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Abstract 

In deze thesis wordt getracht de huidige mate van gebruik van anglicismen in Nederlandse gezegden te 

achterhalen, evenals de acceptatie van Nederlanders van deze constructies. Deze thesis presenteert 

hiervoor een corpusonderzoek naar gebruik van Engelse leenvertalingen in Nederlandse gezegden en 

een enquêteonderzoek gebaseerd op dit corpus dat de acceptatie van deze leenvertalingen analyseert. 

Het corpus bestaat uit 30 uur en 15 minuten van spraak uit de podcast “Man man man”, ingesproken 

door drie Nederlanders. De enquête is ingevuld door duizend participanten. Met deze onderzoeken 

wordt de huidige status van deze specifieke soort leenvertaling bij de Nederlandse bevolking 

benaderd. Het corpus heeft vijf anglicismen opgeleverd. Het enquêteonderzoek geeft aan dat 

acceptatie van deze soort anglicisme iets onder een neutrale score lag, namelijk gemiddeld een 2,37 op 

een schaal van 1 tot 5 (standaarddeviatie 0,63). Dit onderzoek toont een licht positief effect van 

contact met het Engels op acceptatie van anglicismen. Ook wordt er een licht negatief effect van 

leeftijd op acceptatie van anglicismen aangetoond. Door data te bieden van het gebruik van 

leenvertalingen in een spontane setting, waarbij de doeltaal en ontvangende taal slechts in terloops 

contact staan, voegt dit onderzoek toe aan bestaand onderzoek naar anglicismen en talen in contact in 

het algemeen.  
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1. Inleiding 

Er is veel discussie over taalvariatie in het Nederlands als gevolg van contact met het Engels. Het effect 

van de grote hoeveelheid Amerikaans Engels dat Nederlanders, onder andere via de media, te zien krijgt 

is niet alleen te zien in het overnemen van Engelse woorden zoals manager en karakter, maar ook in het 

lenen van letterlijk vertaalde volledige gezegden uit de Engelse taal. In dit onderzoek wordt bekeken in 

welke mate zulke gezegde-anglicismen daadwerkelijk gebruikt worden in het Nederlands en 

geaccepteerd worden aan de hand van corpusonderzoek en een enquête. Er wordt tevens onderzocht wat 

mogelijke oorzaken kunnen zijn van verhoogde acceptatie. Gezegde-anglicismen zijn constructies 

waarbij Engelse gezegden letterlijk vertaald worden naar het Nederlands. De resulterende zinnen 

worden niet gezien als standaard Nederlands, maar de inhoud van deze zinnen wordt desalniettemin 

begrepen door de luisteraar. Een voorbeeld van een anglicisme-gezegde is vrienden over hebben, een 

uitspraak waar ik mijn neef op betrapte. Hij kon niet langer op een feestje blijven omdat hij vrienden te 

gast zou hebben, waarvoor hij het Engelse gezegde to have someone over gebruikte. Een andere is 

vrouwen over de 40, uit een reclamespotje van Plantur 39 over een shampooproduct, waarmee vrouwen 

ouder dan 40 jaar geadresseerd werden. De Engelse uitdrukking being over ## years old is hiervoor 

gebruikt in plaats van een standaardvariant, waarop verschillende blogs en twitteraars boos reageerden 

en het Twitteraccount van Taalvoutjes gevraagd werd deze op hun pagina te posten (figuur 1). Een 

laatste voorbeeld is een beslissing maken, wat zelfs nog wel eens op het nieuws te horen is, waarna ook 

geregeld meerdere twitterberichten opduiken die klagen over de afgang van het Nederlands. Deze 

uitdrukking komt van het Engelse to make a decision,  de standaardvariant is een beslissing nemen.  

Figuur 1. Twitterbericht over een anglicisme in een reclame. 

 Het toenemend gebruik van anglicismen is merkbaar in alledaagse communicatie en media. Ook 

in mijn dagelijks leven als student hoor ik vaak Engels doorsijpelen in het taalgebruik van vrienden en 

familie. Hierbij werd mijn interesse vooral gewekt door anglicismen in de vorm van een werkwoord met 

complement waarvan een deel overgenomen wordt. In eerder onderzoek is al vaak gesteld dat 

inhoudswoorden zoals zelfstandige voornaamwoorden en werkwoorden de meest leenbare zinsdelen 

zijn (Whitney, 1881; Haugen, 1950; Muysken, 1981), terwijl mijn onderzoek het voorkomen van een 

ander talig element bekijkt, namelijk geleende letterlijk vertaalde gezegden: een werkwoord met 
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complement. Deze zeldzaamheid maakt het een interessant soort anglicisme om te bekijken in termen 

van acceptatie en mate van gebruik. 

 De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt in het aankaarten van het feit dat de 

Nederlandse taal deze verandering ondergaat. Puristen van onze taal zien deze veranderingen als 

zorgwekkend; er wordt gesproken over een ‘Engelse invasie’. Veel Nederlanders stellen hoge prijs op 

de integriteit van hun moedertaal en zijn dus van mening dat de toename van deze veranderingen afdoet 

van het Nederlands (OnzeTaal, 2019). Minder doemdenkende Nederlanders zien dit fenomeen niet als 

een probleem, maar als een onvermijdelijke gebeurtenis. Taal verandert nu eenmaal. Regels opleggen 

aan het spreken van een taal is onmogelijk en vaak leent men zulke Engelse woorden onbewust. De 

veranderingen kunnen zelfs positief bekeken worden: een toename van Engelse invloed heeft politieke, 

economische en culturele voordelen vanwege vergemakkelijking van communicatie met niet 

Nederlands sprekende partijen (Fischer, 2008). Tevens vinden sommigen de Engelse taal mooi genoeg 

om actief moeite te doen deze taal meer in hun eigen vocabulaire te verwerken. De kwestie speelt ook 

in het hoger onderwijs, waarbij taalpuristen klagen dat te veel lessen in het Engels gegeven worden. In 

april 2019 telde het hoger onderwijs 317 Engelstalige bachelors, naast het feit dat steeds minder mensen 

Nederlands gaan studeren aan de universiteit. Het feit dat het Engels op meerdere fronten in de 

Nederlandse samenleving ingezet wordt, en dus meer gebruikt wordt dan ooit, zal ongetwijfeld een 

factor zijn in de opmars van anglicismen. 

 

2. Theoretisch Kader 

2.1 Taalcontact, taalverandering en taalnormen 

De grote hoeveelheid bestaand onderzoek over talen in contact probeert linguïstische en socioculturele 

factoren te definiëren die bijdragen aan taalverandering als resultaat van taalcontact (Winford, 2003). 

Daarmee is het belangrijk eerdere bevindingen in dit vakgebied te bestuderen voor het huidige 

onderzoek, aangezien het in dit onderzoek tevens over contact tussen twee talen gaat. De basis voor het 

vakgebied taalcontact is al lang geleden gelegd: al in de 17e eeuw zijn er wetenschappelijke discussies 

geweest over talen in contact en de effecten daarvan. Interesse in het vakgebied fluctueert enigszins. 

Halverwege de 20e eeuw is interesse in het vak weer begonnen toe te nemen, waarbij het belang van 

onderzoek naar sociale factoren bij taalcontact benadrukt werd. Werk van Weinreich (1953) en Haugen 

(1950) heeft een grote rol gespeeld bij deze wederopleving: deze onderzoekers benadrukten ook hoe 

belangrijk het is zowel socioculturele als linguïstische factoren te bekijken. Zij legden een basis voor 

komend onderzoek naar taalcontact in verschillende sociale omstandigheden. Winford (2003) heeft een 

opsomming gemaakt van deze verschillende contactsituaties. Deze noemt hij taalonderhoud (Language 

maintenance), taalverandering (Language shift) en taalcreatie (Language creation). Taalonderhoud 

houdt in dat contact met andere talen gelimiteerd is en dat taalverandering als een gevolg hiervan weinig 
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plaatsvindt. De term refereert naar het behouden van een taal door verschillende generaties van een 

taalgemeenschap. Taalverandering is een situatie waarin een taalgemeenschap grootschalig 

taalelementen van een andere taal overneemt, waarbij de originele taal volledig of gedeeltelijk verdwijnt. 

Taalcreatie gaat over taalcontactsituaties waarbij een nieuwe taal ontstaat, zoals bij pidgin- en 

creooltalen het geval is. De situatie in Nederland is er een van taalonderhoud: de taal heeft enkel terloops 

contact (casual contact)(Thomason & Kaufman, 1988) met andere talen, waarbij de originele taal intact 

blijft. Door deze mate van contact worden er vooral lexicale elementen overgenomen uit talen waarmee 

het Nederlands in contact staat. Het relevante voorbeeld voor dit onderzoek is ons contact met het 

Engels. Geografisch gezien ligt er een gigantische massa water tussen Nederland en Amerika, maar toch 

horen en lezen Nederlanders dagelijks Amerikaans-Engels. Het contact is dus afgelegen 

(distant)(Loveday, 1996). Dit contact wordt voornamelijk in stand gehouden via de media: Amerikaans-

Engels speelt een grote rol in Nederlandse televisie, radio, literatuur et cetera als taal met prestige. 

