
Freek Van de Velde en Eline Zenner 

Pimp my Lexis: het nut van corpusonderzoek 
in normatief taaladvies 

1 lnleiding 

Wie op zoek is naar taaladvies, en dan meer bepaald naar een antwoord op de 
vraag of een bepaald woord a! dan niet tot de standaardtaal behoort, staat 
beslist niet in de kou. Hij kan terecht in tal van gedrukte naslagwerken zoals 
Apeldoorn & Pot (1993), Cocl<X (2000), Paardekooper (1996), Smedts e.a. 
(2006), Perm en tier (2003 ), Theissen & Debrabandere (2004 ), en op websites 
als taaladvies.net en VRTtaal.net. Het is echter niet altijd duidelijk waarop de 
auteurs van deze boeken en websites zich gebaseerd hebben om woorden 
goed of af te keuren. 

Tegenwoordig zijn er goede tekstcorpora voorhanden, zodat normen 
getoetst kunnen worden aan het reele taalgebruik. En hoewel van die moge
lijkheid ook in toenemende mate gebruik gemaakt wordt (zie bv. Theissen & 
Debrabandere 2004 ), is ze nog lang niet ingeburgerd. In de praktijk gaat het 
vaak om nattevingerwerk: de taaladviseur vermoedt dat een woord niet alge
meen is omdat het tegen zijn taalgevoel indruist, of omdat hij dat van een col
lega gehoord heeft, of omdat het vroeger zo was, of omdat een informant van 
de andere kant van het taalgebied hem bezweert het woord niet te kennen of 
niet te gebruiken. 

Als het om een ervaren taaladviseur gaat, dan zal zijn intultie vaak spo
ren met de resultaten van corpusonderzoek. Maar in dit artikel willen we aan 
de hand van een casestudy Iaten zien dat dat niet altijd het geval is. Het 
Engelse woord pimpen, een nieuwkomer in het Nederlands, heeft uiterlijk alles 
tegen om het te maken in de standaardtaal. Toch is het onmiskenbaar aan een 
steile opmars bezig, tot op het punt dat het tot de standaardtaal blijkt door te 
dringen. Dit tegenintultieve resultaat is aileen goed aan de oppervlakte te 
brengen met behulp van gedetailleerd corpusonderzoek. 

In principe kan de taaladviseur met de natte vinger natuurlijk volhou
den dat corpusonderzoek niet echt nodig is. Zolang de adviseur een lijstje a 
priori op te sommen redenen vindt om het gebruik van een constructie af te 
keuren (het is 'lelijk', het is vreemd ... ), kan h ij de trijd tegen de constructie 
blijven aangaan. Verderop zullen we aangeven waarom dit argu ment nogal 
problematisch is. 
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2 Theoretische achtergrond en vraagstelling 

De Nederlandse standaardtaal is een 'moving target'. Het Nederlands is als 
levende cultuurtaal voortdurend in beweging: er komen nieuwe woorden bij 
(Van Santen 1996), de uitspraak verandert (Van de Velde 1996), en zelfs de 
syntaxis ondergaat aanhoudend veranderingen (Van der Horst & Van der 
Horst 1999). Het is bijgevolg geen vaststaande zaak of een bepaald woord of 
een bepaalde syntactische constructie binnen of buiten de standaardtaal valt. 
Daar zullen bijna aile taalkundigen en taaladviseurs het wei mee eens zijn. 

Waar minder consensus over bestaat, is de vraag hoe het Nederlands als 
standaardtaal moet worden afgebakend. Sommige taalkundigen staan een 
nogal rekkelijke afbakening voor, waarin veel ruimte gelaten wordt voor vari
atie, terwijl anderen strikter zijn in de leer. Vanaf het begin van de twintigste 
eeuw tot in de jaren 1970 is de norm steeds strakker geworden (Vander Horst 
& Van der Horst 1999: 374; Janssens & Marynissen 2008 : 188) . 
Gezaghebbende taaldeskundigen konden desgevraagd precies zeggen of een 
bepaald woord wei of niet getolereerd kon worden in de standaardtaal. Oat i 
de opvatting die ook nu nog populair is bij de leek die niet zelden het geloof 
aanhangt dat woorden ofwel'goed' ofwel'fout' zijn. Voor de arbitrage doet hij 
een beroep op naslagwerken waarin de standaardtaal gecodificeerd i . 
Taalkundigen Iaten thans echter meer ruimte voor variatie, wat bijvoorbeeld 
duidelijk blijkt uit het huidige taalvariatiebeleid van de Taalunie. De 'precie
zen' hebben steeds meer het veld moeten ruimen voor de 'rekkelijken', al zijn 
ze in Vlaanderen, om begrijpelijke historische en taalpolitieke redenen, nog 
steeds talrijk te vinden, en overigens invloedrijker dan meer genuanceerde col
lega's (zie Geeraerts e.a. 1999: 101). 

