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ONDERZOEKSVRAAG 

1.1. INTRODUCTIE 

 In de laatste twintig jaar, heeft het Internet de manier waarop mensen communiceren radicaal 

veranderd.
1
 We leven nu in een steeds meer digitaliserende wereld waarbij ons leefstijl steeds 

meer op snelheid gericht is. Ons taalgebruik moet zich aan de nieuwe communicatiemedia van 

dit digitale tijdperk aanpassen. Taal is een dynamisch verschijnsel en past zich daarom steeds 

aan de gebruikers van nieuwe communicatiemiddelen zoals e-mails, fora of sms (Short 

Message System). De bijzondere ontwikkeling van technologie heeft een grote invloed op 

taal. Dankzij het Internet is er een nieuwe taalvorm ontstaan, een soort van verbal art waar 

vele creatieve letters-, cijfers- en symbolencombinaties mogelijk zijn.  

Via de ontwikkeling van technologie en nieuwe media zijn er verschillende talige elementen 

ontstaan die taal hebben vernieuwd. Voorbeelden hiervan zijn de opkomst van emoticons , 

smiley’s, acroniemen of afkortingen (Bijv. LOL, OMG die Laughing Out Loud en Oh my God 

betekenen) maar ook de combinatie van letters en cijfers om homofonen te creëren (bijv. L8, 

B4, 2B die late, before en to be betekenen). Technologie heeft een snelle taalverandering 

veroorzaakt en er is nu sprake van een steeds meer compacter, informeler en afgekort 

taalgebruik.  

Dit onderzoek wordt vanuit verschillende invalshoeken geschreven zoals de sociolinguïstiek 

en in het bijzonder vanuit het perspectief van nieuwe media. Het uiteindelijk doel van dit 

onderzoek is om de samenhangende factoren tussen talen en nieuwe media in kaart te 

brengen. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Baron, Naomi S.  “Language of the Internet’’. The Stanford Handbook for Language Engineers.  Stanford: CSLI 

Publications, pp.59-127. 
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1.2. ONDERZOEKSVRAAG EN SUBVRAAG  

Met dit onderzoek is er een poging gedaan om de belangrijkste en meest relevante kenmerken 

en verbanden tussen taal en nieuwe media, in het bijzonder Computer-Mediated 

Communication, sociale netwerken en taalgemeenschappen te illustreren. Vanuit deze 

concepten is er ingezoomd naar Facebook, een specifiek casestudy die als sociale media in de 

laatste jaren een enorm succes heeft gekend. Uit o.a. Urbäck en Baron vloeit de volgende 

probleemstelling voort: 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken die een rol kunnen spelen in het bepalen of een specifieke 

groep op Facebook een zogenoemde taalgemeenschap kan zijn? (zie. B.v. Del Hymes, 

1967/72:54-5).  

Het ontstaan van een taalgemeenschap of speech community kan vergeleken worden met het 

verband tussen hyperoniemen en hyponiemen. In de semantiek spelen die termen een 

belangrijke rol in het leggen van verbanden tussen verschillende entiteiten. De grote en 

algemene groep binnen het Facebook netwerk kan als hyperoniem van de kleine groepen 

worden beschouwd. Op hun beurt zijn deze specifieke groepen hyponiemen van de grote 

groep. Met andere woorden, mijn hypothese is dat groepen door middel van specifiek 

taalgebruik van andere groepen zich kunnen onderscheiden.  

Dit zal ik testen aan de hand van de volgende subvraag:  

Kan deze specifieke Facebook doelgroep aan de hand van het gebruik van code-switching, 

smiley’s, nadruk, afkortingen en herhalingen als taalgemeenschap gekarakteriseerd worden? 

Er is wel sprake van een taalgemeenschap als een groep bepaalde kenmerken heeft. Deze 

eigenschappen zullen in het theoriegedeelte besproken worden. Door middel van taalkundige 

analyses en observaties zal ik een poging doen om aan te tonen dat de voor dit onderzoek 

geselecteerde subgroepen deel uitmaken van een taalgemeenschap met een specifiek 

taalgebruik en bepaalde communicatiestrategieën.  

De antwoorden op deze vragen zullen inzicht geven in de eigenschappen van kleine 

subgroepen binnen een groot netwerk door middel van specifieke taalkundige kenmerken en 

gecodeerd taalgebruik.  
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THEORETISCH KADER 

In het volgende hoofdstuk zullen de voor dit onderzoek meest relevante begrippen een 

uitgebreider uitleg krijgen. Eerst wordt het concept van Computer-Mediated Communication 

(CMC) gedefinieerd en de verschillende bijbehorende variabelen worden ook uitgebreid 

besproken. Verder worden de termen sociale netwerken en Communities of Practice (CofP) 

aan de hand van verschillende voorbeelden toegelicht. Vervolgens wordt er op de concepten 

van speech community en code-switching ingegaan en als laatste wordt de specifieke 

casestudy van Facebook besproken. Als eerst worden de algemene online 

communicatiemethodes uitgelicht om ten slotte specifiek het geval van Facebook onder de 

loep te nemen.  

2.1. COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION (CMC)  

Volgens Baron is Computer-Mediated Communication een vorm van natuurlijke taal die via 

een computer verzonden en ontvangen wordt. Met de term natuurlijke taal wordt bedoeld dat 

deze vorm van taal uit regels bestaat die door de mensen uitgevonden zijn en het is dus geen 

vorm van kunsttaal of computertaal. Bij CMC wordt dus via computers met natuurlijke taal 

gecommuniceerd. Over het algemeen is CMC een vorm van geschreven natuurlijke taal die 

dankzij technologie in vorm van digitale berichten via Internet uitgewisseld kan worden.
2
 

Als er over CMC gesproken wordt, is de term vloeibaarheid (in het Engels, ‘fluidity’) van 

toepassing. Om dit concept beter toe te lichten kan het verschil tussen het taalgebruik in een 

website en die voor Instant Messaging of Facebook berichten uitgelegd worden. Bij websites 

staat de inhoud vast en heeft een definitieve en eindige vorm. Bij Instant Messaging en 

Facebook berichten, spreken we van een continuous discourse process. Er is in dit geval geen 

vastgestelde vaste vorm. De inhoud is continu en oneindig omdat er steeds nieuwe berichten 

worden geplaatst. Dit verschilt behoorlijk met het taalgebruik voor een website. In websites 

heeft de informatie een vaste vorm en is in verschillende delen, secties of hoofdstukken 

ingedeeld. De aanwezige gestructureerde informatie is eindig en ligt vast. Bij Facebook wordt 

de inhoud continu bijgewerkt en up-to-date gehouden door de verschillende leden van het 

sociale netwerk. Websites worden ook steeds bijgewerkt maar de frequentie is veel lager.  

 

                                                                 
2
 Baron, Naomi S.  “Language of the Internet’’. The Stanford Handbook for Language Engineers.  Stanford: CSLI 

Publications, pp.10. 
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Verder zij er verschillende variabelen en belangrijke kenmerken die CMC vormgeven:  

1. De functie van de boodschap 

Wat is de belangrijkste reden waarom er berichten op Facebook bijvoorbeeld, gepost 

worden? De diversiteit aan redenen veroorzaakt ook een diversiteit aan schrijfstijlen onder de 

verschillende gebruikers van Facebook. Deze variëteit en originaliteit wordt door technologie 

tegelijkertijd gestimuleerd maar ook beperkt.  

2. De verschillende beperkingen van media en asynchronische communicatie 

Onder de verschillende beperkingen van technologie behoren drie essentiële elementen: tijd, 

ruimte en energie. Volgens Baron, ‘The most common function in [...] CMC is to conserve 

energy and/or space. [...] In the case of CMC, saving time and energy is often a motivation 

when writing chat, IM, or SMS messages. Space considerations become especially important 

when using portable devices that restrict the number of characters that can be transmitted in a 

single message.’’ 
3
 Bij CMC spelen factoren als tijd, ruimte en energie een belangrijk rol. Bij 

CMC moeten de berichten kort, krachtig, efficiënt en snel geschreven worden om tijd, ruimte 

en energie te besparen in een steeds meer digitaliserende wereld waar snelheid en efficiëntie 

centraal staan. Deze factoren bepalen sterk het gebruik van communicatiestrategieën.  

3. Communicatiestrategieën  

Onder deze term wordt de specifieke manier bedoeld waarop er binnen een bepaald groep 

gecommuniceerd wordt. De communicatie binnen een groep kan dankzij verschillende 

elementen plaatsvinden.  

Het gebruik van smiley’s en afkortingen zijn ook bijzondere aspecten die dit taalgebruik 

karakteriseren. CMC is een goed voorbeeld waar deze elementen gebruikt worden. Volgens 

Baron, ‘‘[...] unlike traditional written communication, CMC that entails dialogue has a 

greater sense of immediacy. As, a consequence, many CMC users have argued that the 

written CMC medium is inadequate for expressing nuances of meaning (e.g. sarcasm, 

bemusement, tentativeness, irritation) that facial expressions and/or vocal features typically 

convey in face-to-face spoken conversation.’’
4
  Dus volgens Baron, aan de ene kant, is CMC 

een ander soort van geschreven communicatie waar directheid en snelheid een centrale rol 

                                                                 
3
 Ibid., p. 21. 

4
 Ibid., p. 20. 
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spelen. Aan de andere kant, zijn er ook beperkingen. CMC is een communicatiemiddel dat 

door de soort berichten die uitgewisseld wordt om emoties vraagt. Bij geschreven taal, in 

tegenstelling tot gesproken taal, ontbreekt het fysieke uitdrukkingsvermogen met de 

verschillende faciale expressies.  

Om gezichtsuitdrukkingen te uiten werden in 1982 emoticons door Fahlman bedacht. Hij 

stelde voor om emoticons te gebruiken bij het vertellen van grappen en verzon hierbij de 

vrolijke smiley :-) en de verdrietige smiley :-(. Smiley’s zijn volgens Fahlman combinaties 

van leestekens en nummers die gebruikt worden om emoties en semantische nuances als 

vreugde, angst of verdriet uit te drukken.
5
 

Hier is het wel belangrijk om het verschil tussen gesproken taal en geschreven expressies toe 

te lichten. Het feit dat er in berichten smiley’s gebruikt worden betekent niet dat de subgroep 

die bepaalde emotie die de emoticon uitdrukt zelf ook voelt. Deze elementen worden gebruikt 

zodat de lezer zijn eigen interpretatie kan geven.  

Verder legt Baron in haar onderzoek uit wat de verschillende positieve en negatieve 

kenmerken van CMC communicatie zijn (Baron, 2010). Volgens haar is CMC een ander 

manier van communiceren via geschreven taal. Bij CMC spelen directheid en snelheid een 

centrale rol. Smiley’s zijn belangrijke en vaak gebruikte symbolen die belangrijke rollen in 

het taalgebruik van Facebook leden spelen. De reden is dat smiley’s het ontbreken van het 

uitdrukkingsvermogen, een van de beperkingen van CMC, compenseren en concretiseren. De 

onderstaande lijst die de bestudeerde literatuur is afgeleid, laat de soort smiley’s zien die de 

deelnemers aan dit onderzoek gebruiken om zich uit te drukken: 

 :) = Blijdschap  

 :D = Geluk, vreugde  

 :( = Verdriet 

 ;) = Grapjes 

 :p = Grappen en frustratie  

 

De bovenstaande smiley’s worden door Facebook leden gebruikt om betekenisnuances uit te 

drukken en te onderstrepen. Smiley’s worden meestal gebruikt om blijdschap, geluk, verdriet 

                                                                 
5
 Idem.  
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en frustratie uit te drukken. In een digitale omgeving waar gezichtsuitdrukkingen geen rol 

kunnen spelen, worden deze uitdrukkingen vaak door smiley’s vaak vervangt.  

Verder is het mogelijk om te zeggen dat bij CMC verschillende communicatieprincipes en 

kenmerken onderscheid kunnen worden. De vier principes worden hieronder gedefinieerd en 

met voorbeelden uit de verzamelde data toegelicht.  

a) Principle of Rapid Communication (PRC): 

Volgens dit principe, wordt in synchroon CMC zoals in de chat meer gebruikt gemaakt van 

acroniemen en weglating van hoofdletters. De rede hiervoor is dat de factor snelheid in 

synchrone communicatie een belangrijke rol speelt. Twee personen communiceren via twee 

computers op hetzelfde tijdstip en op twee verschillende plaatsen. In het geval van 

asynchrone communicatie zoals die via de berichten op de prikborden, speelt snelheid ook 

een rol maar wel in mindere mate. De deelnemers hoeven niet op hetzelfde moment op elkaar 

te reageren. Het taalgebruik wordt door de factor snelheid in CMC op verschillende manieren 

gemanipuleerd en beïnvloed (bijv. ;) i wish...Vrouw afzetten en mag weer gaan ;)LOL)
6
. In 

het gegeven voorbeeld van asynchronische communicatie wordt het taalgebruik in enige mate 

door dit principe beïnvloedt. Sommige hoofdletters (bijv. i wish) en persoonlijke 

voornaamwoorden zijn weggelaten (bijv. en mag weer gaan). Verder wordt het uitdrukken 

van emoties ook door middel van acroniemen en smiley’s heel beknopt gehouden (bijv. Het 

gebruik van ;) en LOL voor Laughing Out Loud).  

b) Principle of Least Effort (PLE): 

Om snel een boodschap over te brengen, wordt in CMC voor het meest simpele taalgebruik 

gekozen waar letters en woorden door nummers vervangen of zelfs weggelaten worden. Een 

voorbeeld hiervan is het weglaten van hoofdletters aan het begin van de zin maar ook het 

gebruik van symbolen of afkortingen om homofonen te creëren (bijv. Getting ready 4 i.p.v. I 

am getting ready for)
7
.  

 

 

 
                                                                 
6
   Facebook. 19 mei 2011. <www.facebook.com>. (Persoon 1, Situatie 1).  

7
 Ibid., Persoon 1, Situatie 5.  
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c) Principle of Mode Limitation (PML): 

Dit principe is ook bekend als de Principle of Least Space (PLS). Volgens de PML wordt het 

taalgebruik in CMC verrijkt met het gebruik van code-switching en speciale geselecteerde 

afkortingen om ruimte te besparen. De berichten voor sms of voor het prikbord op Facebook 

worden op een bepaalde manier geformuleerd zodat ze kort en krachtig zijn (bijv. Just 

another day @ the office! i.p.v. Just another day at the office!)
8
.  

d) Principle of Informal Communication (PIC) 
9
 

Het type communicatie op CMC heeft een informele stijl die jij-vormen, afkortingen, 

herhalingen, smiley’s en gevallen van code-switching bevat. Informele communicatie is 

frequent, interactief en heeft veel expressiviteit en creativiteit op het niveau van het gebruik 

van bepaalde taalvormen zoals acroniemen en homofonen. Deze creativiteit wordt mede 

gestimuleerd door het gebrek aan gezichtsexpressies en ook door de fysieke afstand tussen de 

verschillende gespreksdeelnemers (bijv. Getting ready 4, Training dansklas en erna we rock 

Snowworld met een oldskool hip hop en een groovy jam step!!! be there... en Van de zomer 

AAN gaan we ;))
10

.  

