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Samenvatting
Er is al veel onderzoek gedaan naar jongerentaal in grote steden waarbij is gekeken naar het gebruik
van elementen uit immigrantentalen. In dit onderzoek staat juist de taal van vmbo-jongeren in de
leeftijdscategorie 14-17 in een plattelandsregio in het noordwesten van Noord-Brabant centraal. Het
gaat hierbij om de vraag of er elementen uit immigrantentalen en het Engels te vinden zijn in hun
taal en zo ja, in hoeverre deze elementen voorkomen en wat de sociale betekenis hiervan is. Onder
die elementen wordt het volgende verstaan: woorden uit immigrantentalen en het Engels, maar ook
elementen die in jongerentalen voorkomen, maar doen denken aan tweedetaalleerders van het
Nederlands. (Bijvoorbeeld de boek in plaats van het boek). Daarnaast is gekeken of er een verschil is
tussen jongens en meisjes in het gebruik van de elementen en in de sociale betekenis en of het
Brabants dialect ook een rol speelt bij het gebruik van de elementen uit immigrantentalen en het
Engels.
Ter uitvoering van dit onderzoek is gebruikt gemaakt van een online-enquête die is ingevuld door 64
proefpersonen en van 13 opnames van spontane gesprekken die zijn geanalyseerd. In de enquête
komen twee onderwerpen aan bod: buitenlandse woorden en het Marokkaans accent. Er is gevraagd
naar het gebruik hiervan en er is ingegaan op de sociale betekenis van dit gebruik. In de analyses is
niet alleen naar de woorden uit immigrantentalen en het Engels en kenmerken van het Marokkaans
accent gekeken, maar ook naar elementen die voorkomen bij tweedetaalleerders en kenmerken van
het Brabants dialect.
Uit de resultaten blijkt dat er onder de vmbo-jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 in de
onderzoeksregio sprake is van elementen uit immigrantentalen en het Engels. Wat betreft het
gebruik van buitenlandse woorden zijn dit vooral Engelse woorden. Er zijn buitenlandse woorden die
vooral door meisjes worden gebruikt en buitenlandse woorden die vooral door jongens worden
gebruikt. De belangrijkste redenen voor het gebruik hiervan is omdat de jongeren het leuk en grappig
vinden en omdat ze gewend zijn geraakt aan bepaalde woorden. Bij meisjes speelt de reden leuk en
grappig een grotere rol dan bij jongens. Bij jongens speelt stoer doen ook een grote rol. Een
Marokkaans accent komt minimaal voor en wordt voornamelijk door jongens gebruikt met als reden
om Marokkanen belachelijk te maken. Daarnaast komen er bij de jongeren drie verschijnselen voor
die ook bij tweedetaalleerders voorkomen: doe als overbodig hulpwerkwoord, het-woorden als dewoorden behandelen en het weglaten van lidwoorden. Het Brabants dialect speelt bij de meeste
jongeren een rol naast het gebruik van elementen uit immigrantentalen en het Engels.
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Voorwoord
Ik ben opgegroeid op het platteland in het noordwesten van Noord-Brabant tussen de weilanden en
de koeien, een regio met over het algemeen weinig allochtonen en grotere steden liggen zo’n 35
kilometer verderop (Breda en Utrecht). Zo ongeveer anderhalf jaar geleden viel me op dat mijn
broertje – nu 16- heel erg vaak fouten maakte met de- en het-woorden. Zo zei hij voorbeeld ‘Toen
liep ik over de wandelpad’. Ik verbeterde hem dan ‘Nee, het is hét wandelpad’, wat me niet in dank
werd afgenomen. Hij gebruikte zulke constructies steeds vaker en toen ik er meer op ging letten,
merkte ik het soms ook op bij zijn vrienden. In de supermarkt in het dorp (Almkerk) waar ik woon,
hoorde ik een jongen een keer tegen een andere jongen zeggen: ‘Ja, je weet zzelluf togg’ wat ik
assosieerde met een Marokkaan. En ook bij mijn broertje hoorde ik steeds vaker opvallende dingen.
Toen hij aan het bellen was hoorde ik hem tegen iemand zeggen: ‘Yow bro, vanavond fissa of niet?’
Als ik in Rotterdam of in Utrecht ben dan kijk ik helemaal nergens vreemd van op, maar in zo’n regio
die niet naast een grote stad ligt vond ik het toch een beetje gek. Het hoorde voor mijn gevoel meer
bij een grote stad.
Ik begon mij steeds meer af te vragen of dit voor meer jongeren het geval was en waarom ze soms
‘anders’ praatte. Toen ik mijn broertje hier een keer naar vroeg, wilde hij er geen antwoord op
geven. Ik heb het er toen maar bij gelaten. Bij het vak Nederland meertalenland was één van de
onderwerpen die aan bod kwam ‘jongerentaal’. Vanaf dat moment ben ik er weer meer mee bezig
gaan houden en ik was eigenlijk toch wel benieuwd hoe het nu zat in mijn eigen woongebied.
Daarom was ik erg blij dat ik mijn bacheloreindwerkstuk over dit onderwerp kon doen. Nu kon ik
eindelijk eens kijken hoe het nou eigenlijk zat in de regio waar ik zelf woon.
Tot slot wil ik in dit voorwoord nog enkele mensen bedanken. Allereerst mijn begeleidster Jacomine
Nortier. Zij heeft mij goed geholpen met het schrijven van mijn eindwerkstuk door zinvolle feedback
en literatuuradviezen te geven. Het was ook erg fijn dat ze altijd snel terugmailde met antwoord op
mijn vragen. Daarnaast wil ik de jongeren bedanken die enthousiast hebben meegewerkt aan mijn
onderzoek.

4

1.Inleiding
‘Hé swa, fa waka?’
‘Wazzuuup? Chille pattas heb je aan.’
‘Thanks, bro. Hoe was fissa?’
‘Yow, die fissa was onmin lauw!’
Wie dit gesprek tussen jongeren hoort, denkt meteen aan een stad als Amsterdam of Rotterdam. Dat
is ook logisch, omdat straattaal, zoals dit genoemd wordt en waarin behalve het Amerikaans/het
Engels veel elementen uit immigrantentalen te vinden zijn, geassocieerd wordt met grote steden
waar relatief veel allochtone1 jongeren wonen. In steden wonen mensen namelijk dicht bij elkaar en
komen leden van verschillende etnische groepen met elkaar in contact (Dorleijn & Nortier, 2011).
Daarnaast is in de steden ruim vijftig procent van de schoolgaande jeugd allochtoon (Dorleijn &
Nortier, 2007). Buiten de steden wonen beduidend minder allochtonen dan bijvoorbeeld in Utrecht,
Rotterdam of Amsterdam. Daardoor is er in vergelijking met steden veel minder beïnvloeding van en
door allochtone jongeren buiten de steden te vinden. Deze reden verklaart waarom het meeste
onderzoek door taalkundigen naar elementen uit immigrantentalen in jongerentaal is uitgevoerd in
steden. Het gaat hierbij niet alleen om onderzoek naar woorden uit immigrantentalen, maar
bijvoorbeeld ook over het voorkomen van een Marokkaans accent onder niet-Marokkaanse
jongeren.
Daniels (2006) stelt dat als er een woordenlijst met straattaalwoorden aan de jongeren in Peel
(Noord-Brabant), zijn geboorteplaats, wordt voorgelegd die jongeren echt niet weten waar je het
over hebt. Swanenberg (2011, 2012) daarentegen laat middels een onderzoek zien dat er buiten
steden behalve het Engels ook elementen uit immigrantentalen in jongerentaal kunnen voorkomen,
hoewel het Engels een grotere rol speelt. Dit gebeurt in combinatie met het gebruik van het dialect.
Swanenberg wijst op het voorkomen van buitenlandse woorden (Marokkaanse, Surinaamse en
Engelse woorden) en grammaticale opvallendheden die ook in straattaal zijn te vinden. Het gaat
daarbij om het weglaten van de lidwoorden en zinnen met een vorm van doen als overbodig
hulpwerkwoord. Toch werden de elementen uit immigrantentalen in Swanenbergs onderzoek
voornamelijk gebruikt in vriendengroepen waarin een allochtoon zat.
Moet er nu geconcludeerd worden dat er buiten steden zelden elementen uit immigrantalen
voorkomen? Of dat die invloeden in niet-stedelijke gebieden hooguit te vinden zijn in taalgebruik van
jongeren die deel uitmaken van een vriendengroepen met (een) allochtone jongere(n)?
Toch kunnen deze conclusies niet zomaar getrokken worden, aangezien er behalve de onderzoeken
van Swanenberg geen andere onderzoeken zijn gedaan naar het voorkomen van elemententen uit
immigrantentalen onder jongeren die niet in stedelijke gebieden wonen, terwijl ook steeds vaker
niet-stedelijke regio’s deel gaan uitmaken van de globalisering (Swanenberg, 2012). Daarom is het
van belang om ook naar zulke regio’s te kijken.
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In dit onderzoek worden de definities van de termen allochtoon en autochtoon gebruikt, zoals het CBS deze
gebruikt. Het CBS rekent personen tot de allochtonen als ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste
generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie). Onder een autochtoon verstaat
het CBS een persoon waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het geboorteland van de
persoon zelf.
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In dit onderzoek zal dan ook bekeken worden in hoeverre er sprake is van elementen uit
immigrantentalen en het Engels in het taalgebruik onder jongeren in een niet-stedelijk gebied, een
plattelandsregio. Het gaat daarbij specifiek om vmbo-jongeren.
Hoofdstuk 2 bevat het theoretisch kader. Hierin wordt een overzicht gegeven van de onderzoeken
die zijn gedaan naar het Engels en elementen uit immigrantalen in de jongerentaal, zoals straattaal
en het gebruik van het Marokkaans accent onder jongeren. In hoofdstuk 3 worden de
onderzoeksvragen en hypothesen uiteengezet, gevolgd door een beschrijving van de methode en het
materiaal in hoofstuk 4. In hoofdstuk 5 worden vervolgens de resultaten beschreven. Daarna wordt
er in hoofdstuk 6 gekeken welke hypothesen verworpen kunnen worden en welke niet. In hoofdstuk
7 wordt een conclusie gegeven van de gevonden resultaten. In hoofdstuk 8 volgt nog een discussie
waarin kanttekeningen bij dit onderzoek geplaats zullen worden en aanbevelingen worden gegeven
voor vervolgonderzoek.

