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10 Taalis macht

Over taalattitvdes in de multiculturele
samenleving

Wrlt-v JoNcpNeuncpn

Door processen van migratie zljndeNederlandse samenleving en de

Nederlands e taal nóg gevarieerder geworden. Veel mensen spreken
naast het Nederlands een dialect of een andere taal en dat is vaak goed

te horen aan het Nederlands dat ze spreken. Allochtonen hebben
vaak een duidelijk waarneembaar accent in het Nederlands. Dit
allochtoon Nederlands kan bepaalde reacties oproepen doordat het

wordt geassocieerd met stereotype ideeën die bestaan over de groeP

waartoe de spreker behoort. Die stereotype ideeën kunnen positief
geinterpreteerd worden, zoals bij de reclameboodschap op televisie
waar fitnessapparatuur wordt aangeprezen door een presentator met
een zwaan Amerikaans accent. De bedoeling van de maker van deze

reclame is te benadrukken dat het product dat aangeprezen wordt
Amerikaans is en dus nieuw en modern. Een allochtoon accent kan
ook negatieve reacties oproepen. Een duidelijk voorbeeld van ie-
mand die het mechanisme van vooroordelen begrijpt en er handig
gebruik van weet te maken biedt het verhaal van een Turkse auto-
handelaar. De man, die het Nederlands uitstekend beheerst, sprak
opzettelijk gebroken Nederlands tijdens onderhandelingen met ztjn
autochtone klanten om ze op het verkeerde been te zetten. Hij wist
dat ze hem op deze manier als een 'domme buitenlander' zouden
behandelen hetgeen hem uiteindelijk profijt bracht.

In de dagelijkse praktijk ontkomen allochtonen in de Nederlandse
samenleving niet aan de stereotype ideeën of vooroordelen die over
hen bestaan. Onder autochtone Nederlanders bestaat een hoge mate

van overeenstemming over de gewenste mate van contact met ver-

bekend bij de eigen groep. Hetzelfde
geldt voor'uitheemse' huishoudelijke
gebruiksvoorwerpen.

Samenvattend kunnen we stellen dat
de Surinaamse groep meer heeft over-
genomen van de Nederlandse cultuur
dan de Turken en Marokkanen. Dat is

niet verwonderlijk gezien hun langere

migratiegeschiedenis en hun langduri-
ger contact vanwege het koloniale ver-
leden. Het overnemen van elementen
uit elkaars cultuur lijkt ovengens in de
meeste gevallen eenrichtingsverkeer te
zijn. Surinamers weten relatiefveel over
de Nederlandse cultuur, maar omge-
keerd geldt dat in aanzienlijk mindere
mate. Ook Turken en lYarokkanen
weten meer van de Nederlandse cul-

tuur dan de Nederlanders van de cul-

tuur van Turken en Marokkanen.

Hoewel we aanwijzingen vinden dat
de verschillende groepen op de hoogte
zijn van elkaars gebruiken en ze in be-
perkte mate ook wel van elkaar over-
nemen, en dat mensen en vooral jonge-

ren zich niet (meer) strikt houden aan

grenzen van afgebakende sociale ofet-
nische groepen, wonen Turten, Marok-
kanen, Surinamers en autochtone Ne-
derlanders in de wijk voomamelijk noost

elkaar, en niet zozeer met elkaar.

De resultaten van de Taal- en Cultuur-
peiling zijn te vinden in Tolen en Culturen

