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Les mémoires de nos lauréats 

Selon une tradition désormais établie, nous demandons aux diplômés ayant obtenu les meilleurs 
résultats dans chacune des langues germaniques de résumer les lignes de force de leur mémoire.  

 
 

Régine Hubert : Over het gebruik van een aantal Vlaamse afwijkingen van de standaardtaal  
in drie Vlaamse tijdschriften van 2000 tot en met 2003 (Cash , Industrie  en Sport Magazine ) 
 
Mijn eindscriptie volgt het voorbeeld van “Schrijft Knack Belgisch?”, een onderzoek van Prof. dr. S. 
Theissen gepubliceerd in Nederlands van Nu (2001-2002) en Neerlandia (2003 – 2005). Ik heb me 
toegelegd op de studie van het gebruik van een aantal afwijkingen van de standaardtaal in drie 
Vlaamse tijdschriften, die vooral over economie gaan en over sport, met name Cash  en Industrie  aan 
de ene kant en Sport Magazine  aan de andere kant. In de eerste twee tijdschriften heb ik een periode 
van vier jaar onderzocht (van 2000 tot en met 2003), en een periode van drie jaar in Sport Magazine  
(van 2001 tot en met 2003). Dat er een jaar minder is, valt te verklaren door het corpus (Roularta Media 
Group CD-ROM 2000 – 2003/4) dat Sport Magazine pas vanaf 2001 opneemt. 

Ik heb mijn onderzoek in twee delen onderverdeeld. Ten eerste heb ik de zogenaamde Top-100 van de 
afwijkingen behandeld en besproken. Ik heb me bijgevolg gebaseerd op de artikelen van S. Theissen, 
met enkele aanpassingen aan de hand van de jongste druk (2004) van het Woordenboek voor correct 
taalgebruik. Ten tweede heb ik een selectie van afwijkingen met een economische of een sportieve 
gevoelswaarde gemaakt en besproken. 

De laatste stap van mijn onderzoek was het interpreteren van al die onderzoeksresultaten: is er een 
evolutie aan de gang wat het gebruik van afwijkingen betreft, of niet? En schrijven die drie tijdschriften 
hetzelfde soort Nederlands, of niet? 

Uit het feit dat ik voor zoveel afwijkingen van de standaardtaal bijna geen of helemaal geen 
voorbeelden heb aangetroffen en aangezien zoveel onderzoeksresultaten moeilijk of niet te 
interpreteren waren vanwege het veel te gering aantal treffers, blijkt dat het AN de richtlijn is van die 
drie tijdschriften. Nochtans is er nog steeds soms afwijkend taalgebruik. 

Industrie  onderscheidt zich duidelijk van de twee andere: het aantal gebruikte afwijkingen is nog 
geringer dan in Cash en Sport Magazine . Het is moeilijk te bepalen of Cash beter doet dan Sport 
Magazine : ze gebruiken nagenoeg hetzelfde percentage afwijkingen en hebben veel Belgische 
varianten gemeen. Het enige grote verschil is dat de afwijkingen van de Top-100 waarvoor ik de AN-
variant niet opgezocht heb gebruikelijker waren in Sport Magazine .Er is ook gebleken dat bepaalde 
afwijkingen met een economische of een sportieve gevoelswaarde in de drie tijdschriften nog steeds 
regelmatig voorkomen. 

De allerlaatste stap van dit werk is de confrontatie van mijn eigen onderzoeksresultaten met die van de 
enquête van S. Theissen aan de hand van zijn conclusie, gepubliceerd in mei 2005 in Neerlandia. 
Knack  en de drie tijdschriften waarvan ik het taalgebruik onderzocht heb, maken deel uit van dezelfde 
groep, maar maken ze dezelfde ontwikkeling door? Waarschijnlijk wel, S. Theissen en ik hebben 
dezelfde conclusie getrokken: heel wat afwijkingen komen nu meestal minder vaak voor dan hun AN-
vorm(en), of zijn zelfs verdwenen. Wat interessant zou zijn te weten is of die vier tijdschriften even vlug 
in de richting van het AN evolueren en of de nog steeds voorkomende afwijkingen dezelfde zijn. 

Aan de hand van alle resultaten van die vergelijking kan ik dus beweren dat de evolutie in de richting 
van het AN in die vier tijdschriften duidelijk aan de gang is, maar dat Knack  voorsprong heeft op de drie 
andere tijdschriften. Het taalgebruik van Industrie  is datgene dat het meest met dat van Knack  
correspondeert, dan komt Cash  en uiteindelijk Sport Magazine . 

Ik heb ook proberen na te gaan of er een parallellisme bestaat met het gebruik van deze afwijkingen op 
de zoekmachine Google.be, een corpus met veel meer taalregisters.Er is gebleken dat er geen 
systematisch parallellisme is tussen het gebruik van de afwijkingen in de drie tijdschriften en het 
gebruik ervan in Google.Ik heb vervolgens een beperkte vergelijking tussen de twee corpora gemaakt. 
Ik heb voor zowel Google als voor de drie tijdschriften de vijftig meest voorkomende afwijkingen 
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overgenomen en ik heb ze in opklimmende volgorde gerangschikt. Uit die vergelijking blijkt dat 
sommige van die meest voorkomende afwijkingen wel degelijk op een algemene tendens wijzen. 

 

 