Prestige houdt in dat de taal door de lenende taalgemeenschap positief bekeken wordt en hoge status 

heeft (Winford, 2003). Het overnemen van structurele elementen naast lexicale elementen is in zulke 

contactsituaties een zeldzaam fenomeen. Deze ordening in welke taalelementen eerder overgenomen 

worden dan andere heet de hiërarchie van leenbaarheid (hierarchy of borrowability). Een taalelement 

dat hoger in deze hiërarchie staat heeft een grotere kans geleend te woorden. Deze hiërarchie heeft al 

veel permutaties gekend (Whitney, 1881; Haugen, 1950; Muysken, 1981). De laatste, door Muysken 

(1981) opgesteld, gaat als volgt: 

zelfstandige naamwoorden > bijvoeglijke naamwoorden > werkwoorden > voorzetsels > 

nevenschikkende voegwoorden > hoeveelheidswoorden > lidwoorden > losse voornaamwoorden > 

clitische voornaamwoorden > onderschikkende voegwoorden 

 Een taalelement dat onderaan in deze hiërarchie staat is daarmee niet onmogelijk te lenen: in 

principe kan elk taalelement geleend worden in de juiste omstandigheden (Winford, 2003). Een 

voorbeeld van een minder leenbaar element dat toch overgenomen wordt is het Arabische 

nevenschikkende voegwoord wella in de Nederlandse zin “Ik ben een dokter wella ik ben een ingenieur” 

(Muysken, 1999). 

 Een taalnorm (Sankoff, 1978; Milroy, 1992; Meyerhoff, 2011) is een abstracte representatie die 

sprekers van een taal hebben, van alle varianten die tot de standaardvariant van die taal toebehoren. De 

norm van een volledige taal bestaat uit het collectief van alle taalnormen van zijn sprekers. Bij 

taalverandering duiken er variaties op van wat men als de standaardvariant beschouwt. Mensen die veel 

belang stellen op hun taalnormen reageren hier avers op, terwijl anderen minder aandacht besteden aan 

hoe standaardtalig hun taalgebruik is. Deze norm is dus niet hetzelfde voor elke spreker van het 

Nederlands: wat de ene spreker als onmogelijk beschouwt gebruikt de ander regelmatig. De term 

“standaardvariant” is daarmee ook moeilijker te definiëren. Als er conflict bestaat tussen individuen en 
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bevolkingsgroepen over wat de norm dient te zijn is er geen consensus over wat de standaardvariant is 

(Milroy, 1992). Het feit dat taal continu verandert maakt de term Standaardnederlands nog 

ingewikkelder: het Nederlands dat men tegenwoordig spreekt en als standaard ziet is anders dan wat 

men in vroegere tijden als standaard beschouwde, evenals wat men in de toekomst standaard zal noemen. 

Een vorm zoals aanschellen werd bijvoorbeeld ooit gebruikt in plaats van het huidige aanbellen en een 

drinklokaal heet tegenwoordig een kroeg of café. Zo leidt taalverandering dus ook tot een verschuiving 

van taalnormen. Waar in dit onderzoek de term standaardvariant gebruikt wordt, wordt de variant 

bedoeld die momenteel het meest in Nederlandse woordenboeken en publiek Nederlands spraakgebruik 

terug te vinden is, zoals de Nederlandse Taalunie (z.d.) dit uitlegt is dit het Nederlands dat je terugvindt 

in plekken als de media, in rechtspraak, het onderwijs en bestuur.  

 

2.2 Richtlijnen bij het uitvoeren van sociolinguïstisch onderzoek naar anglicismen 

Onderzoek naar anglicismen kent verschillende methoden, valkuilen en aandachtspunten. Zenner, 

Speelman en Geeraerts (2012) bieden hier een overzicht van. Hieraan voegen zij ook hun eigen 

bevindingen en methode toe voor het uitvoeren van zulk onderzoek, waarbij ze ter illustratie een case-

study presenteren over anglicismen in zelfstandige naamwoorden die naar personen verwijzen. Dit meta-

onderzoek zal voor het huidige onderzoek ter harte genomen worden om hopelijk meer betrouwbare 

data toe te kunnen voegen aan eerder onderzoek in het vakgebied. De richtlijnen omschreven in dit 

artikel worden ingedeeld in vier basisprincipes, omschreven door Geeraerts (2005), waarvan onderdelen 

van drie principes in het huidige onderzoek opgenomen zijn, namelijk het vergelijken van 

tokenfrequenties van anglicismen met tokenfrequenties van standaardvarianten, het bekijken van een 

subset van anglicismen in plaats van alle soorten en het bekijken van meerdere factoren die van invloed 

geweest kunnen zijn op verhoogde tokenfrequentie van anglicismen. 

 Het eerste basisprincipe kaart de problematiek aan van het gebruiken van enkel tokenfrequenties 

om het voorkomen van anglicismen te kwantificeren. Het onderwerp van een corpus kan namelijk 

zorgen voor een hogere tokenfrequentie. Zenner, Speelman en Geeraerts (2012) geven als voorbeeld een 

vergelijk tussen twee corpora van verschillende leeftijd aan de hand van tokenfrequentie van het woord 

manager. Als een van de twee corpora echter meer over bedrijven en  economie gaat dan de ander 

spreekt het voor zich dat deze corpora vaker het woord manager bevat, ongeacht of deze term in de 

verschillende tijdperken daadwerkelijk meer of minder gebruikt wordt over het algemeen. Het 

voorkomen van anglicismen moet dus vergeleken worden met iets anders (Van Hout & Muysken, 1994), 

zoals standaardvarianten van het concept dat het anglicisme omschrijft. Het belang van parallelle 

corpora wordt hierbij aangekaart.  

 Het tweede basisprincipe gaat over het gebruik van grotere corpora en het soortement corpus. 

Er wordt geredeneerd dat er een tekort is aan onderzoeken die gesproken corpora gebruiken: veel 
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onderzoeken gebruiken anglicismen uit woordenboeken of persoonlijke conversaties. Een probleem dat 

tevens aangekaart wordt is het feit dat onderzoekers een drang hebben alles omvattende inventarissen te 

maken van anglicismen. Dit is an sich geen probleem, maar gepaard met het feit dat veel onderzoekers 

handmatig corpora doorspitten op zoek naar anglicismen is deze praktijk zeer tijdrovend en plaatst dit 

als gevolg restricties op de grootte van het onderzochte corpora. Zenner, Speelman en Geeraerts (2012) 

pleiten hierom voor het leggen van de focus op een subset van anglicismen en de hoop op een volledige 

inventaris op te geven, wat in het huidige onderzoek meegenomen is door exclusief te kijken naar 

letterlijk vertaalde gezegden uit het Engels die zich in een vroeg stadium van integratie in de 

Nederlandse taal bevinden (zie hoofdstuk 2.3 voor een uitleg van deze stadia). 

 Het derde principe benadrukt het belang om meerdere factoren mee te nemen in het onderzoek 

die van invloed kunnen zijn op het voorkomen van anglicismen. Twee factoren hiervan die terugkomen 

in dit onderzoek zijn luxeleningen (luxury loans) versus noodzakelijke leningen (necessary 

loans)(Zenner, Speelman & Geeraerts, 2012; Onysko, 2012) en spraakeconomie (speech economy) 

(Galinsky, 1967). Voor de uitleg van deze term is eerst begrip van de termen ontvangende taal (recipient 

language) en doeltaal (source language) nodig (Van Coetsem, 1988). Deze termen omschrijven de 

partijen in een leensituatie: als de ene taal een woord leent van de andere taal dan is in die context de 

eerste taal de ontvangende taal en de tweede taal de doeltaal. Luxeleningen zijn leningen waarvan de 

ontvangende taal al een standaardvariant kent, terwijl noodzakelijke leningen een lexicaal gat vullen. 

Een voorbeeld dat Zenner, Speelman en Geeraerts (2012) geven van een noodzakelijke lening is het uit 

het Engels geleende hooligan in het Nederlands. Prescriptief ingestelde Nederlanders zullen leningen 

minder snel accepteren als er een standaardvariant aanwezig is die ook gebruikt had kunnen worden en 

het dus om een luxelening gaat (Zenner, Speelman & Geeraerts, 2012). Zo is de term voetbalvandaal 

geïntroduceerd als Nederlandse variant van hooligan. Prescriptivisten zullen aanhanger zijn van een 

dergelijke Nederlandse variant, maar het grote deel van de bevolking dat minder actief bezig is met 

taalgebruik zal deze term moeilijk overnemen: dit komt deels doordat de term hooligan er eerst was en 

de tijd heeft gekregen zich te nestelen in het Nederlands als eerste lexicalisatie van het concept. Zenner, 

Speelman en Geeraerts (2012) gaven in hun onderzoek positief bewijs dat deze intrek in de Nederlandse 

taal moeilijker voor luxeleningen dan voor noodzakelijke redenen, om dezelfde reden dat termen als 

voetbalvandaal weinig succes kennen: ze moeten het opnemen tegen bestaande oudere varianten.  