2.Theoretisch kader
Hieronder worden verschillende zaken besproken wat betreft de elementen uit immigrantentalen en
het Engels in jongerentaal. In 2.1 zal er ingegaan worden op straattaal, waarbij besproken wordt wat
straattaal is, wie straattaal spreken en wanneer en waarom straattaal gesproken wordt. In 2.2 wordt
de invloed van het Engels in jongerentaal besproken, gevolgd door het Marokaans accent in 2.3, dat
door sommige jongeren wordt gebruikt in hun taal, waarbij in wordt gegaan op waarom jongeren dit
gebruiken en wat de kenmerken zijn van een Marokkaans accent. Paragraaf 2.4 gaat in op het
nieuwe Brabants waarbij steeds meer sprake is het spreken van een regionaal dialect gecombineerd
met elementen uit immigrantentalen en het Engels. Het laatste stuk 2.5 sluit af met begrippen die
worden toegelicht en die van belang (kunnen) zijn bij het analyseren van de resultaten.

2.1 Straattaal
2.1.1 Wat is straattaal?
De term straattaal wordt door taalkundigen gebruikt om het nieuwe Nederlands aan te duiden dat
vanaf de eind jaren negentig door jongeren wordt gebruikt. De term verwijst naar een mengtaal met
Nederlands als basis. (Appel, 1999). Het Nederlands wordt bij straattaal gecombineerd met het
Engels en migrantentalen zoals Turks, Marokkaans-Arabisch, Berber, Surinaams en Papiamento (zie
onder andere Appel 1999, Nortier 2000, Cornips & De Rooij 2003). Toch zijn er ook taalkundigen die
kanttekeningen plaatsen bij de term. Dat wat straattaal genoemd wordt, is namelijk niet af te
bakenen (Cornips et al., 2014).
Het begrip is ontstaan toen er aan het einde van de jaren negentig een artikel verscheen in Het
Parool over een vorm van het Nederlnds in Amsterdam met lexicale invloeden van andere talen,
zoals het Surinaams en de Amerikaanse slang, en die door jongeren in groepen met verschillende
etnische samenstelling werd gesproken. In de media werd aandacht besteed aan de publicatie en er
werd zorg uitgesproken over de gesignaleerde variëteit. Leerkrachten spraken over een teloorgang
van de Nederlandse taal. ‘Smurfentaal’, zo werd het genoemd, vanwege het betrekkelijk beperkte
Nederlands van tweedetaalverwervers. Die hebben vaak een geringe woordenschat en daarom
duiden ze veel aan met ‘dinge(n)s’, ‘dingesen’ en dergelijke, wat vergelijkbaar is met het taalgebruik
van de kleine blauwe stripfiguurtjes met witte mutsen die voor veel werkwoorden het woord
smurfen gebruiken (‘Ik smurf me een ongeluk’). De taalwetenschapper René Appel vond de term
smurfentaal denigrerend, omdat het aangeeft dat de gebruikers van straattaal geen woordenschat
zouden bezitten (Appel, 1999) terwijl ze juist enorm creatief met taal waren . Omdat de jongeren
waar Appel mee sprak hun taal als straattaal aanduidden, nam hij deze term over.
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Appel was de eerste die in Nederland onderzoek deed naar straattaal, omdat er rond het einde van
de twintigste eeuw nog geen onderzoek naar vormen van het Nederlands waarin migrantentalen
geïntegreerd zitten in Nederland was uitgevoerd. Tot dusver was er alleen nog onderzoek gedaan
naar codewisseling of codemixing, zoals dat voorkomt bij tweedetaalverwervers: in Nederland
wonende Turken bijvoorbeeld die Nederlands en Turks vermengen (Appel, 1999).
Het onderzoek dat Appel verrichtte was vooral naar het gebruik van straattaal onder Amsterdamse
jongeren en het werd uitgevoerd door middel van enquêtes. Uit zijn onderzoeken uit 1999 en 2004
bleek dat het Surinaams de belangrijkste bron was voor de straattaalwoorden. Ook Daniels (2006)
stelt dat het Surinaams de belangrijkste taal is voor straattaalwoorden.
Appel stelde uit zijn onderzoek in 1999 de volgende top tien straattaalwoorden samen:
1. doekoe (geld)
2. loesoe (weg)
3. chick(ie) (meisje)
4. osso (huis)
5. afoe (stukje, trekje)
6. faja (erg, vies)
7. fittie (gevecht, vechten)
8. kill (jongen)
9. fatoe (grapje)
10. scott(en) (vernederen)
Dat in straattaal veel Surinaamse woorden voorkomen, is niet zonder reden (Appel, 1999). Er zijn
verschillende factoren die daarbij een rol spelen. Ten eerste is dat een culturele factor. Daarbij gaat
het om culturele stijlkenmerken. Surinaamse jongeren lopen vaak voor op gebieden als kleding,
muziek en daardoor kunnen ze ook op andere terreinen de toon zetten. Ten tweede is er een
linguïstische factor. Deze betreft het fonetisch aspect. Veel Surinaamse woorden bestaan uit de
volgende volgorde: medeklinker-klinker-medeklinker-klinker. De twee meest gebruikte straattaal
doekoe en loesoe zijn ook zo opgebouwd. Het lijkt erop dat jongeren een voorkeur hebben voor deze
opbouw, omdat het lekker ‘bekt’. Daarnaast speelt ook het feit dat in Amsterdam, waar Appels
onderzoek is uitgevoerd, veel Surinamers wonen een rol bij het veel voorkomen van Surinaamse
woorden (Appel, 1999).
Straattaal is een vorm van jongerentaal,maar dan een multiculturele variant van jongerentaal (zie
onder andere Appel 1999, Daniels 2006, Nortier 2001, Cornips & De Rooij 2003). Hoppenbrouwers
(1989, 1991) deed al eerder onderzoek naar jongerentaal, maar dan alleen naar de rol van het Engels
en de manier waarop met Nederlandse woorden wordt ‘gespeeld’ door jongeren zonder invloed van
immigrantentalen. Zo gebruiken jongeren volgens Hoppenbrouwers (1991) afkortingen (zoals merrie
voor Mercedes, baco voor Bacardi-Cola en aso voor asociaal), neologismen op basis van bestaande
woorden (zoals softie, voor iemand die ‘soft’ is, sippie voor iemand die sip is en brillo voor iemand die
een bril draagt), neologismen die gevormd worden door bestaande woorden te combineren met
uitdrukkingen (zoals een vette bek halen, op de bek gaan) en werkwoorden die gebaseerd zijn op
basis van zelfstandige naamwoorden (zoals eikelen en muren). De meeste woorden zijn Nederlandse
woorden die net even wat anders zijn dan het Standaardnederlands. Daarnaast speelt ook het Engels
een rol, bijvoorbeeld het woord softie dat van het Engelse woord soft komt. Bij straattaal gaat het
veel meer om het gebruiken van verschillende woorden uit verschillende talen.
Naast lexicale elementen spelen ook grammaticale en fonologische elementen een rol bij straattaal.
Wat betreft de grammatica passen sommige straattaalsprekers bepaalde regels van de Nederlandse
grammatica niet toe (Cornips & De Rooij, 2003). Ten eerste is dat het onderscheid tussen dewoorden en het-woorden. Dit onderscheid lijkt bij straattaalsprekers te verdwijnen: het-woorden
7