Oat het idee van een duidelijke, welomlijnde norm voor standaardtaa~ 

hoe Ianger hoe meer onhoudbaar blijkt, heeft niet alleen te maken met he: 
voortschrijdende taalkundige inzicht in variatiefenomenen, maar ook met C.e 
uitbreidende groep mensen die samen de spraakmakende gemeente vorme _ 
Hoe grater en heterogener die groep, hoe meer verschillen de standaardtac._ 
vertoont. Bovendien blijkt dat het Nederlands in de twintigste eeuw flink ge! __ 
formaliseerd is (zie o.a. Van den Toorn 1997: 479-494; Plevoets 2008), e -
gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen (zie Wouters 2007). D:::. 
informalisering heeft ook een impact op de oordelen over de norm voor c:: 
standaardtaal (zie Vander Horst 2008; Janssens & Marynissen 2008: 189-1 9" 

Voor de praktijk van het taaladvies is die variatie in de standaardtaal 
in de visie op standaardtaal enigszins hinderlijk. In principe zou zo nameE · 
voor ieder \\OOrd nagegaan moeten worden hoe en waar het gebruikt wore: 
:\lleen al he om een algemeen gebruikt woord gaat, voldoet het aan de no= 

= 
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voor standaardtaal. Niet iedereen vindt het vanzelfsprekend dat die 'statisti
sche norm', die zegt dat de meerderheid altijd gelijk heeft, het ultieme criteri
um is. Naast de statistische norm noemt Renkema (1985) in totaal nog zes 
andere normen die gehanteerd kunnen worden bij taaladvies: (1) de histori
sche norm, (2) de autoriteitsnorm, (3) de logische norm, ( 4) de zuiverheids
norm, (5) de effectnorm en (6) de esthetische norm. 

Met die normen is het echter vreemd gesteld. Neem bijvoorbeeld 
Renkema's zuiverheidsnorm . De vraag is dan of een woord of constructie 'zui
ver Nederlands' is, dan wei ontleend aan een vreemde taal. Als dat laatste het 
geval is, worden geregeld kwalificaties gebruikt als "in strijd met het eigen taal
gebruik", of "klakkeloos overgenomen" ( o.a. in Klaasesz 1982: 30, Hendrickx 
1998: 30 en Debrabandere 1998: 224). Wat met die kwalificaties bedoeld 
wordt, is echter duister. In wezen is natuurlijk elke ontlening taalvreemd, en 
waar ligt precies de grens tussen 'klakkeloos' en 'doordacht' overnemen? Oat 
blijkt vaak neer te komen op de vraag: is er een correct Nederlands alternatief 
voorhanden? Maar dan wordt toch a! te gemakkelijk voorbijgegaan aan het 
feit dat de vreemde wending vee! treffender of gangbaarder kan zijn (zie bij
voorbeeld Taeldeman 1992: 40). En in de praktijk Iaten taaladviseurs die de 
zuiverheidsnorm aanroepen, zich niet altijd vee! gelegen liggen aan het 
bestaan van een alternatief. Tal van woorden die vandaag ondubbelzinnig tot 
de standaardtaal gerekend worden, bijvoorbeeld zich realiseren, zijn onze taal 
ooit binnengekomen als verguisd barbarisme, waar niettemin destijds a! een 
a! ternatief voor bestond (beseffen). Daarbij is het criterium op het vlak van de 
yntaxis de facto onbruikbaar. De weerstand tegen wat vreemd is, lijkt vaak 

veeleer ingegeven te zijn door een romantische hang naar een niet-bestaande 
zuiverheid dan door taalkundig inzicht. Zuiver Nederlands is sowieso een 

edenkelijk concept. Zelfs van de monosyllabische woorden van het heden
daagse Nederlands komt een aanzienlijk dee! niet uit het fonds van 
Germaanse erfWoorden (zie De Schutter 1994: 475), en de Germaanse taalfa
mil ie staat daarbij zelf bekend om zijn hoog onzuiverheidsgehalte: het aan-

