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1. INLEIDING 

 

De taalvariëteit die in de media wordt gebruikt, wordt vaak gezien als een representatie van 

de standaardtaal. Met name nieuwslezers worden als sprekers van zogenaamd 

Standaardnederlands beschouwd. Dit komt naar voren in een onderzoek van Smakman & 

Van Bezooijen (1997), waarin Nederlandse respondenten gevraagd werd welke beroepen 

zij associeerden met het Standaardnederlands. Van deze groep respondenten koos 49% 

voor nieuwslezers als sprekers van het Standaardnederlands. Geen van de tien andere 

categorieën (zoals politici, leerkrachten) kwam daarbij in de buurt. Bij dit onderzoek is ook 

gekeken naar een vermeend onderscheid tussen de publieke en commerciële zender. De 

respondenten kregen de vraag 'Welke nieuwspresentatoren op TV benaderen het 

Standaardnederlands het meest?'. De NOS scoorde hier met 45% het hoogst, toch gaf 39% 

aan geen onderscheid te maken. 

In Van de Velde en Houtermans (1999) werd een zelfde vraag over beroepenassociatie 

voorgelegd aan Nederlandse en Vlaamse studenten. Hierbij werd gekeken naar de eerste 

keus en naar een top 3. Bij 50% van de Nederlandse respondenten waren de nieuwslezers 

eerste keus, bij 80% stond dit beroep in de top 3. Bij de Vlaamse respondenten zette 72% de 

nieuwslezers bovenaan de lijst en bij 94% stonden ze in de top 3. Wederom scoorden 

andere beroepen aanzienlijk lager; op de tweede plek stond de leraar Nederlands, met een 

eerste keus percentage van 11% voor de Nederlanders en 13% voor de Vlamingen. 

Aangezien spraak van nieuwslezers als standaard wordt beschouwd, kunnen 

journaalfragmenten worden gebruikt om standaardtaal te laten beoordelen. Wij hebben 

hier gebruik van gemaakt in ons onderzoek naar de attitude van Nederlanders en 

Vlamingen ten opzichte van de commerciële en publieke omroep. Dit onderzoek is 

gebaseerd op het eerder genoemde artikel van Van de Velde & Houtermans (1999), waaruit 

bleek dat een dergelijk onderscheid tussen de verschillende omroepen daadwerkelijk wordt 

gemaakt. Het doel van dit onderzoek is te kijken of dit verschil in beoordeling nog steeds 

geldt.  
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2. THEORETISCH KADER 

 

2.1 VOORGAAND ONDERZOEK 

Van de Velde en Houtermans (1999) hebben in hun onderzoek geluidsfragmenten van de 

Nederlandse en Vlaamse commerciële en publieke omroep door zowel Nederlandse (N=74) 

als Vlaamse (N=62) studenten Nederlands laten beoordelen aan de hand van semantische 

differentialen. We zullen kort de uitkomsten van het onderzoek per schaal bespreken. 

 Slordig – Verzorgd  In beide gemeenschappen wordt de eigen taalvariëteit 

verzorgder gevonden. Vlamingen zijn daarbij het positiefst over de eigen variëteit. 

Daarbij brengen ze in vergelijking tot de Nederlanders een groter verschil aan 

tussen Nederlandse en Vlaamse nieuwslezers. Verder vinden de Vlaamse 

respondenten ook in sterkere mate dat de uitspraak van de nieuwslezers van de 

commerciële omroep minder verzorgd is dan die van de publieke omroep, zowel in 

Nederland als in Vlaanderen. 

 Lelijk – Mooi   Opvallend is dat Vlamingen deze schaal veel extremer gebruiken 

dan de Nederlanders. Ze vinden de uitspraak van de Vlaamse nieuwslezers duidelijk 

mooier, en er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen publiek en commercieel 

(de spraak op de publieke omroepen is mooier dan die op de commerciële). Bij de 

Nederlandse beoordelaars scoort de NOS het hoogst, maar de andere omroepen 

worden niet veel lager beoordeeld.  

 Informeel – Formeel   In beide gemeenschappen wordt de taalvariëteit van de 

eigen nieuwslezers iets formeler gevonden. Verder wordt de spraak van zowel de 

Vlaamse nieuwslezers als de nieuwslezers van de publieke omroepen formeler 

beoordeeld.  

 Gekunsteld – Spontaan  De spraak van de Nederlandse nieuwslezers wordt door 

beide gemeenschappen iets hoger beoordeeld dan de spraak van de Vlaamse 

nieuwslezers. Daarnaast vinden de Nederlanders de spraak van de commerciële 

omroepen spontaner, waar de Vlamingen de spraak van de publieke omroepen 

spontaner beoordelen. 
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 Niet-standaard – Standaard   In beide gemeenschappen wordt het taalgebruik van 

de eigen openbare omroep als het meest standaardtalig beoordeeld. De Vlaamse 

respondenten zijn wederom het meest uitgesproken in die keuze. Vlamingen en 

Nederlanders zijn het erover eens dat het taalgebruik van de nieuwslezers van de 

commerciële omroepen minder standaardtalig is dan dat van de nieuwslezers van 

de publieke omroepen.  

 Ouderwets – Modern  Nederlanders vinden het Vlaams duidelijk ouderwetser, en 

maken verder geen onderscheid tussen de commerciële en publiek omroep van 

eigen bodem. De Vlamingen beoordelen het taalgebruik van de eigen commerciële 

omroep verassend genoeg als ouderwetser dan dat van de publieke omroep.  

 

Op basis van het onderzoek worden enkele conclusies getrokken. Zo staan de Vlamingen 

niet erg positief tegenover het taalgebruik van de Nederlandse nieuwslezers, waar de 

Nederlanders juist een minder negatieve houding krijgen ten opzichte van de Vlaamse 

uitspraak: de onderzoekers stellen dat ze meer eerbied krijgen voor het verzorgde 

taalgebruik van de Vlamingen. Verder maakten de onderzoekers uit de resultaten op “dat de 

spraak van de nieuwslezers van de openbare omroepen zowel in Vlaanderen als in 

Nederland positiever wordt beoordeeld dan die van de commerciële omroepen. Het feit dat 

de gevonden patronen meestal in afgezwakte vorm bij de beoordelaars uit de andere 

gemeenschap terug te vinden zijn, is een aanwijzing dat er wel degelijk systematische 

verschillen zijn tussen de beide omroeptypes in de uitspraak van nieuwslezers.” (Van de 

Velde & Houtermans, 1999:12) 

Het doel van ons onderzoek is om na te gaan of deze aanname nog steeds geldt.  

 

2.2 ONDERZOEKSVRAAG EN HYPOTHESES 

Aan de hand van het onderzoek van Van de Velde & Houtermans hebben wij de volgende 

brede onderzoeksvraag opgesteld. 

Wat is het verschil in attitude tussen Vlamingen en Nederlanders, tegenover het 

taalgebruik in het Nederlandse en Vlaamse nieuws op de publieke en commerciële omroep? 
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Wij willen ons hierbij vooral richten op het eventuele verschil tussen de beoordeling van 

spraak van de commerciële en publieke omroep. Deze onderzoeksvraag stelt ons bovendien 

in staat te kijken naar een mogelijke verschuiving in waardering van de niet eigen 

taalvariëteit. 

Op basis van de conclusies van voorgaand onderzoek kwamen wij tot de volgende 

hypotheses.  

1. Nederlanders en Vlamingen staan positiever tegenover het taalgebruik van de 

nieuwslezers op de publieke omroep. 