 Spraakeconomie is het concept dat varianten uit de doeltaal opduiken omdat ze korter zijn dan 

de bekende standaardvariant in een ontvangende taal. Een voorbeeld dat Galinsky (1967) geeft is de 

toename van gebruik van de suffix -er in plaats van -maschine in het Duits, een verandering die gelijk 

loopt met een soortgelijke tendens in het Amerikaans Engels in dezelfde naoorlogse periode; een 

parallelle ontwikkeling die waarschijnlijk niet als toeval af te schrijven is. Zenner, Speelman en 

Geeraerts (2012) hebben in hun onderzoek ook het effect van spraakeconomie onderzocht, waarbij ze 
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slechts een net significant, licht positief effect aan wisten te tonen op succes van leningen als de 

standaardvariant in de ontvangende taal langer is dan de inkomende variant uit de doeltaal.   

 Ook het bekijken van sociale verschillen tussen groepen valt onder dit derde principe. Er moet 

volgens Zenner, Speelman en Geeraerts meer aandacht komen voor zulke factoren in het voorkomen 

van anglicismen, zoals leeftijd, gender en mate van contact met de doeltaal. Het verwachte patroon van 

de invloed van leeftijd op het gebruik van standaardvarianten en andere varianten is dat men in jongere 

jaren minder belang stelt op het gebruik van standaardvarianten. De mate van gebruik van 

standaardvarianten stijgt daarna naar een piek van standaardgebruik rond de veertig, wanneer de sociale 

druk het grootst is, waarna het gebruik van non-standaardvarianten weer toeneemt op hogere leeftijden, 

als deze druk weer afneemt (Holmes, 2013).  Naast dit standaardpatroon bestaat echter ook de 

mogelijkheid van indirecte effecten van leeftijd: indien een jongere leeftijdsgroep van de ontvangende 

taal meer in contact staat met de doeltaal dan een oudere leeftijdsgroep kan deze jongere groep hierdoor 

meer van de doeltaal overnemen dan de andere. Leeftijd is dan dus indirect, via een verschil in mate van 

contact, de reden tot taalvariatie. De effecten van gender op taalvariatie zijn vaak en lang onderzocht in 

de sociolinguïstiek. Labov (2001) zette drie ogenschijnlijk paradoxale principes uit over gender: 

Vrouwen gebruiken de standaardvariant vaker dan mannen als het bekend is welke vorm de standaard 

is (principe I en Ia), maar gebruiken onbewust ook eerder nieuwe varianten dan mannen (principe II). 

De paradoxale aard van deze principes leverde veel discussie op in het vakgebied. Een belangrijk 

onderdeel van deze discussie is het verschil tussen de termen gender en sekse. Waar sekse over een 

biologische eigenschap van de mens gaat, gaat gender over de sociale identiteit die de mens aanneemt 

(Meyerhoff, 2011). Deze sociale identiteit die iemand aanneemt is meer van invloed op het taalgebruik 

dan de biologische eigenschap. Daarnaast is het de vraag of gender de directe veroorzaker is van 

taalvariatie of dat het indirect geïndexeerd wordt (Ochs, 1992): de kans bestaat dat er meerdere stappen 

zitten tussen gender en taalgebruik, ten gevolge van cultuurgebonden gewoontes en gebruiken rondom 

gender. Een voorbeeld hiervoor dat Ochs geeft uit het Japans is het gebruik van de partikelen ze en wa, 

waarbij de vorm ze vooral door mannen gebruikt wordt en de vorm wa vooral door vrouwen. Dit gebruik 

is echter niet exclusief: mannen kunnen de “vrouwelijke” vorm gebruiken en andersom kunnen vrouwen 

ook de “mannelijke” vorm gebruiken. De directe betekenis van de partikels ze en wa is namelijk 

respectievelijk een uitdrukking van assertiviteit en een uitdrukking van twijfel. Aangezien in Japanse 

cultuur assertiviteit aan mannelijkheid verbonden is en twijfel aan vrouwelijkheid is zien we dit indirect 

terug in het taalgebruik van Japanse sprekers. De wetenschap dat verschillen tussen sprekers zoals 

leeftijd en gender niet altijd direct de oorzaak zijn van taalvariatie moet in acht genomen worden bij het 

evalueren van verkregen data in sociolinguïstisch onderzoek. 
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2.3 Wat is een anglicisme 

De vraag wat precies een anglicisme is wordt vaak gesteld en veel behandeld, en is van wezenlijk belang 

voor het huidige onderzoek. Daarom wordt hier een definitie gegeven voor de term in deze context, 

zodat voor de rest van het onderzoek duidelijk is waar precies naar gerefereerd wordt met het gebruik 

van deze term.  

 Van der Sijs (1996) omschrijft in haar werk over leningen in het Nederlands een onderscheid 

tussen betekenisontleningen, vertalende ontleningen en leenwoorden. Bij de eerste categorie wordt de 

betekenis van een woord verbreed door invloed van een andere taal, zoals dat controleren de betekenis 

“beheersen” heeft gekregen net zoals control die in het Engels heeft. Bij een vertalende ontlening, kort 

gezegd een vertaallening, wordt het geleende woord vertaald overgenomen door de ontvangende taal. 

Van der Sijs (1996) geeft als voorbeeld hiervoor grootvader, als vertaling van het Franse grand-père. 

Leenwoorden zijn woorden die direct overgenomen zijn zonder vertaling, zoals gebruik van het Engelse 

after all in het Nederlands. Volgens deze indeling en in het huidige onderzoek zijn anglicismen 

vertalende ontleningen uit het Engels.  

 Van der Sijs (1996) omschrijft ook vier stadia van acceptatie van specifiek leenwoorden, waarbij 

in het eerste stadium de lening sporadisch gebruikt wordt en in het vierde stadium de lening volledig 

geïntegreerd is in de ontvangende taal. Voor het huidige onderzoek wordt aangenomen dat dezelfde 

stadia gelden voor acceptatie van vertaalleningen. Onysko (2012) maakte een soortgelijk onderscheid 

in zijn onderzoek naar anglicismen in het Duits dat ook in dit onderzoek gebruikt zal worden. Hij 

gebruikte de term spontane leningen (nonce loans) voor leningen uit het eerste stadium: neologismen 

die spontaan en sporadisch gebruikt worden, zonder dat de vorm officieel opgenomen en gedefinieerd 

is in de ontvangende taal. Hiertegenover staan ingebedde leningen (loans), volledig geïntegreerde 

leningen in het vierde stadium. Dit onderscheid is belangrijk voor dit onderzoek naar specifiek gezegde-

anglicismen, aangezien alle onderzochte gezegde-anglicismen spontane leningen zijn.  

 Men moet in gedachten houden dat de overgang van spontaan naar ingebed gebruik van een 

lening door een gehele taalgemeenschap niet spontaan gebeurt. De stadia die Van der Sijs (1996) 

omschrijft bieden hier een duidelijke illustratie van in stadium twee en drie. Veranderingen  die ontstaan, 

bijvoorbeeld door contact tussen talen zoals tussen het Nederlands en het Engels, gaan al deze stadia 

van acceptatie door voordat ze volledig geaccepteerd zijn in de Nederlandse taal. Uit het Engels 

stammende gezegden zoals in zijn, om aan te geven dat iets populair is, en het maken, voor succes 

hebben, werden in 1975 neologismen genoemd, geeft Van der Sijs (1996) aan. Deze gezegden bevonden 

zich toen in het eerste stadium. Tegenwoordig staat het maken in het Prisma woordenboek Nederlands 

(2007) en is het volledig geïntegreerd.  

 Bij het herleiden de bron van gezegden die ogenschijnlijk anglicismen zijn duiken enkele 

problemen op. Uitsluitend bewijs dat er geen andere motivatie of bron geweest is voor het introduceren 
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van een gezegde anders dan de Engelse taal is niet te leveren. Van der Sijs (1996) bespreekt bijvoorbeeld 

het woord wolkenkrabber, waarvan men zou kunnen verwachten dat het van het Engelse sky-scraper 

herleid is. Dit is echter niet het geval: de bron hiervoor was het Duitse Wolkenkratzer, wat wel een 

vertaallening is uit het Engels. Hoogstens kan men geschreven bronnen bestuderen waarin de eerste 

voorkomens van een specifieke uiting voorkomen, maar hierbij stuit men op het probleem dat 

geschreven bronnen niet volledig de gesproken taal van die tijd reflecteren. Een andere vermoeilijkende 

factor in het aanwijzen van nieuwe of oude leningen uit het Engels is de gedeelde afkomst van de twee 

talen: beide zijn van oorsprong West-Germaans (Baker, 2012). Deze gedeelde oorsprong is ook een 

mogelijke reden voor het gemak waarop bepaalde taalelementen geleend kunnen worden. 