worden de-woorden. Zo wordt het boek, de boek en het huis, de huis. Met andere woorden:
onzijdige zelfstandige naamwoorden, zoals boek krijgen niet langer het bepaald lidwoord het, maar
de. Dat betekent dat de aanwijzende voornaamwoorden die en deze die aan de-woorden voorafgaan
in de plaats komen van dit en dat die voorafgaan bij het-woorden. Dat meisje (het-woord) wordt dan
die meisje, terwijl volgens de norm meisje een het-woord is en dus moet er verwezen worden met
dat. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld deze bandje in plaats van dat bandje. Ten tweede krijgt het
attributief gebruikte adjectief mooi een verbuigings-e als het vooraf wordt gegaan door het
onbepaald lidwoord een: een mooie fiets. Volgens de norm van de standaardtaal krijgen alleen dewoorden in dezelfde context een verbuigings-e: de mooie fiets.
Deze grammaticale verschijnselen zijn tevens vormen van het Nederlands die populair geworden zijn
en doen denken aan tweedetaalleerders van het Nederlands en die gebruikt worden om een
etnische identiteit uit te drukken. Zo kunnen sprekers met een niet-Nederlandse etniciteit als groep
een eigen herkenbare variëteit van het Nederlands ontwikkelen (El-Aissati et al., 2005).
Cornips en De Rooij (2003) merken op dat deze grammaticale verschijnselen niet meer alleen
voorkomen bij straattaal, maar ook voorkomen bij andere variëteiten van het Nederlands die
gesproken worden onder jongeren, zowel onder allochtone als onder autochtone jongeren. Deze
manier van spreken geeft volgens hen een goede indicatie van hoe het toekomstig Nederlands eruit
komt te zien. De auteurs merken op dat het voorkomen van de grammaticale verschijnselen niet is te
wijten aan het gebrekkig spreken van het Nederlands, omdat het vaak moedertaalsprekers van het
Nederlands zijn bij wie de verschijnselen gevonden worden. Het voorkomen van de zojuist genoemde
grammaticale verschijnselen is een gevolg van een meertalige contactsituatie waarin een
ondoorzichtige grammaticale regel vereenvoudigd wordt.
Dat constructies als een mooie huis en de boek in de toekomst zullen toenemen, heeft te maken met
twee zaken (Dibbits, Hoving & Schrover, 2005). Ten eerste met het feit dat bij tweedetaalverwervers de twee grammaticale verschijnselen laat of helemaal niet verworven worden en ten
tweede met het idee dat ook moedertaalsprekers van het Nederlands de twee grammaticale
verschijnselen steeds vaker zullen gebruiken. Daarnaast spelen ook straattaalsprekers een rol in deze
ontwikkeling. Zij zorgen niet alleen voor de introductie van nieuwe woorden, maar ook voor
specifieke grammaticale veranderingen in het Nederlands. Wat verder een rol speelt, is dat het
verdwijnen van het onderscheid tussen de- en het-woorden te maken heeft met de ontwikkeling van
de Nederlandse taal (Cornips & De Rooij 2003 en Kolkman 2011). Het Oud-Engels had bijvoorbeeld
eerst drie geslachten en het Modern-Engels kent er nog maar één (Cornips & De Rooij, 2003).
Taalkundige Hans Bennis vindt het dan ook niet meer dan normaal dat het onderscheid gaat
verdwijnen (Kolkman, 2011). Een paar honderd jaar geleden had het Nederlands een systeem met
naamvallen en bijvoeglijke naamwoorden die werden verbogen volgens het geslacht van het
zelfstandig naamwoord. Dat systeem is nu vrijwel verdwenen. Een taalgebruiker van het Nederlands
moet voor ieder woord apart leren of het onzijdig is of niet. Het huis wel, de woning niet. Het
onderscheid tussen onzijdige en niet-onzijdige woorden is volgens Bennis tegenwoordig totaal
onzinning. Alle Germaanse talen zitten volgens Bennis in een proces waardoor het
geslachtsonderscheid langzaam verdwijnt. In het Duits is die ontwikkeling nog nauwelijks begonnen,
maar het Nederlands maakt al geen onderscheid meer tussen mannelijke en vrouwelijke zelfstandige
naamwoorden. Het Afrikaans en het Engels hebben al helemaal geen onzijdig lidwoord meer.
Daarnaast is er volgens Bennis ook een relatie tussen hoeveel mensen een taal als tweede taal leren
en de afname van bepaalde taalelementen, zoals geslachtskenmerken. Met andere woorden: het feit
dat niet moedertaalsprekers hun lidwoorden niet goed leren speelt hoogstwaarschijnlijk ook mee in
het verdwijnen van het lidwoord het.
Toch zijn niet alle taalkundigen het er mee eens dat het niet maken van onderscheid tussen dewoorden en het-woorden de toekomst van het Nederlands wordt (Dibbits, Hoving & Schrover, 2005).
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Het consequente gebruik van de als lidwoord en bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op een e
wijken zo herkenbaar af van het Standaardnederlands, dat het volgens die taalkundigen voorlopig
geen deel uit zal gaan maken van het toekomstige Standaardnederlands. Als argumenten voor deze
stelling wijzen de taalkundigen erop dat in grote steden weliswaar meer dan de helft van de
scholieren een niet-Nederlandse achtergrond heeft, maar dat ze tegelijkertijd vaak wel in Nederland
zijn geboren en van jongs af aan vertrouwd zijn met het Nederlands. De genoemde linguïstische
verschijnselen hebben ‘covert prestige’, maar het ‘correct’ Nederlands heeft ‘overt prestige’.
Uiteindelijk zal de toekomstig van de taalveranderingen afhangen van de vraag hoeveel jongeren de
grammaticale bijzonderheden overnemen en of ook de autochtone jongeren die zich veel begeven in
een omgeving waar straattaal gesproken wordt dat ook zullen doen (Nortier, Conradie &
Dibbits,2005). Het voorkomen van de besproken grammaticale verschijnselen is geen bewuste
manipulatie (Cornips, 2004).
Er is nog een derde opvallendheid wat betreft de grammatica die in straattaal voorkomt. Net als in
het Surinaams-Nederlands wordt in straattaal veel gebruik gemaakt van het hulpwerkwoord gaan
(Cornips, 2004). Het werkwoord gaan mag dan gecombineerd worden met een infinitief als het geen
intentionaliteit van de spreker uitdrukt, zoals horen en blijven, zoals in Als je hier langs loopt en je
hoort Surinaamse muziek dan weet je al in de Oranjeboomstraat ga je het niet horen. Ook een vorm
van het werkwoord doen wordt in het Surinaams-Nederlands vaak als een overbodig hulpwerkwoord
gebruikt, zoals in: Doe haar slaan. Het gebruik van een vorm van doen als overbodig hulpwerkwoord
komt ook voor bij tweedetaalleerders van het Nederlands (Swanenberg, 2011).
Een vierde opvallendheid is het weglaten van lidwoorden , zoals in Hoezo hij gaat even naar
bacadjarie (‘achtertuin’) of het voorkomen van nul-lidwoorden, zoals in Als je me afoe (‘stukje’)
geeft… (Cornips, 2004).
Het weglaten van lidwoorden is een kenmerk van onvolledige verwerving van het Nederlands als
tweede taal door immigranten (Swanenberg, 2011). Opvallend is dat deze woorden en uitingen niet
alleen gebruikt worden door kinderen van allochtone ouders, maar ook door kinderen van
Nederlandse ouders. Het weglaten van lidwoorden behoort inmiddels niet enkel meer tot de
jongerentaal in de grote stad, maar ook tot de jongerentaal van het platteland.
2.1.2 Wie spreken er straattaal?
Straattaal wordt vaak bestempeld als allochtoons Nederlands, wat verwijst naar de gebrekkige kennis
van het Nederlands van eerste generatie migranten (Cornips & De Rooij, 2003). Er wordt dus vaak
gedacht dat straattaal alleen maar wordt gesproken door jongeren die niet anders kunnen.
Volgens de jongeren in het onderzoek van Appel uit 1999 is het echter onmogelijk om straattaal te
spreken, wanneer het Nederlands, de basistaal, onvoldoende beheerst wordt. Alleen jongeren met
voldoende kennis van het Nederlands kunnen volgens Appels respondenten creatief met taal aan de
slag. De jongeren zien straattaal dan ook als een verrijking van het Nederlands en geven aan te
kunnen schakelen tussen Standaardnederlands en straattaal. Tevens blijkt uit Appels onderzoek uit
2004 dat een slechte beheersing van de Nederlandse taal bij allochtone jongeren niet samenhangt
met het gebruik van straattaal.
Leonie Cornips en Vincent de Rooij (2003) kwamen een jaar eerder tot dezelfde conclusie. Zij stelden
dat jongeren straattaalwoorden niet gebruiken, omdat zij de Nederlandse pendant niet zouden
kennen, maar uit behoefte aan iets nieuws en uit creativiteit en omdat jongeren een bepaalde
identiteit willen uitdrukken. Het gebruik van straattaal hangt volgens Cornips en de Rooij samen met
de beheersing van het Nederlands: jongeren die het Nederlands niet goed beheersen gebruiken
minder straattaal dan jongeren van wie die beheersing goed is. Jongeren van onder andere Turkse,
Marokkaanse en Kaapverdiaanse herkomst spreken vaak goed Nederlands, maar worden desondanks
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beschouwd als tweedetaalleerders van het Nederlands en zelden als moedertaalsprekers van het
Nederlands.
Ook Nortier (2001) sluit zich hier bij aan: ‘Wie nog niet voldoende Nederlands spreekt en de handen
vol heeft aan het leren daarvan, kan niet ook nog eens veel tijd en energie steken in het creatief
spelen met Nederlands, zoals de sprekers van straattaal doen’ (Nortier 2001:33). Nortier (2001)
brengt daarnaast een ander punt naar voren. Het wordt heel normaal gevonden dat leden van
etnische minderheidsgroepen onze taal overnemen, terwijl het Standaardnederlands nauwelijks
beïnvloed wordt door bijvoorbeeld het Turks en het Marokkaans. Het is daarom bijzonder dat
Nederlandse jongeren woorden uit ‘allochtone minderheidstalen’ overnemen.
Toch ontkent Appel niet dat er ook allochtone jongeren in Amsterdam zijn die het Nederlands matig
beheersen, maar voor die jongeren is het spreken van straattaal een kwestie van schakelen tussen
twee registers.
Van de 133 onderzochte leerlingen in Appels onderzoek uit 1999 bleek dat 75% ervan straattaal
gebruikten. In het onderzoek kwam naar voren dat vooral de jongeren die Surinaams als tweede
(thuis)taal hadden, gebruik maakte van straattaal. Dit laatste kwam ook naar voren in een
uitgebreider onderzoek van Appel uit 2004. In een onderzoek van Vermeij (2002) gehouden in
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht kwam naar voren dat (allochtone) jongeren met een tweede
(thuis) taal vaker buitenlandse woorden gebruiken dan auchtone jongeren. Ook bleek dat naarmate
een niet-Surinaamse scholier meer Surinaamse klasgenoten heeft, hij of zij meer Surinaamse
woorden gebruikt. Naarmate een niet-Arabische scholier meer klasgenoten heeft met een afkomst in
een Arabisch sprekend land, gebruikt een scholier meer Marokkaanse woorden. Hetzelfde bleek te
gelden voor een autochtoon die een positieve relatie heeft met een allochtone klasgenoot.Nortier
(2001) concludeert iets soortgelijks als Vermeij (2002): hoe meer allochtone leerlingen in de klas, hoe
groter de kans dat ook niet-allochtone leerlingen elementen uit allochtone talen overnemen.
Het is niet duidelijk of jongens meer straattaal spreken dan meisjes (Dibbits & Hoving, 2005). In 1999
zeiden leerlingen op een Utrechtse middelbare school dat dit wel het geval was, maar in 2003 zeiden
andere leerlingen van dezelfde school dat er geen verschil was. Ook Appel vond in zijn onderzoek in
1999 geen significant verschil tussen meisjes en jongens (Appel, 1999).
Wel is het over het algemeen zo dat de meeste straattaalsprekers naar alle waarschijnlijkheid op het
vmbo te vinden zijn (Dibbits, Hoving & Schrover, 2005). Vaak gaat het daarbij om multi-etnische
vriendengroepjes. In autochtone vriendengroepjes, vooral die op het vwo en de havo, wordt ook
‘gespeeld’ met taal. Daar blijft het echter meer bij nabootsen en dan gaat het over het nabootsen
van Nederlands zoals dat gesproken wordt door migranten die als moedertaal het Marokkaans
Arabisch of Berber spreken. Hoewel door de autochtone sprekers soms ook op grammaticaal niveau
met opzet fouten worden gemaakt, is de ‘allochtone’ uitspraak het belangrijkste kenmerk van deze
manier van spreken.
Straattaal wordt door onderzoekers vooral aangetroffen in een multi-etnische context (Dibbits,
Hoving & Schrover, 2005). Straattaalsprekers zeggen vaak dat hun vriendengroep uit ‘van alles wat’
bestaat, zelfs in zo’n mate dat ze de groep niet in etnische termen kunnen beschrijven.
De precieze samenstelling van de vriendengroepen die straattaal spreken, wordt door een groot deel
bepaald door de wijk waar zij wonen (Dibbits, Hoving & Schrover, 2005). In het Utrechtse Lombok
wonen veel Marokkaanse jongeren en dit betekent dat zij daar van veel vriendengroepen deel
uitmaken. In Amsterdam-Oost wonen juist veel meer Surinamers en Antillianen en daar is de
samenstelling in de vriendengroepen weer anders. Dit heeft zijn weerslag op het lexicon van de
straattaalsprekers. Met andere woorden: er bestaat geen universele straattaal. Kenmerken kunnen
per regio of stad verschillen, maar ook per wijk. Daarnaast is het niet zo dat sprekers van straattaal
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allemaal deel uitmaken van één groep of subcultuur, maar ze hebben vaak een kenmerkende stijl per
vriendengroep.
In een onderzoek binnen een Utrechtse vriendengroepje werd geen enkel woord Turks gebruikt en
ook in een in 1999 onder Utrechtse scholieren afgenomen enquête kwamen weinig Turkse woorden
voor (Nortier, 2001). De paar Turkse woorden die wel voorkwamen, bleken alleen door Turkse
jongeren te worden gebruikt. Dit vonden de onderzoekers opmerkelijk, omdat er in Utrecht ook veel
Turken wonen en het Turks daardoor een taal is die veel voorkomt naast onder andere het
Marokkaans-Arabisch en het Berbers. Een mogelijke reden is dat Turkse Nederlanders over het
algemeen minder ‘mengen’ en meer op hun eigen gemeenschap gericht zijn dan bijvoorbeeld
Marokkaanse Nederlanders (El-Aissati et al., 2005). In elk geval ligt het voor Turken meer voor de
hand om aan hun eigen taal vast te houden dan voor Marokkanen. Niet alleen is het Turks in Turkije
de officiële spreek- en schrijftaal, het is ook de taal die de meesten als moedertaal leren spreken en
die dus ook door de meeste Turken wordt verstaan. Ook al komt men uit een heel ander gebied in
Turkije, er is geen noodzaak om in het onderlinge contact over te stappen op een lingua franca. In de
Marokkaanse gemeenschap is de situatie anders. Hier fungeert het Nederlands dikwijls als een lingua
franca, omdat binnen deze gemeenschap verschillende taalvarianten worden gesproken en
migranten uit uiteenlopende regio's elkaar vaak niet goed verstaan. Daarnaast hebben de
Marokkaanse spreektalen een lage status; er is onder sprekers van Berbertalen weliswaar een
emancipatieproces gaande, maar men ontleent noch aan het gebruik van het Berber, noch aan dat
van het Marokkaans-Arabisch identiteit en trots, terwijl voor Turkse sprekers het Turks wel de
identiteit en nationale trots uitdrukt.
Het is dus niet zo dat straattaal alleen maar allochtone jongeren wordt gesproken. Ook autochtone
jongeren spreken straattaal. Al is het wel zo dat dit meestal autochtone jongeren zijn die contact
hebben met allochtone jongeren. (Nortier, 2001; Appel, 1999;Dibbits & Hoving, 2005).
2.1.3 Wanneer en waarom wordt straattaal gebruikt?
Autochtone jongeren kijken in het algemeen op of neer tegen hun allochtone leeftijdsgenoten en
vinden hen stoer (Nortier, 2001). Een manier om dit imago over te kunnen nemen is door op
dezelfde manier te praten. Jongeren nemen straattaal dan ook voornamelijk over wanneer zij veel in
contact komen met allochtone jongeren. Alleen dan kunnen woorden echt geleerd en overgenomen
worden. Om deze reden wordt straattaal meestal alleen in vriendengroepen gebruikt.
Volgens Nortier (2001) is straattaal een manier om je af te zetten tegen normen die gelden bij andere
generaties. Dit is volgens haar af te lezen aan het feit dat de jongeren in haar onderzoek deze taal
alleen onderling gebruiken en niet in bijzijn van docenten of ouders. Straattaal is een manier om
taboewoorden te gebruiken, zoals scheldwoorden. Het is makkelijker om dit in een andere taal dan
die van de meerderheid te doen. Behalve scheldwoorden kwam er uit Appels (1999) onderzoek dat
ook seksuele uitingen makkelijker waren in straattaal.
In een onderzoek van Cornips (2004) is straattaal onder Surinaamse jongeren een symbool van een
‘neger-identiteit’. Daarnaast gaven de Surinaamse jongeren in Cornips onderzoek aan dat ze met
straattaal andere sprekers konden in- of uitsluiten. Deze jongeren accepteerden het niet als
Nederlandse jongeren straattaal gingen spreken. Alleen Nederlandse jongeren die tot de eigen
vriendenkring behoorden, waren volgens de jongeren een uitzondering.
Uit Appels (1999) onderzoek waren de redenen voor het gebruik van straattaal als volgt: het vaakst
werd genoemd‘omdat het grappig is’ en ‘omdat het een groepstaal is’, vervolgens ‘omdat
vrienden/vriendinnen het ook doen’, dan ‘omdat het beter klinkt dan Nederlands’, gevolgd door ‘om
mensen voor de gek te houden’ en tot slot ‘omdat anderen je dan niet goed begrijpen’.
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Ook werd in datzelfde onderzoek gevraagd naar de domeinen waarbinnen de leerlingen straattaal
spraken. Het domein ‘straat’ werd het vaakst genoemd, vervolgens ‘op school’, daarna in
uitgaansgelegenheden, vervolgens thuis en tot slot op andere plaatsen. De leerlingen gaven aan
straattaal vooral informeel te gebruiken: op school gebeurde dat in de pauzes, tussen de lessen etc.
Tegenover de leerkracht werd het veel minder gebruikt.
Deze bevindingen sluiten aan bij het onderzoek van Yves van Kempen (2000). Deze leraar Nederlands
in de Amsterdamse Bijlmer verzamelde zijn leerlingen voor een goed gesprek over straattaal, wat hij
aanduidt als ‘Damsko-taal’. Van Kempen merkte op dat zijn leerlingen onderling straattaal spreken,
maar zelden in de klas. De leerlingen van deze leraar Nederlands vinden straattaal een manier om
andere talen te leren kennen en waarderen. Net als de scholieren in Appels onderzoek (1999) zien de
leerlingen van Van Kempen straattaal als een verrijking van het Nederlands. De vele scheldwoorden
in straattaal zijn volgens zijn leerlingen meer bedoeld om elkaar uit te dagen dan om elkaar ook
daadwerkelijk te beledigen. De leerlingen van Van Kempen zeiden de leraar dat hij vooral niet naar
de functie of naar de betekenis van straattaal moest zoeken, omdat die er niet zou zijn.
Groepsverbanden gaan buiten de klassengrens en ook buiten de schoolgrens om; een
doorslaggevende factor lijkt een gedeelte voorkeur voor bepaalde muziek en kleding (Dibbits, Hoving
& Schrover, 2005). De speciale manier van praten lijkt de identiteit van jongeren op dezelfde wijze
aan te geven als de kleding- en muziekkeuze dat doen, namelijk ofwel als een multiculture en multietnische identiteit, ofwel als een ‘zwarte’ identiteit.
Voor sommige straattaalsprekers dient de taal als een soort geheimtaal (Dibbits, Hoving & Schrover,
2005). Buitenstaanders begrijpen de jongeren dan niet, waardoor de jongeren ongestoord kunnen
doorpraten. Op deze manier draagt straattaal aan bij het groepsgevoel, ‘wij’ tegenover ‘zij’, en die
‘zij’ zijn dan volwassenen of leeftijdsgenoten die geen straattaal spreken.
De jongeren zelf zullen die laatste reden overigens niet in die termen noemen, als onderzoekers hun
naar hun beweegredenen vragen, al is de kans hierop wel groter geworden sinds er de afgelopen
jaren de nodige aandacht voor het straattaalonderzoek in de media is geweest (Dibbits, Hoving &
Schrover, 2005). Een gebruikelijker reactie op vragen naar het waarom, is dat er geen reden te geven
is; het gaat vanzelf, ze nemen het over van de vriendengroep. Eén persoon vergeleek het spreken van
straattaal met roken. Met roken begin je vaak om stoer te doen, echt lekker vind je het dan nog niet
en bovendien is het ongezond. Op een gegeven moment raak je er dan aan verslaafd en het stoere
gaat er langzamerhand ook vanaf. Hetzelfde geldt voor het spreken van straattaal: je begint ermee
omdat het wel stoer is en daarna is het zo gewoon dat het vanzelf gaat.