eel substraatwoorden loopt op tot ruim een derde van de totale woorden
-chat (zie Prokosch 1939: 23) . Natuurlijk zijn sommige woorden onmisken
~aar beter ingeburgerd dan andere. Oude leenwoorden als muur of kaas zijn 
-;olledig geassimileerd, andere zoals deja vu of computer zijn nog herkenbaar 
als 'vreemdelingen', maar bijna niemand neemt nog aanstoot aan hun aanwe
zigheid in het Nederlands. 

AI bij a! is de zuiverheidsnorm niet erg goed gefundeerd . Meer zelfs: als 
.:-et taalgebruik van de spraakmakende gemeente - journalisten, leraars, poli
::ci e.d. - de maatstaf is voor de standaard taal, dan lijkt zuiverheid een kleine 
:ol te spelen (zie ook Deschamps & Smedts 2005). En dat blijkt ook uit de 
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casestudy die in di t artikel uitgewerkt zal worden. 
Die casestudy gaat over het woord pimpen, dat het Nederlands u it het 

Engels ontleend heeft. Pimp is van oorsprong een Engels slang-woord dat 
'pooier' betekent. Als werkwoord, het gebruik waarin we hier gelnteresseerd 
zijn, heeft het de betekenis 'opleuken'. Die heeft het gekregen via de wending 
pimp my ride (letterlijk: 'verpooier mijn auto'), de titel van een populair M1V
programma over uitgebouwde auto's die er in kitscherig ornaat uit gaan zien 
als de voertuigen waarmee pooiers zich plegen te verplaatsen. Afbeelding 1 
maakt een en ander duidelijk. 

Figuur 1: een 'gepimpte' auto 
(bron: <http://www.pictures-of-cars.com/Pimp-My-Ride-Moggie.jpg>} 

De casestudy is niet zomaar gekozen. We hebben hier te maken met een inte
ressant geval, omdat het woord vijf handicaps heeft waardoor het op het eer
ste gezicht weinig kans maakt om tot de standaardtaal door te dringen: ( 1) het 
is vreemd, en kan op grand van de zuiverheidsnorm geweerd worden uit de 
standaardtaal; (2) het wordt vooral gebruikt in jongerentaal; (3 ) het woord 
heeft in zijn oorspronkelijke betekenis een scabreuze connotatie ('pooier'); 
( 4 ) het is niet rechtstreeks als apart woord ontleend aan het Engels, maar via 
de formule pimp my ride; (5) er bestaat een Nederlands alternatief voor, name
lijk opleuflen. In wat volgt, Iaten we zien dat het woord ondanks al deze han
dicaps opmerkelijk snel ingang vindt bij de spraakmakende gemeente. Op die 
manier sluiten we aan bij voorgaand onderzoek naar de afstemming van nor
matieve vraagstellingen op corpusonderzoek. De confrontatie van normoor
delen met corpusgebaseerde feiten is oak al aan de orde gesteld in Geeraerts 
&. Grondelaer (1997) en in Geeraerts & Tummers (2005). En oak E. 
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Hendrickx (in deze bundel) benadert de kwestie op die manier. 
Met onze casestudy gaan we de confrontatie opnieuw aan, maar nu aan 

de hand van een gloednieuwe en vreemde constructie. Op die manier kunnen 
we onderzoeken of a priori gedefinieerde argumenten tegen het gebruik van 
bepaalde woorden (zoals de vermelde handicaps) een reele indicatie vormen 
tegen het doorbreken van die woorden in gevestigd taalgebruik, maar kunnen 
we tegelijk ook nagaan hoe (snel) een nieuw gemarkeerd woord zich door het 
( formele) taalgebruik verspreidt. 

3 Methode en dataverzameling 

3.1 Materiaal 

Het woord pimpen ontbreekt nog in de gewone naslagwerken. Het staat niet in 
de recentste uitgave van de Grote Van Dale (Den Boon & Geeraerts 2005), het 
Etymologisch Woordenboek (Philippa e.a. 2007) of in het Leenwoordenboek van 
\·an der Sijs (2005) . Ook in referentiewerken voor de Engelse taal (bv. Collins 
Cobuild 2003) wordt 'opleuken' doorgaans nog niet als betekenis van to pimp 
·:ermeld. Wie de betekenis van dit woord wil opzoeken, is dan ook aangewe
zen op nieuwe lexicografische middelen zoals straatwoordenboek.nl (zie 1) of 
op de onlineversies van de gevestigde N ederlandse ( zie 2) en Engelse ( zie 3) 
-.,·oordenboeken. 