Het taalgebruik in deze situaties bestaat uit verschillende voorbeelden van code-switching, 

afkortingen, smiley’s, herhalingen en ook gevallen van nadruk leggen op bepaalde woorden 

of zinsdelen. Al deze talige elementen reflecteren zich op een toepasselijke manier in de vier 

bovengenoemde principes. De bovengenoemde principes geven een breed beeld van de 

communicatie eisen die voor sociale media geleden, hoewel er eventueel sprake kan zijn van 

overlappingen tussen de kenmerken van deze verschillende elementen.  

Verder is code-switching (CS) een van de belangrijkste en een van de meest zichtbare 

kenmerken van het taalgebruik van Facebook gebruikers. Er is veel literatuur over 

codewisseling gepubliceerd van waaronder Bullock (2009), Myers-Scotton (2004), House 

(2004), Wei (2001) en Auer (1998). In een artikel van Urbäck wordt codewisseling 

gedefinieerd als: “[...] the inclusion of an element from one language into another language 

without adaptation of that element to the other language” (Urbäck, 1999: 36: p.3). Volgens 

                                                                 
8
 Facebook. 19 mei 2011. <www.facebook.com>. (Persoon 1, Situatie 1). 

9
 Barasa, S. Language, Mobile Phones and Internet. A study of SMS texting, Email, IM and SNS Chats in 

Computer Mediated Communication (CMC) in Kenia. LOT, 2010. pp. 42-46.  
10

 Facebook. 19 mei 2011. <www.facebook.com>. (Persoon 1, Situatie 5). 
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Urbäck is dan CS een soort van ‘taal intersectie’ waar verschillende talen samen in een zin of 

soms zelf in een woord gebruikt worden.  

In de volgende paragrafen zullen de termen sociale netwerken en Communities of Practice 

gedefinieerd en toegelicht worden. Hier zal duidelijker naar voren komen wat de rol en de 

plaats is van deze elementen binnen dit onderzoek.  

2.2. SOCIALE NETWERKEN EN COMMUNITIES OF PRACTICE (COFP) 

De termen sociale netwerken en Communities of Practice (CofP) zijn belangrijk om de 

specifieke en invloedrijke rol van Facebook in de context van dit onderzoek te kunnen 

begrijpen. Een sociaal netwerk biedt de mogelijkheid om een account te creëren zodat er met 

een beperkt aantal geselecteerd groep mensen gecommuniceerd kan worden. Belangrijke 

vragen die bij de analyse van sociale netwerken gesteld kunnen worden hebben betrekking tot 

de leden van de groep. Dit betreft de frequentie van het samenkomen van hetzelfde of andere 

leden met elkaar. Een parallellisme dat hier gemaakt kan worden is die met het onderzoek 

van Milroy in Belfast. Sociale netwerken als macrosociale categorieën zijn belangrijk om te 

begrijpen hoe taalvariatie in een gemeenschap optreedt. CofP zijn een specifieke vorm van 

sociale netwerken. Ze worden gedefinieerd door het afgesproken en gemeenschappelijk 

gedrag van de leden.
11

  

Een CofP is kleinschaliger en specifieker dan een sociaal netwerk, een term die voor het eerst 

door Eckert en McConnel-Ginet geïntroduceerd werd.
12

 Een groep mensen die samenkomen 

en die een bepaald doel willen bereiken is volgens de auteurs een mogelijke definitie van 

CofP. Verder spelen CofPs ook een belangrijke rol in het bepalen van de sociale identiteit van 

de mensen die deel uitmaken van dit kleinschalige sociale netwerk. CofPs kunnen ook als 

discourse communities gedefinieerd worden waarbij elementen als gemeenschappelijke 

interesses, inter-communicatie tussen leden en een specifieke woordenschat of lexis, een 

belangrijke rol spelen.  

Er zijn verschillende kenmerken die CofPs karakteriseren. Voorbeelden hiervan zijn de 

wederzijdse betrokkenheid door middel van sociale contacten. Verder beschikken CofPs over 

een gemeenschappelijk taalgebruik, maar ook over gemeenschappelijke doelen en waarden. 

                                                                 
11

 Meyerhoff, M. Introducing Sociolinguistics. Routledge, 2006. p. 185. 
12

 Ibid., p. 189.  
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Codewisseling is een linguïstisch verschijnsel dat een belangrijke en dominante rol speelt in 

het bepalen of de leden van Facebook een sociaal netwerk of CofP vormen.  

In de volgende paragraaf zal de term speech community of taalgemeenschap toegelicht en 

besproken worden.   

2.3. SPEECH COMMUNITIES 

Volgens Gumperz is een taalgemeenschap "a social group which may be either mono-lingual 

or multilingual, held together by frequency of social interaction patterns and set off from the 

surrounding areas by weaknesses in the lines of communication" (1962/71:101).
13

  Linguistic 

communities "may consist of small groups bound together by face-to-face contact or may 

cover large regions, depending on the level of abstraction we wish to achieve. A purely social 

concept. " (1962/71:101). 
14

 Zoals Gumperz beweert, is er sprake van een taalgemeenschap 

wanneer er een constante sociale vorm van interactie tussen de leden bestaat en deze vorm 

van interactie ook concreet is door middel van personele fysiek contact. Aan de andere kant, 

heeft een taalgemeenschap volgens Hymes meer een sociaal dan een linguïstisch karakter als 

in het volgende citaat gelezen kan worden: "A community sharing rules for the conduct and 

interpretation of speech, and rules for the interpretation of at least one linguistic variety [...] A 

necessary primary term [...] it postulates the basis of description as a social, rather than a 

linguistic, entity."
15

 Volgens wat Hymes beweert is het mogelijk om te observeren dat een 

speech community door verschillende sociale en talige elementen gekenmerkt kan worden. 

Wat deze gemeenschappen betreft, zijn de sociale elementen die de belangrijkste rol spelen. 

Taal speelt ook een rol maar het is secundair.  

In deze laatste paragraaf van de theorie worden de kenmerken van Facebook in het specifiek 

nauwkeurig besproken.  

 

 

 

                                                                 
13

 Patrick, Peter L. ‘The Speech Community: Some Definitions’. 11 Okt. 2002. 4 Sept. 2011.  
<http://courses.essex.ac.uk/lg/lg232/SpeechComDefs.html>. 
14

Idem.  
15

 Idem.  
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2.4. FACEBOOK  

Facebook is een voorbeeld van sociale media die in de laatste jaren een enorm succes heeft 

gekend. Volgens Adams, werd aan het begin van 2004 een nieuw CMC medium geboren.
16

 

Facebook is een nieuwe online social networking community die door Mark Zuckerberg van 

de Universiteit van Harvard gecreëerd werd. Aan het begin was Facebook een soort van 

intranet voor studenten maar kort daarna werd de toegang ook aan andere groepen gegeven. 

Facebook is nu globaal toegankelijk. In een zeer korte tijd werd het razend populair en niet 

alleen onder jongeren maar ook onder verschillende bedrijven en organisaties. Facebook kan 

als een asynchroon CMC communication tool gedefinieerd worden omdat de leden van het 

netwerk ongeacht tijd of plaats met elkaar kunnen communiceren.  

 Dit sociale medium heeft verschillende mogelijkheden: foto’s uploaden en uitwisselen, een 

blog om een eigen dagboek te schrijven en commentaren van vrienden te krijgen, maar ook 

een private en public Wall om berichten achter te laten. Op deze website kunnen mensen hun 

eigen account maken en met vrienden ervaringen uitwisselen.  

Alle linguïstische data die voor dit onderzoek gebruikt wordt komt van het prikbord waar de 

berichten toegankelijker zijn. 

Iedereen die kennis wil uitwisselen, vrienden wil maken, ervaringen, foto’s of films wil delen 

moet een persoonlijk account maken en dat is de personal profile. Elke Facebook gebruiker 

heeft zijn eigen profiel en kan zoveel informatie over zichzelf geven als hij of zij wil: van 

persoonlijke informatie over educatie en werkervaring tot specifieke interesses als in muziek, 

dans, cultuur, taal, sport enzovoort. 
17

  

Facebook commentaren op de prikborden zijn asynchroon. De deelnemers hoeven niet 

meteen op de boodschap te beantwoorden. Volgens Urbäck, kunnen dit soort berichten meer 

als een vorm van groepsconversatie of discussie dan als een soort van gesproken taal 

beschouwd worden.
18

 

 

                                                                 
16

 Adams, B. Bodomo.  Computer-Mediated Communication for Linguistics and Literacy. University of Hong 
Kong, Hong Kong: 2010. 
17

 Ibid., p.19-21.  
18

 Urbäck, K. ‘Code-switching in Computer-Mediated Communication. The use of Swedish and English in an 
Internet discussion forum’. Växjö University, 2007. p.4. 
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In het volgende hoofdstuk zullen de verschillende onderdelen van dit empirisch onderzoek 

besproken worden. Eerst zal de methode met de dataverzameling en selectie toegelicht 

worden. Vervolgens zullen de geselecteerde deelnemers en de gevonden resultaten ook een 

uitleg krijgen.  

EMPIRISCH ONDERZOEK 

3.1. METHODE: DATAVERZAMELING EN SELECTIE  

Aangezien het om een casestudy gaat, werden tussen april en augustus 2011 tien berichten 

vanuit het prikbord van Facebook gedownload en nauwkeurig geanalyseerd. Er werden in 

totaal vijf berichten per subgroep geselecteerd. Er werden specifieke berichten geselecteerd 

en daarna werden ook de frequenties van de verschillende gebruikte strategieën in kaart 

gebracht.  

De geselecteerde berichten moeten niet alleen de relevante geselecteerde variabelen bevatten 

maar ook verschillende commentaren of (positieve) reacties hebben gekregen. De reacties en 

de commentaren zijn namelijk van fundamenteel belang om het taalgebruik van de 

subgroepen te kunnen karakteriseren maar ook om te bewijzen of er binnen de geselecteerde 

subgroepen verschillende soorten taalgebruik te onderscheiden zijn.  

Het zijn verschillende posts maar de bedoeling is eigenlijk om dezelfde onderwerpen per 

subgroep te kiezen. Dit aspect is belangrijk om het taalgebruik van de twee subgroepen op 

een betrouwbaardere manier te kunnen vergelijken.  

3.2. DE GESELECTEERDE WERELDEN: DANSWERELD EN ACADEMISCHE WERELD 

De twee werelden die voor deze casestudy geselecteerd werden zijn de danswereld en de 

academische wereld. Deze berichten tonen code-switching, nadruk en gebruik van 

afkortingen en smiley’s. Twee subgroepen werden geselecteerd. Subgroep 1 bestaat uit de 

starter, een mannelijke choreograaf van 33 jaar die zowel Nederlands als Engels beheerst en 

zijn volgers. Subgroep 2 bestaat uit de starter, een vrouwelijke studente 

televisiewetenschappen van 25 jaar die ook deze talen spreekt en haar volgers. Deze twee 

subgroepen zijn de starters en samen met hun verschillende volgers vormen ze twee 

subgroepen. Subgroep 1 vormt samen met zijn volgers de subgroep die tot de danswereld 

behoort. Subgroep 2 vormt samen met haar volgers de subgroep die tot de academische 

wereld behoort. De volgers in deze twee verschillende subgroepen lijken, aangezien hun 
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gegeven reacties, op de starter van de subgroep waar ze horen. Met andere woorden, het 

taalgebruik van de volgers is aan het taalgebruik van de respectieve starters aangepast.  

Vanwege ethische en privacy redenen
 
worden de namen van de subgroepen door nummers 

vervangen.
19

 Voor dit onderzoek werd de data voor deze twee subgroepen verzameld en 

geanalyseerd. Na het afronden van dit onderdeel werden de subgroepen op het niveau van hun 

taalgebruik en stijl met elkaar vergeleken en er werd ook gekeken naar de verschillen en de 

overeenkomsten die tussen deze subgroepen naar voren kwamen. De eventuele verschillen en 

overeenkomsten tonen of binnen deze groep er inderdaad verschillende taalgemeenschappen 

of speech communities te onderscheiden zijn.  

Hierbij is het wel belangrijk om te melden dat vanwege de aard en de omvang van dit 

onderzoek, de verschillende volgers en hun achtergrond niet in de details zijn geanalyseerd. 

Dit betekent dat de gemaakte analyses vooral op het taalgebruik en minder op de specifieke 

achtergrond van de deelnemers ingaan. 

In de volgende paragrafen worden eerst de resultaten en de antwoorden op de hoofdvraag en 

de subvraag besproken. Vervolgens wordt de data gepresenteerd, beschreven en 

geanalyseerd. De verschillende talige variabelen worden ook buiten hun context 

weergegeven. Verder wordt er ook gekeken of de geanalyseerde situaties werkelijk een 

voorbeeld kunnen zijn van het bestaan van taalgemeenschappen wat de geselecteerde 

subgroepen en situaties betreft. Als dit niet het geval is, wordt er geprobeerd om te kijken of 

er misschien sprake is van een ander soort verschijnsel. 