2.2 Het Engels
Volgens Appel (1999) is Amerikaans, naast het Surinaams, een taal die een grote invloed heeft in
straattaal.
Ook in andere jongerenvariëteiten van het Nederlands speelt het Engels en/of het Amerikaans een
grote rol. Dat is een ontwikkeling die zich niet tot Nederland beperkt; de ontwikkeling is wereldwijd
(Dibbits, Hoving & Schrover, 2005). Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft het Engels zich in snel
tempo ontwikkeld tot de lingua franca van de internationale contacten. In het taalgebruik onder
jongeren is de invloed van het Engels op allerlei manieren terug te vinden, waaronder de directe
omzettingen naar het Nederlands, zoals de uitdrukking zie je later van see you later en je weet toch
van you know.
Het Engels moet dan ook niet gezien worden als een vreemde taal die pas in de tienerjaren op school
wordt geleerd, maar kinderen groeien ermee op (Swanenberg, 2012). Ze horen de woorden
bijvoorbeeld in muziek, op de televisie en in games.
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2.3 Het Marokkaans accent
In Utrecht en Amsterdam praten veel niet-Marokkaanse jongeren met een Marokkaans accent
(Dorleijn & Nortier, 2006). Dat geldt niet alleen voor allochtone jongeren, maar ook voor autochtone
jongeren. Marokkanen die al met een Marokkaans accent spreken, dikken dit vaak aan (El-Aissati et
al., 2005).
Het Marokkaans accent wordt alleen gebruikt in ingroup-situaties (Dorleijn & Nortier, 2006). Tijdens
interviews met jongeren werd verklaard dat het Marokkaans accent stoer is en populair is in een
subcultuur die zich sterk kan identificeren met jeugdbenden in grote Amerikaanse steden. Ook de
situatie en het onderwerp waarover gesproken wordt, zijn factoren die het gebruik van het
Marokkaans accent uitlokken. Zo wordt dit accent sneller gebruikt wanneer het bijvoorbeeld over rap
gaat. Tot slot speelt ook het begrip stereotype, een algemeen bekend kenmerk van een bepaalde
variant dat vaak gestigmatiseerd is, een rol. Zo werd er door een jongen een kenmerk van een
Marokkaans accent gebruikt in een fonologische context waar die in een echt Marokkaans accent
niet zou voorkomen.
Het lijkt erop dat er een ontwikkeling heeft plaatsgevonden onder jongeren van Marokkaanse,
Turkse en nog andere achtergronden (Dorleijn & Nortier, 2006). Zo wordt het woord ‘buitenlander’
gebruikt zonder naar een specifieke groep te verwijzen: het woord buitenlander heeft de functie van
‘Turk’, ‘Marokkaan’ of ‘Afghaan’ overgenomen. De grenzen tussen etnische groepen worden
geherdefinieerd. Het gebruik van een Marokkaanse accent onder ook niet-Marokkaanse jongeren
kan een signaal zijn van herdefiniëring van identiteit.
Marokkanen zijn zichtbaarder in de Nederlandse samenleving dan Turken, zowel in media als in
muziek (Dorleijn & Nortier, 2006). Turken in Nederland zijn naar binnen gekeerd en hecht;
Marokkanen spreker onderling vaker Nederlands, zodat de taal transparanter is. Toch hoeft hierdoor
niet per se aangenomen te worden dat het Marokkaans accent hierdoor aantrekkelijker wordt. In
grote steden in Duitsland vervult het Turks de rol die het Marokkaans in Nederland heeft.
Ondanks jongeren wat betreft het Marokkaans accent andere kenmerken hebben dan de 1e
generatie en allochtonen de kenmerken niet overnemen van hun ouders, staan hieronder de
kenmerken van het Marokkaans accent van de 1e en 2e generatie Marokkanen. Deze kenmerken
worden gebruikt om de resultaten te analyseren.
De kenmerken van een Marokkaans accent wat betreft de tweede generatie Marokkanen zijn als
volgt (El-Aissati et al., 2005):