 De taalvoorkomens die ik in mijn onderzoek behandel en anglicismen noem bevinden zich in 

het eerste stadium en zijn dus nog niet wijd in gebruik. Taalpuristen gebruiken het woord anglicisme 

vaak om de instroom van zulke neologische taalvarianten van Engelse origine aan te kaarten die zij als 

‘fout’ beschouwen. Gebruik van de term in dit onderzoek gaat niet uit van deze negatieve connotatie. 

Zoals in hoofdstuk 2.1 is uitgelegd verschillen mensen in welke mate zij hun taalnormen nastreven. 

Daarnaast gaan de onderzochte gezegde-anglicismen wellicht stijgen in gebruik met de tijd, zoals het 

maken en in zijn. Omdat de term de lading van het fenomeen volledig dekt wordt er voor het huidige 

onderzoek geen nieuwe term geïntroduceerd. 

 De afkeer van taalpuristen wordt vergroot doordat het bij gezegde-anglicismen uitsluitend om 

luxeleningen gaat. Bij de term gezegde-anglicismen gaat het om het vervangen van de complementen 

van werkwoorden of de werkwoorden zelf door uit het Engels ontstane varianten; van al deze 

werkwoorden met complementen bestaan standaardvarianten in het Nederlands. De hieruit volgende 

gezegde-anglicismen zijn vaak makkelijk te begrijpen voor sprekers van het Nederlands doordat er 

uitsluitend Nederlandse woorden gebruikt worden. De betekenis is dan intuïtief genoeg om te kunnen 

herleiden wat er bedoeld wordt, ook al is de constructie geen Standaardnederlands. Begrijpelijkheid van 

de Nederlandse taal gaat dus niet achteruit door het gebruik van anglicismen. Een gezegde-anglicisme 

dat dit gemak van begrip goed illustreert is een beslissing maken als alternatief van de standaardvariant 

een beslissing nemen. Hier komt de uniekheid van gezegden naar voren: gezegden zijn constructies die 

hun betekenis enkel en alleen ontlenen aan een afspraak die er ooit over gemaakt is. Ooit is het zo 

ontstaan dat je zegt dat je een beslissing genomen hebt en niet gemaakt als je tot een besluit komt. In 

essentie is de neologische aard van het anglicisme-gezegde daarmee het enige onderscheid dat tussen de 

twee varianten gemaakt kan worden, aangezien deze afspraak over de standaardvariant arbitrair is. 

 

2.4 hoofdvraag, deelvragen en hypothese 

De hoofdvraag die bij dit onderzoek gehanteerd wordt luidt: “Veranderen de taalnormen van 

Nederlanders over de afspraken omtrent werkwoorden en hun vaste complementen door invloed van het 
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Engels?” Deelvragen hierbij zijn “In welke mate verschijnen gezegde-anglicismen in spontaan 

Nederlands taalgebruik?”, “Kunnen Nederlanders gezegde-anglicismen van Nederlandse equivalenten 

onderscheiden?” en “Zijn de sociale factoren leeftijd, gender, opleidingsniveau en mate van contact met 

de Engelse taal van invloed op acceptatie van gezegde-anglicismen?”. De hypothese hierbij is dat 

gezegde-anglicismen sporadisch voorkomen, onder gemiddeld veel geaccepteerd worden en 

voornamelijk geaccepteerd worden door jongere Nederlanders die relatief veel in contact staan met het 

Engels. 

 Het huidige onderzoek is in twee delen opgedeeld: eerst is er corpusonderzoek gedaan om te 

kijken hoeveel neologische gezegde-anglicismen Nederlanders gebruiken in een spontane setting. Ook 

diende dit onderzoek om een lijst te creëren van gezegde-anglicismen die vermoedelijk in stadium een 

staan van de stadia omschreven door Van der Sijs (1996), die gebruikt konden worden in het hierop 

volgende enquêteonderzoek. Dit enquêteonderzoek is uitgevoerd om huidige acceptatie te meten van de 

gevonden gezegde-anglicismen onder de Nederlandse bevolking. Hieronder zijn beide delen van het 

onderzoek apart gepresenteerd. 

 

3. Corpusonderzoek 

3.1 Methode 

Dit onderzoek moet ertoe dienen de frequentie van gezegde-anglicismen in spontaan Nederlands 

taalgebruik te meten. Naar advies van Zenner, Speelman en Geeraerts (2012) ligt de focus op één soort 

anglicisme. Er wordt gekeken naar gezegden die letterlijk vertaald zijn uit het Engels, die tevens nog 

niet frequent voorkomen in de Nederlandse taal en dus omschreven kunnen worden als spontane 

leningen.   

 Dit onderzoek is kwalitatief in aard, anders dan de aard van een corpusonderzoek doet 

verwachten. Dit omdat het niet het doel is van dit onderzoek een uitputtende inventaris te creëren van 

alle voorkomende anglicismen in de onderzochte categorie. Er wordt wel een lijst van anglicismen 

opgesteld die als basis kan dienen voor het hierop volgende kwantitatieve onderzoek naar de acceptatie 

van deze vorm van anglicisme.  

 Voor het corpus is gezocht naar populaire podcasts opgenomen sinds 2017. De podcast die hier 

uiteindelijk voor is gekozen is “Man man man”, waarvan de eerste aflevering opgenomen is op 1 

augustus 2018 en de laatst beluisterde voor dit onderzoek op 14 mei 2020; de totale duur van de 37 

beluisterde afleveringen bedraagt 29 uur en 15 minuten. Deze afleveringen zijn gedurende de maand 

mei van 2020 beluisterd. Deze podcast is gekozen omdat de drie sprekers allemaal in de leeftijdsgroep 

zitten (32, 32, en 31 jaar oud tijdens het opnemen van de laatst beluisterde aflevering) die het meest in 

contact staat met de Engelse taal en aangeeft het meest Engels te spreken met familie, vrienden en 
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collega’s volgens het Staat van het Nederlands-onderzoeksrapport. Tevens is de podcast actueel: alle 

afleveringen stammen uit de laatste twee jaar. Daarnaast zijn de drie sprekers vrienden van elkaar, 

waardoor ze zich op hun gemak voelen. In deze spontane setting is de attention to speech lager en is de 

kans op ongedwongen taalgebruik dus hoger. Daarnaast draagt de vriendschappelijke band tussen de 

sprekers bij aan informaliteit van het register, waar bij andere podcasts door de toevoeging van 

gastsprekers vaak een formeler register gebruikt wordt, wat vaak bijdraagt aan meer attention to speech.  

Elke taaluiting uit de podcast die mogelijk een anglicisme was is genoteerd, samen met context, de 

specifieke aflevering en timestamp waar de zin uitgesproken wordt, een voorbeeld uit het Engels waar 

de geleende uitdrukking gebruikt wordt en een Nederlandse standaardvariant. De site 

context.reverso.org is gebruikt om deze standaardvarianten die de spreker had kunnen gebruiken te 

vinden en om te kijken in welke mate de anglicismen voorkomen in de door deze site gebruikte bronnen. 

Deze site maakt gebruik van een grote database aan teksten die vertaald zijn naar andere talen, zodat 

men bij het invoeren van een uitdrukking of gezegde stukken context kan vinden waarin deze 

voorkomen, evenals vertalingen van deze stukken tekst. Hierdoor is er per Engelse uitdrukking 

gemakkelijk een lijst standaardvarianten in het Nederlands te produceren die daadwerkelijk in gebruik 

zijn. De moeilijkheid met deze site ligt in de afwezigheid van transparantie. Er is geen duidelijke 

indicatie van welke bronnen er precies gebruikt zijn, enkel de soort bron waar elke vertaling vandaan 

komt, wat voornamelijk film- en serieondertiteling lijkt te zijn. Daarnaast zijn er voorbeelden te geven 

waarbij de kwantitatieve aard van het project ten koste is gegaan van de kwaliteit: sommige vertalingen 

zijn volledig incorrect en duidelijk niet gecheckt door de sitebeheerders, zoals met de zin “But what is 

known is that together we shall endure whatever the future will throw at us.”, die vertaald is als 

“Misschien zegt hij alleen even hallo.” Naast deze fouten die te wijten zijn aan foutieve codering zijn er 

ook meerdere zinnen aan te wijzen die duidelijk het resultaat zijn van het gebruik van diensten zoals 

Google Translate. De reden hiervan is dat webshops vaak zulke diensten gebruiken om hun advertenties 

in andere talen aan te bieden en context.reverso.net deze sites ondanks deze praktijk in de database 

opneemt. Dit resulteert in zinnen als “Zij hebben het alleen bedekt, zoals het hoort, de beschuldigende 

lijken.” als vertaling van de zin “They merely covered up, as one does, the offensive corpses.” Dit is  

duidelijk vertaald zonder zinsstructuur of context in acht te nemen. De foutieve vertalingen zijn echter 

zeer gemakkelijk te herkennen en dus te omzeilen bij de zoektocht naar correcte vertalingen.  