3.3. RESULTATEN  

Uit de data analyse komen verschillende belangrijke resultaten naar voren. Deze worden in de 

volgende tabellen en grafieken weergegeven. In tabel 1. worden de verschillende situaties 

met de bijbehorende onderwerpen per subgroep weergegeven. In tabel 1 worden de vijf 

situaties met de betreffende soorten onderwerpen voor subgroep 1 weergegeven:  

 

                                                                 
19

 Ethische redenen: Voordat de verzamelde data wordt geanalyseerd, zijn er ook belangrijke ethische kwesties die onder de loep genomen 

moeten worden. Voor dit onderzoek worden de deelnemers op anonieme wijze behandeld en waren onbewust dat ze onderzocht werden 
zodat het bekende paradox van de observator vermeden kon worden. Deze term betekent dat deelnemers zich anders kunnen gaan 
gedragen als ze bewust zijn dat er onderzoek naar hun taalgebruik gedaan wordt. Om dit zoveel mogelijk te beperken werden de 
deelnemers niet expliciet geïnformeerd over het onderzoek. Om hun privacy te behouden werden hun namen respectief door letters en 
cijfers vervangen.  
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Subgroepen (SG) en 

Situaties (S) 

Onderwerp Subgroepen (SG) 

en Situaties (S) 

Onderwerp 

SG 1 S 1  Persoonlijk dag 

overzicht 

SG 2 S 4 Vragen naar dag 

(algemene vraag)  

SG 1 S 2 Verjaardag  SG 2 S 5 Naar de bioscoop 

gaan 

SG 1 S 3 Studiecabine SG 2 S 3 Gezondheid 

SG 1 S 4 Zonnebank  SG 2 S 1 Studie en 

zomervakantie 

SG 1 S 5 Dansles SG 2 S 2 Studie 

Tabel 1. Gespreksonderwerpen van de subgroepen en match tussen de situaties  

De bovenstaande tabel is een inventaris van de verschillende situaties die voor elk subgroep 

tijdens dit onderzoek behandeld werden. Aangezien voor een subgroep er verschillende 

situaties zijn, kan het taalgebruik daarop worden aangepast. Een informeel onderwerp als 

verjaardagen zou door een ander soort taalgebruik gekarakteriseerd kunnen worden dan een 

meer formeel onderwerp als studie.  

Hier is het wel belangrijk om te zeggen dat er bewust voor een algemene vergelijking tussen 

de situaties van de subgroepen gekozen is. Dit in verband met de verschillen tussen de 

onderwerpen van de verschillende situaties. Door deze grote variatie binnen de situaties van 

de gekozen subgroepen worden alle situaties in hun geheel met elkaar vergeleken. Omdat de 

twee subgroepen niet exact dezelfde onderwerpen en teksten hebben, kan het niet helemaal 

uitgesloten worden dat verschillen in gebruik van de strategieën mogelijk door het soort 

onderwerp verklaard worden. Daarom is er gekozen om de onderwerpen in hun geheel samen 

te nemen en dan te kijken naar de totale frequenties van de strategieën.  

Tabel 2 hieronder geeft een overzicht van de verschillende communicatiestrategieën die door 

de geselecteerde subgroepen worden gebruikt. De vijf verschillende strategieën die gebruikt 

worden zijn code-switching, smiley’s, nadruk, herhalingen en afkortingen. Hierin worden 

voor beiden de frequenties van de strategieën per onderwerp afgebeeld: 

Subgroepen/situaties Subgroep 1: 

Danswereld  

Subgroep 2: 

Academische 

wereld 

Situatie 1 

 

Code-switching 6 1 

Smiley’s 6 1 

Nadruk 3 2 

Herhalingen 0 0 
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Afkortingen 2 0 

Situatie 2 Code-switching 0 1 

Smiley’s 1 0 

Nadruk 5 0 

Herhalingen 1 0 

Afkortingen 0 0 

Situatie 3 Code-switching 3 1 

Smiley’s 0 1 

Nadruk 0 0 

Herhalingen 2 0 

Afkortingen 1 0 

Situatie 4 Code-switching 3 0 

Smiley’s 4 3 

Nadruk 1 0 

Herhalingen 6 0 

Afkortingen 2 0 

Situatie 5 Code-switching 1 - 

Smiley’s 1 - 

Nadruk 0 - 

Herhalingen 2 - 

Afkortingen 2 - 

Totaal per 

subgroep 

Code-switching 13 3 

Smiley’s 12 5 

Nadruk 9 2 

Herhalingen 11 0 

Afkortingen 7 0 

 

Tabel 2. Aantal gebruikte communicatiestrategieën per subgroep 

Tabel 2 geeft een beeld van het aantal strategieën dat per situatie en per subgroep gebruikt 

worden. Aan de hand van deze tabel zijn er duidelijke verschillen te observeren. In de 

situaties van subgroep 1 worden wel vaker strategieën gebruikt dan in de situaties waarin 

subgroep 2 was betrokken. Wat ook te observeren valt, is de variatie in taalgebruik die binnen 

de situaties optreedt. Het gebruik van het aantal herhalingen en gevallen van code-switching 

bij subgroep 1 is hoger dan bij subgroep 2, bijvoorbeeld. De vijf strategieen komen niet altijd 

bij beide groepen voor. Op dit moment kunnen geen analyses uitgevoerd/conclusies 

getrokken worden omdat het aantal woorden mogelijk verschilt.  
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In de onderstaande tabel worden deze verschillen in het aantal woorden weergegeven:  

Situaties en aantal woorden 

per subgroep  

Subgroep 1: Danswereld Subgroep 2: Academische 

wereld 

Situatie 1 63 177 

Situatie 2 27 95 

Situatie 3 29 95 

Situatie 4 121 103 

Situatie 5 49 - 

Gemiddeld aantal woorden 

per ppn 

 

289 

 
400 

 

 

Correctie voor het aantal 

woorden 

 

289 400/289= 1.38 

400/1.38= 289.85 

 

Tabel 3. Het aantal woorden per situatie en per subgroep  

Hier moet wel worden vermeld dat er besloten is dat situatie 5 voor subgroep 2 weggelaten 

moet worden. De reden hiervoor is dat de starter en de volgers niet op elkaar afgestemd lijken 

te zijn. Hierdoor is dan het onderscheid tussen de formele en informele wereld minder 

duidelijk en valide. Verder werd ook voor het aantal woorden gecorrigeerd. Het is mogelijk 

om deze correctie in de laatste rij van de tabel te zien waarbij het totaal aantal woorden bij 

subgroep 1 door 1.38 gedeeld wordt. Het getal 1.38 wordt verkregen door het aantal woorden 

van beide subgroepen met elkaar te delen.  
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In de onderstaande grafiek worden de gebruikte strategieën per subgroep afgebeeld:  

 

Grafiek 1. Totaal aantal gebruikte communicatiestrategieën per subgroep  

In grafiek 1 zijn de verschillen tussen de subgroepen en hun gebruik van de strategieën 

duidelijk te zien. Bij subgroep 1 worden vaker de vijf verschillende communicatieve 

strategieën gebruikt dan bij subgroep 2. Subgroep 1 scoort hoger voor het gebruik van code-

switching, smiley’s, nadruk, herhalingen en afkortingen dan subgroep 2. Bij deze tweede 

subgroep is het gebruik van herhalingen en afkortingen geheel afwezig.  

Uit de gemaakte analyse is het mogelijk om de belangrijkste resultaten per strategie hieronder 

weer te geven: 

Totaal aantal 

gebruikte 

strategieën per 

subgroep 

Strategieën  Subgroep 1: 

Danswereld 

Subgroep 2: 

Academische 

wereld 

Code-switching 13 3 

Smiley’s 12 5 

Nadruk 9 2 

Herhalingen 11 0 

Afkortingen 7 0 

Tabel 4. Totaal aantal gebruikte strategieën in subgroep 1 en 2 
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1. Code-switching:  

In subgroep 1 wordt meer gebruik gemaakt van code-switching dan in subgroep 2. Uit de 

gemaakte analyses blijkt dat voor de eerste subgroep 13 gevallen van code-switching te 

observeren zijn terwijl bij de tweede subgroep alleen 3.  

2. Smiley’s:  

Voor het gebruik van smiley’s zijn de scores voor deze twee subgroepen ook verschillend. 

Subgroep 1 heeft een score van 12 terwijl subgroep 2 een score van 5 heeft.  

3. Nadruk: 

Bij het gebruik van deze communicatiestrategie scoorde subgroep 1 hoger dan subgroep 2. 

Deze twee subgroepen scoorden respectievelijk een 9 en een 2 voor het gebruik van deze 

strategie.  

4. Herhalingen: 

Subgroep 1 was de enige groep die herhalingen als communicatiestrategie gebruikte en heeft 

een score van 11. Deze strategie werd niet in subgroep 2 gebruikt.  

5. Afkortingen:  

Deze communicatiestrategie wordt alleen door subgroep 1 gebruikt. Deze subgroep heeft een 

score van 7. Bij subgroep 2 is het gebruik van deze strategie afwezig.  

Uit de analyse blijkt dat subgroep 1 en 2 niet van al de geselecteerde strategieën gebruik 

maken. Bij subgroep 1is het gebruik van code-switching, smiley’s, nadruk, herhalingen en 

afkortingen sterk aanwezig terwijl bij subgroep 2 het gebruik van herhalingen en afkortingen 

geheel afwezig is. Over het algemeen gebruikt subgroep 1 vaker verschillende soorten 

strategieën dan subgroep 2.  

Het gebruik van communicatieve strategieën verschilt aanzienlijk per onderwerp en per 

context. Aan de hand van gemaakte beschrijvingen is het mogelijk om te observeren dat bij 

onderwerpen binnen een informele context zoals bij subgroep 1 (danswereld) de 

geselecteerde communicatieve strategieën meer gebruikt worden dan in de formelere context 

bij subgroep 2 (academische wereld).  

Beide subgroepen maken gebruik van communicatieve strategieën maar het soort en het 

aantal keren dat deze strategieën gebruikt worden verschillen aanzienlijk per subgroep (zie 

grafiek 1 p. 19). Deze waarnemingen komen geheel overheen met de verwachting dat in een 

informele context als de danswereld meer variatie in communicatieve strategieën te 

observeren zijn in vergelijking met een formele context als de academische wereld.  
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In de volgende paragraaf worden de verschillende gebruikte communicatie strategieën 

uitgebreid beschreven en door een aantal voorbeelden geïllustreerd. 

3.3.1.COMMUNICATIESTRATEGIEËN  

In deze sectie worden verschillende voorbeelden van de geanalyseerde talige variabelen 

buiten hun context weergegeven zodat er een duidelijk beeld ontstaat van het linguïstische 

repertoire van de gekozen doelgroep. Wat het taalgebruik en de specifieke stijl van Facebook 

gebruikers betreft, zijn de onderstaande elementen, code-switching, smiley’s en nadruk de 

meest opvallende kenmerken.  

A) CODE-SWITCHING 

De onderstaande tabel geeft een beeld van verschillende voorbeelden van code-switching 

tussen het Nederlands en het Engels. De onderstaande zinnen worden als voorbeeld gebruikt 

en zijn vet gemaakt om het verschijnsel van CS goed te onderstrepen. De vetgedrukte 

zinsonderdelen zijn in het Engels en de onderstreepte zinsonderdelen zijn in het Nederlands. 

Hier wordt tussen het Nederlands en het Engels gecodeswitcht omdat de deelnemers aan de 

discussie bij een groep horen waar iedereen Nederlands als moedertaal en Engels als tweede 

taal heeft. Aangezien het om sportieve context gaat waar veel Engels termen voorkomen, is 

code wisselen in het Engels bijna automatisch.  

De onderstaande zinnen uit de data geven een duidelijk voorbeeld van dit taalverschijnsel:  

CODE-SWITCHING Nederlands- Engels (pp1)  

Zoo lekker busy…nou have fun! :) 

;) i wish...Vrouw afzetten en mag weer gaan ;) LOL 

Getting ready 4, Training dansklas en erna we rock Snowworld met een oldskool 

hip hop en een groovy jam step!!! be there... 

Tabel 5. Voorbeelden van code-switching gevallen tussen Nederlands en Engels (pp1) 

De bovenstaande tabel geeft wat voor soort gevallen van codewisseling in de door mij 

verzamelde data te vinden is. Deze voorbeelden laten duidelijk zien hoe het taalgebruik van 

de geselecteerde subgroepen kan variëren. In de volgende sectie zullen de verschillende 

betekenissen van in de data voorkomende smiley’s ook een uitleg krijgen. 
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B) SMILEY’S  

De onderstaande tabel geeft een beeld van de verschillende soorten smiley’s die door de 

doelgroep voor dit onderzoek gebruikt worden:  

SMILEY’S 

Smiley Betekenis  

:)  

 

Basic smile 

;)  

 

Naughty wink 

 

:P  

 

Joking 

 

Tabel 6. Lijst van gebruikte smiley’s
20

   

In deze tabel worden aan de linkerkant voorbeelden van smiley’s weergegeven die door de 

onderzochte doelgroep gebruikt worden terwijl aan de rechterkant de corresponderende 

definities gegeven worden. Deze taalelementen worden op deze manier weergegeven om een 

beeld te krijgen van de verschillende betekenissen die de smiley’s kunnen hebben, zoals 

humor, ironie en grapjes maken. Het is interessant om te relatie tussen de twee onderdelen 

waaruit een smiley bestaat te observeren. De smiley met de dubbelepunt betekent iets anders 

dan de smiley met de puntkomma en de smiley met een hoofdletter P heeft op zijn beurt ook 

een verschillende betekenis. Elementen als dubbelepunten, puntkomma’s, haakjes en 

hoofdletters bepalen de precieze betekenis die een smiley moet hebben. In het volgende 

onderdeel worden strategieën besproken die gebruikt worden om nadruk op bepaalde 

taalelementen te leggen.  

C) NADRUK  

Uit de analyse van de data is gebleken dat er verschillende strategieën zijn die gebruikt 

worden om bewondering, verbazing en geluk uit te drukken door op bepaalde taalelementen 

de nadruk leggen.  

NADRUK 

Woord Betekenis Strategieën 

BAM!!  Verrassing Gebruik van hoofdletters en 

uitroeptekens 

LOL Lachen (Laughing Out Loud)  Gebruik van hoofdletters en 

acroniemen 

THIS WE CALL A 

BIRTHDAY!!!! 

Bewondering, verbazing over 

een gebeurtenis (bijv. 

Verjaardag) 

Gebruik van hoofdletters en 

uitroeptekens 

                                                                 
20

 Ibid., p.92.  
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Van de zomer AAN gaan we 

;)  

Nadruk leggen op een bepaald 

woord 

Gebruik van hoofdletters 

om op een bepaald woord 

de nadruk te leggen 

 !!!!! en ?! Verrassing Gebruik van uitroeptekens 

en vraagtekens of een 

combinatie ervan 

  Tabel 7. Gebruikte strategieën om nadruk te leggen 

Deze tabel laat de verschillende strategieën zien die gebruikt werden om op specifieke 

taalelementen de nadruk te leggen. Die wordt gedaan door het gebruik van hoofdletters, 

uitroep- en vraagtekens en ook van acroniemen zoals LOL (Laughing Out Loud). De 

kwantiteit en de grootte van bepaalde taalelementen geeft een duidelijk beeld van de emoties 

die de schrijver wil uitdrukken. In de volgende sectie wordt een andere 

communicatiestrategie besproken: herhalingen.  