De /d/, /t/ en vooral /s/ zijn wat ‘scherper’ dan in het standaardnederlands
De /z/ is meer stemhebbend
Het gebruik een tongpunt /r/
De schwa (stomme e) wordt ingeslikt
De /s/ wordt uitgesproken als een /sj/ (vooral al de /s/ voor een n, g of l wordt uitgesproken)

De kenmerken van een Marokkaans accent wat betreft de eerste generatie Marokkanen zijn als volgt
(El-Aissati et al., 2005):






De /z/ en de /g/ worden scherper uitgesproken, gezien klinkt daardoor als /ggzzien/
Het gebruik van een rollende r
De /s/ wordt uitgesproken als een /sj/, zoals /muisj/
De schwa (stomme e ) wordt ingeslikt, waardoor hondje klinkt als /hontsj/.
De uitspraak van de ng en nk is lastig, omdat zowel het Berber als het MarokkaansNederlands deze klanken niet kennen. Een woord als bang wordt daardoor uitgesproken als
/ban/.
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De ui van bijvoorbeeld huis klinkt als /houwes/, omdat de ui over twee lettergrepen wordt
verdeeld en er een sjwa wordt ingevoegd. Blij klinkt als /bleeij/.
Hij ziet en hij zit klinkt over het algemeen hetzelfde.
De /u/ in hun wordt als /oe/ uitgesproken (‘hoen’)
De /ee/ in ‘probleem’ wordt iets als ‘probleim’
Moeite hebben met de klinkers als de /ou/ in ‘ouders’: de diftong wordt een monoftong en
‘ouders’ wordt uitgesproken als /àdders/
De /oo/ in ‘nodig’ wordt meer een / ou/
De /oo/ in geboren meer een /eu/
Wat betreft de medeklinkers valt op dat de /sx/ klank wordt uitgesproken als /šx/, dus:
/šxool/.
Daarnaast wordt in het Nederlands een z voorafgegaan door een stemloze klank,
bijvoorbeeld de k. Marokkaanse sprekers doen dit over het algemeen niet: beide
medeklinkers worden stemhebbend. ‘Ik zie’ klinkt dus niet als /iksie/, maar als: /igzie/
De oe in roept wordt als /oo/ uitgesproken (/roopt/) en de o in vogel en ook klinken als
/ouw/: vouwgel roopt ouwk.

In 2001 stuitte Nortier op een autochtone vriendengroep die een accent gebruikten dat zij zelf
Murks (een samenvoeging van Marokkaans en Turks) noemden. Hoewel het volgens de vrienden zelf
zowel Turks als Marokkaans was, gebruikten de jongeren in feite enkel kenmerken van een
Marokkaans accent (El-Aissati et al., 2005). Dit laat zien hoe promiment het Marokkaans accent is.
Een kenmerk van het Murks dat echter hierboven nog niet is beschreven, is dat de tje-klank in
bijvoorbeeld weetje voor in de mond wordt gevormd, terwijl dat in Algemeen Nederlands achter in
de mond gebeurt (Nortier, 2001). Bij het Murks bleek echter dat jongens dit vooral gebruikten om
stoer te doen en meisjes om lol te maken (Nortier, 2001). Zo’n verschil is bij het Marokkaans accent
niet aangetoond.

2.4 Het nieuwe Brabants
Onderzoek naar straattaal is allemaal uitgevoerd in de Randstad en in de grote steden: Amsterdam,
Rotterdam en Utrecht. Ook het gebruik van het Marokkaans accent is enkel onderzocht in
Amsterdam en Utrecht. Alleen Jos Swanenberg (2011, 2012) heeft gekeken of er ook in het oosten
van Noord-Brabant verschijnselen uit de straattaal voorkwamen.
In ’s Hertogenbosch bleek dit inderdaad het geval te zijn, hoewel de vriendengroep, die Swanenberg
(2012) had onderzocht zowel uit allochtone als autochtone jongeren bestond. Een jongen met Turkse
ouders maakte gebruik van Arabische woorden die ook worden gebruikt door Marokkaansse
immigranten in Nederland, zoals wallah (‘ik zweer het’), ewa en dreri. Hoewel ewa eigenlijk ‘nou,
wel’ betekent, werd dit woord in het onderzoek van Swanenberg (2012) gebruikt als een begroeting
met de betekenis ‘hoi’ en het woord dreri dat eigenlijk ‘jongens, kinderen’ betekent, werd gebruikt in
de betekenis van ‘vriend’. Daarnaast gebruikte de jongen kenmerken van het Marokkaanse accent,
zoals de rollende r. Ook overgeneralisatie van het geslacht was te vinden: dat wil zeggen dat er de
wordt gebruikt waar het lidwoord het hoort. Toch was het meeste taalgebruik van de jongen
Standaardnederlands waarin hij woorden weglaat (bijvoorbeeld lidwoorden), zoals loop om hoek in
plaats van Ik loop om de hoek. Hij speelde af en toe ook met zinsstructuur, bijvoorbeeld: praten is
niet serieus in plaats van praat niet serieus.
Een meisje uit dezelfde vriendengroep met wortels in Sri Lanka gebruikte net als de jongen Arabische
woorden. Wat verder bij haar opviel, was dat ze het werkwoord doen vaak gebruikte als overbodig
hulpwerkwoord, bijvoorbeeld: doe haar slaan. Verder liet ze lidwoorden weg uit haar zinnen: Zij
heeft abonnement in plaats van Zij heeft een abonnement. Ook zij gebruikte de waar het hoort
volgens de norm van het Standaardnederlands.
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In het dorpje Uden gebruikten jongeren in een vriendengroep, bestaande uit onder andere een
Turkse jongen en een jongen die geboren was in Curaçao zinnen met doe als overbodig
hulpwerkwoord, zoals in: Ik deed gister, deed ik bediening maar soms doe ik ook afwassen.
Toch speelde vooral het Engels een rol bij de vriendengroepen in het oosten van Noord-Brabant, veel
meer dan de elementen uit de immigrantentalen.
Swanenberg (2011, 2012) brengt de elementen uit andere talen dan het Nederlands in verband met
het gebruik van het Brabants dialect. Hij merkt op dat dit door jongeren vaak door elkaar wordt
gebruikt.
Swanenberg (2011) stelt dat er sprake is van een nieuw Brabants. Het Brabants bevindt zich in een
proces van regiolectisering: de taalsituatie onder jongeren in Noord-Brabant is in een stadium waarin
een continuüm van tussenvormen is ontstaan. Sommige tussenvormen, die regiolect worden
genoemd, kunnen als regionaal dialect getypeerd worden en andere tussenvormen als algemene
Nederlandse omgangstaal met een herkenbaar regionaal accent. Zulke tussenvormen zijn dus anders
dan het dialect, zoals dat nog vooral door de oudste generaties wordt gesproken. De veranderingen
in het voortgezet onderwijs hebben bijgedragen tot de regiolectisering in Noord-Brabant
(Swanenberg, 2011). Het aantal middelbare dorpsscholen wordt kleiner, het aantal grote regionale
opleidingscentra die hun leerlingen uit gebieden uit een omtrek van wel 50 km aantrekken, neemt
toe. Schoolgaande kinderen verhouden zich tot elkaar in allerlei subculturen. Dat is een van de
factoren die hun taalgebruik beïnvloedt.
Het is niet zo dat dialectkenmerken alleen maar verdwijnen (Swanenberg, 2011). Sommige
dialectkenmerken worden juist meer gebruikt. In de Brabantse dialecten zijn verkleinwoorden met –
ske steeds populairder. In de traditionele dialecten kon je alleen maar –ske gebruiken na een –g of –k
(tikje-tikske), maar tegenwoordig hoor je ook clubske en appartementske. Verder kun je mannelijke
verbuigingen tegenkomen bij vrouwelijke woorden: nen hullen ouwen oma (‘een heel oude oma’, de
vrouwelijke verbuiging is ’n hil ouw oma). Volgens de grammatica van het traditionele dialect is zo’n
verbuiging fout, maar het wordt wel gezegd. Als dat regelmatig gebeurt, worden zulke vormen
uiteindelijk geaccepteerd en na verloop van tijd verandert de norm. Zo’n vorm wordt hyperdialect
genoemd en dat is typisch voor jongere dialectkenmerken, de regiolecten.
Swanenberg (2011) voorspelt dat er verschillende vormen in het Brabants dialect in de toekomst
zullen toenemen. Wat betreft de klanken zal er bijvoorbeeld veel vaker verkorting plaatsvinden,
zoals ok, mar, een sk voor sch, bijvoorbeeld skool, n-deletie aan het eind van woorden, zoals lope, tdeletie aan het einde van woorden, zoals nie, wa en het aanzetten van de svarabhaktivocaal, zoals
melluk, twaaluf.
Op het gebied van de woordenschat zullen er steeds meer inchoatieve werkwoorden voorkomen.
Dat zijn werkwoorden met –aan, zoals aanfietsen, aanrijden en kunnen zal steeds meer vervangen
worden door kennen en liggen door leggen. Ook zullen er woorden geleend worden uit andere
dialecten, zoals piefke (joint in Limburgs dialect). Voor de woordvorming wordt verwacht dat het
onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk verloren gaat, zoals het eerder gegeven voorbeeld: nen
hillen ouwen oma in plaats van ’n heel aauw oma. Ook klinkerwisseling bij sterke woorden wordt
verwacht, zoals docht (in plaats van dacht).
Tot slot wordt voor de zinsvorming het gebruik van zijn eigen in plaats van zichzelf meer verwacht,
het vaker gebruik van het enclitisch voornaamwoord zegde naast het voorkomen van gij, het niet
kloppen van het lidwoord, dus bijvoorbeeld: de kanaal en het fabriek, vooropplaatsing, zoals da doe
mar in plaats van doe dat maar, vergelijking na de vergrotende trap, zoals hij is groter as (=als) ik.
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Ook wordt verwacht dat het voorkomen van ‘hun’ als onderwerp in de toekomst vaker gaat
voorkomen. Of dit echt als dialect beschouwd moet worden, is niet zeker.
Daarnaast zal de invloed van het Engels in de jongerencultuur op het platteland in Brabant steeds
groter worden (Swanenberg, 2011). De Engelse taal heeft namelijk een belangrijke positie
ingenomen in allerlei domeinen, zoals media en onderwijs. Behalve de Engelse taal verwacht
Swanenberg (2011, 2012) dat er ook vaker woorden uit immigrantentalen voor zullen komen bij de
jongeren in Brabant.