i n het Utrechtse Lombok en T ronv ooL Een

survey-studie door Jeroen Aarssen &
Wi I ly Jongenburger (Amsterdam: Stich-

ting Beheer ttsc; 2000).
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schillende etnische groepen. \Øanneer autochtone studenten gevraagd
wordt met welke groep ze contact willen, dan blijkt dat ze, na de
Nederlanders, liever omgaan met Noord-Europese migranten (bij-
voorbeeld Engelsen), dan metZttid-Europeanen (bijvoorbeeld Span-
jaarden), daarna met ex-koloniale groepen zoals Surinamers en on-
deraanindezehiërarchie staan Islamitische groepen zoals Turken en
Marokkanen. De gewenste sociale afstand tot de verschillende groe-
pen wordt mede bepaald door overeenkomsten of juist verschillen in
taal, religie en cultuur. De rangorde in de hiërarchie hangt verder
duidelijk samen met socio-economische verschillen russen de etni-
sche groepen in Nederland. De groep die bovenaan staar in de etni-
sche hiërarchie, heeft de hoogste status in rermen van opleidings- en
beroepsniveau en arbeidsparticipatie; de laatste groep heeft de laag-
ste sociaal-economische status. Etnische minderheidsgroepen kie-
zen systematisch hun eigen groep als groep waarmee zehetliefste en
het meeste contact willen. Deze voorkeur voor contact met de eigen
groep (in-group) wijst in de richting van een universeel ernocentrisme.'
Bijna alle etnische minderheidsgroepen in Nederland plaatsen de
Nederlanders onmiddellijk na de eigen in-group en de rangorde is
verder grotendeels identiek aan die van de Nederlandse responden-
ten.' Kennelijk zrjn de verschillende etnische groepen in Nederland
zich bewust van onderlinge verschillen in status.

Dat sprekers op basis van hun allochtoon geaccenrueerd Neder-
lands worden beoordeeld en veroordeeld blijkt duidelijk uit eerder
gedaan onderzoek onder autochtone middelbare scholieren van
Doeleman.r De onderzoeksopzet van Doeleman is etnocentrisch
gericht: zijlaatde dominante (autochtone) groep een aanral sprekers
met een allochtoon accent evalueren aan de hand van persoons-
kenmerken. Het onderzoek leent zich uitstekend voor een nieuwe
variantwaarbij de verschillende groepen, aurochtoon en allochtoon,
elkaar beoordelen. Het onderzoek dat in deze bijdrage wordt be-
schreven is dan ook een vervolg op het onderzoek van Doeleman,
waarbij gebruik wordt gemaakt van hetzelfde stimulusmareriaal.
Centraal staat de vraag hoe autochroon-Nederlandse, Marokkaanse

LeVine k Campbell ry72.
Verkuyten, Flagendoorn & Masson 1996.
Doeleman r998.
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en Turkse leerlingen van een multiculturele middelbare school te-

genover elkaar staan.

Het experiment

In decembe r 2ooo is op het De Bruijne Lyceum een taalattitude-

ken, is eenderde van de leerlingen niet-Nederlands. De t4 scholieren+

die meededen aaî het experiment werd gevraagd om persoons-
kenmerken van sprekers te evalueren op basis van korte spraak-

fragmenten. Hiertoe hebben autochtoon-Nederlandse, Turkse, Ma-
.okk"rrrr., Surinaamse, Antilliaanse, Engelse en Duitse mannelijke

persoonskenmerkenvan de spreker geëvalueerd werden op een zeven-

þu.rtsschaal. De samenstelling van deze schalen is gebaseerd op drie
ãimensies, te weten status, waarin onder andere naar opleiding en

rijkdom gevraagd werd; sociøle aantrekkelijþheid, waarin onder an-

dere kenmerken als vriendelijkheid en humeur werden bevraagd; en

sociale afstand waarmee voor vier verschillende domeinen aangege-

ven werd in hoeverre een respondent met de spreker zou willen
omgaan. Op een zevenpuntsschaal waàrvande einden waren,gemar-

keeid dooitwee tegenovergestelde kenmerken (bijvoorbeeld'cha-
grijnig' versus 'vrolijk') werd door de proefpersonen aangegeven

welk pu"t op de schaal overeenkwam met hun indruk van of gevoe-

lens over de spreker, zoals in:

De z7 meisjes en z7 jongens waren tussen de rz en zo jaar oud,47 vanhenzrln
in Nederland geboren.
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rijkdom, opleiding, machr, luiheid
vriendelijkheid, humeur, agressie, betrouwbaarheid,
rechtvaardigheid
deze spreker als buurman, vriend, leraar, zwager heb-
ben lijkt me prertig/onprettig

Taal is rndcht r4,

Resultaten

De r3 schalen zrjninderdaad te herleiden tot de drie onderliggende
dimensies status, aantrekkelijkheid en sociale afstand.t Voor elk van
de drie groepen respondenten is voor de Marokkaanse, Turkse en

autochtoon-Nederlandse sprekers een gemiddelde score op de drie
dimensies status, aantrekkelijkheid en sociale afstand berekend. Hier-
onder worden de reacties van de verschillende Broepen responden-
ten per dimensie besproken.