2. De eigen taalvariëteit wordt door zowel Nederlanders als Vlamingen positiever 

beoordeeld. 

3. In verhouding staan de Vlamingen negatiever tegenover de Nederlandse 

taalvariëteit dan de Nederlanders tegenover de Vlaamse taalvariëteit. 

 

De uiteindelijke resultaten van dit onderzoek kunnen worden vergeleken met die van het 

voorgaand onderzoek van Van de Velde & Houtermans (1999). Wij verwachten in deze 

vergelijking het volgende te vinden:  

 

4. Het verschil dat gemaakt wordt tussen de commerciële en publieke omroep is 

kleiner geworden. 
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3. ONDERZOEKSOPZET 

 

Om de vergelijking te kunnen maken met het onderzoek van Van de Velde en Houtermans 

(1999), hebben we de onderzoeksopzet zo goed als mogelijk gereproduceerd.  Wij hebben 

onder Nederlandse en Vlaamse universitaire studenten een internetenquête gehouden, 

waarin zij journaalfragmenten moesten beoordelen. 

 

3.1 RESPONDENTEN 

Er hebben 155 universitaire studenten meegewerkt aan ons onderzoek, met een 

gemiddelde leeftijd van 20 jaar. De verdeling is als volgt: 

N=155 

 NEDERLANDERS VLAMINGEN     

Aantal 82 73 

 

Zowel de Nederlandse als de Vlaamse respondenten komen uit verschillende delen van de 

landen, zodat er een gelijkwaardige verspreiding is. Ook is het aantal mannen en vrouwen 

evenredig verdeeld. De studenten zijn door middel van e-mail benaderd, zowel door onszelf 

als via Hans Van de Velde die contact heeft opgenomen met verschillende universiteiten in 

Vlaanderen.  

 

3.2 STIMULI 

De respondenten kregen 24 geluidsfragmenten te horen. Deze geluidsfragmenten zijn 

opgenomen van het nieuws van de NOS, RTL, VRT en VTM, wat uitkomt op zes fragmenten 

per zender. Deze zes fragmenten bevatten taaluitingen van drie mannelijke en drie 

vrouwelijke sprekers (zie onderstaande tabel). 

 

Tabel 1: Verdeling respondenten 
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 NEDERLAND VLAANDEREN 
 Publiek (NOS) Commercieel (RTL) Publiek (VRT) Commercieel (VTM) 

Man 3 3 3 3 

Vrouw 3 3 3 3 

 

 

De fragmenten zijn opgenomen in december 2008 en januari 2009. Ze hebben een 

gemiddelde duur van 17 seconden. We hebben ervoor gekozen om stukken spraak met 

achtergrondgeluid niet te gebruiken, omdat deze eventueel afleidend kunnen werken. Ook 

zou bepaald achtergrondgeluid als muziek of een tune een indicatie kunnen geven van de 

omroep waar de fragmenten vandaan zijn gekomen. De fragmenten behandelen 

verschillende internationale onderwerpen, waarin geen nieuws uit Nederland en België 

wordt besproken1. Op deze manier blijven de fragmenten neutraal en kunnen dus objectief 

beoordeeld worden. 

 

3.3 METHODE 

Het onderzoek is afgenomen door middel van een enquête op internet. De respondenten 

kregen eerst een korte instructie, waarin de opzet van het onderzoek werd uitgelegd. 

Tevens werd er op gewezen dat zij moesten letten op het taalgebruik in de fragmenten. 

Vervolgens werden er twee oefenfragmenten en de 24 eigenlijke fragmenten aangeboden. 

Deze konden zo vaak als gewenst beluisterd worden. Ook kreeg elke beoordelaar de 

fragmenten in een andere, willekeurige volgorde te horen. Bij de fragmenten werd geen 

verdere informatie gegeven over de desbetreffende spreker.  

                                                             

1 Voor een transcript van de fragmenten, zie Bijlage A.  

Tabel 2: Verdeling journaalfragmenten 
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De beoordeling gebeurde aan de hand van zes semantische differentialen op een 7-

puntsschaal, te weten: 

- Ouderwets – Modern 

- Mooi – Lelijk 

- Verzorgd – Slordig 

- Niet-Standaard – Standaard 

- Gekunsteld – Spontaan 

- Informeel – Formeel 

In deze reeks is te zien dat de positieve kenmerken niet steeds aan dezelfde kant staan, 

zodat mensen worden gedwongen te blijven opletten met het invullen. Aan het eind van de 

enquête werden de volgende persoonsgegevens gevraagd: geslacht, leeftijd, 

opleidingsniveau (al dan niet voltooid), huidige woonplaats en de plaats waar de 

respondent het grootste gedeelte van zijn leven gewoond heeft. Deze gegevens hebben we 

gebruikt om de respondenten die niet geschikt waren voor ons onderzoek er handmatig uit 

te filteren. Respondenten die op basis van de persoonsgegevens niet in de doelgroep pasten 

zijn niet meegenomen in de uiteindelijke resultaten. Het gaat hier bijvoorbeeld om 

respondenten die niet in Nederland of Vlaanderen zijn geboren of niet het juiste 

opleidingsniveau hebben.  
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4. RESULTATEN 

 

4.1 GEMIDDELDEN 

In tabel 3 staan de gemiddelde scores gebaseerd op een schaal van 1 tot en met 7, waar 4 

het gemiddelde is. In deze tabel hebben wij gezorgd dat het positieve kenmerk de waarde 7 

heeft. 

  NOS RTL VRT VTM 

ouderwets  modern NL 4,6 4,7 3,9 3,9 

 VL 4,5 4,4 5,1 5,0 

lelijk  mooi NL 4,7 4,4 4,0 3,9 
 VL 3,7 3,6 5,5 4,8 

slordig  verzorgd NL 5,1 4,9 4,8 4,7 

 VL 4,1 4,3 5,7 5,2 

niet-standaard  standaard NL 5,0 4,5 3,7 3,8 

 VL 4,9 5,0 5,9 5,4 
gekunsteld  spontaan NL 3,9 3,8 3,5 3,6 

 VL 4,5 4,2 4,5 4,3 
informeel  formeel NL 4,7 4,6 4,7 4,7 

 VL 4,4 4,4 5,2 4,9 

 

 

4.2 RESULTATEN UITGESPLITST NAAR SCHAAL 

In de onderstaande resultaten zijn de uitkomsten uitgesplitst naar tegenstelling. Per 

tegenstelling is er een grafiek weergegeven die de gemiddelde beoordeling van de 

Nederlanders en Vlamingen per omroep en van elke spreker aangeeft2. De beoordeling van 

de Nederlandse studenten is hierbij aangegeven met een blauwe doorgetrokken streep, die 

van de Vlaamse studenten met een rode stippellijn. Elk punt in de grafiek is de gemiddelde 

beoordeling van een spreker3. De horizontale as geeft aan bij welke omroep deze sprekers 

horen, namelijk Nederland openbaar (NOS), Nederland commercieel (RTL), Vlaanderen 

                                                             

2 Voor de bijbehorende tabellen van deze grafieken, zie Bijlage B. 

3 Voor de namen van de sprekers, zie Bijlage A. 

Tabel 3: Gemiddelde scores 
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openbaar (VRT) of Vlaanderen commercieel (VTM). De verticale as geeft de 

beoordelingsschaal weer.  