2.5 Affiliërend, distantiërend en neutraal taalgebruik
Vermeij (2003) maakt onderscheid tussen verschillende sociale betekenissen dat interetnisch
taalgebruik, zoals straattaal, kan hebben: affiliërend, distantiërend of neutraal.
Bij affiliërend taalgebruik wordt de taal gebruikt om een verbondenheid aan te geven met leden van
de betreffende groep. Het gaat het voornamelijk om vriendengroepen. Hierbij zijn motivatie van
degene die het taalelementen overneemt en de grenzen die gesteld worden door de ‘bezitters van
de taal van belang. Wat betreft die grenzen noemt Vermeij Herwitt (1989) die beschreef hoe
Jamaicaanse jongeren in Engeland wantrouwig stonden tegenover Jamaicaans taalgebruik onder
blanken, maar tegenover het gebruik van Jamaicaans door blanken in de eigen vriendengroep
stonden zij positiever.
Affiliërend interetnisch taalgebruik komt vooral voor in een context waarbinnen verschillende
etnische groepen voorkomen zonder dat er één dominant is. Dit soort taalgebruik lijkt hierdoor een
uiting te zijn van een nieuwe identiteit. Hierbij geldt niet de etnische herkomst als identificatiepunt,
maar juist de multiculturaliteit van een groep. Het gemengde taalgebruik dat binnen een dergelijke
context ontstaat wordt als het ware een nieuwe manier van spreken waar geen etnische groep meer
een claim op heeft. Ook in een multiculturele groep in Utrecht werden taalelementen onderling
overgenomen en soms gebruikt om anderen buiten te sluiten.
Het distantiërend gebruik van interetnisch taalgebruik betekent dat het taalgebruik spottend
gebruikt wordt. Vermeij noemt Hill (1995) die een voorbeeld geeft van blanke Amerikanen die
enigszins Spaans spreken, maar de Amerikanen gebruiken dit op een racistische manier.
Hierbij wordt dan – bijvoorbeeld door een opzettelijke slechte uitspraak - duidelijk gemaakt dat het
gebruik van het Spaans geen affiliatie betekent met Spaanstalige bevolkingsgroepen.
Interetnisch taalgebruik heeft niet altijd een sociale betekenis (Vermeij, 2003). In dat geval is het
taalgebruik neutraal. Nieuwe taalimpulsen kunnen neutraal zijn met betrekking tot de groep waar ze
uit afkomstig zijn. Het Nederlands kent bijvoorbeeld veel woorden uit het Frans zonder dat de
woorden een relatie ten opzichte van de Fransen aangeven.

3. Onderzoeksvragen en hypothesen
3.1 Onderzoeksvragen
De hoofdvraag in dit onderzoek luidt als volgt:
Iss er sprake van elementen uit immigrantentalen en het Engels in het taalgebruik onder jongeren in
de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo (kader en gemengde/theoretische leerweg) die in Het Land
van Altena wonen en naar school gaan en zo ja, in hoeverre en wat is de sociale betekenis hiervan?
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De onderzoeksvraag heeft twee doelen. Het eerste doel is beschrijven of er elementen uit
immigrantentalen en het Engels voorkomen en in hoeverre deze voorkomen, waarbij ook wordt
beschreven wat die elementen zijn, want anders kan er niet beschreven worden in hoeverre dat
gebeurt. Het tweede doel is een verklaring vinden voor het gebruik van de elementen.
Onder de elementen uit immigrantentalen en het Engels wordt zowel woorden als uitdrukkingen
verstaan. Daarnaast gaat het ook om kenmerken die voorkomen bij tweedetaalleerders van het
Nederlands, bijvoorbeeld: het weglaten van lidwoorden, overgeneralisatie van het lidwoord de, die
waar volgens de regels van het Nederlands dat moet, zoals die boek in plaats van dat boek, deze waar
volgens het Standaardnederlands dit moet, zoals deze boek in plaats van dit boek en het gebruik van
een vorm van het werkwoord doen als overbodig hulpwerkwoord, zoals ‘Ik doe afwassen’ in plaats
van het correcte ‘Ik was af’. Ook het gebruik van kenmerken van het Marokkaans accent speelt een
rol. Amerikaans wordt ook meegerekend tot het Engels.
Wat betreft ‘de sociale betekenis’ wordt het volgende onder dat begrip verstaan: de redenen voor
het gebruik van de buitenlandse invloeden, wanneer de buitenlandse invloeden gebruikt worden,
maar ook: hoe de jongeren de buitenlandse woorden/uitdrukkingen die ze gebruiken kennen.
Bij de hoofdvraag zijn drie vragen geformuleerd die met de hoofdvraag te maken hebben en die niet
centraal staan, maar waarop toch een antwoord gezocht wordt in dit onderzoek. De eerste twee
vragen hebben betrekking op het verschil tussen jongens en meisjes:
1.Is er onder jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo (kader en gemengde/theoretische
leerweg) die in Het Land van Altena wonen en naar school gaan een verschil tussen jongens en
meisjes in het gebruik van elementen uit immigrantentalen en het Engels?
2. Is er onder jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo (kader en gemengde/theoretische
leerweg) die in Het Land van Altena wonen en naar school gaan een verschil tussen jongens en
meisjes in de sociale betekenis van het gebruik van elementen uit immigrantentalen en het Engels?
Een derde vraag die hiervan afwijkt, maar toch meegenomen wordt in dit onderzoek is:
3. Speelt onder jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo (kader en gemengde/theoretische
leerweg) die in Het Land van Altena wonen en naar school gaan het Brabantse dialect een rol naast
het gebruik van elementen uit immigrantentalen en het Engels?
Deze vraag is opgenomen, omdat Swanenberg (2011, 2012) in verschillende onderzoeken heeft
aangetoond dat onder de Brabantse jongeren zowel dialect en elementen uit het Engels en
immigrantentalen een rol spelen. Aangezien de onderzoeksregio ook in Brabant ligt, is het wellicht
interessant om hier bij stil te staan, hoewel het Brabantse dialect niet centraal staat in dit onderzoek.

3.2 Hypothesen
Op basis van wat er uit de onderzoeken is gekomen die in het theoretisch kader zijn besproken, zijn
er 14 hypothesen opgesteld:
1. Buitenlandse woorden/uitdrukkingen uit immigrantentalen zijn in het taalgebruik onder de
jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen en op school
zitten in beperkte mate aanwezig.
Straattaal en daarmee dus ook de woorden uit immigrantentalen die in de straattaal worden
gebruikt, wordt namelijk door onderzoekers vooral aangetroffen in een multi-etnische context
(Dibbits, Hoving & Schrover, 2005). Jongeren nemen straattaal dan ook voornamelijk over wanneer
zij veel in contact komen met allochtone jongeren. Alleen dan kunnen woorden echt geleerd en
overgenomen worden (Nortier, 2001). Bovendien heeft Swanenberg (2012) aangetoond dat er op
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het platteland in Brabant in beperkte mate woorden uit immigrantentalen voorkomen. Een
uitzondering is volgens hem het Engels. Vandaar ook hypothese 2.
2. Het Engels vormt de belangrijkste bron van de woorden in de taal onder de jongeren in de
leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen en op school zitten.
Het Engels is niet alleen een belangrijke bron voor straattaalwoorden (Appel, 1999), maar komt voor
in vele jongerenvarieteiten in Nederland (Dibbits, Hoving & Schrover, 2005). Overigens komt het
Engels niet alleen in jongerentalen in Nederland voor, maar in jongerentalen wereldwijd (Dibbits,
Hoving & Schrover, 2005). Het Engels is namelijk een makkelijk toegankelijke taal. Het komt voor op
televisie, in games en in muziek (Swanenberg, 2012). Vanwege de toegankelijkheid van het Engels –
het is immers niet noodzakelijk dat jongeren met Engelsen omgaan om Engelse woorden in hun taal
te gebruiken- wordt aangenomen dat het Engels voor de jongeren in dit onderzoek de belangrijkste
bron vormt.
3. De voornaamste redenen voor het gebruik van buitenlandse woorden in de taal van de jongeren in
de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen en op school zitten is
omdat ze het grappig vinden en omdat jongeren zich door het gebruik ervan kunnen afzetten tegen
andere generaties.
Uit Appels (1999) onderzoek bleek dat belangrijkste twee redenen voor het gebruik van straattaal
waren dat jongeren het grappig vinden en dat ze zich ermee kunnen afzetten van andere generaties;
het is een groeptaal. Ook volgens Nortier (2001) wordt straattaal gebruikt om zich tegen de normen
af te zetten. Dit is volgens haar af te lezen aan het feit dat de jongeren in haar onderzoek deze taal
alleen onderling gebruiken en niet in bijzijn van docenten of ouders.
4. Buitenlandse woorden worden in de taal van de jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het
vmbo die in Het Land van Altena wonen en op school zitten voornamelijk in informele situaties
gebruikt: dus binnen de eigen vriendengroep en niet tegen ouders en leraren.
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat jongeren buitenlandse woorden voornamelijk
binnen de eigen vriendengroep gebruiken (Nortier, 2001; Van Kempen, 2000; Appel, 1999).
5. Buitenlandse woorden in de taal van de jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in
Het Land van Altena wonen en op school zitten worden voornamelijk gebruikt om te schelden.
Dit is naar voren gekomen in verschillende onderzoeken (Appel, 1999; Nortier, 2001; Vermeij, 2003).
6. De jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen en op
school zitten, maken in hun taalgebruik weinig onderscheid tussen de en het-woorden.
In het theoretisch kader kwam naar voren dat Cornips (2005) stelt dat in niet alleen in straattaal,
maar in bijna alle jongerenvariëteiten van het Nederlands verschijnselen zijn te vinden als die boek in
plaats van dat boek en de boek in plaats van het boek.
7.Het weglaten van lidwoorden maakt deel uit van de taal van de jongeren in de leeftijdscategorie
14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen en op school zitten.
Swanenberg (2011) concludeert immers dat het weglaten van lidwoorden niet meer is beperkt tot de
jongerentaal in de stad, maar dat het ook voorkomt op het platteland in Brabant.
8. Doe als overbodig hulpwerkwoord maakt deel uit van de taal van de jongeren in de
leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen en op school zitten.
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Swanenberg (2011) heeft in een onderzoek laten zien dat jongeren met zowel allochtone als
autochtone ouders soms een vorm van het werkwoord doen als overbodig hulpwerkwoord
gebruiken.
9. Het-woorden behandelen als de-woorden (dus bijvoorbeeld: de boek in plaats van het boek) wordt
door de jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen en op
school zitten zowel in formele en als in informele situaties gedaan.
Juist omdat het onbewust is, wordt het niet alleen met vrienden gebruikt. Overigens is dit niet uit
een onderzoek gebleken, maar wel geeft Cornips (2005) aan dat het behandelen van het-woorden als
de-woorden onbewuste manipulatie is.
10. Onder de jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen
en op school zitten is geen verschil tussen jongens en meisjes in het gebruik van buitenlandse
woorden in de taal.
Er is in de besproken onderzoeken geen duidelijk verschil aangetoond tussen jongens en meisjes in
het gebruik van bijvoorbeeld straattaal.
11. Onder de jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen
en op school zitten is er geen verschil tussen jongens en meisjes in de redenen voor het gebruik van
buitenlandse woorden in de taal.
In de redenen voor het gebruik van straattaal is er geen verschil aangetoond tussen meisjes en
jongen in de redenen waarom ze straattaal gebruiken.
12. Onder de jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen
en op school zitten speelt het Brabantse dialect een rol bij het gebruik van elementen uit
immigrantentalen en het Engels.
Swanenberg (2011, 2012) heeft aangetoond dat in Noord-Brabant zowel elementen uit
immigrantentalen, het Engels en het Brabants dialect een rol spelen in de taal van jongeren.
Wat betreft het Marokkaans accent kan er op basis van de literatuur geen hypothese worden
opgesteld over het voorkomen daarvan bij de doelgroep. Dit omdat Swanenberg niets zegt over het
voorkomen van het Marokkaans accent onder de jongeren in Brabant en omdat al het andere
onderzoek naar het Marokkaans accent alleen in steden is gedaan. Toch wordt er wel gekeken of dit
Marokkaans voorkomt. En als het voorkomt, dan kunnen de volgende twee hypothesen worden
opgesteld:
13. Als er onder jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena
wonen en op school zitten een Marokkaans accent wordt gebruikt, gebeurt dit alleen in
vriendengroepen.
14. Als er onder jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen
en op school zitten een Marokkaans accent wordt gebruikt dan wordt dit door jongens voornamelijk
gedaan, omdat ze het stoer vinden en door meisjes om lol te maken.
Volgens Nortier en Dorleijn (2006) wordt het Marokkaans accent alleen in in-groupsituaties gebruikt
en wordt dit volgens hen voornamelijk gedaan, omdat het stoer is. Marokkanen zijn vaak negatief in
het nieuws en worden daarom dus als stoer gezien. In de redenen tussen jongens en meisjes in het
gebruik van het Marokkaans accent is geen verschil aangetoond. Wat betreft het Murks wel: jongens
gebruikten dit vooral om stoer te doen en meisjes vooral om lol te maken. Aangezien het Murks
wordt gebruikt door autochtonen die weinig contact hebben met allochtonen, wordt ervan uit
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gegaan dat er bij jongeren in een regio die weinig contact hebben met allochtonen hetzelfde aan de
hand is als zij kenmerken van een Marokkaans accent gebruiken.
Ook over de manier waarop de jongeren in de doelgroep de buitenlandse woorden/uitdrukkingen
kennen die ze gebruiken, kan geen hypothese worden opgesteld, omdat er geen enkel onderzoek
aandacht besteedt aan de manier waarop jongeren de gebruikte buitenlandse woorden kennen. Dit
omdat jongeren in een stad vaak met allochtone jongeren omgaan en dus (hoogstwaarschijnlijk)
daardoor de woorden kennen.