( 1) straattaalwoordenboek. nl: iets opleuken, versieren 
(2 ) Van Dale gratis online woordenboek ( <http://www.vandale.nl/vandale/ 

opzoeken/woordenboek/> ): pimpte, h gepimpt op een protserige, 
opzichtige manier versieren: ik heb m'n auto Iaten rv 

(3) OED online ( <http://www.oed.com/> ): trans. slang ( orig. U.S.). To cus
tomize or modify (something, originally a car) so as to be more stylish, 
ostentatious, or flashy; to improve by customization. Also with out, up 

::et woord ontbreekt ook in door de taalwetenschap vaak geraadpleegde cor
; ra zoals het 38 miljoen woordencorpus van het INL, het ConDiv-corpus of 
_:ct Corpus gesproken Nederlands. Ook de meer recente krantencorpora 
-=-·.·:.'JC en LeNC bevatten samen minder dan 10 hits van pimpen, hoewel die 
: rpora meer dan 1 miljard woorden bevatten. De reden daarvoor is niet dat 
_.•npen te weinig frequent is (het heeft meer dan 300.000 hits op Coogle), 
=aar dat de constructie te recent is. De vermelde corpora hebben geen mate
-=~al van na 2004, en dat is nu net de peri ode die \ oor het woord pimpen cru-
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ciaal is. Het tv-programma Pimp my ride werd namelijk voor het eerst in 2004 
uitgezonden, en dat is de context waarin het Nederlands pimpen ontleend 
heeft ( zie Gasthuis 2005 en onze analyses verderop). 

Noodgedwongen hebben we minder klassieke corpora geconsulteerd 
om de verspreiding van pimpen te kunnen vaststellen. Voor onze casestudy 
hebben we in de databank Mediargus Illustrated in de edities van de Belgische 
kranten De Morgen en Het Laatste Nieuws van 1998 tot en met 2009 gezocht 
naar de verschillende voorkomens van het woord pimp: als werkwoord, als 
nomen, geflecteerd, in samenstellingen en afleidingen etc. De resultaten zij n 
manueel uitgekamd op false positives en vervolgens aan een analyse onder
worpen. 

We kozen voor een analyse in twee kranten om te kunnen nagaan of de 
introductie van pimp anders verloopt in kwaliteitskranten (De Morgen) dan in 
populaire kranten (Het Laatste Nieuws). Een voor de hand liggende hypothe e 
zou dan zijn dat het minder elitaire Het Laatste Nieuws sneller geneigd is o 
pimpen, ondanks al zijn handicaps, te gebruiken. We hebben uiteindelijk nie 
voldoende materiaal kunnen verzamelen om de hypothese sluitend te kunnen 
bevestigen dan wei ontkrachten, en gaan bij de bespreking van de resultaten 
dan ook niet verder in op registervergelijking. Toch willen we hier graag kor. 
een belangrijke tendens opmerken die in het materiaal zichtbaar werd. Teger. 
onze verwachtingen in vinden we meer voorkomens van pimp en pimpen in Dz 
Morgen dan in Het Laatste Nieuws. Het hippe imago dat De Morgen naar vore-:. 
probeert te schuiven, kan een en ander verklaren, maar een uitgebreidere ana
lyse met meer materiaal is nodig om tot betrouwbare conclusies te komen. 

3.2 Variabelen 

De belangrijkste vraag die we met onze analyses willen beantwoorden, is 'h ~ 

verspreidt een nieuwe constructie zich door de taal?', waarbij we meer spe -
fiek aandacht besteden aan de verspreiding van een slang-constructie in fo:-
meel taalgebruik. Een soortgelijke analyse werd vroeger al uitgevoerd d 
Androutsopoulos (2005) , die de toename in de frequentie van chillen -
Duitse kranten onderzocht. Met ons onderzoek willen we een stap verc
gaan. We kijken niet enkel naar de frequentietoename van pimpen van 19_: 
tot en met 2009, maar proberen daarbij enerzijds ook aan te geven welke fc:
toren die verspreiding in de hand hebben gewerkt en anderzijds te bepa~ 

hoe het werk'Woord pimpen is losgekomen van de oorspronkelijke construe _ 
Pimp my Ride. We hebben onze treffers daarom gecodeerd voor verschiller:
,-ariabelen. Hierbij hmnen drie groepen onderscheiden worden, die we h!-
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onder kort bespreken. 
Een eerste groep variabelen spitst zich toe op de betekenisuitbreiding 