Om de significante effecten (p < 0.01) uit te rekenen, hebben wij een Manova uitgevoerd in 

SPSS4. In deze Manova zijn de within-subjects factoren ‘land’ en ‘omroep’ en de between-

subject factor is de ‘beoordelaars’. Onder ‘beoordelaars’ verstaan wij de groep beoordelaars, 

dus de Nederlandse en Vlaamse studenten. Het ‘land’ is Nederland (NOS en RTL) of 

Vlaanderen (VRT en VTM), oftewel het land dat beoordeeld werd in een fragment. De 

‘omroep’ is de publieke omroep (NOS en VRT) of de commerciële omroep (RTL en VTM). 

 

4 .2 .1  OUD ER WET S –  MOD ER N 

 

Significante effecten: beoordelaars (F=21.095, df=1.000, p=0.000), land*beoordelaars 

(F=92.43, df=1.000, p=0.000), omroep*beoordelaars (F=8.402, df=1.000, p=0.004),  

De statistische analyse laat zien dat er significante effecten zijn van beoordelaars (F=21.095, 

df=1.000, p=0.000), land*beoordelaars (F=92.43, df=1.000, p=0.000) en 

omroep*beoordelaars (F=8.402, df=1.000, p=0.004). Wat echter meteen opvalt uit figuur 1, 

is dat de spraak van de Nederlandse nieuwslezers vrijwel hetzelfde wordt beoordeeld door 

de Nederlandse en Vlaamse respondenten. Voor de beoordeling van de Vlaamse 

                                                             

4 Voor een overzicht van zowel de significante als niet-significante effecten per schaal, zie Bijlage C. 

Figuur 1: De gemiddelde beoordeling per spreker op de schaal ouderwets – modern 



 12 

nieuwslezers geldt dit niet, hier is wel een onderscheid tussen de beoordeling van 

Nederlandse (3,9) en Vlaamse studenten (5,05). Beoordelaars is dan ook significant.   

Een ander significant effect is land*beoordelaars (F=92.43, df=1.000, p=0.000). Beide 

groepen vinden het taalgebruik van het eigen nieuws dan ook moderner. De Vlaamse 

beoordelaars vinden de spraak van Vlaamse nieuwslezers beduidend moderner dan de 

Nederlandse beoordelaars. 

Een laatste effect is omroep*beoordelaars (F=8.402, df=1.000, p=0.004), de Nederlanders 

beoordelen de omroepen anders dan de Vlamingen. 

 

4 .2 .2  L EL I JK  –  MOOI  

 

 

Significante effecten: land (F=22.924, df=1.000, p=0.000), omroep (F=72.175, df=1.000, 

p=0.000), land*beoordelaars (F=119.948, df=1.000, p=0.000), land*omroep*beoordelaars 

(F=32.419, df=1.000, p=0.000) 

De resultaten van de Manova laten zien dat er een significant effect is van omroep 

(F=72.175, df=1.000, p=0.000). De publieke omroepen scoren voor de Nederlanders en de 

Vlamingen samen gemiddeld een 4,8 en daarmee dus hoger dan de commerciële omroepen, 

die een 4,2 scoren. Ook is er een significant effect van land (F=22.924, df=1.000, p=0.000), 

wat inhoudt dat er een verschil zit in de gemiddelde beoordeling van de Nederlandse en 

Figuur 2: De gemiddelde beoordeling per spreker op de schaal lelijk – mooi  
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Vlaamse omroep. De omroepen van Vlaanderen scoren hierbij hoger (4,6) dan die van 

Nederland (4,1), wat te verklaren is doordat de Nederlandse studenten over het algemeen 

gematigder zijn in hun beoordeling dan de Vlaamse studenten.  

Verder is er een significant effect van land*beoordelaars (F=119.948, df=1.000, p=0.000). 

Dit betekent dat beide groepen beoordelaars het taalgebruik van de eigen omroepen mooier 

vinden. De Vlaamse beoordelaars zijn daarin meer uitgesproken dan de Nederlandse 

beoordelaars. De Vlamingen vinden het taalgebruik van de Nederlandse nieuwslezers 

aanzienlijk lelijker dan dat van de eigen nieuwslezers. Zij geven de eigen, Vlaamse 

omroepen gemiddeld een 5,15 en de Nederlandse omroepen een 3,65. De Nederlandse 

studenten zijn gematigder, maar beoordelen het Vlaamse taalgebruik met een 3,95 wel 

lager dan het Nederlandse taalgebruik (4,55).  

Als laatste maken de Nederlanders een klein onderscheid tussen de Nederlandse publieke 

en commerciële omroep (met een score van 4,7 voor de NOS, en 4,4 voor de RTL), waar de 

Vlamingen een wat groter onderscheid maken tussen de Vlaamse publieke en commerciële 

omroep (met een score van 5,5 voor de VRT, en 4,8 voor de VTM). Dit wordt gestaafd door 

het significante effect van land*omroep*beoordelaars (F=32.419, df=1.000, p=0.000). 
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4 .2 .3  SL OR D I G –  V ER ZOR GD 

 

Significante effecten: land (F=53.120, df=1.000, p=0.000), omroep (F=25.258, df=1.000, 

p=0.000), land*beoordelaars (F=105.401, df=1.000, p=0.000), land*omroep (F=21.356, 

df=1.000, p=0.000), land*omroep*beoordelaars (F=31.030, df=1.000, p=0.000) 

Er is een significant effect voor land (F=53.120, df=1.000, p=0.000), wat betekent dat het 

Nederlands anders wordt beoordeeld dan het Vlaams. Het Vlaamse nieuws wordt met een 

5,1 hoger beoordeeld dan het Nederlandse nieuws, dat een 4,6 krijgt. Ook omroep 

(F=25.258, df=1.000, p=0.000) en land*omroep (F=21.356, df=1.000, p=0.000) zijn 

significant. Verder is land*beoordelaars (F=105.401, df=1.000, p=0.000) een belangrijk 

significant effect. Hoewel de Nederlandse beoordelaars hier geen groot onderscheid maken 

tussen Nederlands taalgebruik en Vlaams taalgebruik, alle spraakuitingen worden als 

verzorgd beoordeeld, vinden de Vlamingen het taalgebruik van de Nederlandse 

nieuwslezers beduidend minder verzorgd (4,2) dan het taalgebruik van de Vlaamse 

nieuwslezers (5,45), al wordt het Nederlands niet als slordig beschouwd. De Vlaamse 

beoordelaars maken ook een onderscheid tussen de Vlaamse publieke en commerciële 

omroep, met een gemiddelde score van 5,7 voor de VRT en 5,2 voor de VTM 

(land*omroep*beoordelaars: F=31.030, df=1.000, p=0.000).  

 

Figuur 3: De gemiddelde beoordeling per spreker op de schaal slordig – verzorgd   
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4 .2 .4  N I ET -ST AND AAR D  –  ST AND AAR D   

 

Significante effecten: omroep (F=13.060, df=1.000, p=0.000), beoordelaars (F=83.695, 

df=1.000, p=0.000), land*beoordelaars (F=81.083, df=1.000, p=0.000), 

land*omroep*beoordelaars (F=39.660, df=1.000, p=0.000),  

Beoordelaars is hier een significant effect (F=83.695, df=1.000, p=0.000), wat te verklaren is 

door het grote verschil in beoordeling van de Nederlanders (3,75) en de Vlamingen (5,65) 

ten opzichte van de Vlaamse omroepen. Ook omroep is een significant effect (F=13.060, 

df=1.000, p=0.000), de publieke omroepen worden met een gemiddelde van 4,9 positiever 

beoordeeld dan de commerciële omroepen, die een 4,7 krijgen. 