D) HERHALINGEN 

In de onderstaande tabel worden duidelijke voorbeelden van herhalingen weergegeven 

waarbij nadruk met deze categorie ook overlapt. In de onderstaande tabel is het mogelijk om 

te observeren dat de herhaling van bepaalde klanken (klinkers, medeklinkers en hun 

combinatie) verschillende betekenissen kan hebben: 

HERHALINGEN  

Woord Betekenis:  Strategieën  

Neee gekkk Nee gek Herhalingen van klinkers en 

medeklinkers 

Whoehahaha Lachen Herhalingen van syllabes 

Aaayy si Ach ja (Spaans) Herhalingen van bepaalde klinkers 

Tabel 8. Gebruikte herhalingen  

 

Bij neee gekkk is er sprake van een reactie op een bericht en met deze strategie wordt er een 

poging gedaan om een uitspraak sterk te ontkennen. De herhaling van de klinker e en de 

medeklinker k hebben hier een ontkennende functie. Bij de andere twee voorbeelden wordt 

deze communicatiestrategie om humor en medelijden uit te drukken en sterk te onderstrepen. 

Het derde voorbeeld werd ook in deze tabel meegenomen omdat het de enige uiting in het 

Spaans in de hele discussie was maar ook om te laten zien dat dit soort 

communicatiestrategieën ook cross-linguïstisch kunnen zijn.  
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In de laatste twee onderdelen worden de afkortingen en de verschillende onderwerpen 

toegelicht en besproken.  

E) AFKORTINGEN  

In de onderstaande tabel worden de verschillende afkortingen weergegeven die in het 

taalgebruik van de geselecteerde subgroepen voorkomen. Deze communicatiestrategieën 

worden gebruikt om tijdens de communicatie tijd en ruimte te besparen, aangezien er in een 

digitale omgeving gecommuniceerd wordt. Zoals in deze tabel te zien is, zijn voorbeelden 

van afkortingen acroniemen als LOL maar ook het gebruik van effe of ff i.p.v. even en van 

peeps i.p.v. people.  

AFKORTINGEN 

Woord Betekenis Strategieën  

LOL, Lol, lol Laughing Out Loud Verschillende 

schrijfwijzen  

ff, effe Even Verschillende 

varianten van het 

woord even met 

dezelfde betekenis 

mn  Mijn Afkorting van het 

bezittelijke 

voornaamwoord mijn  

peeps  People Toevoeging van de 

medeklinker –s en 

van een extra klinker 

–e    

Tabel 9. Gebruikte afkortingen  

Deze communicatiestrategieën laten zien hoe de factoren tijd en ruimte de woordvorming van 

de gebruikte termen op verschillende manieren beïnvloeden. Klinkers worden verwijderd 

bijvoorbeeld (bijv. mn i.p.v. mijn en ff i.p.v. even). Verder worden ook acroniemen gebruikt 

(bijv. LOL). In de volgende paragraaf worden de vijf verschillende situaties per subgroep 

weergegeven en geanalyseerd.  
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3.4. WEERGAVE VAN DE SITUATIES  

Voor het onderzoek doen twee subgroepen mee en er worden vijf berichten of situaties per 

subgroep geanalyseerd. Tien is het totaal aantal situaties dat voor deze casestudy beschreven 

en geanalyseerd zullen worden. Voor analyse worden de verschillende situaties op 

microniveau in twee fasen geanalyseerd. In de eerste fase wordt aan de talige elementen 

aandacht geschonken. In de tweede fase van de analyse wordt verder een poging gedaan om 

aan te tonen of de beschreven situaties duidelijke voorbeelden kunnen zijn van 

taalgemeenschappen met hun eigen taalgebruik. De eerste schrijver, de starter, is de 

SUBGROEP die op het prikbord op Facebook een bericht plaats om commentaren of reacties 

van zijn vrienden of kennissen te krijgen, die met de term volgers aangeduid worden. De 

eerste situatie die subgroep 1 betreft, wordt hieronder gerepresenteerd en uitgebreid 

toegelicht. 

 SUBGROEP 1. SITUATIE 1. (SG 1 S1)
21

 

Tijdens dit onderzoek werden vijf verschillende discussies per subgroep verzameld. Er 

worden vijf discussies voor subgroep 1 en vijf discussies voor subgroep 2 weergegeven en 

geanalyseerd. In dit onderdeel van dit eindwerkstuk worden alle tien de situaties 

weergegeven en door uitleg gevolgd. Voor de precieze analyse van de verschillende situaties 

en hun bepaalde taalkenmerken wordt de lezers naar de bijlagen doorverwezen.  

In het onderstaand kader wordt de eerste situatie voor subgroep 1 weergegeven. De A is de 

starter of de SUBGROEP die een bericht op Facebook plaatst. De volgers, de personen die 

met nummers weergegeven zijn, reageren op de starter door op hun beurt berichten te 

plaatsen. Dankzij de verschillende reacties ontstaat een discussie. Hieronder volgt een 

voorbeeld ervan: 
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A= STARTER 

1, 2, 3, 4, 5= VOLGERS  

A. Schiphol - Lucia M – Special Sports – Schiphol – Home... Let’s rock 

peeps!!!!! 

1. Just another day @ the office!  

A. And stil you rock :) BAM!!! 

2. moet je je lieve meisje alweer missen :) 

3. zoo lekker busy...nou have fun! :)  

4. What’s up with Schiphol? Starbucks :) ? 

5. Patser!!! 

A. ;) i wish...Vrouw afzetten en mag weer gaan ;) ahahaha LOL 

 

In deze discussie wordt over een specifieke situatie tussen vijf verschillende deelnemers en 

de starter gesproken, in dit geval gaat het over het dag overzicht van de starter die om dit aan 

te geven, verschillende plaatsnamen beschrijft. Zijn bericht eindigt met een uitspraak in het 

Engels gevolgd door vijf uitroeptekens: 

A. Schiphol - Lucia M – Special Sports – Schiphol – Home... Let’s rock peeps!!!!! 

Er zijn verder vijf personen die op dit bericht reageren waarvan een positief beoordeeld wordt 

(volgens Facebook is het de ‘Like’ functie).  

Deze functie wordt gebruikt om een positieve mening over een bepaald bericht uit te 

drukken: hoe meer ‘Likes’ hoe positiever het bericht ervaren wordt. Op Facebook, nadat de 

starter een bericht heeft gepost geven vrienden er verschillende commentaren op. In deze 

situatie krijgt de starter vijf verschillende reacties waarvan twee van de starter zelf zijn (zie 

de bijlagen voor een gedetailleerdere analyse). 
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SUBGROEP 1. SITUATIE 2. (SG 1 S 2)
22

  

Hieronder wordt de tweede situatie weergegeven wat subgroep 1 betreft. Hier ontstaat een 

discussie betreffend een verjaardagfeestje: 

A= STARTER 

1, 2, 3, 4, 5= VOLGERS  

A. THIS WE CALL A BIRTHDAY!!!!  

1. Was je daar ook? Was echt kicke! 

A. BAM 

2. Van de zomer AAN gaan we ;) 

3. damnnnnnn 

4. Bam!  

 

In de bovenstaande discussie wordt tussen vier verschillende volgers en de starter over een 

verjaardagsfeestje geschreven. In dit geval schrijft de starter zijn bericht in hoofdletters of in 

caps Lock mode om zijn boodschap op een krachtige manier tot uitdrukking te brengen. Dit is 

een voorbeeld van paraverbale manifestatie van blijheid. De manier waarop de boodschap 

geschreven is zou inderdaad een schreeuw moeten vervangen. Dit wordt door het gebruik van 

verschillende uitroeptekens verder geaccentueerd:  

A. THIS WE CALL A BIRTHDAY!!!! 

Het bericht heeft hier een duidelijk sterk karakter die energie en positiviteit uitstraalt. Dit 

wordt mogelijk dankzij het gebruik van hoofdletters en van uitroeptekens. In deze situatie 

krijgt de starter vier verschillende reacties waarvan een van de starter zelf die op de 

commentaren van zijn vrienden reageert (zie de bijlagen voor een gedetailleerdere analyse).  
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SUBGROEP 1. SITUATIE 3. (SG 1 S 3)
23

  

Hieronder wordt de derde situatie weergegeven wat subgroep 1 betreft. Hier ontstaat een 

discussie betreffend een speciale studiecabine van RedBull:  

A= STARTER 

1, 2, 3= VOLGERS  

A. Brain sessie @ Redbull, so amazing a special brain sessie room !!! 

1. Wow, vette shizzle menizzle... good luck! 

2. In de sauna? 

A. Neeeeee gekkkk 

2.Hahahaa 

3. Nice  

 

In deze dialoog worden de verschillende kenmerken van het taalgebruik apart beschreven en 

geanalyseerd (zie de bijlagen voor een gedetailleerdere analyse). 
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SUBGROEP 1. SITUATIE 4. (SG 1 S 4) 
24

 

Hieronder wordt de vierde situatie weergegeven wat subgroep 1 betreft. Hier wordt 

gediscussieerd over een zonnebank:  

A= STARTER 

1 t/m 13= VOLGERS  

A. Wish me luck... :) !!! 

1. aayyy sii..good luck.. i really dont like that thing... 

2. jeetje man je bent toch al een neger lol 

3. leuk... 2 van die witte stippen op je billetjes!  

4. uuhhhmm i saw ‘the rollercoaster’ (movie)........sinds dan durf ik niet meer in zo een 

ding!!! 

5. weekje spanje, is fijner hi hi 

6. Lekker een tosti! Ham-kaas graag, met curry. 

7. Heb je de aan/uit schakelaar kunnen vinden???? Ha ha ha 

8. Luck! 

9. Whoehahahaha, je hebt je toch iets aangetrokken van ons? Lekkere bruine benen nu 

;)? 

10. Hoezo dat dan was je niet blij met je oogverblindend lichtgevende zelf? ;o) Lol 

11. ASOTOASTER!! 

12. Haha niet verbrand? 

13. do u wanna 2 become a brownie?! Cool! ;) succes! 

In de bovenstaande discussie wordt tussen dertien verschillende deelnemers en de starter over 

een zonnebanksessie gesproken. In deze vierde situatie eindigt de starter zijn bericht ook met 

verschillende uitroeptekens om reacties van zijn vrienden op zijn berichten te stimuleren:  
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A. Wish me luck... :) !!! 

De manier waarop dit bericht geformuleerd wordt heeft ertoe geleid dat de starter een groot 

aantal reacties voor zijn post kreeg. De manier waarop hij het bericht schrijft, d.w.z. met het 

gebruik van smiley’s en drie uitroeptekens maar ook het toevoegen van een foto om het 

bericht te illustreren heeft ervoor gezorgd dat hij veel reacties op zijn bericht kreeg (zie de 

bijlagen voor een gedetailleerdere analyse). 

SUBGROEP 1. SITUATIE 5. (SG 1 S 5)
25

  

Hieronder wordt de vijfde situatie weergegeven wat subgroep 1 betreft. Hier wordt over de 

voorbereiding van een dansles gesproken:  

A= STARTER 

1 t/m 3= VOLGERS  

A. Getting ready 4, Training dansklas en erna we rock Snowworld met een oldskool hip hop en 

een groovy jam step!!! be there... 

2. Is ’t les 1 vanavond @ snowworld? 

A. Yesss 

3. Leukie leukie die ouwe school style ;))  

4. Me laatste les van jou als 16jarige haihaiahaiahhaiaha 

 

 

 

De discussies van subgroep 1 hebben een informeel karakter en zijn rijk aan 

communicatiestrategieën als codewisseling en afkortingen maar ook aan paraverbale 

strategieën als smiley’s. Wat deze discussies betreft, is het mogelijk om te observeren dat er 

veel verschillende gevallen van code-switching of codewisseling tussen het Nederlands en 

het Engels te vinden zijn (Bijv. zoo lekker busy...nou have fun! :)). Verder is het ook van 

belang om te vermelden dat er ook verschillende strategieën te observeren zijn om op 
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bepaalde taalelementen de nadruk te leggen (bijv. Damnnnnnn) (zie de bijlagen voor een 

gedetailleerdere analyse).  

SUBGROEP 2. SITUATIE 1. (SG 2 S 1)
26

  

Hieronder wordt de eerste situatie weergegeven wat subgroep 2 betreft. Deze situaties en de 

komende vier beschrijven verschillende en formelere contexten dan die voor de eerste 

subgroep. Deze eerste situatie is een duidelijk voorbeeld van. Hier wordt over studie en 

opleiding gediscussieerd:  

A= STARTER 

1= VOLGERS  

A. Hey M.
27

! What’s up? Ook EINDELIJK klaar met de studie meid? Wat doe je nu? Geniet je 

nog een beetje van de zomer in het buitenland of heb je het naar je zin in Roffa? Ik woon nu 

ook weer in de regio en woning/werk-zoekende met mn blik op Rotterdam. Zie je vast wel weer 

bij een van de zomerfestivals! Groetjes! x L.
28

 

1. Hey L., hoe gaat ie? Met mij goed. Ik ben helaas nog niet klaar met de studie. Ik moet nog 15 

ECTS halen en dan ben ik EINDELIJK klaar :) Dus ik moet nog even doorbikkelen. Heb je ook 

een master gedaan? Ik ben lekker aan het relaxen in Roffa. Ben jij nog op vakantie geweest? 

Woon je in het centrum van R’dam of op Zuid? We komen elkaar vast weer tegen! xxx M.   

 

In deze dialoog zijn alleen maar twee personen betrokken en de verschillende berichten zijn 

langer (zie de bijlagen voor een gedetailleerdere analyse). 
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SUBGROEP 2. SITUATIE 2. (SG 2 S 2)
29

  

Hieronder wordt de tweede situatie weergegeven wat subgroep 2 betreft: 

A=STARTER/ 

1= VOLGERS  

A.  Hey M., Sorry voor mijn late bericht ik ben een tijdje op vakantie geweest met T. Naar 

Kroatië! Het paper is heel goed gegaan zelfs, we hadden een 9! Thanx dus voor het interview 

nog! Mocht je het leuk en interessant vinden kan ik je het paper nog wel mailen. 

Groetjes, S.  

1. Hey S., gefeliciteerd met je 9! Graag gedaan, ik vond het leuk om geïnterviewd te worden. Ik 

lees je paper graag. Je kunt hem mailen naar xxx@hotmail.com
30

. Nog een leuke vakantie 

verder! Groetjes, M.  

