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Oma's jongerentaal

een beknopte handleiding

"Een eeuw achter"

Conflicten over jongerentaal zijn niet exclusief voor deze tijd. De toneeltekst Een

eeuw achter van Bomans laat zien dat taal tussen twee generaties in kan staan.

Het werkje stamt uit 1939. In de taal van de personages Ans en Pim komen veel

Engelse woorden voor, net als in de huidige jongerentaal. Het taalgebruik van de

kinderen is 'snel', het wordt door de ouders maar net bijgehouden. Broer en zus

gebruiken sommige woorden in een ongebruikelijke betekenis, die soms

tegengesteld is aan de oorspronkelijke betekenis. In het onderstaande fragment

is dit het geval met het woord 'luizig'. Een ander jongerentaalwoord uit die tijd

hebben de ouders al wel opgepikt, namelijk 'knal', dat erg vaak voorkwam.

VADER: En - was het er prettig?

PIM: Waar?

VADER: Nou, op dat feestje.

PIM: Oh Vadertje, heb je 't dáár nog over - mja, 't was vrij luizig.

MOEDER: (verschrikt) Wat zeg je jongen? Ik wil niet meer, dat je daar komt,

hoor! Luizen op 'n soirée.

ANS: Och Moeder, hij bedoelt gewoon dat 't knal was.

MOEDER: Oh, was het knal. Dan is het goed, jongen.

Het huis van de familie wordt een paar keer in termen van een station

omschreven, het is een perron waar de kinderen snel even een gratis maaltijd

halen voordat zij met een sneltreinvaart vertrekken. Het taalgebruik van de

ouders is een stuk rustiger, in overeenstemming met hun levenstempo. De

ouders zijn een eeuw achter, ze zijn 'prae-historisch', hopeloos ouderwets.

Wordt volgens jou vandaag de dag het verschil tussen generaties versterkt door

het gebruik van jongerentaal (of straattaal)? Of gebeurde dat slechts in voorbije

tijden?

Hoe ga je te werk?

Lees Een eeuw achter. Noteer welke moeilijkheden zich voordoen die verband

houden met ouderen- en jongerentaal. Neem op basis van deze lijst interviews af

met je opa of oma.

• Herkennen zij de problemen uit het toneelstuk van Bomans? Hebben zij daar

zelf ook last van?

• Welke typische jongerentaalwoorden kennen zij nog? Zijn er

jongerenwoorden van toen die ze nu nog steeds gebruiken?

• Welke overeenkomsten en verschillen zie je met de hedendaagse

jongerentaal?

Veel succes!