Hoewel het taalgebruik van de Nederlandse nieuwslezers vrij standaard wordt gevonden 

door zowel Vlamingen als Nederlanders, is er een groot verschil te zien in de beoordeling 

van het taalgebruik van de Vlaamse nieuwslezers. Eén van de significante effecten is dan 

ook land*beoordelaars (F=81.083, df=1.000, p=0.000). De meningen van beide groepen 

beoordelaars ligt ver uit elkaar. Dit gat ontstaat doordat Nederlandse beoordelaars het 

Vlaamse taalgebruik minder standaard vinden (een gemiddelde van 3,75) dan het 

Nederlandse taalgebruik (een gemiddelde van 4,75), en de Vlaamse beoordelaars het 

Vlaamse taalgebruik juist meer standaard vinden (een gemiddelde van 5,65 tegenover een 

4,95 voor het Nederlandse taalgebruik). 

Van alle tegenstellingen maken de Nederlandse beoordelaars hier het grootste onderscheid 

tussen de Nederlandse publieke en commerciële omroep, met een gemiddelde score van 5,0 

Figuur 4: De gemiddelde beoordeling per spreker op de schaal niet-standaard – standaard   
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voor de NOS, en 4,5 voor de RTL. De Vlaamse beoordelaars maken een zelfde onderscheid 

tussen de Vlaamse publieke en commerciële omroep, met een gemiddelde score van 5,9 

voor de VRT en 5,4 voor de VTM (land*omroep*beoordelaars: F=39.660, df=1.000, 

p=0.000).  

 

4 .2 .5  GEK UN ST EL D  –  SP ONT AAN  

 

Significante effecten: beoordelaars (F=33.038, df=1.000, p=0.000), land*beoordelaars 

(F=9.748, df=1.000, p=0.002) 

De Vlamingen vinden spraakuitingen van nieuwslezers gemiddeld gezien spontaner dan de 

Nederlanders. De Vlaamse beoordelaars geven het nieuws een 4,4 en de Nederlandse 

beoordelaars geven een 3,7 (beoordelaars: F=33.038, df=1.000, p=0.000). De Vlamingen 

maken geen onderscheid tussen het Nederlandse en Vlaamse nieuws, respectievelijk geven 

zij een 4,35 en een 4,4. De Nederlanders maken wel een licht onderscheid tussen het nieuws 

van de beide landen, het Nederlandse nieuws krijgt van hen een 3,85, het Vlaamse nieuws 

een 3,55 (land*beoordelaars: F=9.748, df=1.000, p=0.002). 

 

Figuur 5: De gemiddelde beoordeling per spreker op de schaal gekunsteld – spontaan   
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4 .2 .6  I N F OR MEEL  –  F OR MEEL 

 

Significante effecten: land (F=39.686, df=1.000, p=0.000), land*beoordelaars (F=26.004, 

df=1.000, p=0.000), land*omroep*beoordelaars (F=10.363, df=1.000, p=0.002) 

Het Vlaams wordt met een 4,9 over het algemeen iets formeler beoordeeld dan het 

Nederlands, dat gemiddeld een 4,5 krijgt (land: F=39.686, df=1.000, p=0.000). Verder 

vinden de Nederlanders alle taaluitingen gemiddeld gezien even formeel, zij geven de 

Nederlandse omroepen een 4,65 en de Vlaamse omroepen een 4,7. De Vlamingen vinden het 

Vlaams (5,05) wel formeler dan het Nederlands (4,4), en door deze beoordeling is 

land*beoordelaars (F=26.004, df=1.000, p=0.000) toch significant.  

 

Figuur 6: De gemiddelde beoordeling per spreker op de schaal informeel – formeel  
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4.3 PUBLIEK VERSUS  COMMERCIEEL 

Aangezien wij ons met dit onderzoek vooral wilden richten op een eventueel onderscheid in 

de beoordeling van de spraak van de nieuwslezers op de publieke en commerciële omroep, 

belichten wij deze resultaten apart. 

In onderstaande figuren is de gemiddelde beoordeling van de publieke en commerciële 

omroepen door Nederlanders en Vlamingen weergegeven. Figuur 7 en 8 geven de 

resultaten van de Nederlandse omroepen weer, waarbij de blauwe balk de gemiddelde 

beoordeling van de NOS weergeeft en de rode balk de gemiddelde beoordeling van de RTL. 

Op de horizontale as staan de semantische differentialen en door welke gemeenschap ze 

zijn beoordeeld, de verticale as geeft de 7-puntsschaal weer. Voor figuur 9 en 10 geldt 

hetzelfde, maar hierin staat de beoordeling van de Vlaamse omroepen. 

Om de significantie (p < 0.01) van het verschil tussen de publieke en de commerciële 

omroep per schaal te berekenen, hebben wij een Paired-Samples T-Test uitgevoerd5.  

 

 

In figuur 7 is te zien dat de Nederlanders gemiddeld een iets hogere beoordeling aan de 

publieke omroep geven op vrijwel alle schalen, behalve op de schaal Ouderwets – Modern. 

                                                             

5 Voor een overzicht van zowel de significante als niet-significante verschillen tussen de publieke en 
commerciële omroepen per schaal en per gemeenschap, zie Bijlage D. 

Figuur 7: Publieke versus commerciële omroep Nederland, 
Nederlandse beoordelaars 

Figuur 8: Publieke versus commerciële omroep Nederland, 
Vlaamse beoordelaars 
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Significant zijn de verschillen tussen de NOS en de RTL op de schalen Lelijk – Mooi en Niet-

standaard – Standaard. Deze verschillen zijn ook duidelijk te zien in de figuur. Bij de andere 

schalen zijn de verschillen tussen publiek en commercieel te minimaal. 

In figuur 8 staan de resultaten van de beoordeling van de Vlamingen ten opzichte van de 

NOS en de RTL. Hieruit komt duidelijk naar voren dat zij geen onderscheid maken tussen de 

omroepen. Alleen het verschil tussen de NOS en de RTL op de schaal Gekunsteld – Spontaan 

is significant, zij vinden de nieuwslezers van de NOS spontaner klinken dan de nieuwslezers 

van de RTL. 

 

 

Figuur 9 laat zien dat de Nederlanders geen onderscheid maken tussen de Vlaamse publieke 

en commerciële omroep, de verschillen zijn dan ook allen niet significant. 

Figuur 10 daarentegen maakt duidelijk dat de Vlamingen wel nog een onderscheid maken 

tussen hun eigen publieke en commerciële omroep. Op alle schalen wordt de publieke 

omroep hoger beoordeeld dan de commerciële omroep. Voor alle tegenstellingen behalve 

Ouderwets – Modern en Gekunsteld – Spontaan is dit dan ook een significant verschil.  

Het blijkt dus dat de beide naties wel een onderscheid maken tussen de publieke en 

commerciële omroep van het eigen land (de Vlamingen in grotere mate dan de 

Nederlanders), maar dat onderscheid verdwijnt in de beoordeling van de niet-eigen 

taalvariëteit. 

Figuur 9: Publieke versus commerciële omroep Vlaanderen, 
Nederlandse beoordelaars 

Figuur 10: Publieke versus commerciële omroep Vlaanderen, 
Vlaamse beoordelaars 
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5. DISCUSSIE 

 

5.1 INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN 

Het doel van het onderzoek was het beantwoorden van de volgende hoofdvraag:  

Wat is het verschil in attitude tussen Vlamingen en Nederlanders, tegenover het 

taalgebruik in het Nederlandse en Vlaamse nieuws op de publieke en commerciële omroep? 