 

In deze discussie wordt enthousiast over een interview gesproken (zie de bijlagen voor een 

gedetailleerdere analyse). 
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SUBGROEP 2. SITUATIE 3. (SG 2 S 3)
31

  

Hieronder wordt de derde situatie weergegeven wat subgroep 2 betreft: 

A= STARTER 

1= VOLGERS  

A. Heb vanmorgen mijn verstandskiezen laten trekken. Niet het leukste wat ik meegemaakt 

heb deze vakantie :)  

Een mogelijke interpretatie voor het gebruik van een vrolijke smiley bij een negatieve 

gebeurtenis zou zijn het willen verzachten of verlichten van wat de SUBGROEP heeft 

meegemaakt.  

1. Aah meid, veel beterschap! Heb ze ook alle 4 laten trekken en het was inderdaad geen 

pretje. 

De tweede SUBGROEP heeft de boodschap correct geïnterpreteerd omdat ze zelf die 

ervaring heeft meegemaakt en weet dus dat het om een negatieve gebeurtenis gaat en 

negeert ze daarom de smiley.  

A. Thanks!  

In deze discussie wordt over gezondheidsproblemen gesproken en de deelnemers aan de 

discussie proberen elkaar te ondersteunen (zie de bijlagen voor een gedetailleerdere analyse). 

 

SUBGROEP 2. SITUATIE 4. (SG 2 S 4)
32

  

Hieronder wordt de vierde situatie weergegeven wat subgroep 2 betreft: 

A= STARTER 

1= VOLGERS  

A. heey M., ja gaat goed hoor en met jou? ja klopt :) dankjewel! Xx 

1. Hey B., met mij gaat het ook goed. Hoe gaat het met je moeder? Ik heb gehoord dat je 

directiesecretaresse wilt worden. Waar ga je nu studeren? We moeten snel weer een 

keertje afspreken, kunnen we lekker bijkletsen :) xxx 

A. met mams gaat het goed, en met de joune? ja klopt! ik ga naar albeda weena. we moeten 

zeker weer een keer afspreken Dikke kus 

1. Met mijn moeder gaat het ook goed. Je komt naar Rotterdam, leuk :) Ja, we spreken snel af. Dikke 

kus 
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In deze vierde situatie wordt door de deelnemers over hun alledaagse bezigheden gesproeken 

en proberen om binnenkort met elkaar een afspraak te maken (zie de bijlagen voor een 

gedetailleerdere analyse).  

SUBGROEP 2. SITUATIE 5. (SG 2 S 5)
33

   

Hieronder wordt de vijfde situatie weergegeven wat subgroep 2 betreft: 

A= STARTER 

1= VOLGERS  

A. Straks naar Pathe de Kuip om een filmpje te pakken. 

1.  'tree of life' is schitterend 

2. Leukleuk! Ga ik ook altijd heen ;) 

A. Tree of Life lijkt mij heel mooi. Ik ga hem snel zien. 

A. @ E.. Kunnen we een keer samen gaan, lijkt me leuk:) 

2. Jaa gaan we doen!!! Als er een leuke film is, let me know! Xx 

A. Super!!! Ik laat het je weten. Tot snel! xx 

 

In deze vijfde en laatste situatie van subgroep 2 gaan de deelnemers met elkaar een afspraak 

maken om samen naar de bioscoop te gaan (zie de bijlagen voor een gedetailleerdere 

analyse). 

De discussies van subgroep 2 hebben integendeel een wat formeler karakter en de manier 

waarop de communicatie strategieën gebruikt worden enigszins van die van subgroep 1 

verschilt. Wat deze dialogen kenmerkt is dat ze een ander formaat hebben dan de 

geanalyseerde berichten voor subgroep 1. De eerste twee situaties hebben inderdaad een e-

mail formaat. De woorden zijn voluit geschreven en er wordt geen gebruik gemaakt van 

onconventionele of afwijkende spelling, er is geen interferentie of code-switching met het 

Engels of met andere talen en het gebruik van afkortingen is gering. Wat hier wel opvalt, is 

dat het gebruik van smiley’s wel aanwezig is. De smiley’s :) en ;) verschijnen in vier van de 
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vijf geanalyseerd situaties. Verder blijft de manier van elkaar groeten met de letter x 

onveranderlijk en ook in de vijf situaties wel aanwezig. De sprekers proberen steeds om zich 

aan elkaars taalgebruik en wijze van groeten aan te passen. In de tweede situatie, groet de 

starter subgroep 2 met ‘groetjes’. De volger, hier subgroep 2, doet de starter na in zijn manier 

van groeten. Precies hetzelfde soort verschijnsel, de Accomodation Theory voor de 

geschreven vorm gebeurt ook bij andere vier situaties waarbij de gespreksdeelnemers steeds 

hun manier van groeten van elkaar overnemen. Wat er in deze dialogen voorkomt is een 

duidelijk voorbeeld van linguïstische convergentie. Volgens Meyerhoff,
34

 gaan sprekers, of in 

dit geval, schrijvers hun taalgebruik aanpassen door middel van convergentie of divergentie 

waarbij dan zichtbaar wordt of er tussen de gespreksdeelnemers er sprake kan zijn van 

attractie of diversificatie wat het linguïstisch gedrag betreft. Het grootste verschil dat tussen 

het taalgebruik van deze twee subgroepen te zien is heeft betrekking op de stijl en de lengte 

van de berichten. Terwijl bij de eerste subgroep de berichten korter en rijker aan smiley’s en 

afkortingen zijn, is het mogelijk om te observeren dat bij de tweede subgroep duidelijk niet 

het geval is. Wat hier opgemerkt kan worden is dat de stijl van de tweede subgroep tegen de 

vier communicatieprincipes gaat die wel voor de eerste subgroep geldig waren. Voor het 

taalgebruik van de tweede subgroep in relatie met de context en de onderwerpen van de 

berichten kan er eigenlijk minder duidelijk sprake zijn van Principle of Rapid 

Communication (PRC), Principle of Informal Communication (PIC), Principle of Mode 

Limitation (PML) of van Principle of Least Effort (PLE) omdat de berichten een formelere en 

minder compactere stijl vertonen die deze principes schendt.  

In het volgend onderdeel zullen de conclusies worden getrokken. Verder zullen ook de 

hoofdvraag en de subvraag een antwoord krijgen. Dit eindwerkstuk wordt dan met 

opmerkingen over wetenschappelijk relevantie en met punten voor verder onderzoek 

afgesloten. 
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CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

In dit onderdeel zal er besproken worden of de geanalyseerde situaties werkelijk een 

voorbeeld kunnen zijn van het bestaan van linguïstische gemeenschappen wat de situaties 

betreft waar de geselecteerde subgroepen een rol spelen. Als dit niet het geval is, zal er 

geprobeerd worden om naar te kijken of er misschien sprake is van een ander soort 

sociolinguïstisch verschijnsel.  

Uit de data analyse blijkt dat deze situaties geen Community of Practice maar wel 

verschillende linguïstische gemeenschappen representeren waarbij het taalgebruik aanzienlijk 

verschilt op het gebruik van code-switching, smiley’s, nadruk leggen, afkortingen en 

herhalingen.  

Verder wat uit de gemaakte analyses ook blijkt is dat dat deze verschillende situaties alleen 

op basis van de analyse van het taalgebruik inderdaad geen Communities of Practice kunnen 

vormen. De andere elementen als de jointly negotiated enterprise en het mutual engagement 

waaruit een CofP bestaat moeten ook sterk en duidelijk aanwezig zijn. In dit onderzoek is de 

aanwezigheid van deze elementen minder duidelijk het geval. Alleen de taalkundige analyse 

van het taalgebruik van de deelnemers bleek niet voldoende te zijn om duidelijk van CofPs te 

kunnen spreken. 

De specifieke kenmerken van het taalgebruik die in de analyses geobserveerd werd, maken 

wel een duidelijk onderscheid binnen de communicatieve strategieën van de geselecteerde 

subgroepen. De centrale rol van het taalgebruik zou een bijdrage kunnen leveren aan de 

onderscheiding van deze groepen binnen het netwerk van Facebook. 

Wat wel uit de analyses blijkt is dat het onderwerp en de context een belangrijk rol spelen in 

het beïnvloeden van de stijl van het taalgebruik. Taal wordt als het ware gemodelleerd door 

de culturele menging die de deelnemers met zich mee brengen. Gespreksdeelnemers maken 

ervaringen mee waardoor hun taalgebruik door de tijd verandert. Dit verschijnsel onderstreept 

het feit dat taal een zeer dynamische en veranderlijk communicatiemiddel is.  
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Hoofdvraag 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken die een rol kunnen spelen in het bepalen of een 

specifieke groep op Facebook een voorbeeld van speech community kan zijn?  

De kenmerken van een subgroep op Facebook moeten overeenkomen met die van een speech 

community om als zodanig gezien en herkend te worden. Het belangrijkste kenmerk dat een 

rol speelt in het bepalen of een subgroep op Facebook een voorbeeld van speech community 

is het sociaal element van de taalgemeenschap: het concrete en regelmatig fysiek contact die 

de deelnemers van een groep met elkaar in verband brengt. Aangezien het voor dit onderzoek 

om een online community gaat, is dit sociaal concreet element niet duidelijk zichtbaar. Wat 

wel opgemerkt kan worden is dat er mogelijk sprake kan zijn van een hybride 

sociolinguïstische gemeenschap die bestaat uit een specifieke combinatie van de 

verschillende kenmerken van speech communities, CofPs en sociale netwerken. Met andere 

woorden, de geanalyseerde situaties vormen een convergent voorbeeld waar de kenmerken 

van verschillende soorten taalgemeenschappen gecombineerd zijn. De geanalyseerde situaties 

vormen dan geen waterdichte voorbeeld van een CofP of van een speech community maar ze 

bevatten de eigenschappen van andere taalgemeenschappen.  

Deze situaties waarin de subgroepen een rol spelen bevatten een shared repertoire typisch 

voor een CofP. Verder is het wel het geval dat de subgroepen en hun volgers met elkaar 

verbonden zijn, en dan is er in enige mate sprake van een sociaal netwerk. Een ander 

belangrijk element is het sociaal karakter die in deze taalgemeenschap aanwezig is. Hoewel 

het niet concreet is, bestaat dit sociale contact uit online ontmoetingen op Facebook.  

Wat uit de gemaakte analyses en de geobserveerde resultaten blijkt is dat er niet zozeer 

sprake is van één enkele specifiek voorbeeld van taalgemeenschap maar van een convergente 

en hybride combinatie van verschillende gemeenschappen waarbij sociale media de 

dominante rol speelt in deze steeds digitaliserende maatschappij waar altijd online en 

bereikbaar zijn een must is. 

In de volgende alinea’s wordt duidelijk met welke factoren er ook rekening gehouden moest 

worden.  
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Subvraag 

Kan deze specifieke Facebook doelgroep aan de hand van het gebruik van code-switching, 

smiley’s, nadruk, afkortingen en herhalingen als taalgemeenschap gekarakteriseerd worden? 

Wat uit de gemaakte analyses en resultaten blijkt, kan in een gemeenschappelijk antwoord 

samengevat worden. Deze communicatiestrategieën, waaronder code-switching en nadruk 

leggen, kunnen in enig mate een bijdrage leveren in het bepalen of een geselecteerde online 

groep op Facebook een specifieke taalgemeenschap kan zijn mits het sociaal element ook 

betrokken wordt. 

Op taalkundig gebied is het mogelijk om te zeggen dat dankzij de analyse er sprake is van 

twee verschillende taalgemeenschappen. Deze gemeenschappen kunnen aan de hand van het 

taalgebruik van de subgroepen en hun volgers in twee groepen ingedeeld worden: de 

danswereld en de academische wereld. Het taalgebruik en de stijl van deze twee groepen op 

het gebied van (in)formaliteit verschillen veel van elkaar.  

Aan een kant, wordt er in de danswereld een gecodeerde stijl gebruikt waarbij het gebruik 

van code-switching en van de andere communicatiestrategieën zoals nadruk leggen en het 

gebruik van afkortingen en herhalingen in elke situatie sterk aanwezig is. Aan de andere kant, 

wat de academische wereld betreft, kan er opgemerkt worden dat deze door een formeler stijl 

gekenmerkt wordt. Het gebruik van de bovengenoemde communicatiestrategieën is in dit 

geval heel beperkt.  

Met andere woorden, de grote verschillen die het taalgebruik van de geselecteerde 

subgroepen karakteriseren laten duidelijk zien dat er een onderscheid is tussen deze groepen. 

Aan de hand van de stijl is het mogelijk om te zeggen dat er twee werelden of eerder, twee 

contexten aanwezig zijn: de dans- en de academische wereld. Deze analyse is pas compleet 

als de sociale aspecten van deze gemeenschappen ook betrokken worden.  

Triangulation of cross-examination van verschillende onderzoeksmethodes zoals van 

netnography en sociolinguïstisch onderzoek buiten de online gemeenschap zou een helder en 

completer beeld van de verschillende speech communities kunnen geven.  
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WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE EN VERDER ONDERZOEK 

Voor dit onderzoek werd er een poging gedaan om te tonen hoe in onze huidige 

digitaliserende maatschappij er beknopt, effectief en origineel gecommuniceerd kan worden 

waardoor de identiteit van de spreker bevestigd en versterkt wordt dankzij zijn eigen 

taalgebruik. Dit specifiek taalgebruik kan op zijn beurt via sociale media als Hyves, 

Facebook of MySpace ook het taalgebruik van anderen beïnvloeden. Door de ontwikkeling 

van nieuwe media worden nieuwe regels opgericht om binnen de digitale omgeving van 

sociale media effectief en origineel te communiceren. De gebruikte regels voor 

communicatieve strategieën verschillen per sociale media maar voor dit onderzoek wordt 

specifiek gekeken naar de regels of codes die voor Facebook gelden.  

Met dit onderzoek heb ik laten zien hoe Facebook gebruikers de strijd aan gaan in de relatie 

tussen: duidelijk en volledig communiceren van een boodschap aan een kant, en economy, 

expressiviteit en effectiviteit. Ik heb inzicht gebracht in het taalgebruik van een steeds meer 

digitaliserende wereld waarin van de maatschappij steeds meer snelle, beknopte, expressieve 

en effectieve communicatiestrategieën worden verwacht.  

Dankzij het verrichten van dit interdisciplinair onderzoek heb ik inzicht gebracht in 

verschillende aspecten in onze huidige multiculturele maatschappij: de relatie tussen taal, 

mens, studie, maatschappij en sport, de veelzijdigheid van het taalgebruik binnen een 

bepaalde gemeenschap met gemeenschappelijke waarden en doelen, de 

communicatiestrategieën binnen een specifieke gemeenschap waar de relatie tussen taal en 

sport en tussen taal en studie centraal staan maar ook de onlosmakelijke relatie tussen taal en 

maatschappij, tussen taal en sociale factoren (netwerken en media). In dit mozaïek van 

verbanden speelt de ontwikkeling van nieuwe taalverschijnselen een cruciale rol.  