Status

Opvallend is dat alledrie de groepen respondenten de autochtoon-
Nederlandse sprekers gemiddeld een hogere waardering op de status-
dimensie geven dan aan de Marokkaanse en Turkse sprekers. De
rangorde van de statushiërarchie is voor alle groepen respondenten
hetzelfde. Gemiddeld over alle respondenten scoren de twee
autochtoon-Nederlandse sprekers i,o op de statusdimensie, de Ma-
rokkaanse sprekers 3)2 ende Turkse sprekers 3,o (zie tabel z).

Tabel z: Statusscores

etnischeherkomstspreker gemiddeldestatusscore

Willy Jongenbwrger

r234567
Deze spreker lijkt mij: chagrijnig vrolijk

In tabel r worden de drie dimensies en de bijbehorende schaal-
kenmerken weergegeven:

Tabel r: Dimensies en hun bijbehorende schaalkenmerken.r

dimensie schaalkenmerken

status

aantrekkelijkheid

sociale afstand

de dominante Nederlandse
iet de belangrijkste kenmer-
gstudies verdient her aanbe-
de andere culturen te laten

beoordelen,6ijvoorbeeld die betrekking hebben op reinheid, religie en trots.
Bij de identificatie van de sprekers hadden de respondenren de keuze uit: afkom-
stig uit Nederland, de Antillen, China, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ma-
rokko, Spanje, Suriname, Turkije, ander land, nI......(inìuilen), weet niet.

Nederlands
Marokkaans
Turks

Jto

3,2

3'o

'We maken de volgende kanttekeningen bij de uitgevoerde factoranalyse. De
schaalvriendelijklaadt nietunidimensionaal op de factor aantrekkelijkheíd(o,66);
de lading van vriendelijkheid op de factor sociale afstand is o,46. De schalen
betrouwbaarheid en rechtvaardigheid scoren lager dan o,6o op aantrekkelijk-
heid en zijn bovendien niet unidimensionaal: ze scoren o,to respectievelijk o,¡z
op de factor sociale afstand. Ten gevolge bestaat de factor aantrekkelijkheid
slechts uit twee schalen, te weten agressie en humeur. De overige ro schalen
laden wel unidimensionaal op een van de drie dimensies (>o,6o).
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FIet verschil in gewaardeerde status tussen de Turkse en Marok-
kaanse sprekers enerzijds en de autochtoon-Nederlandse sprekers
anderzijds is voor alle groepen statistisch significant. Uitgaande van
de neutrale middenpositie op de schaal (score 4,o) worden de Turkse
en Marokkaanse sprekers licht negatief beoordeeld en de autochtoon-
Nederlandse sprekers licht positief, onafhankelijk van de etnische

herkomst van de respondent. Dit betekent dat er onder de respon-
denten consensus bestaat dat de hiërarchie wordt aangevoerd door
de dominante groep in de Nederlandse samenleving.Deze conclusie
is conform de verwachting, want de autochtone groep heeft de hoog-
ste sociaal-economische status in termen van opleidings- en beroeps-
niveau en participatie op de arbeidsmarkt.

De observatie dat er geen onderscheid wordt gemaakt bij de eva-

luatie tussen de Turkse en Marokkaanse sprekers roept de vraag op
hoe de respondenten de sprekers hebben herkend. De (in)correcte
herkenning van het land van herkomst van een spreker kan immers
gevolgen hebben voor de evaluatie van die spreker. Hieronder volgt
een analyse van de identificatie van de sprekers door de verschillende
groepen respondenten.

Identificatie oan de sprehers ...
Beide autochtoon-Nederlandse sprekers blijkenvoor elke groep res-

pondenten duidelijk herkenbaar te zrjnals autochtoon-Nederlands.
Slechts één Marokkaanse respondent hield êén van de twee
autochtoon-Nederlandse sprekers voor een Engelsman, in de rest

van de gevallen was de identificatie van de Nederlandse sprekers
correct. De herkenning van de Turkse en Marokkaanse sprekers ver-
schilt per groep respondenten en wordt hieronder per groep bespro-
ken.

