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DE DIEHARD CONSERVATIEVE VLEUGEL WORDT 
GESTEUND DOOR DE TEA PARTY

De invloed van leeftijd op de comprehensie 
en appreciatie van (het gebruik van) 

Engelse woorden in Vlaamse 
televisiejournaals

Filip Devos*

1. Achtergrond en onderzoeksvraag

Tien jaar geleden schreef Jacques Van Keymeulen een smakelijk stuk waarin hij het
overdreven en modieuze gebruik van Engelse woorden in bepaalde maatschappe-
lijke domeinen en taalregisters hekelde (Van Keymeulen 2007). Vooral het ambte-
lijke taalgebruik in administratieve e-mails moest het ontgelden. In ‘een boze bui,
bij wijze van therapie’ had hij het meer bepaald over het taalgebruik dat hij ‘admin-
babble’ noemde:

Adminbabble is naar mijn voorlopige indruk een taal die bestaat uit een
mengelmoes van modieus Nederlands (aftoetsen, aansturing, interactief plat-
form) en Engels (event, benchmarking, safeguarden), gelardeerd met afkor-
tingen uit beide talen (de afkobabble dus).

De auteur stelde terecht de vraag naar het effect van dit idioom: “Wie wordt hier
beter van? […] Op welke wijze wordt de communicatie tussen producent en consu-
ment van adminbabble door adminbabble vooruitgeholpen?”

* Universiteit Gent, Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.
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De discussie rond de invloed van het Engels op het Nederlands is niet nieuw
natuurlijk. Veel mensen beschouwen het grote aantal Engelse leenwoorden in de
Nederlandse taal (nog steeds) als een teken van of een voorbode van taalverlies.
Typerend voor die onrust zijn bijvoorbeeld de verenigingen die het gebruik van
Engelse leenwoorden willen terugdringen. In een eerdere bijdrage hebben we er al
op gewezen dat we hier te maken hebben met een ‘mythe’ over taal: niet alleen is
taalbeïnvloeding universeel, maar ze beperkt zich doorgaans ook tot de lexicale
component en tast bijgevolg de structuur van de ontlenende taal niet aan. We
zagen daarentegen wel een gevaar op het gebied van het domeinverlies (Devos &
Taeldeman 2001): “Van cruciaal belang voor een blijvende vitaliteit en uitbouw
van een taal is dat ze in alle communicatiedomeinen gebruikt wordt ». Inmiddels
is de ‘aanval’ van het Engels op de ‘hogere’ gebruiksdomeinen van het Nederlands
al volop ingezet, zeker in het hoger onderwijs en in de bedrijfswereld (zie onder
meer Gerritsen et al. 1999, Zenner et al. 2014 en KNAW 2018).

In deze bijdrage willen we een ander domein bekijken: dat van gesproken televi-
siejournaals in Vlaanderen. Centraal staan daarbij de vragen naar (1) de compre-
hensie van Engelse woorden en uitdrukkingen bij de gemiddelde tv-kijker, en (2)
de attitude van die kijker tegenover het gebruik van Engelse woorden en uitdruk-
kingen in tv-journaals. Voor beide vragen bekijken we in deze bijdrage vooral de
variabele ‘leeftijd’ (Vander Linden 2014).

2. Methodologie en hypotheses

2.1. Corpus en informanten

De data werden verzameld tussen 16 oktober en 2 november 2013. Alle nieuwsuit-
zendingen (om 19u) van Het Journaal op TVEén (de Vlaamse openbare omroep)
en van VTM Nieuws op VTM (de Vlaamse commerciële omroep) werden opgeno-
men en passages waarin Engelse termen of uitdrukkingen werden gebruikt, kregen
een transcriptie, met een voor- en een nacontext, want soms verduidelijkt de con-
text zelf het Engelse woord, zoals uit het eerste corpusvoorbeeld in tabel 1 hier-
naast blijkt.

In totaal bevatte ons corpus 27 taaluitingen met Engelse woorden of uitdruk-
kingen.

De informanten waren 39 ‘jongeren’ (tussen 15 en 18 jaar oud) en 42 ‘ouderen’
(tussen 60 en 75 jaar oud), allen Nederlandstalige Vlaamse tv-kijkers. Zoals ver-
meld in 1., bekijken we vooral de variabele ‘leeftijd’ in deze bijdrage. Tabel 2 toont
de spreiding van de informanten op basis van leeftijd en sekse.
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De informanten kregen een vragenlijst voorgelegd die peilde naar:
1. persoonlijke gegevens/variabelen:
 hun tv-gedrag (hoe vaak per week bekijken ze het tv-journaal?);
 hun opleidingsniveau en voorkennis van het Engels;
 hun leeftijd en sekse.