Verder is het wel belangrijk om te vermelden dat dit onderzoek ook enige limieten heeft. 

Voor dit onderzoek werd er inderdaad geen specifieke aandacht naar de sociaaleconomische 

status, de leeftijd en de sekse van de deelnemers besteed. Deze factoren werden buiten 

beschouwing gelaten doordat het om een casestudy onder groepen van Facebook gaat. 

Vanwege ethische redenen, konden bepaalde factoren betreffend de subgroepen helaas niet in 

dit onderzoek bijgetrokken worden.  
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Voor de analyse werd er een algemene vergelijking tussen de situaties van de deelnemers 

gemaakt. Dit vanwege het feit dat de gekozen situaties tussen elkaar veel variatie vertoonden 

en was hierdoor niet mogelijk om de situaties in paren te vergelijken bijvoorbeeld.  

Verder is het ook belangrijk om te vermelden dat vanwege de aard van het onderzoek er 

bewust niet naar de specifieke achtergrond van de volgers gekeken werd. In een 

vervolgonderzoek over dit onderwerp zou deze analyse eventueel uitgevoerd kunnen worden.  

Naast nauwkeurige taalkundige analyse zou ook een meer psychosociale analyse van het 

gedrag van de subgroepen binnen én buiten het netwerk uitgevoerd moeten worden. Om een 

completer beeld van deze deelnemers te krijgen moet er niet alleen naar hun online gedrag 

gekeken worden maar moeten ook sociale elementen buiten het netwerk bijgetrokken 

worden. Een nauwkeurige bestudering van het taalgebruik in de concrete sociale context 

buiten de online gemeenschappen zou een aanzienlijk beter beeld van de het gedrag, het 

taalgebruik en de structuur van deze taalgemeenschap schetsen.  

Dit onderzoek is een casestudy. De gemaakte observaties en analyses van de communicatieve 

strategieën op Facebook hebben slechts een exploratieve functie wat het taalgebruik in 

sociale media betreft. Voor toekomstig onderzoek is er wel een kwantitatieve en bredere 

aanpak nodig om over het algemeen vast te stellen of dit verschil ook echt te observeren is als 

meerdere subgroepen uit verschillende contexten gekozen en met elkaar vergeleken worden. 
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BIJLAGEN  

 

SUBGROEP 1. SITUATIE 1. (SG 1 S 1)
35

 

In het onderstaand kader wordt de eerste situatie voor subgroep 1 weergegeven. De A is de 

starter of de SUBGROEP die een bericht op Facebook plaatst. De volgers, de personen die 

met nummers weergegeven zijn, reageren op de starter door op hun beurt berichten te 

plaatsen. Dankzij de verschillende reacties ontstaat een discussie. Hieronder volgt een 

voorbeeld ervan: 

A= STARTER 

1, 2, 3, 4, 5= VOLGERS  

A. Schiphol - Lucia M – Special Sports – Schiphol – Home... Let’s rock 

peeps!!!!! 

6. Just another day @ the office!  

A. And stil you rock :) BAM!!! 

7. moet je je lieve meisje alweer missen :) 

8. zoo lekker busy...nou have fun! :)  

9. What’s up with Schiphol? Starbucks :) ? 

10. Patser!!! 

A. ;) i wish...Vrouw afzetten en mag weer gaan ;) ahahaha LOL 

In deze discussie wordt over een specifieke situatie tussen vijf verschillende deelnemers en 

de starter gesproken, in dit geval gaat het over het dag overzicht van de starter die om dit aan 

te geven, verschillende plaatsnamen beschrijft. Zijn bericht eindigt met een uitspraak in het 

Engels gevolgd door vijf uitroeptekens.  

A. Schiphol - Lucia M – Special Sports – Schiphol – Home... Let’s rock peeps!!!!! 

Er zijn verder vijf personen die op dit bericht reageren waarvan een positief beoordeeld wordt 

(volgens Facebook is het de ‘Like’ functie). Deze functie wordt gebruikt om een positieve 
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mening over een bepaald bericht uit te drukken: hoe meer ‘Likes’ hoe positiever het bericht 

ervaren wordt. Op Facebook, nadat de starter een bericht heeft gepost geven vrienden er 

verschillende commentaren op. In deze situatie krijgt de starter vijf verschillende reacties 

waarvan twee van de starter zelf zijn.  

De onderstaande lijst geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste kenmerken die deze 

situatie karakteriseren: het onderwerp, de deelnemers (waaronder degenen die een bepaald 

bericht van de starter positief vinden) en de verschillende taalelementen die in het taalgebruik 

in die bepaalde situatie voorkomen, zoals code-switching, smiley’s, symbolen en afkortingen 

bijvoorbeeld: 

1. Onderwerp: SUBGROEPlijke dag overzicht van de starter  

2. Deelnemers: 6, 1 like 

3. Taalgebruik:  

1. Code-switching Nederlands-Engels:  

i. 3. zoo lekker busy...nou have fun! :)  

ii. A. ;) i wish...Vrouw afzetten en mag weer gaan ;)LOL 

Tabel 1. Voorbeeld 1: Code-Switching  

In deze zinnen zijn er duidelijk twee verschillende voorbeelden van code-switching tussen het 

Nederlands en het Engels te observeren. Voor de analyse van de data worden steeds de 

relevante onderdelen in vet geschreven.  

In zin i wordt er op adjectief niveau geswitcht (Bijv. zoo lekker busy). Deze zin zou op deze 

manier worden geswitcht omdat de woorden busy (Eng.) en bezig (NL.) niet veel van elkaar 

verschillen, hoewel de Nederlandse variant meer letters bevat wat in strijd kan gaan met 

economy van de boodschap ofwel the Principle of Least Effort.
36

 Anders gezegd, het 

geswitcht Engelse woord is gekozen boven de Nederlandse variant voor een kwestie van 

lengte. In de tweede deel van de zin, nou have fun! wordt waarschijnlijk ook voor dezelfde 

rede geswitcht, maar ook om ruimte en tijd te besparen. De mogelijke Nederlandse varianten 

als nou geniet ervan! of nou maak er een mooie dag van! zouden waarschijnlijk meer tijd en 
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ruimte kosten. In de tweede zin is het gebruik van i wish in plaats van ik zou willen 

bijvoorbeeld, is ook een ander voorbeeld van de functionaliteit van code-switching in het 

kader van de zuinigheid van communicatie in een digitale omgeving. Deze voorbeelden van 

code-switching laten de verbanden met de Principle of Rapid Communication (PRC), 

Principle of Mode Limitation (PML) en Principle of Least Effort (PLE) die in het theoretisch 

kader besproken werden. Volgens deze principes wordt er gecodewisseld voor een snelle, 

praktische en ruimtebesparende communicatie. Andere communicatiestrategieën worden 

dankzij de onderstaande smiley’s goed weergegeven:  

2.  Smiley’s: :) en ;)  

i. A. And stil you rock :) BAM!!! 

ii. 2. moet je je lieve meisje alweer missen :) 

iii. 3. zoo lekker busy...nou have fun! :)  

iv. 4. What’s up with Schiphol? Starbucks :) ? 

v. A. ;) i wish...Vrouw afzetten en mag weer gaan ;) ahahaha LOL 

Tabel 2 Voorbeeld 2: Smiley’s  

In de bovenstaande zinnen maken de deelnemers gebruik van twee soorten smiley’s: :) en ;). 

Het gebruik van smiley’s geeft aan dat de deelnemers van het gesprek een positief 

vriendschapsverband met elkaar hebben en dat ze hun commentaren en reacties ook 

waarderen en als positief ervaren. Smiley’s worden gebruikt om humor uit te drukken maar 

ook om het ontbreken van gezichtsexpressies te compenseren. Het gaat dus om het effect van 

de kenmerken op de ontvanger.  

3. Nadruk (caps Lock en uitroeptekens):  

i. A. And stil you rock :) BAM!!! 

ii. A. ;) i wish...Vrouw afzetten en mag weer gaan ;)LOL 

iii. A. […] Let’s rock peeps!!!!! 

Tabel 3. Voorbeeld 3: Nadruk  
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In voorbeeld 3 waarin de Facebook gebruikers hun boodschap met nadruk willen uitdrukken 

worden verschillende taalelementen gebruikt, zoals de caps Lock mode in zinnen i en ii maar 

ook het gebruik van een groot aantal uitroeptekens. Deze elementen zouden de aandacht van 

de deelnemers op de starter aantrekken zodat hij meer reacties op zijn bericht krijgt. Zij 

compenseren voor een geaccentueerde intonatie. Het is dus een soort hybride vorm tussen 

gesproken en geschreven taal. Het gebruik van het woord BAM! wordt verder als typisch 

voor subgroep 1 (A) ervaren. 

 In de volgende tabel worden de verschillende gebruikte afkortingen weergegeven:  

4. Afkortingen:  

i. 1. Just another day @ the office! 

ii. A. ;) i wish...Vrouw afzetten en mag weer gaan ;)LOL 

iii. A. […] Let’s rock peeps!!!!! 

Tabel 4. Voorbeeld 4: Afkortingen  

In Facebook berichten worden afkortingen gebruikt om zuinigheid te onderstrepen. Een van 

de meest gebruikte afkortingen is LOL (‘Laughing Out Loud’ in het NL, hardop lachen). 

Deze afkorting heeft net als de smiley’s de functie om paraverbale strategieën te vervangen: 

de lach. In het geval van het woord ‘peeps, is het wel belangrijk om te vermelden dat het om 

een afgekorte variant van het woord people gaat. Verder vervangt het symbool @ in deze 

zinnen het woord at in Just another day at the office!. Deze specifieke vervanging kan als 

homofoon gekenmerkt worden, waarbij de uitspraak hetzelfde blijft terwijl de spelling 

veranderd. Homofonen kunnen ook als voorbeeld gezien worden voor de drang naar 

zuinigheid van de boodschap in de digitale wereld van sociale media.  
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SUBGROEP 1. SITUATIE 2. (SG 1 S 2)
37

  

Hieronder wordt de tweede situatie weergegeven wat subgroep 1 betreft: 

A= STARTER 

1, 2, 3, 4, 5= VOLGERS  

A. THIS WE CALL A BIRTHDAY!!!!  

5. Was je daar ook? Was echt kicke! 

A. BAM 

6. Van de zomer AAN gaan we ;) 

7. damnnnnnn 

8. Bam!  

 

In de bovenstaande discussie wordt tussen vier verschillende volgers en de starter over een 

verjaardagsfeestje geschreven. In dit geval schrijft de starter zijn bericht in hoofdletters of in 

caps Lock mode om zijn boodschap op een krachtige manier tot uitdrukking te brengen. Dit is 

een voorbeeld van paraverbale manifestatie van blijheid. De manier waarop de boodschap 

geschreven is zou inderdaad een schreeuw moeten vervangen. Dit wordt door het gebruik van 

verschillende uitroeptekens verder geaccentueerd:  

A. THIS WE CALL A BIRTHDAY!!!! 

Het bericht heeft hier een duidelijk sterk karakter die energie en positiviteit uitstraalt. Dit 

wordt mogelijk dankzij het gebruik van hoofdletters en van uitroeptekens. In deze situatie 

krijgt de starter vier verschillende reacties waarvan een van de starter zelf die op de 

commentaren van zijn vrienden reageert. In het onderstaande overzicht wordt er een 

overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken van deze situatie karakteriseren: 

onderwerp, deelnemers en specifieke eigenschappen van het taalgebruik.  

                                                                 
37

 Facebook. 19 mei 2011. <www.facebook.com>. 



Page 49 of 69 

 

1. Onderwerp: Commentaar op een video over een verjaardagsfeest van een 

beroemd personage.  

2. Deelnemers: 4, 6 Likes 

3. Taalgebruik:  

1. Herhalingen: 

i. 3. damnnnnnn 

Tabel 1. Voorbeeld 1: Herhalingen  

In deze discussie wordt gebruik gemaakt van herhalingen van letters om woorden hun 

boodschap sterk tot uitdrukking te laten brengen. Het Engelse woord damn wordt hier 

gebruikt als reactie van deelnemer 3 op poster A.  

2. Smiley’s (Wink):  

i. 5. Van de zomer AAN gaan we ;) 

Tabel 2. Voorbeeld 2: Smiley’s  

In deze reactie van deelnemer 5 op het bericht van A, is het gebruik van een wink smiley 

duidelijk weer een andere vorm van positiviteit en vriendschap tegenover de poster. De 

smiley wordt hier gebruikt als vorm van sympathie tegenover de starter om zeker te zijn dat 

het boodschap goed geïnterpreteerd wordt: ‘ik vind het leuk, jij toch ook?’.  

3. Nadruk (caps Lock, uitroeptekens): 

i. A. THIS WE CALL A BIRTHDAY!!!!  

ii. 1.Was je daar ook? Was echt kicke! 

iii. 2.Van de zomer AAN gaan we ;) 

iv. 3.Damnnnnnn 

v. 4. Bam!  

Tabel 3. Voorbeeld 3: Nadruk  
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Zoals in de voorbeelden te zien is, zijn er verschillende manieren om nadruk te leggen: door 

middel van hoofdletters (bijv. THIS WE CALL A BIRTHDAY!!!!)
38

 en eventueel in 

combinatie met het gebruik van uitroeptekens en herhalingen van eenzelfde letter (bijv. THIS 

WE CALL A BIRTHDAY!!!! en Damnnnnnn).
39

 Deze berichten laten een voorbeeld van 

convergent taalgebruik zien waarbij ook de deelnemers of de volgers als de starter talige 

elementen gebruiken die nadruk leggen. De starter schrijft een bericht in hoofdletters om 

nadruk op een bepaalde gebeurtenis te leggen.  

