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Waar leren jongeren die Engelse tussenwerpsels
kennen? Het is biina onmogetiik om voor individuele

woorden na te gaan hoe ze in de taal terechtkomen.
We kunnen wel enkele kanalen aangeven die jonge-

ren in contact brengen met de Engelse taal en

cultuur.
Op televisie vind ie vooral Engetstalige Program-
ma's, en in de filmwereld is Hol[ywood de markt-
leider. Omdat in Vlaanderen ondertitelen boven

dubben wordt verkozen, worden jongeren daarbij

telkens ondergedompeld in een Engels taalbad. Ook
op de radio hoor je heel wat Engels. Rond 1960

werden The Beatles en Elvis Presley razend populair
met hun ticht verteerbare, vroliike liedjes. Dat geluid

verspreidde zich over de wereld, en het Engels werd
de taal van de popmuziek.
De nieuwste bron voor taatcontact is de digitale
revolutie. Zowat altes wat met comPuters te
maken heeft, komt uit Amerika: van het internet
zelf (dat oorspronkelijk werd gebruikt in het Ame-
rikaanse teger), tot Facebook (dat werd opgericht
aan een Amerikaanse universiteit) en andere sociale

netwerksites.
Engels is tot slot een internationate taal, die door
zeer veel mensen wordt gesproken en begrepen.
Niet alteen Amerikanen en Britten maken Engels-

tatige films, liedjes en internetpagina's. (Bijna) ieder-
een doet het, omdat (bilna) iedereen het begrijpt.

Nu we weten woor jongeren Engelse termen kunnen

oppikken, witlen we nog weten woorom ze die oppik-
ken. Dat is een moeilijke vraag, maar het basisprincipe

is eenvoudig.
Ga er even van uit dat je een nieuw hondie wilt
kopen, en dat je een supergrote fan bent van Paris

Hilton. Dan besluit le natuurlijk om een chihuahua te
kopen. Waarom? Wat je bewondeft, imiteer ie ...

Je kunt niet atleen dezelfde hond kopen als Paris, je

kunt ook dezelfde kleren dragen, je haar btond verven
en ... op dezelfde manier praten. Precies omdat
Engets zo een belangrijke rolspeelt in de media die
jongeren omringen én bij de mensen waar jongeren

naar opkilken, zulten ze dus zelf ook Engels gaan

gebruiken.

Wanneer je een nieuwe Engelse vorm in het Neder-
lands gebruikt, kan die zich verspreiden: leeftijds-
genoten pikken de vorm op en voor le het goed en

wel beseft, heb je weer een vorm die typisch is voor
jongeren. Gebruik je die vorm, dan zet je je (on)be-
wust af tegen ouders, leerkrachten en andere volwas-
senen en maak je de band met je vrienden een beetie
sterker. Zo maakje via taa[ duidetijk 'lk ben jong!'

Wanneer een term zich
nog verder ver-

spreidt, en ook
door ouderen
wordt opgepikt,
verliest hij zijn
groepsaandui-
dend karakter.
Het gevolg is
vaak dat jonge-
ren het woord
meteen ook
minder cool
vinden, en het
in onbruik raakt
(nerg!). Zo staat
de weg open
naar weer
nieuwe termen
en blijft jongeren-

taal altijd even
jong ...
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