Wij hebben ons hierbij voornamelijk gericht op de beoordeling van de spraak van de 

nieuwslezers op de publieke en commerciële omroep. Daarnaast waren wij geïnteresseerd 

in een mogelijke verschuiving in waardering van de niet-eigen taalvariëteit. Dit doen wij 

door middel van een vergelijking met het onderzoek van Van de Velde & Houtermans 

(1999). 

 

5 .1 .1  I N T ERP R ET AT I E V AN  DE  EI GEN  R ESUL T AT EN  

In deze interpretatie zullen wij kort de resultaten bespreken aan de hand van de eerder 

opgestelde hypotheses.  

Onze eerste hypothese was dat de Nederlanders en Vlamingen positiever tegenover het 

taalgebruik van de nieuwslezers op de publieke omroep zouden staan. De Vlaamse 

beoordelaars maken dit verschil tussen de publieke en commerciële omroep nog wel, de 

Nederlanders doen dit in mindere mate. Voor beide groepen geldt dat dit verschil alleen 

voorkomt in de beoordeling van de eigen taalvariëteit. Dit zou kunnen betekenen dat het 

gemaakte onderscheid gebaseerd is op herkenning van de sprekers; het verschil wordt 

namelijk niet ondersteund door beoordelaars uit de andere gemeenschap. Het gaat hier wel 

om een aanname, niet om een conclusie.  

Wij verwachtten dat de eigen taalvariëteit door zowel Nederlanders als Vlamingen 

positiever beoordeeld wordt (hypothese 2). Onze resultaten bevestigen deze hypothese. 

Wel is het onderscheid dat gemaakt wordt niet altijd bij beide landen aanwezig. Een 

voorbeeld is te vinden bij de schaal Informeel – Formeel, waar de Vlamingen wel een 
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duidelijke voorkeur hebben voor de eigen taalvariëteit en de Nederlanders niet. Verder valt 

op dat de Vlaamse beoordelaars vaak een grotere voorkeur hebben voor het taalgebruik van 

de eigen nieuwslezers. 

Onze derde hypothese was dat de Vlamingen in verhouding negatiever tegenover de 

Nederlandse taalvariëteit dan de Nederlanders tegenover de Vlaamse taalvariëteit zouden 

staan. Deze hypothese wordt niet bevestigd door onze resultaten, dit is duidelijk te zien in 

figuur 11. Dit is een weergave van de Nederlandse beoordeling van het Vlaamse nieuws 

(een gemiddelde van de VRT en VTM, blauwe balk) en de Vlaamse beoordeling van het 

Nederlandse nieuws (een gemiddelde van de NOS en RTL, rode balk) per schaal. Hieruit 

blijkt dat voor de tegenstellingen Ouderwets – Modern, Niet-standaard – Standaard en 

Gekunsteld – Spontaan de Vlamingen juist positiever zijn over de Nederlandse 

nieuwslezers, wat onze hypothese ontkracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .1 .2  V ER GEL I JKI N G MET  V OO R GAAN D  ON D ER ZOEK  

In de vergelijking met het onderzoek van Van de Velde & Houtermans (1999) zullen wij de 

resultaten van beide onderzoeken per tegenstelling behandelen. 

 Ouderwets – Modern  In het onderzoek van Van de Velde & Houtermans viel op dat 

de Vlamingen de Vlaamse commerciële omroep ouderwetser beoordeelden dan de 

publieke omroep. Dit verschil komt in ons onderzoek niet terug. De Nederlandse 

Figuur 11: Nederlanders over het Vlaamse nieuws en Vlamingen over het Nederlandse nieuws, per schaal 
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beoordelaars vinden bij beide onderzoeken het Vlaamse taalgebruik ouderwetser en 

maken geen onderscheid tussen publieke of commerciële omroep.  

 Lelijk – Mooi  De Vlaamse beoordelaars gebruiken deze schaal in beide 

onderzoeken veel extremer. Wel hebben beide groepen beoordelaars een duidelijke 

voorkeur voor de eigen taalvariëteit. Ook wordt er nog steeds een onderscheid 

gemaakt tussen de eigen publieke en commerciële omroepen, waar de spraak van de 

publieke nieuwslezers mooier wordt gevonden. Opvallend is dat Nederlanders in 

vergelijking tot het voorgaande onderzoek het Vlaams als minder mooi hebben 

beoordeeld. 

 Slordig – Verzorgd  Uit het onderzoek van Van de Velde & Houtermans  bleek dat 

in beide gemeenschappen de eigen taalvariëteit verzorgder werd gevonden. Dit 

verschilt bij ons op het gebied van de Nederlandse beoordelaars; deze hebben geen 

duidelijke voorkeur meer. Verder geeft ons onderzoek aan dat de Vlamingen alleen 

nog bij de eigen omroepen een onderscheid maken tussen publiek en commercieel 

(publiek wordt verzorgder beoordeeld), waar dit in het onderzoek van Van de Velde 

& Houtermans ook voor de Nederlandse omroepen gold.  

 Niet-standaard – Standaard  Zowel de Vlamingen als de Nederlanders vinden de 

eigen taalvariëteit nog steeds meer standaard. Wel zijn de Nederlandse studenten 

het Vlaamse taalgebruik als minder standaard gaan beoordelen. Verder kwam uit 

voorgaand onderzoek een algemeen onderscheid tussen publieke en commerciële 

omroep naar voren, nu geldt dat onderscheid alleen nog maar bij de eigen 

omroepen.  

 Gekunsteld – Spontaan  Uit ons onderzoek blijkt dat er geen onderscheid meer 

wordt gemaakt tussen de omroepen. Dit in tegenstelling tot het onderzoek van Van 

de Velde & Houtermans. Een overeenkomst tussen de beide onderzoeken is dat de 

Vlaamse studenten alle spraakuitingen als spontaner beoordelen dan de 

Nederlanders. 

 Informeel – Formeel  Uit beide onderzoeken blijkt dat de Vlamingen het Vlaams 

formeler vinden dan het Nederlands. De Nederlandse beoordelaars maakten in 

voorgaand onderzoek nog een onderscheid, nu is dat verschil verdwenen. Het 

Vlaams wordt bij beide onderzoeken als formeler beoordeeld. De spraak van de 

nieuwslezers op de publieke omroepen wordt daarentegen in ons onderzoek niet 

meer formeler gevonden. 
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Aan de hand van deze vergelijking kan worden gekeken naar algemene overeenkomsten en 

verschillen tussen de beide onderzoeken. De conclusie dat de eigen taalvariëteit positiever 

wordt beoordeeld, komt in beide onderzoeken naar voren. Een verschuiving is te vinden in 

de waardering van de niet-eigen taalvariëteit. Waar in Van de Velde & Houtermans (1999) 

de Vlaamse beoordelaars negatiever waren over de Nederlandse nieuwslezers dan 

andersom, is dat verschil in dit onderzoek recht getrokken. Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door het feit dat de Nederlanders minder positief zijn gaan staan tegenover het 

Vlaamse taalgebruik. Tot slot is er een verandering opgetreden in de beoordeling van 

commerciële en publieke omroep. Er wordt minder vaak een onderscheid gemaakt tussen 

de verschillende omroepen, en dat verschil is dikwijls ook minder groot. Hiermee 

bevestigen we hypothese 4, waarin wij stelden dat het verschil dat gemaakt wordt tussen de 

commerciële en publieke omroep kleiner is geworden. Daar kan aan worden toegevoegd dat 

het onderscheid tussen deze omroepen alleen nog wordt gemaakt bij beoordeling van de 

eigen taalvariëteit. Dit staat in contrast met de resultaten van Van de Velde & Houtermans 

(1999), waaruit naar voren kwam dat hetzelfde onderscheid ook werd gemaakt door de 

andere gemeenschap.  

