten naar verhouding juist veel talige 

uitingen met dialectkenmerken, mede doordat dit de grootste thema’s zijn op Tilburgers be like, 

waar de talige uitingen voornamelijk dialectkenmerken hebben. 98.15 % van de talige uitingen op 

Tilburgers be like bevat namelijk dialectkenmerken. Ik ga er dus van uit dat de talige uitingen in het 

Standaardnederlands of de talige uitingen met dialectkenmerken afhankelijk zijn van de 

Facebookpagina waarop ze verschijnen, maar niet afhankelijk van het thema. 

Doordat de beelden zo herkenbaar zijn voor de bezoekers van de Facebookpagina’s, kan dit leiden 

tot een gemeenschappelijk gevoel: een gezamenlijk gevoelde identiteit. Het gaat om thema’s, 

plaatsen, situaties en uitdrukkingen die de bezoekers van de Facebookpagina’s herkennen. Dingen 

die de bezoekers typisch vinden voor dat betreffende dorp of die betreffende stap. 

Vandekerckhove (2009) constateerde in haar data dat de tieners door middel van dialectkenmerken 

uiting geven aan hun gemeenschappelijke lokale verankering. Ook dit creëert een gezamenlijk 

gevoel. Op deze manier wordt op de Facebookpagina’s zowel door visuele kenmerken, als door 

linguïstische kenmerken een gezamenlijke identiteit gecreëerd en gevoeld. Dit komt overeen met de 

gedachte van Slegers (2013): mensen bepalen zelf wat hun identiteit is. Zij eigenen zich een identiteit 

toe en dragen deze identiteit uit. 

6.4 De effecten van Facebook op de uiting van de Brabantse taal en het Brabantse imago 

Door de beantwoording van de vier deelvragen in paragraaf 6.2, 6.2 en 6.3 kan ik de centrale 

onderzoeksvraag van het huidige onderzoek beantwoorden, namelijk: Welke effecten hebben sociale 

media als elementen van globalisering op de uiting van regionale of lokale taal en de (re)constructie 

van een regionaal of lokaal imago?  
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Er kan geconcludeerd worden dat de sociale media in dit onderzoek, de vier Facebookpagina’s, deels 

gebruikt worden om de regionale taal te uiten. Het is geen zuiver dialect dat op de Facebookpagina’s 

te vinden is, maar een tussenvorm ervan, met verschillende dialectkenmerken. Deze dialect-

kenmerken worden in talige uitingen gebruikt om de uitingen herkenbaar te maken voor bezoekers 

van de Facebookpagina’s en om het gevoel van een gezamenlijke identiteit op te wekken. Dit geldt 

tevens voor de beelden. Deze worden gebruikt om een identiteit neer te zetten: de beelden drukken 

situaties, plaatsen, uitdrukkingen en thema’s uit die door de bezoekers van de Facebookpagina’s 

worden herkend en erkend. De bezoekers kunnen zich hiermee vergelijken, zich inleven en 

herkennen het uit hun omgeving. Deze visuele kenmerken zorgen ook voor een gecreëerde identiteit 

waar de bezoekers van de Facebookpagina’s zich gezamenlijk bij thuis voelen.  
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7 DISCUSSIE 

 

In het huidige onderzoek is er een aantal discutabele punten, waar ik een kanttekening bij wil maken. 

De Facebookpagina’s zijn opgericht door mensen, die automatisch de beheerders zijn van deze 

pagina’s. Zij zijn degene die de content plaatsen en die dus de inhoud bepalen. Lezers kunnen hun 

eigen beelden insturen, maar wat er daadwerkelijk voor beelden en teksten verschijnen op 

bijvoorbeeld de Facebookpagina Tilburgers be like, wordt bepaald door de beheerders van deze 

pagina. Hiermee wil ik aangeven dat de inhoud van de vier Facebookpagina’s niet altijd iets kan 

zeggen over alle Brabanders uit de betreffende regio. Uit de reacties is wel merkbaar dat mensen 

zich herkennen in de beelden en teksten, maar in hoeverre dit voor de gehele Brabantse bevolking 

geldt, is niet te zeggen. Ik heb kwalitatief, exploratief onderzoek gedaan, dat geen data oplevert die 

representatief zijn voor de hele Brabantse bevolking. 

 

De talige uitingen op de Facebookpagina Tilburgers be like bevatten veel meer dialectkenmerken dan 

de overige drie Facebookpagina’s. Dit zou kunnen betekenen dat in Tilburg deze dialectkenmerken 

nog veel meer leven, maar het zou kunnen betekenen dat de beheerders van deze Facebookpagina 

de dialectkenmerken belangrijker vinden of beter beheersen dan de beheerders van de andere drie 

Facebookpagina’s. Hierover kan dus niets geconcludeerd worden. 