\·an pimp, dat a! v66r 2004 af en toe als nomen in Nederlandse teksten werd 
ebruikt met de betekenis 'pooier'. Eerst en vooral willen we nagaan wanneer 

-;imp als werkwoord met de betekenis 'opleuken' opduikt en hoe populair die 
"jetekenis precies wordt. Daartoe codeerden we elke treffer in het materiaal 
-.-oor 'semantiek'. Hierbij aansluitend willen we graag een idee krijgen van de 
:n l die het televisieprogramma Pimp my Ride in deze verspreiding heeft 
:;espeeld. Hiertoe gaven we voor aile 'opleuk-pimps' aan of ze dee! uitmaken 
··an de constructie Pimp my Ride. 

In een volgende sectie spitsen we ons toe op verschuivingen in de inter
:le structuur van constructies met pimp( en) in de betekenis 'opleuken'. Meer 
:.;>ecifiek gaan we op vier verschillende manieren na of en hoe pimp steeds vrij
er wordt gebruikt en steeds meer dee! gaat uitmaken van het lexicon van de 
.-Jantentaal. Ten eerste bekijken we hoe vaak pimp als (dee! van een) eigen
:-taam voorkomt. Vervolgens bekijken we hoe pimp morfosyntactisch vrijer 
-.\·ordt, door na te gaan hoeveel van onze treffers in de constructie [pimp+pos-
essief+nomen] (bv. pimp your bike, pimp my shirt, pimp je grootje) voorkomen. 

-=-en derde sporen we de semantische bevrijding van pimp op door te onderzoe
_·en water precies gepimpt of opgeleukt wordt. Daarbij maken we een onder
cheid tussen het pimpen van auto's, het pimpen van andere voertuigen en tot 

·Jot nog het pimpen van aile mogelijke andere objecten (en zelfs personen). 
Een laatste stap in de bevrijding van pimp is het volledig spontane, unfiagged 
ebruik van het werkwoord in lopende tekst. Om na te gaan hoe vaak we dit 

·oort pimps tegenkomen, onderscheiden we drie types contexten: ( 1) Engelse 
.::ontexten, waar pimp in constructies voorkomt met andere Engelse woorden 
zoals Pimp my Ride), (2) gefiagde Nederlandse contexten, waar aan de hand 

·;an aanhalingstekens en dergelijke wordt aangegeven dat het om een gemar
:-.::eerde vorm gaat en ten slotte ( 3) unfiagged N ederlandse contexten, waar pimp 
:1iet anders behandeld wordt dan de andere woorden in de Nederlandse zin . 

In een laatste onderdeel van de analyses voeren we een verkennende 
analyse uit rand lexicale variatie tussen pimpen en opleuken, om op die manier 

e invloed na te gaan van het bestaan van een "taaleigen" alternatief (zie 
Taeldeman 1992 ). Voor de verschillende jaargangen spoorden we voor de twee 
~anten aile attestaties van opleuken op en vergeleken deze met de frequentie 
·;an pimpen. We beperkten ons hier om praktische redenen tot het gebruik van 

e onbepaalde wijs. 
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4 Resultaten 

