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Inleiding
Het doel van de scriptie is bepaalde lexicale aspecten van het hedendaags Nederlands te 
onderzoeken, met name de invloed van het Engels en enkele andere vreemde talen op het 
register  van de reclametaal.  De keuze om het lexicon te  bestuderen komt voort  uit  het 
inzicht dat de woordenschat het taalniveau is waarop veranderingen het snelst en het meest 
zichtbaar optreden. 

Het onderzoek
De  scriptie  bevat  157  pagina's  tekst,  waaronder  24  pagina's  bijlages.  De  tekst  en  de 
schema's zijn goed gestructureerd en gepresenteerd. Het taalgebruik is over het algemeen 
goed. Dit neemt echter niet weg dat er nogal wat makkelijk te vermijden slordigheden in de 
tekst zijn geslopen: woorden die aan mekaar geschreven worden, tikfouten, enz. (bijv. p. 74 
onderaan).

De scriptie bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. De kandidaat is 
echter  vergeten  het  theoretisch  deel  te  markeren,  zowel  in  de inhoudsopgave als  in  de 
broodtekst. Een schoonheidsfoutje. Na inhoudsopgave, voorwoord en inleiding volgen drie 
theoretische  hoofdstukken.  Het  eerste  hoofdstuk  bevat  een  algemene  tekst  over  het 
Nederlands van nu, alsmede enkele opmerkingen over de toekomst van het Nederlands. De 
auteur  is  optimistisch  gestemd.  Aangezien  er  geen  ingrijpende  veranderingen  van  de 
grammatica of het foneemsysteem waarneembaar zijn door eventuele invloed van andere 
talen en de veranderingen zich beperken tot het lexicale niveau van het Nederlands, is het 
onwaarschijnlijk dat  het  Nederlands de komende honderd jaar dreigt te verdwijnen.  Ze 
baseert zich daarbij met name op Van der Sijs & Willemyns (2009). We merken hier op dat 
de  betreffende  refentie  wordt  gegeven  als  “Sijs/Willemyns”,  hetgeen  uiteraard  niet 
beantwoordt aan de gebuikelijke regels (elementaire methodologie).  Het daaropvolgende 
hoofdstuk behandelt het fenomeen 'woordenschat' in het algemeen en gaat in op het thema 
'nieuwe woorden in het Nederlands'. Kopecka concludeert dat “lexicale veranderingen als 
een spiegel fungeren voor wat er in de maatschappij aan de hand is.” Deze uitspraak is 
nietszeggend zolang we geen zicht hebben op de redenen voor ontlening: waarom wordt x 
wel en y niet onleent? Voorzover wij kunnen zien, gaat de scribent niet op deze vraag in. Ze 
beperkt zich tot vragen als: welke woorden worden onleend?, hoe worden ze ontleend? En 
hoe  integreren  ze?  (p.  85).  Het  derde  theoretische  hoofdstuk  gaat  in  op  het  fenomeen 
'reclame'. Een van de observaties is dat leenwoorden worden gebruikt om de aandacht van 
de consument te trekken (p. 72). Dit  is interessant,  omdat dit inhoudt dat er geen puur 
lexicale reden is (bijvoorbeeld het leenwoord is beter omdat het korter is, of het leenwoord 
is beter omdat er geen goed Nederlands woord bestaat). Je kunt je natuurlijk afvragen wat 
de dieperliggende redenen zijn waarom de Nederlandstalige reclamemaker niet gewoon een 
beroep doet op de lexicale creativiteit  van zijn eigen taal? Hier kan de sociolinguïstiek 
wellicht de helpende hand bieden, maar op deze discipline wordt geen beroep gedaan. 

Het praktische gedeelte van de scriptie bestaat uit de presentatie en de analyse van 
het  corpus,  gevolgd  door  een  'discussie'  (p.  124-125).  Het  corpus  betreft  200 



internetreclames, waarbij de kandidaat zich beperkt heeft tot de zogenaamde 'banner' om de 
homogeniteit te waarborgen (p. 75). Ze concludeert onder meer dat reclametaal specifieke 
kenmerken vertoont, bijvoorbeeld dat het woordgebruik verbonden is met het betreffende 
register.  De vraag rijst  hoe men dit  kan valideren.  De beste  manier  lijkt  te  zijn om te 
voorzien in een controlecorpus dat de onderzoeker in staat stelt af te strepen wat typisch tot 
reclametaal  behoort  en  wat  qua  ontlening  eigen  is  aan  (informeel)  taalgebruik  in  het 
algemeen. Deze validering ontbreekt echter.  Dit  is  jammer omdat  het  bekend is  dat de 
invloed van het Engels zich niet beperkt tot het reclameregister. Deze invloed vinden we 
namelijk in talloze registers. We hoeven maar te denken aan de  colloquial speach of de 
(professionele)  mails  van  meestal  jongere,  hoger  opgeleide  Nederlanders  die  hun  taal 
doorspekken met Engels (code-switching). Hiermee komen we op nog een andere vraag: 
hoe  weten  we  dat  het  Engels  in  Nederlandse  reclametaal  ontlening  is  en  geen  code-
switching? 

Evaluatie
De scriptie is goed verzorgd en biedt interessante kwantitatieve informatie. De kwalitatieve 
uitspraken blijven soms echter een beetje oppervlakkig of worden zelfs niet gedaan (zie 
mijn opmerkingen hierboven). Alles afwegende komen we echter tot de conclusie dat het 
hier om een redelijk goede scriptie gaat die dan ook het cijfer 2 verdient.

Vragen
Ik zou de kandidaat  willen  vragen te  reageren op enkele van mijn  vragen en kritische 
opmerkingen die in bovenstaande tekst zijn verwerkt.
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