 Per gevonden vermoedelijke anglicisme is tevens bekeken hoe groot de kans is dat deze 

taalvariaties ook daadwerkelijk neologische anglicismen genoemd kunnen worden. Onder andere de 

elektronische versie van het boek Algemene Nederlandse Spraakkunst (1997) is geraadpleegd om te 

kijken of de uitingen niet al ingebed zijn in het Standaardnederlands, evenals het eerder genoemde 

context.reverso.net. Deze bronnen zijn ook gebruikt om te kijken of er sprake is van een invloed van 

spraakeconomie en om te achterhalen of het bij de gevonden anglicismen om luxe- of noodzakelijke 

leningen gaat.  

https://context.reverso.net/translation/dutch-english/even
https://context.reverso.net/translation/dutch-english/zoals+het+hoort
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3.2 Resultaten 

Uit dit onderzoek zijn zeven mogelijke anglicismen gekomen, hieronder genoteerd met de context in de 

podcast en een voorbeeldzin in het Engels van context.reverso.net, evenals de Nederlandse vertaling 

waarin de standaardvariant onderstreept is. 

 (1) In lange tijd, in “Een paar weken geleden gingen we voor het eerst weer in lange, lange 

 tijd met elkaar uit eten.”         

 -Seizoen 1, aflevering 2, 30:26         

 -Voorbeeld in het Engels: “I can see things, for the first time in a long while, very clearly.”

 -Nederlandse vertaling met standaardvariant: “Ik zie de dingen voor het eerst sinds lange tijd... 

 heel duidelijk.”  

 (2) Komen in, in “Ik wil even kijken in welke kleuren deze Volvo v40 allemaal komt.”  

 -Seizoen 1, aflevering 6, 20:00         

 -Voorbeeld in het Engels: “It … comes in different colors.”    

 -Nederlandse vertaling met standaardvariant: “Het … wordt geleverd in verschillende kleuren.” 

 (3) Zoals je dat doet, in “Zoals je dat doet. Als man. Als je over je buikje aait.” (sarcastisch)

 -Seizoen 2, aflevering 2, 02:40        

 -Voorbeeld in het Engels: “Well, I experimented in college, as one does.”   

 -Nederlandse vertaling met standaardvariant: “Nou, ik experimenteerde op de unief [sic], zoals 

 iedereen dat doet.” 

 (4) Oké zijn met, in “Ik was daar vorig jaar minder oké mee dan nu.”    

 -Seizoen 2, aflevering 5, 20:35        

 -Voorbeeld in het Engels: “Today I’m okay with whatever gets it done.”    

 -Nederlandse vertaling met standaardvariant: “Ik vind alles goed, als het de klus klaart.” 

 (5) Iets gooien op iemand, in “Gooi maar gewoon iets op ons … waarvan je denkt dat het 

 misschien wel lekker kan zijn in een bier.”       

 -Seizoen 3, aflevering 3, 09:00         

 -Voorbeeld in het Engels: “But what is known is that together we shall endure whatever the 

 future will throw at us.”         

 -Nederlandse vertaling met standaardvariant: “Maar we weten dat we samen verduren wat de 

 toekomst ons toewerpt.” 

 (6) Oké zijn, in “Nou het is wel goed, ik ben oké.”      

 -Seizoen 4, aflevering 1, 17:10         

 -Voorbeeld in het Engels: “So, there is nothing going on. I’m okay.”   

 -Nederlandse vertaling met standaardvariant: “Kijk, er is niets aan de hand, ik ben in orde.” 

https://context.reverso.net/translation/dutch-english/sinds+lange+tijd
https://context.reverso.net/translation/dutch-english/zoals+iedereen+dat+doet
https://context.reverso.net/translation/dutch-english/zoals+iedereen+dat+doet
https://context.reverso.net/translation/dutch-english/ons+toewerpt
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 (7) Gaan op batterijen, in “Ik heb een roborat … die gaat op batterijen, …”   

 -Seizoen 4, aflevering 4, 06:00        

 -Voorbeeld in het Engels: “The table tennis robot runs on batteries.”   

 -Nederlandse vertaling met standaardvariant: “De tafeltennis robot [sic] werkt op batterijen.” 

 

3.3 Discussie 

Bij geen van de zeven gevonden anglicismen leek het om noodzakelijke leningen te gaan, waarbij de 

soort anglicisme vermoedelijk ook een rol gespeeld heeft. Het gaat immers om grammaticale 

constructies, waarvan minder snel een armoede is dan inhoudswoorden. Wel is er mogelijk sprake van 

een effect van spraakeconomie: meerdere gevonden standaardvarianten zijn langer dan de bijbehorende 

anglicismen. Hieronder staan als voorbeeld twee gevonden standaardvarianten van de constructie komen 

in uit zin (2), waarbij de standaardvarianten telkens dikgedrukt zijn: 

- Engels: “It comes in the color sky blue to stand out from other hats.” 

Nederlands: “Het wordt geleverd in een hemelsblauwe kleur die zich onderscheidt van 

andere hoeden.” 

 

- Engels: “The awnings come in a range of sizes for couples and families, and can be left 

freestanding.” 

Nederlands: “De luifels zijn verkrijgbaar in verschillende maten voor koppels en 

gezinnen en kunnen vrijstaand worden achtergelaten.” 

 Zowel geleverd worden in als verkrijgbaar zijn in zijn significant langere uitingen dan komen 

in, wat een oorzaak geweest kan zijn voor het voorkomen van dit anglicisme, zoals Galinsky (1967) 

voorspelt.  

 De constructie gaan op in plaats van een standaardvariant zoals werken op is, zoals de 

voorbeeldzin uit het Engels illustreert, geen letterlijke vertaling uit het Engels. In het Engels wordt run 

on gebruikt. Het werkwoord gaan is echter wel in dezelfde categorie te plaatsen als rennen: beide 

werkwoorden omschrijven beweging. Om deze reden is de constructie niet geschrapt van de lijst. 

 De constructie in lange tijd uit zin (1) bleek, door vele voorkomens in context.reverso.net, meer 

ingebed te zijn in het Nederlands dan verwacht. Naast het feit dat het hierdoor niet aan het criterium 

voldoet dat de anglicismen neologisch moeten zijn, betekent dit ook dat het moeilijk is om zeker te 

weten of dit inderdaad een anglicisme is of dat er een andere afkomst toegekend kan worden aan het 

gezegde: de herkomst is niet of nauwelijks te achterhalen. Om deze redenen is deze constructie niet 

gebruikt voor het vervolgonderzoek.  

https://context.reverso.net/translation/english-dutch/come+in
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Van de zin “Zoals je dat doet.” was het moeilijk te bepalen of het letterlijk vertaald was van het Engelse 

gezegde as one does, een constructie die vaak ironisch gebruikt wordt, of dat het een variatie was van 

andere gelijkende constructies die al lang in gebruik zijn, zoals ook in het eerder gebruikte voorbeeld 

van context.reverso.net: 

- Engels: Well, I experimented in college, as one does. 

- Nederlands: Nou, ik experimenteerde op de unief [sic], zoals iedereen dat doet. 

 Als er iets aan dit gezegde overgenomen is uit het Engels is het wellicht de ironische connotatie. 

Door deze onduidelijkheid is ook deze constructie niet gebruikt voor het grammaticaliteitsonderzoek. 

Na deze twee omissies bleven er vijf duidelijke anglicismen over. Om de lijst anglicismen die gebruikt 

konden worden voor het enquêteonderzoek te vergroten zijn vervolgens nog drie anglicismen uit 

conversaties met vrienden en familie toegevoegd. Deze anglicismen zijn hieronder gerapporteerd: 

 (1) Doof gaan, in bijvoorbeeld “Zet die herrie af voordat ik doof ga.” (Isphording, mei 2020, 

 p.c.) 

 (2) Uitlezen van, in bijvoorbeeld “Hij las het uit van een papiertje.” (Isphording, mei 2020, p.c.) 

 (3) Iets vliegen, in bijvoorbeeld “Ik moet straks nog een vliegtuig vliegen.” (Isphording, mei 

 2020, p.c.) 

 Deze drie zinnen waren niet terug te vinden in context.reverso.net of andere bronnen en leken 

alle drie letterlijk vertaald te zijn uit het Engels.  

 Met dit corpusonderzoek zijn vijf constructies gevonden die conform zijn met de eerder gestelde 

definitie van anglicismen, in bijna dertig uur natuurlijke Nederlandse spraak. Over deze drie sprekers is 

daarmee te stellen dat zij sporadisch gebruik maken van anglicismen van de onderzochte soort. We 

wenden ons nu tot de tweede helft van het onderzoek, waarin hopelijk informatie wordt verkregen over 

de mate waarin deze anglicismen zich al ingebed hebben in onze taal. 