2. hun attitude tegenover het gebruik van het Engels op de Vlaamse tv.
3. hun comprehensie van het Engels. In de eigenlijke test kregen de informan-

ten achtereenvolgens de 27 corpuszinnen te horen en schreven ze een Ne-
derlandse vertaling of een omschrijving neer van het gebruikte Engelse
woord. Tabel 3 geeft een voorbeeld.

De onderzoeksgegevens werden verwerkt met het statistische programma SPSS.

Tabel 1: Twee corpusvoorbeelden (Vander Linden 2014)

datum omroep voorcontext Engelse term of uit-
drukking

nacontext

22 okto-
ber 2013

TVEén Ford Genk verdwijnt, 
maar de fabriek gaat pas 
volgend jaar helemaal 
dicht. Eind juni schakel-
de het bedrijf wel al over 
op één ploeg. De eerste 
arbeiders mochten toen 
weg. Hoe is het met hen, 
drie maanden later?

226 echte Fordarbeiders 
vertrokken. 66%, twee 
derden, is zelfstandige of 
heeft een nieuwe baan, 
meestal zelfs met een 
vast contract. Amper 
34%, een derde, volgt 
nog opleiding of krijgt 
outplacement, begelei-
ding bij de zoektocht 
naar nieuw werk.

Maar Ford is meer dan 
de fabriek. Errond lig-
gen vier toeleveranciers. 
Daar zijn al 238 arbei-
ders vertrokken.

30 okto-
ber 2013

VTM (reporter)
Wat zal de reactie van 
de Franstaligen zijn, 
denkt u?

(Bart De Wever)
Wel, die zullen roepen 
en brullen dat het 
“neen” is en dat zullen 
ze doen tot de allerlaats-
te seconde, maar wat 
telt, is natuurlijk wat er 
de avond van de verkie-
zingen in het mandje 
ligt en wat er de volgen-
de dag de mindset is.

Het is nooit anders ge-
weest, hè: men roept en 
brult altijd “neen” en 
het mislukt dan altijd 
een paar keren en het 
duurt dan heel lang, 
maar we hopen dat nu 
het moment aangebro-
ken is.

Tabel 2: Verdeling informanten naar leeftijd en sekse

man vrouw totaal
jongeren 15 24 39

ouderen 7 35 42
totaal 22 59 81
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2.2. Hypotheses

Rekening houdend met de onder 2.1. opgevraagde variabele gegevens, werden de
volgende vijf hypotheses geformuleerd:

1. Jongeren scoren significant hoger in de comprehensie van Engelse woorden;
2. Jongeren en ouderen die regelmatiger tv-journaals volgen, scoren significant

hoger in de comprehensie van Engelse woorden dan jongeren en ouderen
die dat niet doen;

3. Jongeren en ouderen met een hogere opleiding scoren significant hoger in
de comprehensie van Engelse woorden dan jongeren en ouderen die geen
hogere opleiding hebben gehad;

4. Ouderen die in hun job vaker in contact kwamen met het Engels, scoren sig-
nificant hoger in de comprehensie van Engelse woorden dan ouderen die in
hun werk geen contact hadden met het Engels;

5. Jongeren hebben over het algemeen een hogere appreciatie van het gebruik
van Engelse woorden in tv-journaals dan ouderen.

3. Resultaten

3.1. Comprehensietest

Uit de gegevens kunnen leuke feiten en feitjes gehaald worden over het kijkgedrag:
ouderen kijken bijvoorbeeld naar beide omroepen, en jongeren vooral naar de
openbare omroep. Ouderen volgen meer het tv-journaal dan jongeren. Daar is het
ons echter niet om te doen. We kijken in tabel 4 eerst naar de scores voor de com-
prehensietest.

Tabel 3: Voorbeeld antwoord comprehensietest

datum omroep voorcontext Engelse term of uit-
drukking

nacontext

17 okto-
ber 2013

één Niet alleen is de Repu-
blikeinse partij nog 
nooit zo onpopulair ge-
weest in de peilingen 
(amper een op de vier 
Amerikanen gelooft er 
nog in), maar de voor-
bije dagen en uren is die 
interne verscheurdheid 
in de partij steeds duide-
lijker geworden.

Je hebt de gematigde 
vleugel en je hebt die 
diehard conservatieve 
vleugel die gesteund 
wordt door de Tea Par-
ty.

Die voelt zich nu enorm 
bedrogen en er gaan 
steeds luidere stemmen 
op om zich af te scheu-
ren van de rest van de 
partij. 

Wat betekent ‘diehard’?
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Hypothese 1 is daarmee bevestigd. Jongeren scoren opmerkelijk beter in de com-
prehensietest dan ouderen. We komen daar in 3.3. op terug.

