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Onderzoeksobject en onderzoeksdoel

Het onderzoeksobject van de onderhavige scriptie betreft de attitudes van 

Nederlandstalige journalisten (Nederland en Vlaanderen) met betrekking tot de 

Nederlandse taal. De kandidaat beperkt zich tot de geschreven pers in beide gebieden. 

De onderzoeksvraag luidt: of en zo ja in hoeverre de taalattitudes van de Nederlandse 

journalisten verschillen van die van de Vlaamse journalisten en hoe dit is te verklaren, 

onder andere met een beroep op de Nederlandse en Vlaamse (taal)geschiedenis.

Methode

De scriptie vertoont een gedegen klassieke opbouw: na de algemene inleiding, volgt 

een beschrijving van de stand van het onderzoek, de presentatie en beschrijving van het 

gebruikte corpus en vervolgens de analyse. Het geheel wordt afgesloten met algemene 

conclusies. In de algemene inleiding (hoofdstuk 1) wordt de lezer bekend gemaakt 

met de problematiek van het Nederlands in Nederland en Vlaanderen en met de 

problematiek van de taalattitudes. In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op deze 

zaken in de vorm van een beschrijving van de stand van het onderzoek. Passeren de 

revu: de geschiedenis van het Nederlands in Noord en Zuid, de problematiek van de 

monocentrische en multipolaire taalgebieden, taal en identiteit, en taalattitudes. In het 

derde hoofdstuk wordt het corpus beschreven. Het gaat om 43 Nederlandse en 35 

Vlaamse artikelen. Ze bestrijken een periode van twee jaar (van half mei 2008 tot half 

juni 2010) en zijn verzameld met behulp van de knipselkrantservice van de 

Nederlandse Taalunie. Ze worden beschreven met behulp van een zogenaamde 

'Content Analysis' (p. 26). De volgende vragen staan daarbij centraal: in welke 

kranten verschijnen de artikelen?, welke thema´s worden het meest behandeld?, is de 

thematiek in Nederland en Vlaanderen vergelijkbaar en, zo niet, in hoeverre?

Resultaten

De kandidaat constateert onder andere dat in de Vlaamse pers de thema’s 

‘grammatica(fouten)’ en ‘verschil tussen de taal in Nederland en Vlaanderen’ niet 

besproken wordt. Het meest bediscussieerde thema in Nederland is opvallend genoeg 

dat van de grammatica(fouten). Bij wijze van verklaring stelt de kandidaat dat dit 

samenhangt met «de algemene taalattitude van de Nederlandse journalisten». De 

laatsten vinden het volgens haar belangrijk dat het Nederlands correct gesproken en 

heschreven wordt. De vraag die hier beantwoord had moeten woorden is: waarom



vinden de Nederlandse journalisten dit belangrijk? Verder kan ik me niet voorstellen 

dat Vlaamse journalisten die niet belangrijk zouden vinden. Hoe zit het dan? Tevens 

constateert de kandidaat dat in Vlaanderen het thema ‘standaard(taal)’ het meest 

behandeld wordt. De uitleg die daarbij gegeven wordt, is dat de Vlamingen het nodig 

hebben hun positie ten opzichte van Nederland en het Noord-Nederlands te 

benadrukken, omdat ze de standaardtaal van de Nederlanders hebben overgenomen. 

Afgezien van de vraag of dit laatste wel geheel klopt, wil ik graag weten op grond 

van welke feitelijke tekstgegevens de kandidaat tot deze uitleg komt. Bovendien lijkt 

het in dit verband niet coherent dat de Vlaamse journalisten, zoals hierboven 

opgemerkt, het verschil tussen de taal in Nederland en Vlaanderen niet bespreken.

Eindoordeel

Het onderzoek is zorgvuldig uitgevoerd. De vraagstelling is niet oninteressant en de 

gehanteerde methodologie in het algemeen vrij goed. Het taalgebruik ten slotte is 

voldoende. Het belangrijkste probleem is het abstractieniveau. De kandidaat blijft te 

dicht bij de feitelijke teksten van de journalisten, waardoor er nauwelijks sprake is van 

de reconstructie van taalattitudes. Het onderzoek blijft meestal steken op beschrijvend 

niveau. Van verklarende uitspraken is nauwelijks sprake. Een tweede probleem dat 

hiermee samenhangt is dat er te weinig wordt teruggekoppeld naar de beschrijving van 

de stand van het onderzoek en met name de geschiedenis van het Nederlands in beide 

gebieden. Dit is jammer omdat juist de (historische) context handvaten aanreikt op 

verklarend niveau. Alles overwegende komen we hiermee tot een niet onverdienstelijke 
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