 

5.2 PROBLEMEN EN VERVOLGONDERZOEK 

Een probleem waar wij tegenaan zijn gelopen bij het opzetten en uitvoeren van dit 

onderzoek was het vinden van de juiste journaalfragmenten. Het nieuws wordt 

tegenwoordig meer ondersteund door achtergrondgeluiden en achtergrondmuziek. Dit 

maakte het voor ons lastig om fragmenten te selecteren die daar geheel vrij van waren. 

Verder is het lastig om in een kort tijdsbestek fragmenten van zoveel verschillende 

nieuwslezers te kunnen opnemen. 

Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om andere leeftijdscategorieën en andere 

opleidingsniveaus te ondervragen, omdat je dan een duidelijker beeld van de mening van de 

gehele samenleving krijgt.  
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6. CONCLUSIE 

 

Uit alle resultaten is gebleken dat de mening van de Vlaamse beoordelaars meer 

uitgesproken is. De Nederlanders zijn een stuk gematigder in hun beoordelingen. Wel is het 

zo dat in beide gemeenschappen de uitspraak van de nieuwslezers van de eigen omroepen 

hoger wordt beoordeeld. Verder is gebleken dat in vergelijking met het voorgaande 

onderzoek de Nederlanders de Vlaamse taalvariëteit negatiever zijn gaan beoordelen. Waar 

dit vaak wel gelijk loopt met een daling in de waardering van de eigen taalvariëteit, zakt de 

beoordeling van de Vlaamse nieuwslezers nu vaker onder de gemiddeldegrens (4,0). Dit is 

opvallend gezien de conclusies van Van de Velde & Houtermans (1999). Zij vonden een 

positieve verschuiving in de waardering van de Nederlandse beoordelaars voor het 

verzorgde Vlaamse taalgebruik. Een verklaring voor deze verandering is mede te vinden in 

de minder uitgesproken mening van de Nederlandse studenten. Verder geeft dit wel aan dat 

de Vlaamse taalvariëteit vaker als minder wordt beschouwd, wat wordt gespiegeld door de 

soms negatieve beoordeling van de Vlamingen ten opzichte van de Nederlandse 

taalvariëteit.  

Het verschil in beoordeling tussen de publieke en commerciële omroep is kleiner geworden. 

Daarbij komt dat dit onderscheid in beide gemeenschappen alleen nog onderkend wordt bij 

de eigen omroepen. Dit zou kunnen betekenen dat het gemaakte onderscheid is gebaseerd 

op herkenning van de sprekers. Het verschil wordt namelijk niet ondersteund door 

beoordelaars uit de andere gemeenschap. In Van de Velde & Houtermans (1999) was dit 

nog wel het geval. Een verklaring hiervoor is een mogelijke positieve ontwikkeling van het 

taalgebruik op de commerciële zenders. Een lagere waardering van beoordelaars uit  

dezelfde gemeenschap als de nieuwslezers kan worden veroorzaakt door vooroordelen 

over de commerciële omroep. 
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BIJLAGE A 

 

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende sprekers per omroep, met daarbij een 

transcript van het betreffende fragment. 

 

NOS 

Spreker 1 Astrid Kersseboom (14-01-1966) 

“Europa wil met een grote diplomatieke missie een eind maken aan het geweld in de 

Gazastrook. Tot nu toe wil Israël niet onderhandelen en gaan de gevechten door. De 

Gazastrook is niet veel groter dan Texel, maar heeft een bloedige geschiedenis.” 

Spreker 2 Herman van der Zandt (09-08-1974) 

“Gisteren was Bush dus al in Irak, en tijdens een persconferentie met de Iraakse premier al-

Maliki kreeg Bush een paar schoenen naar zijn hoofd van een Iraakse journalist. Die deed 

dat uit protest tegen het bloedvergieten waarvoor (ie)hij Bush verantwoordelijk houdt.” 

Spreker 3 Jeanet Schuurman (14-04-1961) 

“Explosieven in een groot warenhuis in Parijs. De politie vond ze op aanwijzing van een 

onbekende Afghaanse groepering. Die had een brief gestuurd aan een Frans persbureau met 

de waarschuwing dat er verschillende bommen in het warenhuis verstopt zaten.” 

Spreker 4 Jeroen Overbeek (25-04-1966) 

“Het had een soort overwinningstournee moeten zijn, de trip van de Amerikaanse president 

Bush naar Afghanistan en Irak. Maar het incident van gisteren, toen een Iraakse journalist 

Bush met z’n schoenen bekogelde, overschaduwd het afscheidsbezoek. Het benadrukt de 

onvrede in de regio over het beleid van de vertrekkende president.” 
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Spreker 5 Philip Freriks (27-07-1944) 

“De Italiaanse politie heeft vanochtend op Sicilië en in Toscane een grote antimaffia actie 

uitgevoerd. Die was vooral gericht tegen de kopstukken van lokale maffiaclans. Op tal van 

plaatsen zijn invallen gedaan. Daarbij werden honderden arrestaties verricht.” 

Spreker 6 Sacha de Boer (09-04-1967) 

“Opnieuw een dag vol rellen in Griekenland. Tienduizenden scholieren en studenten gingen 

de straat op. Ze zijn woedend over de dood van een vijftienjarige jongen, die afgelopen 

zaterdag door een politieagent werd neergeschoten. En de protesten waaiden ook over naar 

Londen en Berlijn.” 

 

RTL 

Spreker 1 Jan de Hoop (18-12-1954) 

“Generaal Conté greep in 1984, vlak na de dood van marxistisch leider Touré, geweldloos de 

macht. Conté regeerde het West-Afrikaanse land 24 jaar lang met harde hand. Vorig jaar 

moest hij, na langdurige en gewelddadige straatprotesten concessies aan de oppositie doen. 

President Conté is 74 jaar oud geworden.” 

Spreker 2 Margreet Spijker (10-06-1964) 

“Het(te) toch al broos staakt ’t vuren tussen Israël en (h)Hamas heeft dus geen stand 

gehouden. Sinds Israël bij het opruimen van een smokkeltunnel aan de rand van Gaza zeven 

Palestijnen ombracht, vuren Palestijnen bijna dagelijks weer mortiergraten richting 

plaatsen rondom de Gazastrook. Joodse bewoners aan de grens, die onder vuur liggen, 

willen daar nu iets aan doen op een vreedzame manier.” 

Spreker 3 Marielle Tweebeeke (17-07-1971) 

“In de Siciliaanse hoofdstad Palermo wordt verdachte na verdacht afgevoerd door 

carabinieri. Er zijn opvallend veel grijze koppen bij, de oudste is 86. Het zijn dan ook vooral 

oudere maffiosi die de misdaad organisatie wilden reorganiseren, om terug te gaan naar de 

gloriejaren van de maffia. Maar na een maandenlang onderzoek zijn ze nu opgepakt.” 
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Spreker 4 Rick Nieman (09-11-1965) 

“Vliegtuigen blijven aan de grond, scholen en banken houden hun deuren gesloten. De 

problemen stapelen zich op voor de Griekse regering. Een massastaking die al weken 

geleden was aangekondigd, legt het openbare leven vandaag volledig lam. En aan de rellen 

rond de dood van de vijftienjarige Aleksandros lijkt voorlopig ook geen eind te komen.” 