 

Een laatste punt is de spelling van de Facebookpagina’s. De spelling van bepaalde woorden is 

namelijk op iedere Facebookpagina en in iedere uiting anders. Zo is er zoals gezegd bijvoorbeeld 

‘mee’, ‘mé’, ‘meej’ en ‘me’ voor het woordje ‘met’. Net als ‘gaon’ en ‘goan’ voor ‘gaan’. 20 keer 

wordt /ao/ geschreven, 68 keer /oa/. In de reacties van bezoekers op de Facebookpagina’s is over 

deze spelling niets terug te vinden. Ook de bezoekers gebruiken /ao/ en /oa/ door elkaar, net als ‘nie’ 

en ‘niej’. Opvallend is dat dit ook op de internetbron MijnWoordenboek het geval is: ‘oanrijden’ en 

‘gedoan’, maar ook ‘aon’ en ‘daogen’. Dit zou deels te verklaren kunnen zijn, doordat de 

spellingvoorschriften op het internet en in sociale media anders zijn dan in gewone schriftelijke 

communicatie, zoals Sebba (2003) en Shaw (2008) constateerden. Er is echter nog te weinig 

onderzoek gedaan naar de invloed van sociale media op het taalgebruik, zoals Van Oostendorp 

(2014) al concludeerde. Vervolgonderzoek hiernaar zou dus voor opheldering kunnen zorgen. 
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8 CONCLUSIE 

 

Het doel van het huidige onderzoek was om inzicht te krijgen in de diversiteit, de dynamiek en de 

complexiteit in Noord-Brabant als talige, sociale en culturele omgeving en om tevens meer inzicht te 

krijgen in de interactie tussen globalisering en regionale identiteit, met name gericht op de omgang 

met sociale media. Hiervoor heb ik een theoretisch kader opgesteld. In dit theoretisch kader heb ik 

globalisering besproken, regio’s en regionale identiteit en de Brabantse identiteit. Tevens heb ik de 

huidige taalsituatie in Noord-Brabant besproken, de globaliserende wereld, online communicatie en 

sociale media. Daarnaast heb ik taalvormen en sociale categorieën en Brabantse dialectkenmerken 

besproken. 

Door de globalisering zijn regionale dialecten steeds meer op elkaar en het Standaardnederlands 

gaan lijken; dit wordt dialect levelling genoemd. In Noord-Brabant is dit ook het geval. Daarnaast is 

echter de belangstelling voor de dialecten en streektaal juist gegroeid door de globalisering, omdat 

er behoefte is aan een eigen identiteit. In mijn onderzoek heb ik de Brabantse, regionale identiteit 

benaderd als de identificatie die de inwoners hebben met een regio: het beeld dat zij zelf hebben bij 

‘Brabander-zijn’ en de identiteit die zij zichzelf toekennen bij het wonen in de provincie Noord-

Brabant. 

De taalsituatie onder jongeren in Noord-Brabant is zoals aangegeven momenteel een continuüm van 

tussenvormen: een diaglossie. Vaak hanteren jongeren een mengtaal van dialect, regiolect en 

standaardtaal. Door middel van het toevoegen van dialectkenmerken aan hun taal creëren zij een 

gemeenschappelijk gevoel. Bepaalde taalkundige kenmerken worden indexicaal voor een sociale 

categorie of groep als deze kenmerken worden herkend en worden gecategoriseerd voor deze 

sociale groep: bijvoorbeeld de zachte ‘g’ of het woord ‘houdoe’ voor Brabanders. Hypercorrectie en 

ook bijzondere spellingswijzen worden gebruikt om een overdreven Brabantse identiteit neer te 

zetten. 

Op het huidige ‘Web 2.0’ zijn omgevingen ontstaan, waar bezoekers niet langer enkel participeren, 

maar ook kunnen publiceren. Bezoekers kunnen dus hun eigen content plaatsen en hun eigen 

identiteit creëren. 

De onderzoeksvraag die ik in het huidige onderzoek stelde was: Welke effecten hebben sociale media 

als elementen van globalisering op de uiting van regionale of lokale taal en de (re)constructie van een 

regionaal of lokaal imago? Ik heb daarvoor een corpus aangelegd van 244 beelden met talige 

uitingen vanaf vier Facebookpagina’s over Brabanders. Ik heb de visuele kenmerken en de 

linguïstische kenmerken geanalyseerd. In de 198 talige uitingen met dialectkenmerken werden 271 

lexicale verschijnselen gevonden, voornamelijk bij de voornaamwoorden, substantieven, 
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adjectieven/bijwoorden en werkwoorden. Er werden 371 fonologisch-orthografische verschijnselen 

gevonden, die vooral betrekking hadden op klankvariatie van vocalen en diftongen, fonologische 

samentrekkingen en deletie. Verder werden er 48 morfo-fonologische verschijnselen en 84 morfo-

syntactische verschijnselen gevonden. De visuele kenmerken hadden voornamelijk betrekking op de 

thema’s ‘Uitdrukkingen en woordgrappen’ (18.03 %), ‘Bekende plaatsen & gelegenheden’ (11.48 %), 

‘Feest & carnaval’ (10.25 %), ‘Bekende Brabanders’ (8.2 %) en ‘Roken & alcohol’ (6.97 %). Dit 

betekent dus dat Brabanders op deze Facebookpagina’s reflecteren op hun imago door middel van 

beelden met teksten die voornamelijk betrekking hebben op deze vijf thema’s. Door middel van deze 

linguïstische en visuele kenmerken wordt er een gezamenlijk gevoelde identiteit gecreëerd. De 

bezoekers van de Facebookpagina’s herkennen zich in het neergezette stereotype, dat gepaard gaat 

met zelfspot.  
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