,., d o or aut o clt t o on-N e d erlan ds e r e sp on de nt e n
Beide Turkse sprekers worden slechtsin 39"/" van de gevallen correct
herkend als Turks door de autochtoon-Nederlandse respondenten
en ze wordenin 39%" van de gevallen ten onrechte geïdentificeerd als

Marokkaans.
Verder blijkt dat de autochtoon-Nederlandse respondenten het

geboorteland van de ene Marokkaanse spreker beter kunnen inschat-
ten(6zo/o correct) dan dat van de andere Marokkaanse spreker (t S"/.),

Taal is macbt r47

maar gemiddeld over beide sprekers is het percentage correcte her-
kenning matig met 39%".

Samenvattend kunnen we stellen dat in de meeste gevallen (twee-

autochtoon-Nederlandse respondenten dus niet te horen.

... door M aroþ.þ.aanse re sp ondenten
Ook de Marokkaanse respondenten blijken met de herkenning van

de ene Marokkaanse spreker veel meer moeite te hebben dan met de

andere. De ene Marokkaanse spreker is voor 9t%o van de Marok-
kaanse respondenten herkenbaar Marok-
kaanse spreker wordt slechts do ten her-
kend als Marokkaan. Gemiddeld correcte

herkenning matig met 5 5"/o.In tf/o van de gevallen wordt een Ma-
rokkaanse spreker ten onrechte geïdentificeerd als een Turk.

In 64o/o van de gevallen worden de Turkse sprekers correct geï-

dentificeerd enin z3o/o wordt in de Turkse sprekers een Marokkaan
gehoord. De ene Turkse spreker wo rdt aanzi als

t;¡"d" Turks (86%) dan de andere spreker de

gevallen wordt een Turkse spreker ten onre als

een Marokkaan.

... door Turþse respondenten
De Turkse r.rpottd"ttten hebben grote problemen met het identifi-
ceren van éênvan de Turkse sprekers. Slechts zto/o van de respon-

denten hebben de Turkse respondenten moeilijkheden met de iden-
tificatie van één en dezelfde Marokkaanse spreker. Deze spreker

wordt slechts door één Turkse respondent correct herkend (7%),de
andere spreker door 79%o van de Turkse respondenten. Gemiddeld
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over de twee sprekers verloopt de identificatie van de Marokkaanse
sprekers in iets minder dan de helft goed (+l%).In Å%o van de
gevallen wordt een Marokkaanse spreker ten onrechte geïdentifi-
ceerd als een Turk.

Hoewel de Marokkaanse en Turkse respondenten dus beter zijn in
het identificeren van de Turkse en Marokkaanse sprekers dan de
autochtoon-Nederlandse respondenten, verloopt de identificatie niet
probleemloos. Ook Marokkaanse en Turkse luisteraars verwarren
nogal eens Marokkaanse en Turkse sprekers met elkaar (gemiddeld
in r 5"/" van de gevallen). Deze verwarring wordt voornamelijk ver-
oorzaakt doordat één van de Marokkaanse en êén van de Turkse
sprekers erg moeilijk te herkennen zijn als Marokkaan respectieve-
lijk Turk.

Sociale afstand

FIet patroon van de scores voor sociale afstand komt grotendeels
overeen met dat voor status. Alle respondenten samen geven de
autochtoon-Nederlandse sprekers de hoogste score op de sociale
afstanddimensie (3,9), gevolgd door de Marokkaanse (3,r) en de
Turkse sprekers (z,B) (zie tabel 3).

Tabel 3: Sociale afstandscores

etnischeherkomstspreker socialeafstandscores

Taal is macht r49

naar etnische herkomst van de sprekers: de Turkse respondenten
beoordelen de drie groepen sprekers statistisch gezien gelijk.