Spreker 5 Roelof Hemmen (03-04-1964) 

“In Griekenland is vanmiddag de jongen begraven die dit weekend werd doodgeschoten 

door een politieagent. Sinds de dood van de vijftienjarige Alexis zijn d’r overal in 

Griekenland hevige rellen, vooral in Athene. De dood van de jongen wordt door links in 

Griekenland aangegrepen om te protesteren tegen de rechtse regering. Jeugdwerkloosheid, 

slecht onderwijs zijn de onderliggende redenen voor de explosie van geweld van de 

afgelopen dagen.” 

Spreker 6 Suzanne Bosman (23-06-1965) 

“De chaos en vernielingen van de laatste dagen gaan Griekenland honderden miljoenen 

euro’s kosten. Behalve de directe schade, hebben de rellen ook een slechte invloed op het 

toerisme en het consumentenvertrouwen heeft ook een flinke deuk opgelopen.” 

 

VRT 

Spreker 1 Annelies van Herck (15-04-1975) 

“De Franse president Sarkozy zegt dat zijn Europees voorzitterschap hem veranderd heeft. 

Hij zei dat in het Europees Parlement, waar hij de balans opmaakte van de voorbije zes 

maanden. Het was een woelige periode waarin Sarkozy zowel de crisis rond Georgië als de 

financiële en economische crisis moest proberen aan te pakken. Een verslag van Rob 

Herbout vanuit Straatsburg.” 

Spreker 2 Freek Braeckman (20-02-1979) 

“De Amerikaanse president Bush heeft een onverwacht bezoek gebracht aan Afghanistan. 

Hij beloofde de Afghaanse president Karzai blijvende steun, maar voorspelde nog een lange 



 29 

strijd. De Amerikanen verdreven eind 2001 de Taliban na de aanslagen van 11 september, 

maar de Taliban staan intussen weer sterker dan ooit.” 

Spreker 3 Goedele Wachters (13-06-1975) 

“Iets heel anders dan. Met de allernieuwste generatie GSM’s, de zogenaamde Smartphones, 

kan je eender waar en wanneer surfen op het internet. Da’s handig en in eigen land ook min 

of meer betaalbaar, want elke maand betaal je gewoon een afgesproken tarief. Maar wat 

velen niet beseffen, is dat ze in het buitenland veel meer betalen.” 

Spreker 4 Jan Becaus (18-07-1948) 

“In de Griekse hoofdstad Athene zijn er vorige nacht weer zware rellen uitgebroken tussen 

politie en linkse jongeren. Die waren gisteren bijeengekomen, aan het parlement, voor een 

vreedzaam protest tegen de dood van een vijftienjarige jongen. Maar in de loop van de nacht 

laaide het geweld weer op.” 

Spreker 5 Martine Tanghe (23-11-1955) 

“Het belangrijkste nieuws van het front op de elfde dag van de oorlog is een Israëlische 

aanval op een school van de Verenigde Naties. Het gaat om een school in het 

vluchtelingenkamp van Jabalja, waar honderden Palestijnen onderdak hadden gezocht. Er 

zou sprake zijn van minstens veertig doden.” 

Spreker 6 Wim De Vilder (02-07-1969) 

“In Griekenland heeft het openbare leven de hele dag stilgelegen door een 24-urenstaking 

van de vakbonden. De rellen, die zich al dagen na elkaar voordoen tussen jongeren en de 

politie lijken nu wat in hevigheid af te nemen.” 

 

VTM 

Spreker 1 Birgit Van Mol (12-03-1968) 

“In Griekenland zijn rellen uitgebroken in verschillende steden, nadat de politie een jongen 

van vijftien doodschoot. Gisteravond hadden linkse jongeren stenen gegooid naar een 

politieauto. Een agent stapte uit en schoot een tiener dood met drie kogels.” 
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Spreker 2 Catherine Moerkerke (10-02-1977) 

“In Athene en verschillende andere Griekse steden zijn er voor de vierde avond op rij rellen 

tussen jonge betogers en de politie. Aanleiding is nog altijd de dood van een jongen van 

vijftien, gestorven door een politiekogel. De regering heeft opgeroepen tot kalmte, maar 

zegt tegelijkertijd dat ze de relschoppers hard zullen aanpakken.” 

Spreker 3 Dany Verstraeten (22-10-1955) 

“Voor de derde dag op rij is het in verschillende Griekse steden tot felle confrontaties 

gekomen tussen jongeren en de politie. De onrust begon zaterdag toen agenten in Athene 

een jongen van vijftien doodschoten. Vele scholen in Griekenland bleven vandaag dicht, 

omdat ze bezet werden door jongeren.” 

Spreker 4 Lynn Wesenbeek (03-11-1962) 

“Er komt veel reactie op de chip die de straling van de GSM zou beperken. Volgens 

specialisten is het helemaal niet bewezen dat ie ook echt werkt. Mensen die veel telefoneren 

krijgen daardoor een vals gevoel van veiligheid vinden ze, en dat kan niet. De uitvinders 

zeggen dat de chip wel degelijk goed werd onderzocht, en dat hij uiteraard ook goed werkt.” 

Spreker 5 Stef Wauters (12-05-1967) 

“O.J. Simpson is veroordeeld tot 33 jaar gevangenis voor een gewapende overval en 

kidnapping in Las Vegas vorig jaar. Simpson was vroeger een ster in het American Football. 

Hij heeft een paar handelaars in sportsouvenirs overvallen om zijn eigen trofeeën terug te 

stelen.” 

Spreker 6 Thomas Van Hemeledonck (26-01-1971) 

“In Athene is opnieuw zwaar gevochten tussen jongeren en de politie. Verschillende winkels 

werden geplunderd en de relschoppers hebben ook de lobby’s van twee hotels kort en klein 

geslagen. Ze zijn kwaad omdat de politie dit weekend een jongen van vijftien heeft 

doodgeschoten. Hij had met stenen gegooid naar een combi. Het geweld is intussen ook 

uitgedijd naar de Griekse eilanden.” 
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BIJLAGE B 

 

Hieronder volgt per schaal de bijbehorende tabel met daarin de gemiddelde beoordeling 

per spreker van elke omroep, uitgesplitst naar gemeenschap (Vlaamse of Nederlandse 

beoordelaars).

 
 
OUDERWETS – MODERN 

(Hoort bij Figuur 1) 

 

 NEDERLAND VLAANDEREN 
NOS 4,8 

5,0 
4,6 
4,8 
3,6 
4,9 

4,8 
4,6 
4,7 
4,4 
3,7 
4,8 

RTL 4,0 
4,7 
4,9 
4,9 
4,8 
5,0 

4,1 
4,3 
4,5 
4,4 
4,5 
4,4 

VRT 4,2 
4,3 
4,2 
3,0 
4,7 
4,0 

5,5 
5,7 
5,2 
4,0 
4,8 
5,3 

VTM 4,0 
4,0 
3,4 
4,1 
4,0 
4,0 

4,9 
5,2 
4,7 
4,9 
5,3 
4,7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LELIJK – MOOI  

(Hoort bij Figuur 2) 

 

 NEDERLAND VLAANDEREN 
NOS 4,8 

4,5 
4,6 
4,8 
4,7 
5,0 

4,1 
3,4 
3,4 
4,0 
3,2 
4,0 

RTL 4,4 
4,1 
4,1 
4,4 
4,8 
4,4 

4,0 
3,4 
3,5 
3,2 
4,0 
3,6 

VRT 4,4 
4,5 
3,8 
3,6 
3,7 
4,1 

5,5 
5,9 
4,8 
5,4 
5,5 
5,7 

VTM 3,6 
4,2 
4,2 
3,8 
4,0 
3,8 

4,4 
5,1 
5,1 
4,8 
5,2 
4,5 
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SLORDIG – VERZORGD 