Een interessant verschijnsel in deze discussie is het feit dat de volgers van A hun taalgebruik 

aan die van A convergeren en aanpassen. Dit verschijnsel is bekend als Communication 

Accomodation Theory (CAT). Volgens deze theorie van Giles, vindt dit verschijnsel plaats 

op het moment dat sprekers, en in dit geval schrijvers in een ‘online community’, hun 

taalgebruik op elkaar op syntactisch en woordenschat niveau gaan conformeren (Giles & 

Coupland, 1991).
40

 De bovenstaande berichten zijn duidelijke voorbeelden van 

accommodatie omdat de deelnemers onder elkaar steeds dezelfde symbolen, smiley’s of 

vormen van code-switching gebruiken.
41
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SUBGROEP 1. SITUATIE 3. (SG 1 S 3)
42

  

Hieronder wordt de derde situatie weergegeven wat subgroep 1 betreft: 

A= STARTER 

1, 2, 3= VOLGERS  

A. Brain sessie @ Redbull, so amazing a special brain sessie room !!! 

4. Wow, vette shizzle menizzle... good luck! 

5. In de sauna? 

A. Neeeeee gekkkk 

2.Hahahaa 

6. Nice  

 

In deze dialoog worden de verschillende kenmerken van het taalgebruik apart beschreven en 

geanalyseerd. Hieronder volgt eerst de lijst waar het onderwerp en de deelnemers beschreven 

worden: 
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1. Onderwerp: De dialoog gaat over een studiecabine van Redbull  

2. Deelnemers: 3, 3 Likes 

3. Taalgebruik:  

1. Code-switching:  

A. Brain sessie @ Redbull, so amazing a special brain sessie room !!! 

2. Wow, vette shizzle menizzle... good luck! 

3. In de sauna? 

A. Neeeeee gekkkk 

2.Hahahaa 

4. Nice  

Tabel 1. Voorbeeld 1: Code-Switching  

In de hele dialoog vinden er gevallen van CS plaats. De starter schrijft in het Engels zijn 

eerste post, terwijl de volgers in het Nederlands reageren. De starter reageert op zijn beurt in 

het Nederlands op het commentaar van deelnemer 2. In de volgende tabel wordt een 

voorbeeld van gebruikte afkorting weergegeven: 

2. Afkortingen:  

A. Brain sessie @ Redbull, so amazing a special brain sessie room !!! 

Tabel 2. Voorbeeld 2: Afkortingen 

Het enig symbool dat hier gebruikt wordt is de @ om het woordje ‘at’ te vervangen in deze 

zin: A. Brain sessie @ Redbull, so amazing a special brain sessie room !!! Deze symbolen 

kunnen ook onder afkortingen ingedeeld worden en worden gebruikt om sneller te schrijven 

en ruimte te besparen.  
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In de volgende tabel wordt een voorbeeld van strategieën weergegeven die gebruikt worden 

om nadruk op bepaalde taalelementen te leggen: 

3. Nadruk:  

A. Brain sessie @ Redbull, so amazing a special brain sessie room !!! 

1. Wow, vette shizzle menizzle... good luck! 

A. Neeeeee gekkkk 

Tabel 3. Voorbeeld 3: Nadruk  

Zoals te observeren valt, wordt er een groot aantal uitroeptekens en letters herhalingen 

gebruikt om een bepaalde boodschap van nadruk te voorzien. Deze uitingen laten dus de 

verschillende gebruikte communicatiestrategieën goed zien. Het specifieke geval van de 

woorden shizzle menizzle wordt hieronder besproken:  

1. Wow, vette shizzle menizzle... good luck! 

Volgens het Urban Dictionary, betekent deze uitdrukking letterlijk ‘for sure my nigga’ oftwel 

‘for sure my nigger’.
43

  Het werd door gevangenen uitgevonden die de vervoeging ‘izzle’ 

gebruikten om niet begrepen te worden als ze via de telefoon van de gevangenis moesten 

communiceren.
44

 Daardoor kunnen wij zeggen dat het taalgebruik steeds meer gecodeerd 

wordt en kan daardoor niet door iedereen verstond worden.  
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SUBGROEP 1. SITUATIE 4. (SG 1 S 4) 
45

 

Hieronder wordt de vierde situatie weergegeven wat subgroep 1 betreft: 

A= STARTER 

1 t/m 13= VOLGERS  

A. Wish me luck... :) !!! 

14. aayyy sii..good luck.. i really dont like that thing... 

15. jeetje man je bent toch al een neger lol 

16. leuk... 2 van die witte stippen op je billetjes!  

17. uuhhhmm i saw ‘the rollercoaster’ (movie)........sinds dan durf ik niet meer in zo een 

ding!!! 

18. weekje spanje, is fijner hi hi 

19. Lekker een tosti! Ham-kaas graag, met curry. 

20. Heb je de aan/uit schakelaar kunnen vinden???? Ha ha ha 

21. Luck! 

22. Whoehahahaha, je hebt je toch iets aangetrokken van ons? Lekkere bruine benen nu 

;)? 

23. Hoezo dat dan was je niet blij met je oogverblindend lichtgevende zelf? ;o) Lol 

24. ASOTOASTER!! 

25. Haha niet verbrand? 

26. do u wanna 2 become a brownie?! Cool! ;) succes! 

In de bovenstaande discussie wordt tussen dertien verschillende deelnemers en de starter over 

een zonnebanksessie gesproken. In deze vierde situatie eindigt de starter zijn bericht ook met 

verschillende uitroeptekens om reacties van zijn vrienden op zijn berichten te stimuleren:  
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A. Wish me luck... :) !!! 

De manier waarop dit bericht geformuleerd wordt heeft ertoe geleid dat de starter een groot 

aantal reacties voor zijn post kreeg. De manier waarop hij het bericht schrijft, d.w.z. met het 

gebruik van smiley’s en drie uitroeptekens maar ook het toevoegen van een foto om het 

bericht te illustreren heeft ervoor gezorgd dat hij veel reacties op zijn bericht kreeg. 

Hieronder wordt de analyse van de verschillende berichten weergegeven: 

 

2. Onderwerp: Zonnebank  

3. Deelnemers: 13, 8 Likes 

4. Taalgebruik:  

1. Herhalingen: 

1. aayyy sii..good luck.. i really dont like that thing... 

4. uuhhhmm i saw ‘the rollercoaster’ (movie)........sinds dan durf ik niet meer in zo een 

ding!!! 

5. weekje spanje, is fijner hi hi 

7. Heb je de aan/uit schakelaar kunnen vinden???? Ha ha ha 

9. Whoehahahaha, je hebt je toch iets aangetrokken van ons? Lekkere bruine benen nu 

;)? 

Tabel 1. Voorbeeld 1: Herhalingen 

Deze vijf berichten uit tabel 1 geven verschillende voorbeelden van herhalingen van letters en 

groepen lettergrepen weer. Deze herhalingen komen hier vooral voor in gevallen wanneer 

emotionele expressies zoals lachen, nadenken of zich zorgen maken uitgedrukt moeten 

worden.  



Page 56 of 69 

 

2. Smiley’s:  

A. Wish me luck... :) !!! 

 

9. Whoehahahaha, je hebt je toch iets aangetrokken van ons? Lekkere bruine benen nu 

;)? 

 

10. Hoezo dat dan was je niet blij met je oogverblindend lichtgevende zelf? ;o) Lol 

 

13. do u wanna 2 become a brownie?! Cool! ;) succes! 

 

Tabel 2. Voorbeeld 2: Smiley’s  

In tabel 2 worden over het algemeen dezelfde soorten smiley’s gebruikt behalve het geval van 

volger 10 die in plaats van :) of ;) deze smiley variant gebruikt: ;o). In de volgende tabel, 

tabel 3, worden verschillende strategieën weergegeven die gebruikt worden om nadruk op 

specifieke taalelementen te leggen:  

3. Nadruk:  

A. Wish me luck... :) !!! 

 

3. leuk... 2 van die witte stippen op je billetjes!  

 

4. uuhhhmm i saw ‘the rollercoaster’ (movie)........sinds dan durf ik niet meer in zo een 

ding!!! 

 

7. Heb je de aan/uit schakelaar kunnen vinden???? Ha ha ha 

 

8. Luck! 

 

9. Whoehahahaha, je hebt je toch iets aangetrokken van ons? Lekkere bruine benen nu 

;)? 

11. ASOTOASTER!! 

13. do u wanna 2 become a brownie?! Cool! ;) succes! 

Tabel 3. Voorbeeld 3: Nadruk  

Alle tekens en woorden die vet gedrukt zijn geven aan in welke mate de volger zijn bericht 

nadruk wil geven. Hoe meer uitroep- of vraagtekens in een bericht, hoe meer nadruk 
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aanwezig is. In de volgende tabel, tabel 4, worden verschillende voorbeelden van de 

gebruikte afkortingen weergegeven:  

 

4. Afkortingen:  

2. jeetje man je bent toch al een neger lol 

10. Hoezo dat dan was je niet blij met je oogverblindend lichtgevende zelf? ;o) Lol 

13. do u wanna 2 become a brownie?! Cool! ;) succes! 

5. De afkortingen die in deze zinnen gebruikt worden zijn Lol/lol (Laughing Out 

Loud) en 2 (to). Deze afkortingen worden gebruikt om het taalgebruik 

verschillende en soms esthetische en praktische functies te laten vervullen zoals 

creativiteit, originaliteit, afwijking van het conventioneel taalgebruik maar ook 

het besparen van tijd en ruimte door het gebruik maken van verkorte expressies.  

6. Code-Switching:  

2. aayyy sii..good luck.. i really dont like that thing... 

4. uuhhhmm i saw ‘the rollercoaster’ (movie)........sinds dan durf ik niet meer in zo een 

ding!!! 

13. do u wanna 2 become a brownie?! Cool! ;) succes! 

Tabel 4. Voorbeeld 4: Afkortingen 

In deze drie verschillende zinnen die door drie verschillende deelnemers geschreven zijn, 

wordt er in drie talen gecodeswitcht, Nederlands, Engels en Spaans. In de eerste zin wordt er 

tussen het Engels en het Spaans geswitcht omdat de schrijver van Spaanse afkomst is. De 

andere twee spreken Nederlands en switchen die in het Engels.  

In deze vierde situatie zijn er wel elementen, zelfstandig naamwoorden die ook in de derde 

situatie voorkomen en zijn vergelijkbaar op semantisch niveau. 
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SUBGROEP  1. SITUATIE 3.  

2. Wow, vette shizzle menizzle... good luck! 

SUBGROEP  1. SITUATIE 4. 

2. jeetje man je bent toch al een neger lol 

13. do u wanna 2 become a brownie?! Cool! ;) succes! 

De bovenstaande zinnen geven aan dat er mogelijk sprake kan zijn van een insiders group 

waarbij bepaalde woorden of bepaalde grappen voor kunnen komen zonder dat iemand in de 

groep zich beledigd voelt. In een insiders group hebben de personen hechte 

vriendschapsverbanden waardoor het mogelijk is om bepaalde expressies te gebruiken. De 

personen dia aan de discussie deelnemers kennen elkaar via Facebook. 

SUBGROEP 1. SITUATIE 5. (SG 1 S 5)
46

  

Hieronder wordt de vijfde situatie weergegeven wat subgroep 1 betreft. Hier wordt over de 

voorbereiding van een dansles gesproken:  

A= STARTER 

1 t/m 3= VOLGERS  

A. Getting ready 4, Training dansklas en erna we rock Snowworld met een oldskool hip hop en 

een groovy jam step!!! be there... 

5. Is ’t les 1 vanavond @ snowworld? 

A. Yesss 

6. Leukie leukie die ouwe school style ;))  

7. Me laatste les van jou als 16jarige haihaiahaiahhaiaha 

 

In deze zijn er verschillende communicatieve strategieën goed te zien. Deze worden in de 

onderstaande analysekader weergegeven.  
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In de onderstaande tabel wordt de analyse van deze vijfde situatie weergegeven: 

Tabel 1. Voorbeelden 1, 2, 3 en 4: Herhalingen, smiley’s, afkortingen en code-switching  

In deze vijfde en laatste situatie voor de eerste subgroep zijn de verschillende elementen zoals 

herhalingen, smiley’s, afkortingen en code-switching volledig aanwezig. In de volgende 

paragrafen zullen de situatie betreffend de tweede subgroep weergegeven en geanalyseerd 

worden. Het taalgebruik in deze situaties zal vervolgens vergeleken worden met de situaties 

voor de eerste subgroep. In de volgende vijf situaties waarin subgroep 2 de hoofdrol speelt, 

wordt er een nieuwe context uitgelicht. Deze nieuwe context heeft betrekking op de 

academische wereld in het bijzonder op de bacheloropleiding film, theater en 

televisiewetenschappen. Zoals met de vorige, zullen deze situaties ook weergegeven en 

geanalyseerd worden.  

1. Onderwerp: training, dansklas     

2. Deelnemers: 3, 4 Likes 

3. Taalgebruik:  

1. Herhalingen  

A. Yesss 

3. Me laatste les van jou als 16jarige haihaiahaiahhaiaha 

2. Smiley’s 

2. Leukie leukie die ouwe school style ;))  

3. Afkortingen 

A. Getting ready 4 

1. Is ’t les 1 vanavond @ snowworld? 

4. Code-Switching 

A. Getting ready 4, Training dansklas en erna we rock Snowworld met een oldskool 

hip hop en een groovy jam step!!! be there... 
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In tegenstelling tot de situaties van de eerst subgroep waar deze zin voor zin geanalyseerd 

werden, zullen de dialogen van de tweede subgroep na hun weergave door een algemene 

analyse, beschrijving en vergelijking gevolgd worden.  

SUBGROEP 2. SITUATIE 1. (SG 2 S 1)
47

  

Hieronder wordt de eerste situatie weergegeven wat subgroep 2 betreft. Deze situaties en de 

komende vier beschrijven verschillende en formelere contexten dan die voor de eerste 

subgroep. Deze eerste situatie is een duidelijk voorbeeld van:  

A= STARTER 

1= VOLGERS  

A. Hey M.
48

! What’s up? Ook EINDELIJK klaar met de studie meid? Wat doe je nu? Geniet je 

nog een beetje van de zomer in het buitenland of heb je het naar je zin in Roffa? Ik woon nu 

ook weer in de regio en woning/werk-zoekende met mn blik op Rotterdam. Zie je vast wel weer 

bij een van de zomerfestivals! Groetjes! x L.
49

 

2. Hey L., hoe gaat ie? Met mij goed. Ik ben helaas nog niet klaar met de studie. Ik moet nog 15 

ECTS halen en dan ben ik EINDELIJK klaar :) Dus ik moet nog even doorbikkelen. Heb je ook 

een master gedaan? Ik ben lekker aan het relaxen in Roffa. Ben jij nog op vakantie geweest? 

Woon je in het centrum van R’dam of op Zuid? We komen elkaar vast weer tegen! xxx M.   

 

In deze dialoog zijn alleen maar twee personen betrokken en de verschillende berichten zijn 

langer.  
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Hieronder worden de belangrijkste kenmerken van de data weergegeven: 

1. Onderwerp: De volgende dialoog gaat over studie en zomervakantie. 

2. Deelnemers: 2, 0 Likes. 

3. Taalgebruik:  

 1. Code-switching:  A. Hey M.
50

! What’s up?  