Zowel autochtoon-Nederlandse als Marokkaanse respondenten
geven dus de voorkeur aan contact met autochtoon-Nederlandse
sprekers (als buurman, als leraar, als goede vriend en als zwager)
boven Marokkaanse en Turkse sprekers. De reactie van de autoch-
toon-Nederlandse respondenten met een voorkeur voor de in-group
sluit aan bij resultaten uit sociaal-psychologisch onderzoek waaruit
blijkt dat etnische groepen in de Nederlandse samenleving een voor-
keur hebben voor contact met de in-group.8 De voorkeur van de

Marokkaanse respondenten voor de autochtoon-Nederlandse spre-
kers is nietvolgens verwachdng. Volgens de sociale identiteitstheorie
van Tajfelr leidt de behoefte aan een positieve sociale identiteit tot
een meer positieve evaluatie van de in-group dan van de out-group.
Anders geformuleerd: sociale uitsluiting van andere etnische groe-
pen heeft een opwaardering van de eigen groep tot gevolg. \Øaarom
dan toch die duidelijke voorkeur voor contact met autochtone Ne-
derlanders bij de Marokkaanse respondenten?

De observatie dat de Turkse respondenten geen uitgesproken (lees:

statistisch significante) voorkeur hebben voor de autochtone spre-
kers is in overeenstemming met recent onderzoek onder Rotterdamse
jongeren'' waaruit bleek dat Turkse jongeren meer gericht zijn op de

eigen groep dan Marokkanen. Ook bleek uit de resulmten van een

grootschalige taal- en cultuurenquête binnen het rculr-project" dat
de Turkse groep meer op de eigen taal en cultuur is gericht dan de

Marokkaanse groep. De observatie van Verkuyten, Hagendoorn Ec

Masson dat er onder de verschillende etnische groepen in de Neder-
landse samenleving tot op zekere hoogte consensus bestaat dat de

Turkse groep de laagste plaats inneemt in de etnische hiërarchie in
Nederland, versterkt deze etnocentrische houding mogelijk volgens
het principe: wie zich meer gediscrimineerd voelt, stelt zich meer
etnocentrisch op." DeTurkse respondentenwaarderen de eigen groep

8 Verkuyten, Hagendoorn 8c Masson r996.
, Tajfel ry82.
'" Phalet, van Lotringen 8r Entzinger zooo.

" Aarssen 8c Jongenburger zooo; Jongenburger Ec Aarssen, te verschijnen, zoor.
" Phalet, van Lotringen & Entzinger 2oooi r34.

Nederlands
Marokkaans
Turks

3'9
j,r
2r8

Binnen de autochtoon-Nederlandse en de Marokkaanse groep res-
pondenten is het verschil in beoordeling tussen de autochtoon-Ne-
derlandse sprekers enerzijds en de Marokkaanse en de Turkse spre-
kers anderzijds significant, het verschil tussen de Marokkaanse en
Turkse sprekers is niet significant. De Turkse respondenten maken
bij hun beoordeling op de dimensie sociale afstand geen onderscheid
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kennelijk iets meer dan de Marokkaanse respondenten waardoor het

verschil met de autochtone groep kleiner wordt.
Het blijft opmerkelijk dat de allochtone respondenten geen dui-

delijke voorkeur hebben voor de eigen groep met betrekking tot
gewenste sociale afstand. Kennelijk moet de verklaring voot deze

ón,oe.wachte bevinding gezocht worden buiten de sociale identiteits-
theorie. In de discussie komen we terug op mogelijke verklaringen.

Aantrekkelijkheid

Het is uit de literatuur bekend dat respondenten het moeilijk vinden
om uitspraken te doen over zoiets persoonlijks als iemands aantrek-

kelijkheid. De kans op sociaal wenselijke reacties is hier dan ook
groter dan bij de dimensies status en sociale afstand. Dit verklaart

-"".o- de aantrekkelijkheidscores van de sprekers (nog) minder
variatie vertonen naar etnische herkomst van de sprekers en waarom
de scores voor de Turkse en de Marokkaanse sprekers gemiddeld

hoger liggen dan bij de andere dimensies. De gemiddelde aantrekke-

lijkheidscore van de autochtoon-Nederlandse sprekers is 4,6, die van

de Marokkaanse sprekers 4,o en die van de Turkse sprekers 3,9 (zie

tabel 4).