 

4. Enquêteonderzoek  

4.1 Methode 

Om acceptatie te meten van de gevonden anglicismen onder de Nederlandse bevolking is een enquête 

opgesteld. Deelnemers krijgen in deze enquête telkens zinnen te zien waarbij hen gevraagd wordt hun 

grammaticale beoordeling te geven over deze zin op een Likertschaal van een tot vijf, waarbij één voor 

“onacceptabel Nederlands” stond en vijf voor “acceptabel Nederlands”. De enquête bevat twintig 

zinnen: acht anglicismen, zestien standaardvarianten van die anglicismen, van elke twee, en nog zestien 

nonsenszinnen als controle. Voor de anglicismen zijn de vijf anglicismen gebruikt uit het voorgaande 

https://context.reverso.net/translation/dutch-english/zoals+iedereen+dat+doet
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corpusonderzoek, aangevuld met drie anglicismen herleid uit eigen conversaties met vrienden en 

familie. De standaardvarianten zijn gekozen aan de hand van context.reverso.net en de nonsenszinnen 

zijn variaties van de anglicismen en standaardvarianten waarbij telkens inhoudswoorden vervangen zijn 

door contextueel onzinnige woorden. In de inleidende tekst van de enquête is deelnemers gevraagd niet 

te veel tijd te nemen per vraag, om de antwoorden natuurlijk en intuïtief te houden. Er is tevens een 

nadere verklaring gegeven voor wat er precies bedoeld werd met de vraag hoe acceptabel zinnen zijn. 

Hierbij is uitgelegd dat deelnemers moesten bedenken of zij verwachtten deze zin in normale 

conversaties te gebruiken of te horen.  

 Er zijn twee versies uitgezet van de enquête om een mogelijk leereffect tegen te gaan. De ene 

enquête is ingevuld door 867 mensen, de andere door 133. In totaal kwam dit neer op 1000 

participanten. Naderhand zijn beide versies samengevoegd tot één database in SPSS. Alle 

participanten hebben alle testvragen beantwoord. Enkele participanten hebben oninterpreteerbare 

antwoorden gegeven op de twee persoonsvragen waarbij zij zelf iets in moesten voeren in plaats van 

dat er uit opties gekozen moest worden; deze datapunten zijn niet meegenomen in tests over een effect 

van de bijbehorende vragen. 

 De enquête is uitgezet op vrijdag 5 juni 2020 bij studiegenoten, vrienden en familie, maar het 

gros van de deelnemers bestaat uit volgers van de OnzeTaal twitter pagina, die zo vriendelijk geweest 

zijn het onderzoek te delen. Mogelijke gevolgen van dit feit worden besproken in de discussie. De 

enquête is gesloten aan het eind van het weekend, toen het aantal participanten op exact 1000 stond.  

 Om persoonlijke informatie per participant te achterhalen is een vragenlijst toegevoegd. Deze 

is aan het eind van de enquête geplaatst om te voorkomen dat participanten aan de hand van deze vragen 

konden achterhalen wat er met de enquête onderzocht werd, aangezien dat hun antwoorden kon 

beïnvloeden. Hieronder is per gestelde persoonlijke vraag een omschrijving gegeven van de redenering 

achter deze vraag. 

1. Wat is je gender? 

Zoals in hoofdstuk 2.2 uitgelegd is, zijn mogelijke effecten van gender op taalvariatie 

gecompromitteerd: participanten die aangeven een man te zijn kunnen meer vrouwelijk taalgebruik 

vertonen, en andersom. Ondanks de achterliggende complexiteit van deze vraag zal het interessant zijn 

om te zien of er correlatie bestaat. Als er aan de hand van dit onderzoek een mogelijk effect van gender 

aangewezen kan worden geeft dit, gebruik makend van de drie principes van Labov (2001), een indicatie 

van het bewustzijn onder de Nederlandse bevolking van het opkomen van anglicismen.  

2. Onder welke leeftijdscategorie val je? 

Correlatie tussen leeftijd en acceptatie van anglicismen zou positief bewijs leveren voor de hypothese 

dat jongeren meer anglicismen accepteren. Ook kan er gekeken worden of er eenzelfde effect optreed 
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als Holmes (2013) omschreef. In dit geval zou de groep met de oudste participanten meer anglicismen 

accepteren dan de leeftijdsgroepen rond de veertig.  

 Met deze vraag, evenals een aantal van de andere vragen hierop volgend, wordt ook een 

poging gedaan positief bewijs te vinden voor de hypothese dat meer contact met de Engelse taal leidt 

tot een hogere acceptatie van anglicismen. De hypothese hier is namelijk dat jongere Nederlanders 

meer in contact staan met het Engels dan oudere Nederlanders. Volgens het Staat van het Nederlands-

onderzoeksrapport uit 2017 is de jongere helft van onze bevolking het meest actief in hun gebruik van 

de Engelse taal: deze bron geeft bijvoorbeeld aan dat in 2017 28,2% van de ondervraagde 15- tot 39-

jarigen aangaf ook Engels met vrienden te spreken naast Nederlands, terwijl dat met voor 40- tot 64-

jarigen 10,9% was en voor 65-plussers 5,7%. Het aantal participanten voor dit onderzoek bedroeg 3136 

Nederlanders; er is geen indicatie in het rapport van de hoeveelheid participanten per leeftijdsgroep. De 

leeftijdsindeling die men voor dit rapport gebruikt heeft is erg rigide; daarom is het voor het huidige 

onderzoek opgedeeld in kleinere groepen. Er kan zelfs van deze kleinere opdeling gezegd worden dat 

hij alsnog te rigide is, wat een vraagstuk is waarop teruggepakt zal worden in de discussie na het 

bekijken van resultaten aangaande deze persoonsvraag.  

 Indien er een effect aan te tonen is door leeftijdsverschil op het gebruik van anglicismen is 

het nog de vraag of dat effect gebonden is aan een verschil tussen generaties (generational change), 

of dat de Engelse varianten per individu langzaamaan minder of meer gebruikt worden als gevolg van 

veroudering van het individu (age grading) (Wagner, 2012).  Hiervoor is real-time onderzoek nodig, 

iets wat voor het huidige onderzoek niet tot de mogelijkheden behoort. Een herhalend onderzoek in 

de toekomst, bijvoorbeeld over 20 jaar, zou licht kunnen schijnen op dit vraagstuk. Vanwege de 

anonimiteit van de enquête valt de mogelijkheid van een panel study echter weg en zal dit een trend 

study moeten zijn. 

3. Wat is je hoogst genoten opleidingsniveau? 

Hierbij konden enkele verschillende effecten verwacht worden. Enerzijds kan van mensen met een 

hogere opleiding verwacht worden dat zij meer in contact staan met het Engels en het meer moeten 

spreken en schrijven voor werk of opleiding. Anderzijds zijn participanten in hogere klassen met 

hogere opleidingen eerder geneigd de standaardvariant te gebruiken (Meyerhoff, 2011). Een 

voorspelling vormen over het effect van deze parameter is dus erg moeilijk. Uit de data is te herleiden 

of er een mogelijkheid bestaat dat één van deze effecten plaats gevonden heeft.  

 

4. Vanaf welke leeftijd ben je begonnen Nederlands te leren? 

Deze vraag en de vraag aangaande de meest gesproken taal thuis proberen te achterhalen of de 

deelnemers native speakers van het Nederlands zijn. Als deelnemers Nederlands als tweede taal 

geleerd hebben op een sub-native niveau kan de L1 van deze deelnemers van invloed zijn. Als er een 
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significant verschil aan te tonen is in anglicismegebruik aan age of acquisition van het Nederlands is 

het moeilijk te bepalen waar dat verschil door komt: participanten die aangegeven hebben relatief laat 

Nederlands geleerd te hebben kunnen een scala aan verschillende talen als L1 hebben. Welke invloed 

deze L1 op hun acceptatie van anglicismen gehad kan hebben is niet te achterhalen uit de verkregen 

data. Indien er echter geen aantoonbaar effect is kunnen deze datapunten gewoon toegevoegd worden 

aan het geheel. 

5. Vanaf welke leeftijd ben je begonnen Engels te leren? 

Wederom geldt dat hypothetisch gezien deelnemers die de Engelse taal meer onder de knie hebben de 

Engelse constructies eerder goedkeuren. Correlatie tussen de verwervingsleeftijd van Engels en 

acceptatie van anglicismen zou dus positief bewijs kunnen leveren voor deze hypothese.  

6. Welke taal spreek je thuis het meest? 

De antwoorden hierop zijn opgedeeld in drie categorieën: uitsluitend Nederlands, onder andere Engels 

en andere talen. Zo meet ook deze vraag een effect van contact met het Engels. Ook werpt deze vraag 

samen met vraag 4 licht op de mogelijke invloed van een andere L1. 

7. Heb je tweetalig onderwijs gevolgd? 

Ook deze vraag probeert te herleiden of mensen die meer in contact staan met het Engels eerder 

anglicismen accepteren. 

8. Hoeveel Engels lees, spreek en hoor je op een dag? (denk aan films, boeken, videogames, muziek, 

nieuws, sites, enzovoorts) 

Ten slotte meet ook deze vraag het contact met Engels. Deze vraag benadert de dagelijkse interactie 

het meest direct. Deelnemers konden kiezen tussen de categorieën “Minder dan 1 uur per dag”, “Meer 

dan 1 uur maar minder dan 3 uur per dag” en “Meer dan 3 uur per dag”. Deze categorieën zijn arbitrair 

tot stand gekomen; hierop volgend onderzoek kan er baat bij hebben meer opties toe te voegen na 3 

uur per dag. Voor het huidige onderzoek zijn de opties opzettelijk rigide opgesteld.  