4.1 Betekenisuitbreiding 

Als eerste belangrijke stap in het bespreken van de verspreiding van pimpen 
willen we graag een beeld krijgen van de wijze waarop de betekenisuitbreiding 
van pimp is verlopen. In Figuur 2 zien we duideli jk dat pimp tot en met 2004 
enkel in de betekenis 'pooier' werd gebruikt (zie 4). Daarbij zien we dat pimp 
in de betekenis 'opleuken' vanaf zijn intrede in 2005 opvallend vaak wordt 
gebruikt (zie 5), en meteen ook stukken populairder werd dan 'pooier'. Dat 
heeft natuurlijk ook hiermee te maken dat eigennamen zijn meegeteld bij 
deze eerste analyse: voor 'pimp-pooier' zijn bijvoorbeeld ook namen van rap
pers als Pimp MC opgenomen, voor 'pimp-opleuken' ook het M1V-program
ma Pimp my Ride en afgeleide evenementen als Pimp my Bike. Dit zou een ver
tekening van het beeld kunnen geven, wanneer de opmars van 'pimp-opleu
ken' enkel bij eigennamen valt op te tekenen. In dat geval kunnen we name
lijk niet spreken van een echte penetratie van 'pimp-opleuken' in de stan
daardtaal. Daarbij is het mogelijk dat de taalgebruiker de semantische lading 
van pimp in deze eigennamen niet doorziet. Uit wat volgt zal echter duidelij k 
blijken dat ( 1) de opmars van 'pimp-opleuken' zich ook bij appelativa voor
doet (Figuur 4) en (2) dat de programmanaam 'Pimp my Ride', mede door de 
uitbreiding naar andere Pimp my X-evenementen, duidelijk aan de basis ligt 
van de verspreiding van 'pimp-opleuken' (Figuur 3 en Figuur 5). Dit is natuur
lijk pas mogelijk wanneer pimp in deze constructie door de taalgebruikers al 
'opleuken' wordt begrepen. De eigennamen zijn voor deze analyse dus belang
rijk: ze hebben een reeel effect. 

( 4) Veronique De K., Phaedra H. en Pels pimp 'Rappe Ronnie', drie !eden 
van de Belgische dierenrechtenorganisatie 'Bite Back; voerden gisteren 
actie tegen de bontindustrie, aan enkele winkels in de dur 
Schuttershofstraat. 

(5 ) De titel van de website is afgekeken van het populaire M1V-program
ma 'Pimp my ride'. Daarin worden oude roestbakken opgelapt tot bli-
se auto's. 
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Semantiek * Diachroon 
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Figuur 2 

Bij dit alles moeten we nag twee belangrijke opmerkingen maken. 'Pimp
opleuken' was in 2005 al populair, en is sindsdien 'pimp-pooier' steeds meer 
gaan verdringen. Tach zien we in 2009 weer een opflakkering van 'pimp-pooi
er'. Of die tendens robuust is, kan natuurlijk pas vastgesteld worden door meer 
onderzoek, maar mogelijk speelt hier een afname van de 'homonymievrees' 
mee - het verschijnsel waarbij het als hinderlijk wordt ervaren een nag niet erg 
bekend woord in twee verschillende betekenissen te gebruiken. Als het woord 
pimpen (' opleuken') goed ingeburgerd raakt, dan kan oak de oude betekenis 
('pooier') weer de kop opsteken. 

Een tweede opmerking heeft te maken met het belang van het M1V-pro
oramma Pimp my Ride. Zoals hierboven al werd aangeraakt, veronderstellen we 
dat dit programma een belangrijke invloed heeft gehad op de verspreiding van 
'pimp-opleuken'. Oat wordt bevestigd door het materiaal: 'pimp-opleuken' 
begint in 2005 in het materiaal op te duiken, dus net na de uitzendingen van 
het eerste seizoen van Pimp my Ride op M1V Europe. Om de tendens betrouw-

aar nate gaan en toeval uit te sluiten, zijn we nagegaan hoeveel van de geval
len van 'pimp-opleuken' dee! uitmaken van het slot pimp my ride. 
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Figuur 3 

2009 

Figuur 3 is glashelder. In 2005 werd 'pimp-opleuken' vrijwel uitsluitenc'. 
gebruikt als onderdeel van de titel van het programma (de resterende gevalle _ 
zijn toe te schrijven aan vroege invloed van het programma in het Engels) . I:: 
de volgende jaren zien we hoe de term steeds vaker wordt gebruikt in ande:-.: 
contexten, en zichzelf zo langzaam maar zeker een plaatsje in het lexicon v -
werft. 