4. Methode en materiaal
4.1 De onderzoeksregio
De regio die centraal staat in het onderzoek ligt in het noordwesten van Noord-Brabant tegen ZuidHolland aan. De regio bestaat uit twee gemeenten: Woudrichem (Woudrichem, Almkerk, Andel,
Giessen, Rijswijk, Uitwijk en Waardhuizen) en Werkendam (Werkendam, Nieuwendijk, Hank,
Sleeuwijk en Dussen). Eigenlijk heet het gebied Het Land van Heusden en Altena en hoort het Het
Land van Heusden (de gemeente Aalburg en het vestigingstadje Heusden) er ook bij. In dit onderzoek
is ervoor gekozen om Het Land van Heusden niet mee te laten doen met het onderzoek. Het is
immers betrouwbaarder om te generaliseren wanneer de regio kleiner is. Daarnaast wonen er in Het
Land van Heusden veel jongeren die ook naar scholen in ’s Hertogenbosch en Waalwijk gaan. Het is
te verwachten dat jongeren die op school zitten in een stad met meer allochtonen ook met meer
allochtone jongeren omgaan. Dit kan de resultaten beinvloeden, bijvoorbeeld doordat er uit het
onderzoek komt dat sommige jongeren veel meer buitenlandse woorden gebruiken dan andere
jongeren. Een verklaring zou dan kunnen zijn dat sommige jongeren op scholen in Waalwijk of ’s
Hertogenbosch zitten en meer contact hebben met allochtonen.
Uit de onderzoeksvraag bleek al dat het in dit onderzoek alleen gaat om jongeren die in Het Land van
Altena wonen, maar er ook naar school gaan. Er zijn ook jongeren die wel in de onderzoeksregio
wonen, maar er niet naar school gaan. Ook andersom komt voor: jongeren uit de gemeente
Zaltbommel, de stad Gorinchem (Zuid-Holland) en soms ook jongeren uit de gemeente Aalburg
(Land van Heusden) gaan naar school in Het Land van Altena. Deze jongeren doen niet mee met het
onderzoek. Overigens staan er in de onderzoeksregio twee middelbare scholen: een vmbo-school en
een school met atheneum, havo en vmbo-t.
Omdat dit onderzoek gaat over ondere andere de elementen uit immigrantentalen in jongerentaal is
het van belang om een beeld te vormen van het aantal allochtonen in de regio. In het theoretisch
kader werd immers gesteld dat jongeren die contact hebben met allochtone jongeren vooral veel
elementen uit immigrantentalen zullen overnemen. Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal
inwoners en het aantal allochtonen van de gemeenten in Het land van Altena, maar ook van de
gemeenten waarin jongeren wonen die in Het Land van Altena naar school gaan.
Tabel 1 Aantal allochtonen van de gemeenten Werkendam, Woudrichem, Gorinchem, Zaltbommel en
Aalburg in 20122

2

De meest recente gegevens van het aantal allochtonen per gemeente is afkomstig uit het jaar 2012. De
gegevens zijn afkomstig van het CBS.
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Werkendam

Woudrichem

Gorinchem3

Zaltbommel

Aalburg

Aantal inwoners

26.407

14.443

35.083

26.643

12.749

Totaal aantal
allochtonen

1391 (5,3%)

842 (5,9%)

8431 (24%)

2653 (9,9%)

603 (4,7%)

Totaal westers4

881

613

3301

1276

429

26 EU-landen

524

323

2028

813

247

Indonesië

209

189

833

269

105

Totaal nietwesters
Marokko

510

229

5130

1367

174

10

10

1696

758

11

Voormalig
Nederlandse
Antillen en Aruba
Suriname

43

15

194

60

7

35

28

343

49

16

Turkije

38

5

1784

19
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Tabel 1 laat zien dat in alle gemeenten allochtonen een duidelijke minderheid vormen ten opzichte
van autochtonen. In Het Land van Altena wonen wat betreft allochtonen voornamelijk westerse
allochtonen. Marokkanen vormen daar de minderheid en de allochtonen uit de EU-landen de
meerderheid. In de gemeente Aalburg en Zaltbommel vormen westerse allochtonen ook een
meerderheid in vergelijking met niet-westerse allochtonen, hoewel in Zaltbommel de hoeveelheid
niet-westerse allochtonen niet heel veel verschilt van de westerse-allochtonen. Alleen in de
gemeente Gorinchem zijn de westerse allochtonen een grotere groep dan de niet-westerse
allochtonen.

4.2 Methode van onderzoek
Om een antwoord op de hoofdvraag te vinden, is er gebruik gemaakt van twee soorten methoden:
een enquête en analyses van opnames van gesprekken van jongeren in de doelgroep. Beide
methoden zullen hieronder uiteengezet worden.
4.2.1 De enquête
De eerste methode die is gebruikt, is een enquête. Wat betreft onderzoeken over gesproken
jongerentaal, heeft een enquête een aantal voordelen (Vermeij, 2002). Zo geeft een enquête de
mogelijkheid om een grote hoeveelheid jongeren te bereiken (Vermeij, 2002). Dat is nodig, zodat er
gegeneraliseerd kan worden. Ten tweede is een vragenlijst sterk gestandaardiseerd, waardoor het
mogelijk is om verklaringen die van belang kunnen zijn voor het taalgebruik van de jongeren naar
boven te halen die in de beleving van jongeren wellicht niet belangrijk zijn, maar wel een grote
invloed hebben op hun taalgebruik (Vermeij, 2002). Een derde voordeel is dat met een vragenlijst
wordt voorkomen dat jongeren tegenover hun interviewer over hun taalgebruik moeten vertellen
(Vermeij, 2002). In een interview is de kans op sociaal wenselijk antwoorden namelijk groter. Ten