Tabel 4r Aantrekkelijkheidscores

etnischeherkomstspreker gemiddeldeaantrekkelijkheidscore

Nederlands
Marokkaans
Turks

Binnen de autochtone en de Marokkaanse groeP respondenten wor-
den autochtoon-Nederlandse sprekers statistisch gezien aantrekke-
lijker gevonden dan de Turkse sprekers. Opmerkelijk is dat de Ma-
rokkanen de autochtoon-Nederlandse sprekers aantrekkelijker
vinden dan de Marokkaanse sprekers, maar áe autochtonen zelf niet.
Met betrekking tot de aantrekkelijkheid van de sprekers onderschei-

Taal is macbt I'I

den de Turkse respondenten niet naar etnische herkomst van de

sprekers. Net als bij de dimensie sociale afstand geven Turkse res-

pondenten statistisch gezien gelijke scores aan autochtoon-Neder-
landse, Marokkaanse en Turkse sprekers.

Dus opnieuw blijkt dat de Marokkaanse respondenten een duide-
lijke voorkeur hebben voor de autochtoon-Nederlandse sprekers;

ze vinden de autochtoon-Nederlandse sprekers aantrekkelijker dan
de sprekers uithun eigen groep. DeTurkse respondentenztin,net als

bij de vragen over gewenste sociale afstand, gematigder enthousiast
over de autochtoon-Nederlandse sprekers. In de discussie zullen we
mogelijke verklaringen bespreken voor deze opmerkelijke resulta-
ten.

Conclusies

Uit de resultaten blijkt dat zowel de autochtoon-Nederlandse, als de

Marokkaanse en Turkse respondenten de autochtoon-Nederlandse
sprekers correct identificeren. De autochtoon-Nederlandse respon-

denten kunnen aan de hand van een in het Nederlands voorgelezen
tekst niet het verschil horen tussen een Marokkaan en een Turk.
Marokkaanse en Turkse respondenten hebben eveneens moeite met
het identificeren van Marokkaanse en Turkse sprekers, zij het in
mindere mate.

De belangrijkste conclusie van deze studie is dat de reacties van
autochtoon-Nederlandse, Marokkaanse en Turkse scholieren gro-
tendeels hetzelfde zijn. De autochtoon-Nederlandse sprekers wor-
den systematisch door alledrie de groepen respondenten het hoogst
gewaardeerd, zowel op status, sociale afstand en aantrekkelijkheid.

Autochtone Nederlanders staan onbetwist bovenaan in de status-
hiërarchie en worden op gelijke afstand gevolgd door Marokkanen
en Turken. Dat de autochtoon-Nederlandse sprekers het hoogst sco-

ren op de statusdimensie is nietverwonderlijk. De autochtoon-Neder-
landse bevolking in Nederland heeft nu eenmaal de sterkste positie
in sociaal-economisch opzicht. Opmerkelijker is dat de autochtoon-
Nederlandse sprekers bij alledrie de groepen het hoogst scoren op de

twee andere dimensies, die van sociale afstand en aantrekkelijkheid.

416

4ro

3,9
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De volgorde in aflopende mate van gewenst contact is: autocht-
one Nederlanders, Marokkanen, Turken. Verder blijkt dat Marok-
kaanse en autochtoon-Nederlandse respondenten een uitgesproken
voorkeur hebben voor contact met autochtone Nederlanders boven
contact met Marokkanen en Turken. Maar de Turkse respondenten
hebben geen duidelijke voorkeur voor contact met een van de drie
groepen. Deze resultaten zijn niet in overeenstemming met de so-
ciale identiteitstheorie dat elke etnische groep zijn eigen in-group
zou moeten prefereren boven de out-group. De sterkte van deze
etnocentrische gevoelens kan weliswaar variêren en is afhankelijk
van de situatie en de verhouding tussen de groepen, maar etnocen-
trisme is menseigen en tot op zekerehoogte onvermijdelijk. \X/aarom
vinden wtj deze neiging dan niet terug in de resultaten?

Ook over de rangorde in aantrekkelijkheid bestaat onder de res-
pondenten consensus. De rangorde in aflopende mate van aantrek-
kelijkheid is als volgt: autochtone Nederlanders, Marokkanen, Tur-
ken. Autochtoon-Nederlandse respondenten vinden autochtone
Nederlanders significant aantrekkelijker dan Turken, en Marokkaanse
respondenten vinden autochtone Nederlanders significant aanffek-
kelijker dan Turken en Marokkanen. De Turkse respondenten heb-
ben opnieuw geen uitgesproken mening: ze vinden alle groepen (sta-