3.2. Attitudetest

In het attitudeonderzoek moesten de informanten een van de volgende stellingen
aanduiden die het best hun mening over het gebruik van Engelse woorden in tv-
journaals weergaf:

1. Ik stoor me er niet aan, omdat ik alles begrijp;
2. Ik stoor me er niet aan, al begrijp ik niet alles;
3. Ik heb geen mening. Ik let er niet op;
4. Ik stoor me eraan, want vaak begrijp ik niet wat er bedoeld wordt;
5. Ik stoor me eraan, want ik begrijp niet wat er bedoeld wordt.
6. De resultaten, per leeftijdsgroep, staan vermeld in Tabel 5.

Jongeren storen zich hoegenaamd niet aan het gebruik van Engels in tv-journaals.
Niemand duidt optie (4) of (5) aan. Die opties worden daarentegen wel door bijna
43% van de oudere informanten aangeduid. Het is duidelijk dat jongeren positie-
ver staan tegenover het gebruik van Engels dan ouderen. Ook daar komen we op
terug in 3.3.

Tabel 4: resultaten comprehensietest

geslaagd niet geslaagd totaal
jongeren 34

(87,2%)
5

(12,8%)
39

(100%)

ouderen 17
(40,5%)

25
(59,5%)

42
(100%)

totaal 51
(100%)

30
(100%)

81
(100%)

Tabel 5: Resultaten attitudetest

(1) (2) (3) (4) (5) totaal
jongeren 23

(59,0%)
6

(15,4%)
10

(25,6%)
0

(0%)
0

(0%)
39

(100%)

ouderen 12
(28,6%)

12
(28,6%)

0
(0%)

12
(28,6%)

6
(14,2%)

42
(100%)

totaal 35
(43,2%)

18
(22,2%)

10
(12,3%)

12
(14,9%)

6
(7,4%)

81
(100%)
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3.3. Hypotheses

Ten slotte bekijken we de in 2.2. geformuleerde hypotheses in het licht van de sig-
nificantie van de onderzoeksresultaten (significant = p-waarde < 0,05).

1. ‘Jongeren scoren significant hoger in de comprehensie van Engelse
woorden’
De relatie tussen leeftijdsgroep (onafhankelijke variabele) en score op de
comprehensietest (afhankelijke variabele) is significant (p-waarde = 0,00).
De resultaten tonen bovendien een negatieve lineaire regressie.

2. ‘Jongeren en ouderen die regelmatiger tv-journaals volgen, scoren sig-
nificant hoger in de comprehensie van Engelse woorden dan jongeren
en ouderen die dat niet doen’
De p-waarde is hier 0,002, wat betekent dat de relatie tussen de onafhanke-
lijke variabele (de frequentie van tv-kijken) en de afhankelijke variabele
(score op de comprehensietest) significant is. De resultaten tonen boven-
dien weer een negatieve lineaire regressie.

3. ‘Jongeren en ouderen met een hogere opleiding scoren significant ho-
ger in de comprehensie v,an Engelse woorden dan jongeren en ouderen
die geen hogere opleiding hebben gehad’
De relatie tussen opleidingsniveau (onafhankelijke variabele) en score op de
comprehensietest (afhankelijke variabele) is significant (p-waarde = 0,010;
met negatieve lineaire regressie).

4. ‘Ouderen die in hun job vaker in contact kwamen met het Engels, sco-
ren significant hog,er in de comprehensie van Engelse woorden dan ou-
deren die in hun werk geen contact hadden met het Engels’
Deze hypothese kan niet bevestigd worden. De relatie tussen de onafhanke-
lijke variabele (Engels gebruiken in job) en de afhankelijke variabele (score
in de comprehensietest) is niet significant. De p-waarde is 0,176. Als oude-
ren meer met Engels in contact waren gekomen tijdens hun professionele
activiteiten, dan zou dat met andere woorden de uitslag niet beïnvloed heb-
ben.

5. ‘Jongeren hebben over het algemeen een hogere appreciatie van het ge-
bruik van Engelse woorden in tv-journaals dan ouderen’
De relatie tussen de onafhankelijke variabele (leeftijd) en de attitude tegen-
over het gebruik van Engels (de afhankelijke variabele) is significant: de p-
waarde is 0,0 (met negatieve lineaire regressie).
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4. Besluit

Gerritsen et al. (1999:18) stelden vast dat de attitude tegen het Engels in Neder-
landstalige tv-reclames zwaar afhankelijk is van de mate van comprehensie van dat
Engels: hoe groter de comprehensie, hoe positiever de attitude. Ons beperkt onder-
zoekje naar het gebruik van Engels in Vlaamse tv-journaals bevestigt die stelling, en
relateert ze meteen aan de leeftijdsfactor: jongeren scoren significant hoger in de
comprehensie van Engelse woorden en jongeren hebben over het algemeen een
hogere appreciatie van het gebruik van Engelse woorden in tv-journaals dan oude-
ren.
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