 2. Smiley’s: 1. Ik moet nog 15 ECTS halen en dan ben ik EINDELIJK klaar :) 

 3. Nadruk: 1. Ik moet nog 15 ECTS halen en dan ben ik EINDELIJK klaar  

 4. Afkortingen: - 

Tabel 1. Voorbeelden 1, 2, 3 en 4: Code-switching, smiley’s, nadruk en afkortingen  

Het taalgebruik is vrij homogeen. Met andere woorden, het taalgebruik bevat uitsluitend 

zinnen in het Nederlands, behalve What’s up? en er is dus geen sterke aanwezigheid van 

code-switching in het Engels of in andere talen. Verder heeft het taalgebruik in deze dialoog 

een vrije formeler karakter dan het taalgebruik bij de discussies voor de eerst subgroep. Het 

gebruik van smiley’s en afkortingen is minder in vergelijking met de discussies van de eerst 

subgroep. De enige elementen die wel aanwezig zijn hebben betrekking op nadruk leggen en 

elkaar groeten. De aanwezigheid van dit laatste element kan duiden dat groeten met de letter 

x van kus, in verschillende contexten van toepassing kan zijn, zowel voor informele als de 

zomervakantie en voor formele gesprekken als een studie. Een mogelijke verklaring voor dit 

taalgebruik is de context en de afstand tussen de verschillende deelnemers van de discussie. 

Deze elementen kunnen invloed hebben op het taalgebruik van de deelnemers.  
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SUBGROEP 2. SITUATIE 2. (SG 2 S 2)
51

  

Hieronder wordt de tweede situatie weergegeven wat subgroep 2 betreft: 

A=STARTER/ 

1= VOLGERS  

A.  Hey M., Sorry voor mijn late bericht ik ben een tijdje op vakantie geweest met T. Naar 

Kroatië! Het paper is heel goed gegaan zelfs, we hadden een 9! Thanx dus voor het interview 

nog! Mocht je het leuk en interessant vinden kan ik je het paper nog wel mailen. 

Groetjes, S.  

2. Hey S., gefeliciteerd met je 9! Graag gedaan, ik vond het leuk om geïnterviewd te worden. Ik 

lees je paper graag. Je kunt hem mailen naar xxx@hotmail.com
52

. Nog een leuke vakantie 

verder! Groetjes, M.  

 

In deze discussie wordt tussen de twee deelnemers over een interview voor een studie 

gesproken.  
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Hieronder wordt een beknopte lijst weergegeven van de belangrijkste talige kenmerken 

die in de data terug te vinden zijn:  

1. Onderwerp: De volgende dialoog gaat over vakantie en studie. 

2. Deelnemers: 2, 0 Likes (de deelnemers zijn twee studiegenoten die elkaars vriendinnen 

zijn).  

3. Taalgebruik:  

 1. Code-switching:  

 A. [...] Thanx dus voor het interview nog!  

In het geval van het woord Thanx  kan er gezegd worden dat er homofonen gebruikt worden 

om sneller te schrijven (bijv. Thanx i.p.v. Thanks).  

 2. Smiley’s: -  

 3. Nadruk  

       4. Afkortingen: - 

Tabel 1. Voorbeelden 1, 2, 3 en 4: Code-switching, smiley’s, nadruk en afkortingen  

 

Deze tabel geeft goed de verschillende communicatie strategieën weer die in deze situatie 

aanwezig zijn. Hier gaat het voornamelijk om paraverbale communicatieve strategieën zoals 

het gebruik van smiley’s.  
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SUBGROEP 2. SITUATIE 3. (SG 2 S 3)
53

  

Hieronder wordt de derde situatie weergegeven wat subgroep 2 betreft: 

A= STARTER 

1= VOLGERS  

A. Heb vanmorgen mijn verstandskiezen laten trekken. Niet het leukste wat ik meegemaakt 

heb deze vakantie :)  

Een mogelijke interpretatie voor het gebruik van een vrolijke smiley bij een negatieve 

gebeurtenis zou zijn het willen verzachten of verlichten van wat de SUBGROEP heeft 

meegemaakt.  

2. Aah meid, veel beterschap! Heb ze ook alle 4 laten trekken en het was inderdaad geen 

pretje. 

De tweede SUBGROEP heeft de boodschap correct geïnterpreteerd omdat ze zelf die 

ervaring heeft meegemaakt en weet dus dat het om een negatieve gebeurtenis gaat en 

negeert ze daarom de smiley.  

A. Thanks!  

In deze discussie wordt over gezondheidsproblemen gesproken en de deelnemers aan de 

discussie proberen elkaar te steunen.  

Hieronder worden de discussie en de verschillende communicatieve strategieën weergegeven:  

 

1. Onderwerp: Deze dialoog gaat over gezondheid. 

2. Deelnemers: 2, 0 Likes. 

3. Taalgebruik:  

 1. Code-switching: A. Thanks!  

B.  2. Smiley’s:  A. Niet het leukste wat ik meegemaakt heb deze vakantie :)  

      3. Nadruk: - 

4. Afkortingen: Weglating van SUBGROEPlijk voornaamwoord met het werkwoord 

hebben (Heb ipv. Ik heb).  

A. Heb vanmorgen mijn verstandskiezen laten trekken. 

1. Heb ze ook alle 4 laten trekken en het was inderdaad geen pretje. 
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Tabel 1. Voorbeelden 1, 2, 3 en 4: Code-switching, smiley’s, nadruk en afkortingen  

De bovenstaande tabel geeft goed weer wat de verschillende communicatie strategieën zijn 

die deze discussie kenmerken.  

SUBGROEP 2. SITUATIE 4. (SG 2 S 4)
54

  

Hieronder wordt de vierde situatie weergegeven wat subgroep 2 betreft: 

A= STARTER 

1= VOLGERS  

A. heey M., ja gaat goed hoor en met jou? ja klopt :) dankjewel! Xx 

2. Hey B., met mij gaat het ook goed. Hoe gaat het met je moeder? Ik heb gehoord dat je 

directiesecretaresse wilt worden. Waar ga je nu studeren? We moeten snel weer een 

keertje afspreken, kunnen we lekker bijkletsen :) xxx 

B. met mams gaat het goed, en met de joune? ja klopt! ik ga naar albeda weena. we moeten 

zeker weer een keer afspreken Dikke kus 

2. Met mijn moeder gaat het ook goed. Je komt naar Rotterdam, leuk :) Ja, we spreken snel af. Dikke 

kus 

In deze discussie praten de deelnemers over alledaagse bezigheden en proberen om met 

elkaar een afspraak te maken.  

 

Na de weergave van de oorspronkelijke dialoog, hier volgt de preciezere dataselectie: 

 

1. Onderwerp: (algemene vragen). 

2. Deelnemers: 2, 0 Likes. 

3. Taalgebruik:  

 1. Code-switching: -  

 2. Smiley’s:  

A. heey M., ja gaat goed hoor en met jou? ja klopt :) 

1. [...] We moeten snel weer een keertje afspreken, kunnen we lekker bijkletsen :) xxx 

1. Met mijn moeder gaat het ook goed. Je komt naar Rotterdam, leuk :) 

 3. Nadruk: - 

 4. Afkortingen: - 

Tabel 1. Voorbeelden 1, 2, 3 en 4: Code-switching, smiley’s, nadruk en afkortingen  

In deze tabel is wel te zien dat de eest gebruikte strategie een paraverbale communicatieve 

functie heeft. De meest gebruikte tekens wat deze discussie betreft zijn smiley’s.  
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SUBGROEP 2. SITUATIE 5. (SG 2 S 5)
55

   

Hieronder wordt de vijfde situatie weergegeven wat subgroep 2 betreft: 

A= STARTER 

1= VOLGERS  

A. Straks naar Pathe de Kuip om een filmpje te pakken. 

1.  'tree of life' is schitterend 

2. Leukleuk! Ga ik ook altijd heen ;) 

A. Tree of Life lijkt mij heel mooi. Ik ga hem snel zien. 

A. @ E.. Kunnen we een keer samen gaan, lijkt me leuk:) 

2. Jaa gaan we doen!!! Als er een leuke film is, let me know! Xx 

A. Super!!! Ik laat het je weten. Tot snel! xx 

In de onderstaande tabel worden de verschillende onderdelen van de discussie in categorieën 

ingedeeld en vervolgend geanalyseerd.  

1. Onderwerp: Deze dialoog gaat over film kijken in de bioscoop.  

2. Deelnemers: 3, 0 Likes.  

3. Taalgebruik:  

 1. Code-switching:  

2. Jaa gaan we doen!!! Als er een leuke film is, let me know! Xx 

 2. Smiley’s (vetgedrukt in de oorspronkelijke versie) 

 3. Nadruk (met herhalingen):  

2. Leukleuk! Ga ik ook altijd heen ;) 

2. Jaa gaan we doen!!! Als er een leuke film is, let me know! Xx 

A. Super!!! Ik laat het je weten. Tot snel! xx 

 4. Afkortingen (onderstreept in de oorspronkelijke versie) 

Tabel 1. Voorbeelden 1, 2, 3 en 4: Code-switching, smiley’s, nadruk en afkortingen 
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In de bovenstaande tabel is goed te zien wat de verschillende communicatieve strategieën zijn 

die in deze discussie gebruikt worden.  

SUBGROEP 2 SITUATIE 5(VERVOLG)  

 

A. Hey E., op 17 augustus is de Ladies Night van Crazy, Stupid Love (met onder andere 

Julianne Moore). Lijkt het je leuk om daar naar toe te gaan? xx 

A. Het is nog een beetje ver weg :), maar de kaarten zijn meestal snel uitverkocht. 

2. Oooh wat een superleuk idee, maar ik zit dan in Londen. Wat jammer dat dat precies 

samenvalt! Miss kunnen we die week erna wel n filmpje pakken (dan ben ik weer terug) 

alleen zal t dan geen ladies night zijn. Maar miss kunnen we dan een volgende ladies night 

ook nog n keertje gaan? Lijkt me iig erg leuk! Vermaak je je een beetje met al die vrije tijd?;) 

Tot snel! Xx 

A. Leuk dat je naar Londen gaat, topstad! Hoe lang ga je? We kunnen inderdaad een andere 

film pakken, lijkt me gezellig :) Ladies Night wordt meerdere keren per jaar georganiseerd, 

dus das geen probleem. De vele vrije tijd doet me goed: ik voel me erg uitgerust :) Heb jij tot 

nu toe een leuke vakantie? Tot snel! xxx 

2. 5 dagen;) Zullen we anders die week erop een filmpje pakken dan? als je dan crazy stupid 

love nog niet gezien hebt kan die als nog en anders moeten we ff n andere kiezen. Zou je miss 

24 augustus kunnen ofzo? Fijn dat je uitgerust bent! Vakantie doet wonderen! Mijn vakantie 

is ook heerlijk! Xx 

A. Ja, ik kan wel op 24 augustus. Crazy, Stupid Love draait dan nog niet: Ladies Night is een 

soort voorpremiere van een film die pas veel later gaat draaien. We kunnen wel een andere 

film pakken. Er gaat heel veel leuks in premiere :) Daar kunnen we later nog precieze 

afspraken over maken. Heb jij mijn mobiele nummer nog? Alvast veel plezier in Londen! 

Xxx 

2. Okido, doen we de 24e:), Staat genoteerd! O ja je hebt gelijk dat ie dan nog niet draait. 

Moeten we maar ff n andere leuke kiezen! Welke gaat er in premiere die je leuk lijkt? Jaa ik 

heb je nummer nog, dus gaat helemaal goedkomen;) Gezellig! xxx! 
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A. Ik heb effe gekeken welke films er draaien. Misschien kunnen we naar Rise of the Planet 

of the Apes met James Franco? Tot snel! Xxx 

2. sorry btje late reactie;) Maare zag n voorstukje van rise of the planet of the Apes maar dat 

bleek wel erg science fiction te zijn. Daar ben ik eerlijk gezegd niet zo fan van:P Vind je dat 

erg?;) Heb verder ook nog ff gekeken en larry crowne en monte carlo leken me allebei ook 

wel leuk. Wat vind je van 1 van die 2? xxx 

A. Nee, dat vind ik niet erg ;) Monte Carlo lijkt mij ook leuk. Larry Crowne heb ik al gezien. 

Dat is zeker een leuke film die je nog gezien moet hebben voordat ie niet meer draait. Wordt 

het dus Monte Carlo? Xxx 

2. Monte Carlo is prima:) Aangezien het ov van de kuip naar mn huis heel slecht is zou het 

voor mij wel handig zijn om ergens in de middag de film te pakken. Komt dat bij jou uit? 

Moeten we ff kijken welke tijden hij draait als de nieuwe filmweek bekend is. Heb er zin in;) 

xxx 

2. O ja trouwens, de inschrijving van parnassos begint weer op 22 augustus. Ga je nog voor 

soulkoor 2? 

A. Een middag voorstelling is prima. Is de verbinding met Pathe Schouwburgplein beter? 

Anders kunnen we Monte Carlo daar kijken i.p.v bij Pathe de Kuip. Dan kijken we effe 

wanneer hij volgende week draait. Ik heb er ook veel zin in! Ben je al helemaal klaar voor 

Londen? Tot volgende week! Xxx 

A. Ja, ik ga me inschrijven voor Soulkoor 2. Jij ook? Misschien doe ik ook gitaar 1. 

2. Schouwburgplein is idd wel makkelijker met ov, maar miss wel minder relaxed. Overdag 

kan ik anders wel naar de kuip komen hoor als je dat fijner vind:) T probleem met ov is 

vooral in de avond;) Enne ik ga me morgen ook inschrijven voor soulkoor:) xx 

A. Hey E., ik heb even gekeken hoe laat Monte Carlo draait. Bij Pathe Schouwburgplein 

draait ie om 16.15 en 18.45. En bij Pathe de Kuip om 13.15, 17.50 en 20.15. Wat komt jou 

beter uit? Ik vind het helemaal geen probleem om naar het Schouwburgplein te komen :) Dus 

laat maar weten wat je beter vindt. Heb je je al ingeschreven voor soulkoor 2? Ik ga er zo aan 

beginnen. Tot woensdag! xxx 
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2. Jaa ik heb me ingeschreven:) Leuk dat jij ook weer gaat! Om 13.15 kan ik wel gewoon 

naar de Kuip (zit wel relaxter:P) dus als jij dat ook fijn vindt kunnen we dat doen. Zullen we 

anders half 1 afspreken voor de deur van de bios? Kunnen we gewoon rustig aan doen:) Laat 

maar weten of je dat uitkomt! Tot woensdag!!! xxx 

A. 13.15 bij Pathe de Kuip is prima. Dan zie ik je daar om half 1. Tot woensdag! Xxx 

 