4.2 Van pimp my ride tot pimpen 

Nu we hebben aangetoond dat pimp we! degelijk frequent in de betek -
'opleuken' wordt aangewend in de krantentaal, kunnen we nagaan hoe de '
spreiding van de term precies in zijn werk is gegaan. Zoals gezegd, onderz- _ 
ken we vier manieren waarop de term zich van het pimp-my-ride-slot kan t:-
ben losgemaakt: we bekijken het gebruik in eigennamen (niet alleen -; _ 
soonsnamen, maar vooral oak namen van tv-programma's en evenemen:-= 
het voorkomen in het [pimp+possessief+ nomen]-slot, de semantische ui -
ding van het pimpobject en mogelijke flagging. Hierbij behandelen we ::. 
ste twee groepen samen, aangezien we een sterke correlatie tussen beid -
ben aangetroffen. 
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In Figuur 4 zien we hoe 'p imp-opleuken' in 2005 enkel in eigennamen 
kon optreden, maar hoe die conditie door de jaren heen steeds zwakker werd. 
In Figuur 5 zien we een verbazingwekkend gelijkend patroon voor het optre
den van pimp in het slot [pimp+possessief+nomen] . 
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Figuur4 
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Figuur 5 
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Samen tonen de grafieken aan hoe 'pimp-opleuken' aanvankelijk enkel werd 
gebruikt om te verwijzen naar Pimp my Ride en voor het benoemen van evene
menten en programma's die gestoeld waren op het idee achter dat program
ma (Pimp my bike, Pimp my grave etc.) . Precies door het toenemende aantal 
pimp-partijtjes kwamen niet aileen de namen van deze evenementen voor in 
de krantentaal, maar werden journalisten ook steeds meer genoodzaakt om 
het over de activiteit van 'het pimpen' te hebben (zie 6}. 

( 6} Hij wil met zijn initiatief ( .. . ) het 'customizen' of 'pimpen' van twee
wielers promoten. (Het Laatste Nieuws 16/06/2006} 

Als laatste opmerking nog iets over de 'bult' in de grafiek in 2008. Aangezien 
er geen duidelijke reden is die deze bult kan verklaren, gaan we ervan uit dat 
een welbepaald pimp-evenement in 2008 extra populair was, en bijgevolg ook 
veel werd vermeld. Bij nadere inspectie van het materiaal blijkt het hier om 

Pimp my Bike te gaan . 
Een andere manier waarop 'pimp-opleuken' steeds breder inzetbaar 

wordt, is via de semantische uitbreiding van het pimpobject ( datgene wat 
gepimpt wordt) . In Figuur 6 wordt duidelijk hoe aanvankelijk enkel auto's 
(rides, hummers .. . ) werden opgeleukt, maar dat a! snel de deur werd open
gezet voor het opsmukken van allerlei andere objecten. Wie had gedacht dat 
enkel fietsen, bromfietsen en andere voertuigen gepimpt worden, heeft het 
mis. Tegenwoordig kunnen zelfs personen (zie 7) en abstracte concepten (zie 
8} gepimpt worden. 

(7} Vervolgens pimpten ze Frank Deboosere (De Morgen 12/07/2008} 
( 8) Gerty Christoffels hoopt met haar boek het seksleven in Vlaanderen te 

'pimpen'. (Het Laatste Nieuws 28/08/2009} 
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Pimpobject * Diachroon 
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Figuur 6 

2009 

• auto 
D ander voertui 
• ander 
D absoluut 

Een laatste, maar zeer belangrijke uitbreiding op het oorspronkelijke gebruik 
van pimpen heeft te maken met de context waarin de term wordt gebruikt. 
Zoals we in Figuur 7 zien, werd 'pimp-opleuken' aanvankelijk enkel in Engelse 
woordgroepen gebruikt (zoals pimp my bike), maar neemt het gebruik in ande
re contexten elk jaar toe. Daarbij zien we hoe ondertussen in 2009 zo goed als 
een derde van aile pimp-voorkomens in Nederlandse contexten opduiken zon
der dat daarbij via aanhalingstekens en dergelijke wordt aangegeven dat het 
om een gemarkeerde vorm gaat. We vinden hier dus rechtstreeks bewijs dat 
pimpen deel is gaan uitmaken van het lexicon van de journalisten (of althans 
van enkele journalisten). 
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Context * Diachroon 
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Brengen we al deze informatie samen, dan zien we dat de evolutie van de 
eigennaam Pimp my Ride tot het spontane gebruik van het werkwoord pimper: 
in de betekenis 'opleuken', zeer snel verlopen is. In het krantenmateriaal vi n
den we amper twee jaar na de eerste uitzendingen van het programma a! ver
schillende voorbeelden van pimpen zonder flagging. En dat terwijl er eer. 
Nederlands alternatief voorhanden is. 