tistisch gezien) even aantrekkelij k,
Hoe kunnenwe nu de onverwachte voorkeurvoor de dominante,

autochtone out-groep boven de eigen Marokkaanse en Turkse in-
group verklaren? \Øellicht moet de verklaring gezocht worden in
methodologische aspecten van het experiment. De opzet van het
experiment is dat, op basis van in het Nederlands voorgelezen tekst-
fragmenten, sprekers beoordeeld worden op diverse persoons-
kenmerken. Het idee was dat dit Nederlands, al dan niet met alloch-
toon accent, bepaalde reacties te weeg zou brengen doordat het
stereotype ideeën oproept die bestaan over de groep waarvan de

spreker deel uit maakt. Hierbij werd er vanuit gegaan dat de respon-
denten de etnische herþ.omst van de spreker zouden beoordelen. De
observatie dat zowel de autochtoon-Nederlandse als de Marokkaanse
en de Turkse respondenten de autochtoon-Nederlandse sprekers
systematisch hoger waarderen dan de Marokkaanse en Turkse spre-
kers, suggereert dat de respondenten niet de etnische herkomst van
de sprekers hebben beoordeeld, maaÍ dat er iets anders aan de hand

kend van het standaardnederlands klinken ze? - dan de etniscbe

ven aan de hand van aanvullend onderzoek van Doeleman. zliheeft

maar de mare \/an afwijkendheid ten opzichte van de standaard-Ne-

derlandse uitspraak lijkt hiermee re worden bevestigd. Binnen de

context van de school waar het experiment is afgenomen, is het niet

vreemd dat leerlingen geneigd zrjn o de spre-

kers te beoordelen. Op school word besteed

aan goede mondelingã en schriftelij Neder-

landse taal.
De observatie dat scholieren sprekers met een allochtoon accent

beoordelen op hun taalvaardigheid in het Nederlands en nier op hun

Taal is macht rt3

'r p< o,oii correlatiecoêfficiënten zijn respectievelijk -o,7r, -o,59 en-o,6o'
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etnische herkomst suggereert dat een goede beheersing van het Ne-
derlands van groot belang wordt geacht in de multiculturele samen-
leving. Niet alleen de grammaticavan het Nederlands is hierbij be-
langrijk, maar ook de uitspraak.

"\Øaar je leeft, daar moet je de

taalvan lezen en schrijven ...!'
Leesgedrag in Turkse en Marokkaanse
gezinnen

11

Iedere burger in Nederland heeft recht op informatie. Door het

Ministerie van Binnenlandse zakenis in rggS een uitgebreid project

Communicatie Overheid Ec Burger opgezet.Dit heeft onder andere

geresulteerd in de (digitale) roegang tot overheidsinformatie via

ór¿erheid.nL Openbare bibliotheken kunnen volgens de overheid bij
de toegang totlnformarie een belangrijke rol spelen. Maar of het nu

om digitale informatie gaat of om informatie via folders en brochu-
..r, -ãr, moet wel kunnen lézen omde informatie te kunnen begrij-

pen. overheidsinstellingen en uitvoeringsinstanties kampen met de

ur^ g oÍ belangrijke informatie werkelijk bij alle groepen.in de sa-

-"rrl"evirg, dus ook bij de allochtone burgers in Nederland terecht-

komt. Een deel van die vraag wordt beantwoord met een driejaarlijks

suroey naar mediagebruik onder zes allochtone groepen door de

Nos/Nps en de Voorlichtingsraad.' In deze bijdrage wordt de vraag

gesteld: wat zijn de bewe"g.éd".tettrroor en de opvattingenvan-Turkse

ãn Marokkaanse volwassenen over het lezen en spreken in de eigen

taal en hetNederlands. En hoe gaan zyom met meertalige informatie?

Bij dir onderzoek in de vorm van een meervoudige case-studie zijn
rz gezinnen betrokken, vijf Turkse en zeven Marokkaanse' Deze

g"rirrrr"n zijn meerdere keren bezocht, de Berberssprekende gezin-

nen samen met een tolk. Daarnaast werd gedurende twee jaar weke-

lijks een aantal Turkse en Marokkaanse gezinnen bezocht in het

LouRrNR on Vooco

Veldkamp Marktonderzoek benaderde in r998 r 5o respondenten per taalgroep