 

4.2 Resultaten 

In tabel 1 zijn de gemiddelden en standaarddeviaties te zien van de samengevoegde groepen 

anglicismen, nonsensvormen en standaardvormen. De betrouwbaarheid per groep bedroeg α = .71 

voor de anglicismen, α = .77 voor de nonsenszinnen en α = .73 voor de standaardvarianten. Enkel de 

betrouwbaarheid van de nonsenszinnen was te verhogen door een element weg te halen, namelijk de zin 

“Nee dank je, het is ja”, waarna de betrouwbaarheid van deze zinnen op α = .80 uitkomt. Alle drie liggen 

daarmee boven de benodigde .70 en zijn dus betrouwbaar als groep. 
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Tabel 1  

Gemiddelden en standaarddeviaties van de anglicismen, nonsensvormen en standaardvarianten als 

geheel. 

 N Minimum Maximum Gemiddelde Standaarddeviatie 

Anglicismen 1000 1 4,38 2,37 0,63 

Nonsensvormen 1000 1 3,19 1,31 0,32 

Standaardvarianten 1000 2,38 5,00 4,23 0,44 

 

In tabel 2 zijn Pearson-correlaties tussen de verschillende anglicismen te zien, die hetzelfde punt van 

betrouwbaarheid benadrukken. De nummering in deze tabel komt overeen met de volgende 

indexering: 

1. Wat je ook maar kan bedenken, gooi het op ons. 

2. De Volvo komt in het rood en blauw. 

3. Ik heb het uitgelezen van een papiertje want ik was nerveus. 

4. Ik denk dat ik doof ga. 

5. Mijn zaklamp gaat op batterijen. 

6. Zonder teugels kan hij de draak niet vliegen. 

7. Ik ben oké met de gebeurtenissen. 

8. Nee dank je, ik ben oké. 

 

Tabel 2 

Correlaties tussen acceptatie van de verschillende anglicismen. 

Variabele Gem. SD 1 2 3 4 5 6 7 

1 1,89 1,10 -       

2 2,49 1,30 ,24*** -      

3  1,59 0,84 ,21*** ,25*** -     

4  1,35 0,67 ,27*** ,27*** ,41*** -    

5  2,24 1,19 ,16*** ,32*** ,31*** ,30*** -   

6  2,16 1,32 ,21*** ,20*** ,17*** ,25*** ,16*** -  

7  3,13 1,20 ,24*** ,29*** ,19*** ,24*** ,30*** ,26*** - 

8  4,08 1,06 ,19*** ,24*** ,16*** ,16 ,21*** ,18*** ,47*** 

***p < 0,001 

 Vervolgens is er per gestelde vraag een test gedaan om te kijken of er een verschil was tussen 

verschillende antwoorden op die vraag. Hieronder zijn die tests gerapporteerd.  
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Ten eerste is er een independent-samples t-test gedaan om een relatie te zoeken tussen gender en 

acceptatie van anglicismen. Volgens deze test is er geen verschil in acceptatie van anglicismen bij 

gender (t (984) = -1,624; p = ,11). 

 Vervolgens is gezocht naar een effect tussen leeftijdscategorie en acceptatie van anglicismen. 

Volgens een One-Way ANOVA test is er inderdaad een verschil (F (4, 995) = 13,934; p < ,001). Uit 

een Scheffe post-hoc test bleek dat de leeftijdscategorie 15 – 25 meer anglicismen goedkeurde dan de 

categorie 50 – 64 (p = ,001) en meer dan de categorie 65+ (p < ,001). Ook de leeftijdscategorie 26 – 

39 accepteerde meer anglicismen dan zowel de categorie 50 – 64 (p < ,001) en 65+ (p < ,001). De 

categorie 40 – 49 accepteerde alleen meer anglicismen dan de categorie 65+ (p = ,02). 

 Tevens is de Pearson-correlatie tussen leeftijdscategorie en contact met Engels op een dag 

berekend, waar een correlatie van -,18 uit kwam (p < ,001). 

 Hierna is een mogelijk effect van opleiding onderzocht. Volgens een One-Way ANOVA test 

is er geen verschil aanwezig in acceptatie van anglicismen tussen de opleidingsniveaus (F (8, 991) = 

1,322; p = ,23). 

 Er zijn correlaties berekend tussen het accepteren van anglicismen en de leeftijd waarop de 

participanten aangaven begonnen te zijn met het leren van zowel Engels als Nederlands. Deze zijn in 

tabel 3 terug te zien. Hieruit bleek dat de leeftijd waarop participanten begonnen Nederlands te leren 

geen effect had op acceptatie, terwijl dit bij het Engels wel het geval was. 

Tabel 3  

Correlaties tussen de acceptatie van anglicismen en leeftijd waarop het Engels en Nederlands geleerd 

zijn. 

Variabele Gem. SD Anglicismen 

Anglicismen 2,37 0,63  

Verwervingsleeftijd Nederlands 0,81 2,12 -,02 

Verwervingsleeftijd Engels 10,68 2,35 -,11*** 

***p < 0,001 

 Ook lijkt er een verschil te zijn in acceptatie van anglicismen aan de hand van het al dan niet 

volgen/hebben gevolgd van tweetalig onderwijs, volgens een independent-samples t-test (t (998) = -

2,401; p = ,02). 

 Volgens een One-Way ANOVA test is er ook een verschil in acceptatie van anglicismen aan 

de hand van hoeveel participanten aangaven dagelijks in contact te staan met het Engels (F (2, 997) = 

8,852; p < ,001). Uit een Scheffe post-hoc test bleek dat diegenen die aangaven minder dan een uur 

per dag in contact te staan met Engels minder anglicismen goedkeurden dan participanten die meer 
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dan drie uur in contact staan (p < ,001). Ook participanten die aangaven meer dan een uur per dag 

maar minder dan drie uur per dag Engels te horen, spreken en/of lezen accepteerden minder 

anglicismen dan de groep met het meeste contact (p = ,02). Tussen de twee groepen met het minste 

contact met Engels was geen verschil aan te tonen (p = ,14). 

 Ten slotte is er een One-Way ANOVA test gedaan om een verschil te zoeken in acceptatie 

van anglicismen tussen de talen die men aangeeft thuis te spreken, wat er bleek te zijn (F (2, 994) = 

3,342; p = ,04). Uit een Scheffe post-hoc test bleek dat participanten die thuis onder andere Engels 

spreken meer anglicismen accepteerden dan participanten die thuis uitsluitend Nederlands spreken (p 

= ,04). Er bleek geen verschil te zijn tussen participanten die thuis een andere taal dan Engels of 

Nederlands spreken en Nederlands (p = ,82) of Engels (p = ,39). 

 

4.3 Discussie 

Een eerste blik op gemiddelde acceptatie van nonsenszinnen, standaardvarianten en anglicismen, 

waarvan we als groep data kunnen bekijken vanwege de hoogte van de Cronbach’s alpha, geeft ons al 

interessante inzichten. Allereerst gedragen de standaard- en nonsenszinnen zich zoals verwacht: de 

gemiddelden liggen aan beide einden van het spectrum en de meest afwijkend scorende participanten 

liggen met het gemiddelde van hun antwoorden nog steeds rond de 3, wat de neutrale score is in mate 

van acceptatie. Het gemiddelde van acceptatie van anglicismen ligt echter op 2,37: iets lager dan 3, met 

een standaarddeviatie van 0,63. Hoewel participanten dus licht neigen de anglicismen minder acceptabel 

te beoordelen ligt het gemiddelde boven dat van de nonsensvormen en verschilt deze beoordeling meer 

per spreker, wat te herleiden is van de hogere standaarddeviatie. Ook heeft deze categorie zinnen de 

meest extreme minimale en maximale waarden, wat tevens wijst op een grote variatie tussen de 

participanten: er is zowel minstens één participant geweest die alle anglicismen als onacceptabel 

beschouwd heeft, als minstens één participant die gemiddeld 4,38 gescoord heeft op de anglicismen. 