4.3 Lexicale variatie 

Als Iaatste stap in deze uiteenzetting vestigen we kort de aandacht op de \- :
houding tussen het gebruik van pimpen en de Nederlandse variant opleuker 
Zoals gezegd, kijken we hier enkel naar het voorkomen als onbepaalde wij 
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Opleuken * Diachroon 
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Figuur 8 

In Figuur 8 zien we dat op/euken a! aanwezig was in het krantenmateriaal v66r 
het optreden van 'pimp-opleuken'. Toch zien we dat pimpen er probleemloos 
in slaagt door te dringen en naast opleuken verder te Ieven. Dit kunnen wever
klaren op twee verschillende manieren. Ten eerste zijn pimpen en opleuken 
natuurlijk niet perfect synoniem, en bestaat er een duidelijk stilistisch verschil 
tussen de twee termen. Ten tweede mag opleuken dan wei een Nederlandse 
term zijn, hij wordt toch allerminst door iedereen geapprecieerd. Hij stond 
zelfs op de derde plaats in de verkiezing van het lelijkste woord die De Morgen 
in 2004 organiseerde: 

(9) Onze zoektocht naar het taalgedrocht der taalgedrochten blijft u inspi
reren. Nadat we gisteren konden melden dat 'insteek', 'content' 
(inhoud) en 'opleuken' een verbeten gevecht leverden voor de titel, is 
nu kennelijk ook het comite tegen het gebruik van de term 'dagdage
lijks' in actie geschoten. (De Morgen 16/12/2004) 

5 Conclusie 

Onze uiteenzetting heeft duidelijk gemaakt dat pimpen, een woord met een 
duidelijk substandaardkarakter, zich in een opmerkelij k hoog tempo in ons 
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krantenmateriaal heeft verspreid . We toonden aan hoe de uitdrukking zijn 
oorsprong vindt in het televisieprogramma Pimp my Ride, en zich van daaruit 
zowel op morfosyntactisch als op semantisch vlak langzaam heeft losgemaakt. 
Daarbij zien we dat pimpen, ondanks het bestaan van een Nederlands alterna
tief, ondertussen a! meer dan veertig keer per jaar in onze twee kranten voor
komt. Dat betekent dat er per krant twee keer per maand wordt 'gepimpt'. 
Weten we oak dat pimpen in Nederlandse contexten voorkomt, zonder specia
le grafische indicaties voor zijn gemarkeerd karakter, dan kunnen we niet 
anders dan stellen dat het woord de standaard zo goed als volledig heeft gepe
netreerd. 

Wat dan met de normatief-taalkundige met de natte vinger? Als uit 
onderzoek blijkt dat pimpen, of een ander afgekeurd woord, ondertussen hele
maal ingeburgerd is, en voorkomt in kwaliteitskranten, politieke toespraken 
en in het taalgebruik van leraren Nederlands, dan kan hij als laatste redmid
del z'n schouders ophalen en zeggen dat journalisten, speechschrijvers en !era
reo Nederlands geen standaardtaal ( meer) spreken. Of hij kan een beroep 
doen op andere normen dan het criterium dat een woord wijd verbreid is, bi j
voorbeeld de zuiverheidsnorm: woorden en constructies worden dan afge
keurd omdat ze uit het Frans of het Engels vertaald of overgenomen zijn. Die 
uitwegen kunnen echter, zoals we in §2 duidelijk maakten, op theoretische 
gronden aangevochten worden. Hoe kan bijvoorbeeld een objectieve gren 
getrokken worden tussen wat 'zuiver' is, en wat niet? Moeten we op zoek naar 
een nieuw, zuiver Nederlands woord voor de Latijnse ontlening muur of voor 
de ingeburgerde computer en hoe gaat dat dan precies in zijn werk? 

Welke uitweg oak wordt gekozen, de zaak loopt onvermijdelijk va L 

Zien we hier het verdwijnen van de standaardtaal, weerspiegeld door h : 
informele taalgebruik van kranten, of zien we een versoepeling van de norm ~ 

Ons standpunt is dat van de empiricus: de zaak is niet eenvoudig uit te maker. 
en zeker niet door een onderzoeker. 

(Beide auteurs zijn verbonden aan de K.U. Leuven en het FWO Vlaander~-: 

Het auteurschap van dit artikel is gelijkelijk verdeeld.) 

Freek.VanDeVelde@arts.kuleuven.be 
Eline.Zenner@arts.kuleuven.be 
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