(Hoort bij Figuur 3) 

 

 

 NEDERLAND VLAANDEREN 
NOS 5,3 

4,3 
5,2 
5,0 
5,2 
5,4 

4,5 
3,7 
4,0 
4,4 
3,6 
4,6 

RTL 5,1 
4,3 
4,9 
4,9 
5,3 
5,0 

4,8 
3,9 
4,3 
3,7 
4,5 
4,5 

VRT 5,1 
5,1 
4,6 
4,9 
4,5 
4,7 

5,7 
5,8 
5,3 
5,9 
5,9 
5,8 

VTM 4,6 
4,8 
5,1 
4,6 
4,7 
4,4 

4,7 
5,5 
5,5 
5,1 
5,5 
4,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIET-STANDAARD – STANDAARD  

(Hoort bij Figuur 4) 

 

 

 NEDERLAND VLAANDEREN 
NOS 5,1 

4,7 
4,9 
5,1 
4,9 
5,2 

5,0 
4,4 
4,7 
5,1 
4,6 
5,2 

RTL 4,8 
4,6 
4,5 
4,7 
5,1 
4,8 

5,5 
4,8 
4,9 
4,5 
5,3 
5,0 

VRT 3,9 
3,9 
3,1 
3,8 
3,9 
3,8 

5,8 
5,9 
5,6 
6,0 
6,1 
5,9 

VTM 3,6 
3,9 
3,9 
3,9 
3,7 
3,9 

5,3 
5,5 
5,7 
5,4 
5,6 
5,1 
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GEKUNSTELD – SPONTAAN 

(Hoort bij Figuur 5) 

 
 

 NEDERLAND VLAANDEREN 
NOS 4,0 

4,1 
4,0 
3,8 
3,8 
3,8 

4,6 
4,5 
4,4 
4,4 
4,3 
4,5 

RTL 3,4 
3,8 
3,7 
4,1 
3,9 
4,1 

4,0 
4,2 
4,2 
4,4 
4,5 
4,1 

VRT 3,8 
4,0 
3,2 
3,0 
3,4 
3,7 

4,7 
5,3 
3,6 
4,0 
4,5 
4,8 

VTM 3,6 
3,7 
3,5 
3,7 
3,6 
3,5 

4,5 
4,3 
4,2 
4,3 
4,5 
4,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMEEL – FORMEEL  

(Hoort bij Figuur 6) 

 

 

 NEDERLAND VLAANDEREN 

NOS 4,7 
4,3 
4,5 
4,7 
5,2 
4,9 

4,3 
3,8 
4,3 
4,2 
4,3 
4,6 

RTL 5,1 
4,4 
4,6 
4,3 
5,0 
4,2 

4,9 
4,5 
4,5 
4,1 
4,8 
4,2 

VRT 4,7 
4,7 
4,1 
5,2 
4,9 
4,7 

5,2 
4,9 
4,8 
5,6 
5,4 
5,1 

VTM 4,8 
4,9 
5,2 
4,4 
4,5 
4,7 

4,8 
4,9 
5,4 
4,8 
5,0 
4,8 
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BIJLAGE C

 

In deze bijlage staan per schaal de uitkomsten van de Manova en per land de uitkomsten 

van de Paired-Samples T-Test.  

De onderstaande tabellen geven de resultaten van de Manova weer. In elke tabel staan de 

hoofdeffecten en de interacties met hun F, df en de significantie, waarbij een significant 

effect een p < 0,01 heeft. 

 

OUDERWETS – MODERN  

 F DF SIGNIFICANTIE 
land 1,242 1,000 0,267 

omroep 1,515 1,000 0,220 
beoordelaars 21,095 1,000 0,000 
land*beoordelaars 92,367 1,000 0,000 
omroep*beoordelaars 8,402 1,000 0,004 
land*omroep 0,754 1,000 0,387 

land*omroep*beoordelaars 0,103 1,000 0,749 

 

LELIJK – MOOI  

 F DF SIGNIFICANTIE 

land 22,924 1,000 0,000 
omroep 72,175 1,000 0,000 
beoordelaars 1,776 1,000 0,185 
land*beoordelaars 119,948 1,000 0,000 
omroep*beoordelaars 3,668 1,000 0,057 

land*omroep 3,215 1,000 0,075 
land*omroep*beoordelaars 32,419 1,000 0,000 
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SLORDIG – VERZORGD  

 F DF SIGNIFICANTIE 
land 53,120 1,000 0,000 

omroep 25,258 1,000 0,000 
beoordelaars 0,229 1,000 0,633 
land*beoordelaars 105,401 1,000 0,000 
omroep*beoordelaars 0,874 1,000 0,351 

land*omroep 21,356 1,000 0,000 
land*omroep*beoordelaars 31,030 1,000 0,000 

 

NIET-STANDAARD – STANDAARD  

 F DF  SIGNIFICANTIE 

land 3,502 1,000 0,063 
omroep 13,060 1,000 0,000 
beoordelaars 83,695 1,000 0,000 
land*beoordelaars 81,083 1,000 0,000 

omroep*beoordelaars 1,609 1,000 0,207 
land*omroep 3,598 1,000 0,060 
land*omroep*beoordelaars 39,660 1,000 0,000 

 

GEKUNSTELD – SPONTAAN 

 F DF SIGNIFICANTIE 
land 5,422 1,000 0,021 
omroep 6,328 1,000 0,013 
beoordelaars 33,038 1,000 0,000 

land*beoordelaars 9,748 1,000 0,002 
omroep*beoordelaars 6,059 1,000 0,015 
land*omroep 2,104 1,000 0,149 
land*omroep*beoordelaars 0,231 1,000 0,632 

 

INFORMEEL – FORMEEL 

 F DF SIGNIFICANTIE 
land 39,686 1,000 0,000 
omroep 2,119 1,000 0,148 

beoordelaars 0,167 1,000 0,683 
land*beoordelaars 26,004 1,000 0,000 
omroep*beoordelaars 0,023 1,000 0,881 
land*omroep 2,029 1,000 0,156 
land*omroep*beoordelaars 10,363 1,000 0,002 
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Hieronder staan per groep beoordelaars de uitkomsten van de Paired-Samples T-Test. In 

elke tabel staat de significantie van de paren (NOS & RTL of VRT & VTM) per schaal. De 

significante verschillen hebben een p < 0,01. 

 

NEDERLAND 

 PAIR: NOS & RTL PAIR: VRT & VTM 
Ouderwets – Modern p = 0,178 p = 0,872 
Lelijk – Mooi p = 0,000 p = 0,264 
Slordig – Verzorgd p = 0,012 p = 0,113 

Niet-standaard – Standaard p = 0,002 p = 0,205 
Gekunsteld – Spontaan p = 0,294 p = 0,179 
Informeel – Formeel p = 0,126 p = 0,733 

 

VLAANDEREN 

 PAIR: NOS & RTL PAIR: VRT & VTM 

Ouderwets – Modern p = 0,083 p = 0,028 
Lelijk – Mooi p = 0,507 p = 0,000 
Slordig – Verzorgd p = 0,038 p = 0,000 
Niet-standaard – Standaard p = 0,066 p = 0,000 
Gekunsteld – Spontaan p = 0,005 p = 0,142 

Informeel – Formeel p = 0,060 p = 0,003 

 