Kortom zijn participanten het niet met elkaar eens over deze constructies, wat motivatie biedt om te 

kijken of we aan de hand van de bevonden resultaten een uitspraak kunnen doen over welke 

intersprekervariaties mogelijk een rol spelen in deze verdeling in beoordeling. Het duidelijkste effect 

dat uit de data naar voren komt is een effect van leeftijd. Hoewel het om een licht effect lijkt te gaan is 

dit effect wel significant (zie figuur 2). Deze gemiddelde score op anglicisme-acceptatie lijkt niet op de 

V-vorm die Holmes (2013) omschreef; mate van acceptatie van anglicismen lijkt gelijkmatig en aan een 

stuk door af te nemen per oudere leeftijdsgroep. Een mogelijk effect van een algemene 

prestatievermindering als gevolg van hogere leeftijd lijkt ook uitgesloten, aangezien acceptatie van 

nonsens- en standaardvormen op gelijk niveau ligt als de andere leeftijdsgroepen. De vraag blijft of dit 

leeftijdseffect op acceptatie van anglicismen direct of een indirect is. Zoals in de methode omschreven 

is en uit de significante correlatie tussen leeftijd en contact met Engels te lezen is lijken oudere 
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leeftijdsgroepen inderdaad minder in contact te staan met het Engels. Dit feit, samen met de gevonden 

correlaties tussen acceptatie van anglicismen en leeftijd waarop participanten Engels geleerd hebben, 

het volgen van tweetalig onderwijs, de mate van contact met Engels en het thuis spreken van Engels, 

geeft aan dat de belangrijkere factor lijkt te zijn in welke mate het Engels een rol speelt in de levens van 

participanten. 

Figuur 2. Gemiddelde acceptatie van anglicismen per leeftijdscategorie. 

 

 Alle vragen die contact met het Engels onderzoeken, namelijk de leeftijd waarop men begonnen 

is Engels te leren, of men tweetalig onderwijs gevolgd heeft, of men thuis voornamelijk Engels spreekt 

en hoeveel Engels men op een dag hoort, leest en spreekt, leverden data op die stuk voor stuk wezen op 

een positief effect van contact met het Engels op het accepteren van anglicismen. Er is dus te stellen dat 

de grens vervaagt van wat kan in de Nederlandse taal qua gezegden naarmate het Engels een grotere rol 

speelt in het leven van een participant.  Er lijkt een afwezigheid te zijn van enig effect van opleiding. 

De verkregen data rondom opleidingsniveau is echter helaas wat onbetrouwbaar: zoals in figuur 3 te 

zien is, bestond het merendeel van de participanten uit studenten van het HBO of WO. De afwezigheid 

van een effect kan dus simpelweg te wijten zijn aan een tekort aan tokens van andere opleidingsniveaus. 

  

 Uit de data is ook geen significant effect van gender op acceptatie van anglicismen aan te wijzen. 

Volgens de drie principes van Labov (2001) aangaande gender en taalvariatie zou er een effect zichtbaar 

moeten zijn. Als we er vanuit gaan dat de Nederlandse bevolking zich bewust is van de invloed van het  

Engels op hun taal, wat aannemelijk is aangezien het Engels al lang en veel invloed heeft op het 

Nederlands, zouden vrouwen de Nederlandse standaardvarianten de voorkeur moeten geven, volgens 

principe Ia. Een mogelijke verklaring voor de afwezigheid van dit effect zou kunnen zijn dat deze  
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Figuur 3. Hoeveelheid participanten per opleidingsniveau. 

 

vormen niet zo overt non-standaard zijn als ze doen vermoeden. Dat de Engelse taal veel terug te zien 

is in de onze is alom bekend, maar dat het zich ook op het niveau van zinstructuur en gezegden 

manifesteert is misschien minder bekend. Bij deze situatie is dus misschien principe II meer van kracht.  

Het probleem hiermee is dat vrouwen juist vaker de anglicismen zouden moeten goedkeuren dan 

mannen, als dat inderdaad het geval is. Dit is ook niet het geval in de data. Meer onderzoek zal nodig 

zijn om te bekijken of één van deze principes inderdaad toepasbaar is op dit onderdeel van taalvariatie.  

 

 Een grote limitatie van dit onderzoek dat bespreken moet worden is het feit dat het overgrote 

deel van de participanten zijn weg gevonden heeft naar de enquête via een Twitterbericht van OnzeTaal. 

Hoewel de hulp van dit genootschap een grote hoeveelheid data opgeleverd heeft voor dit onderzoek, 

betekent dit wel dat een groot deel van de participanten genoeg geeft om en bezig is met taal om het 

Twitteraccount van het genootschap OnzeTaal te volgen. In het huidige onderzoek zijn geen vragen 

gesteld om betrokkenheid bij de staat van de Nederlandse taal te meten, maar als er over het merendeel 

van de participanten gesteld kan worden dat deze betrokkenheid hoog ligt, betekent dat wellicht dat de 

bevindingen enkel te generaliseren zijn over dit deel van de bevolking. Voor vervolgend onderzoek is 

het wellicht wijs de mate van betrokkenheid in acht te nemen en te toetsen. 

 Deze overwegend uniforme eigenschap van de participanten is mogelijk ook terug te zien in het 

hoogst genoten opleidingsniveau van participanten. Dit feit geeft ondanks de grote hoeveelheid data 

toch aan dat vervolgend onderzoek nodig is om dit effect uit te sluiten.  
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5. Conclusie 

In dit onderzoek is getracht het huidige gebruik van gezegde-anglicismen in kaart te brengen. Ook is het 

grammaticaliteitsoordeel over deze anglicismen gemeten, waarbij verschillende invloedrijke factoren 

overwogen en gemeten zijn. Hiervoor is eerst corpusonderzoek uitgevoerd met Nederlandse podcasts, 

waaruit mogelijke anglicismen geëxtraheerd zijn waarvan stuk voor stuk bekeken is hoe aannemelijk 

het is dat het inderdaad een anglicisme betrof. Hieruit bleek dat er inderdaad anglicismen te vinden 

waren in het onderzochte corpus, maar dat deze niet in grote aantallen voorkwamen. Deze informatie 

draagt bij aan onderzoek naar taalcontact en anglicismen door een kwantificatie te bieden van het 

voorkomen van anglicismen in de complementen van werkwoorden. Vervolgend onderzoek zou er baat 

bij hebben het taalgebruik van meer individuen te onderzoeken om te kijken of de huidige resultaten een 

betrouwbare representatie geven van het gebruik van gezegde-anglicismen.  

 Hierna zijn de gevonden anglicismen in een enquête opgenomen samen met enkele toegevoegde 

anglicismen uit eigen conversatie. Deze enquête is ingevuld door 1000 mensen. Uit de resultaten van 

deze enquête is gebleken dat de onderzochte vorm van anglicisme iets onder gemiddeld veel 

geaccepteerd werd, maar dat er aanzienlijke deviatie was in deze waarde, wat wil zeggen dat er evenveel 

participanten waren die veel anglicismen accepteren als weinig. Zowel jongere leeftijd als hogere mate 

van contact met het Engels bleken positief effect te hebben op het accepteren van anglicismen. Tussen 

gender of opleidingsniveau en acceptatie van anglicismen lijkt uit het huidige onderzoek geen relatie te 

zijn. Dit deel van het onderzoek draagt bij aan anglicisme- en taalcontactonderzoek door de reactie op 

gezegde-anglicismen van Nederlanders te peilen. Het is aan vervolgend onderzoek om de exacte 

motivatie te achterhalen voor de aangetoonde verschillen in acceptatie. 
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7. Appendix: zinnen gebruikt in het onderzoek 

Zwart: anglicisme   

Blauw: standaardvariant   

Rood: nonsenszin 

De Volvo komt in het rood en blauw 
De Volvo is verkrijgbaar in het rood en blauw 
De Volvo wordt geleverd in het rood en blauw 
De Volvo springt in het rood en blauw 
De Volvo leeft in het rood en blauw  
 
Ik ben oké met de gebeurtenissen     
Ik heb vrede met de gebeurtenissen      
Ik vind de gebeurtenissen prima 
Ik heb in orde met de gebeurtenissen     
Ik leef akkoord met de gebeurtenissen 
 
Wat je ook maar kan bedenken, gooi het op ons 
Wat je ook maar kan bedenken, werp het ons toe    
Wat je ook maar kan bedenken, leg het ons voor    
Wat je ook maar kan bedenken, vertel het naar ons   
Wat je ook maar kan bedenken, doe het op ons 
 
Nee dank je, ik ben oké 
Nee dank je, het gaat prima      
Nee dank je, ik ben in orde     
Nee dank je, het is ja      
Nee dank je, het mag goed 
 
Mijn zaklamp gaat op batterijen 
Mijn zaklamp werkt op batterijen    
Mijn zaklamp gebruikt batterijen    
Mijn zaklamp bestaat op batterijen    
Mijn zaklamp doet met batterijen 
 
Ik denk dat ik doof ga 
Ik denk dat ik doof word     
Ik denk dat ik mijn gehoor verlies    
Ik denk dat ik doof val     
Ik denk dat mijn gehoor wegloopt 
 
Zonder teugels kan hij de draak niet vliegen    
Zonder teugels kan hij de draak niet besturen    
Zonder teugels kan hij niet op de draak vliegen     
Zonder teugels kan hij niet op de draak denken   
Zonder teugels kan hij de draak niet leven 
 
Ik heb het uitgelezen van een papiertje want ik was nerveus 
Ik heb het opgelezen van een papiertje want ik was nerveus 
Ik heb het voorgelezen van een papiertje want ik was nerveus 
Ik heb het naastgelezen van een papiertje want ik was nerveus 
Ik heb het ondergelezen van een papiertje want ik was nerveus 