3

De gemeente Gorinchem bestaat uit alleen het vestigingstadje Gorinchem.
Met een westerse allochtoon bedoelt het CBS een allochtoon met als herkomstgroepering één van de landen
in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië en Indonesië en Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse
allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en
werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
4
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vierde kan een enquête ook statistisch verwerkt worden. Vanwege deze voordelen is ervoor gekozen
om een enquête gebruiken.
4.2.2 De vragen
De vragenlijst is te vinden in bijlage 1. De enquête bestaat uit 36 vragen. De vragen 1 tot en met 4
hebben betrekking op persoonsgegevens, waarbij wordt gevraagd naar de leeftijd en het geslacht. De
derde vraag gaat in op het geboorteland van de jongere: of de jongere in het buitenland is geboren
of ouders/een ouder heeft die in het buitenland zijn/is geboren. En zo ja, waar. De laatste
persoonsvraag vraagt of de jongere naar rappers luistert en zo ja, naar welke rappers. Die laatste
twee vragen worden gesteld, omdat het geboorteland van iemand invloed kan hebben op het feit of
iemand elementen uit immigrantenten gebruikt in zijn/haar taalgebruik en omdat het luisteren naar
rappers daar ook invloed op kan hebben. Stel dat iemand naar veel rappers luistert die Surinaamse
woorden gebruiken in hun muziek dan kan het zo zijn dat iemand dat overneemt. Er wordt gevraagd
welke rappers, omdat iemand wel kan zeggen naar rappers te luisteren, maar misschien een andere
mening heeft over wat rapmuziek nu precies is. De vragenlijst is verder ingedeeld in twee
onderwerpen: het gebruik van buitenlandse woorden en/of uitdrukkingen en het Marokkaans
accent.
Wat betreft dat eerste onderwerp is er een woordenlijst met twintig buitenlandse
woorden/uitdrukkingen (vraag 5 tot en met 24). Per woord wordt gevraagd of de jongere de
woorden kent en gebruikt. Daarnaast moet ook de betekenis worden ingevuld. Dit omdat jongeren
wel kunnen zeggen dat ze een woord kennen, terwijl dat misschien wel helemaal niet het geval is. Er
wordt vanuit gegaan dat als een jongere de juiste betekenis weet van een woord (of iets dat erop
lijkt) het woord kent. Als iemand het woord niet kent, dan kent hij/zij de betekenis ook niet.
Daarnaast zou het goed kunnen dat iedereen zegt een bepaald woord te gebruiken, maar dan met
een andere betekenis dan de oorspronkelijke betekenis. Dit kan hierdoor ook achterhaald worden.
Ook wordt gevraagd naar het land waar de woorden vandaan komen volgens de jongeren. Er is
gevraagd naar het herkomstland, niet naar de herkomstaal, omdat het land makkelijker is om in te
vullen voor jongeren dan een herkomsttaal. Hierdoor wordt achterhaald of jongeren zich hiervan van
bewust zijn. De woordenlijst is willekeurig samengesteld, omdat het niet bekend was welke woorden
de jongeren al kenden. Wel werd aangenomen dat er voornamelijk Engelse en Surinaamse woorden
bekend zouden zijn bij de jongeren, dus er zijn vooral Engelse en Surinaamse woorden willekeurig
gekozen.
Na de woordenlijst volgt de vraag of de jongere nog buitenlandse woorden/uitdrukkingen gebruikt in
zijn/haar spreektaal die niet genoemd zijn in de woordenlijst en zo ja of de jongere deze
woorden/uitdrukkingen wil noemen met de betekenis erbij. Misschien gebruikt de jongere wel geen
enkel woord uit de woordenlijst, maar dat wil niet zeggen dat de jongere helemaal geen
buitenlandse woorden/uitdrukkingen gebruikt. Deze open vraag geeft daar inzicht in.
De vragen die volgen gaan in op de volgende zaken: hoe de jongere de buitenlandse
woorden/uitdrukkingen kent die hij/zij gebruikt, wanneer de jongere de buitenlandse
woorden/uitdrukkingen gebruikt, waarom de jongere buitenlandse woorden/uitdrukkingen gebruikt
en tegen wie de jongere buitenlandse woorden/uitdrukkingen gebruikt. Deze vragen moeten inzicht
geven in de sociale betekenis van de taal die de jongeren in dit onderzoek gebruiken. Deze vragen
zijn meerkeuzevragen. Deze vragen zijn sterk gestandaardiseerd, waardoor meer eenduidige
antwoorden worden verkregen. Als iedere proefpersoon bij elke vraag hele andere antwoorden zou
geven, zou het een stuk moeilijker worden om hier concrete conclusies uit te trekken. De
uiteenlopende antwoorden, zouden dan eerst gecategoriseerd moeten worden. Dit kost niet alleen
extra tijd, maar kan ook zorgen voor verkeerde interpretaties van antwoorden van de proefpersonen
wat de betrouwbaarheid op een negatieve manier kan beïnvloeden.
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Een nadeel hiervan is dat er niet kan worden ingegaan op vragen buiten de vragenlijst en er hierdoor
geen spontane reacties worden achterhaald. Daarom is er bij de meerkeuzevragen de optie ‘Anders,
namelijk…’ opgenomen, zodat er de mogelijkheid is voor de jongeren om zelf een antwoord te geven
die niet bij de mogelijkheden staat. Daarnaast is er bij deze meerkeuzevragen de mogelijkheid om
meerdere opties aan te vinken. Er is niet altijd één reden; soms spelen meerdere factoren een rol.
Het eerste onderwerp van de vragenlijst eindigt met een vraag over in welk domein de jongere het
meest buitenlandse woorden/uitdrukkingen gebruikt. Er kan gekozen worden uit vier verschillende
domeinen. Hierbij is het niet mogelijk om meerdere opties aan te vinken: het gaat immers over de
categorieen waarin de jongere de meeste buitenlandse woorden/uitdrukkingen gebruikt. Overigens
geldt dat wanneer iemand geen buitenlandse woorden/uitdrukkingen gebruikt deze vragen
overgeslagen mogen worden.
Het tweede onderwerp in de enquête is het Marokkaans accent. De eerste vraag vraagt of de jongere
zelf wel eens een Marokkaans accent gebruikt. Als het antwoord hierop ja is, dan volgen er vragen
over de sociale betekenis hiervan: wanneer ze dit accent gebruiken en waarom. De vragen die erop
volgen, zijn bedoeld voor iedereen: ook voor degenen die geen Marokkaans accent gebruiken. Er
wordt gevraagd of de jongere iemand in zijn directe omgeving, zoals vrienden of broers/zussen, kent
die wel eens een Marokkaans accent gebruikt. Vervolgens volgt er een open vraag waarin wordt
gevraagd wat de jongere ervan vindt als een niet-Marokkaan met een Marokkaans accent praat.
Doordat deze vraag open is, heeft de jongere de ruimte om zijn/haar mening te geven. De laatste
vraag van dit onderwerp en van de enquête gaat in op de vraag waarom de jongere denkt dat
anderen die niet-Marokaans zijn een Marokkaans accent gebruiken. Hierbij zijn een aantal
mogelijkheden gegeven. Voor deze vraag en ook voor de andere meerkeuzevragen over het
Marokkaans accent geldt dat jongeren net als bij de vragen over de buitenlandse
woorden/uitdrukkingen meerdere antwoordmogelijkheden kunnen geven en dat er een optie
‘Anders, namelijk..’ aanwezig is.
4.2.3 Afnemen van de enquête
In de onderzoeksregio waren persoonlijke contacten met jongeren uit de doelgroep op beide
middelbare scholen in de regio. Deze jongeren zijn benaderd en aan hen is gevraagd of zij de enquête
wilden invullen. Er was niet bij iedereen de mogelijkheid om er persoonlijk naar toe te gaan. Daarom
is de enquête online gemaakt, zodat respondenten makkelijker en sneller bereikt konden worden.
Het was niet handig voor het verwerken van de gegevens om de enquête deels schriftelijk af te
nemen en deels online en dus er is voor één manier gekozen. Daarnaast zijn jongeren ook op de
scholen zelf benaderd. Hiervoor bleek al dat er op de middelbare scholen in de regio veel jongeren
zitten die niet uit de regio komen. Deze behoorden dus niet tot de doelgroep. Daardoor was langs de
klassen gaan met enquêtes lastig. Er is daarom gekozen om de enquête in de mediatheek af te
nemen op beide middelbare scholen. Er is rondgevraagd welke jongeren tot de doelgroep
behoorden en vervolgens is aan de jongeren die tot de doelgroep behoorden gevraagd of ze de
enquête wilden invullen. In de mediatheek was er toezicht bij het invullen van de enquête en kon er
gekeken worden of deze serieus gemaakt werd.
4.2.4 De opgenomen gesprekken5
Een enquête kent natuurlijk ook beperkingen. Het gaat in dit onderzoek immers om spreektaal. Een
vragenlijst kan daarvan nauwelijks een natuurgetrouwde beschrijving opleveren (Vermeij, 2002).
Bovendien heeft een enquête over het voorkomen van buitenlandse woorden in jongerentaal nog
een probleem: als jongeren aangeven buitenlandse woorden te gebruiken, dan geeft een enquête de
indruk dat jongeren nauwelijks correct Nederlands spreken (Cornips, 2005). Een enquête geeft dus
de indruk dat jongeren heel vaak zo spreken, terwijl dat praktijk vaak veel beperkter is. Daarnaast
heeft een enquête de beperking dat het niet kan ingaan op grammaticale kenmerken in de
5

Alle gegevens van de opnames zijn te vinden in tabel 3 in bijlage 2.
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spreektaal, maar vooral op lexicale kenmerken. Met andere woorden: een enquête als methode in
een onderzoek naar gesproken jongerentaal heeft voordelen, maar ook beperkingen.
Om die beperkingen ‘op te heffen’ is er in dit onderzoek een tweede methode gebruikt, namelijk een
analyse van opgenomen gesprekken. Deze gesprekken laten als het ware zien hoe de enquête in de
praktijk functioneert. Daarnaast kan er daardoor ook op grammaticale kenmerken worden ingegaan,
wat met de enquête niet kan.
Deze methode heeft ook een beperking. Het zou zo kunnen zijn dat een bepaalde vriendengroep
bijvoorbeeld regelmatig buitenlandse woorden gebruikt, maar niet altijd en net tijdens de opnamen
niet. Of andersom: dat een vriendengroep net op het moment van de opnamen meer buitenlandse
woorden gebruikt dan normaal.
Aan dezelfde jongeren die de enquête hebben ingevuld, zijn opgenomen gesprekken gevraagd. Het
bleek namelijk dat jongeren er moeite mee hadden dat iemand bij hun gesprekken was en deze wilde
opnemen. Dit voelde voor hen als een inbreuk op de privacy. Er moest daarom een andere manier
bedacht worden om aan opgenomen gesprekken te komen. Aan de jongeren is gevraagd of ze zelf
gesprekken wilden opnemen. Bij die vraag bleek al snel dat jongeren zelf wel eens gesprekken
opnamen van zichzelf met vrienden voor eigen gebruik. Sommige jongeren (die de enquête hebben
ingevuld) hebben hun zelfgemaakte opnames gegeven om te gebruiken. Dit geldt echter niet voor
elk gesprek. Deze gegevens zijn te vinden in tabel 3 in bijlage 2. Het gaat er bij elk gesprek in ieder
geval om spontane gesprekken, zodat er een waarheidsgetrouw beeld ontstaat van de praktijk.

4.3 Proefpersonen
In totaal hebben 64 jongeren in de leeftijd 14-17 op het vmbo (exclusief basis) die in Het land van
Altena wonen en op school zitten de enquête ingevuld. Het gaat om 31 meisjes en 33 jongens. De
gemiddelde leeftijd is 15.6 (met een standaarddeviatie van 1.05). In bijlage 2 in tabel 2 is de
frequentie per leeftijd en per geslacht te vinden. Verder zijn er 13 opnames van gesprekken
verzameld, waarvan 9 in vriendengroepen en 4 in andere situaties. Tabel 3 in bijlage 2 geeft een
overzicht van de personen per opgenomen gesprek en in welke situatie het gesprek plaatsvindt.
Overigens is het niet helemaal duidelijk welke jongeren in de opgenomen gesprekken de enquête
hebben ingevuld, aangezien de enquête anoniem is ingevuld. Van sommigen is dit wel bekend; ook
dit staat in tabel 3.

4.4 Verwerking van de gegevens
De enquête is verwerkt aan de hand van het statische programma SPSS. Per vraag is bij het hoofdstuk
Resultaten de belangrijkste resultaten gegeven. Bij de opnames van gesprekken is als volgt te werk
gegaan: de opnames zijn uitgetypt en vervolgens is alles wat onder de noemer of ‘Brabants dialect’
of ‘element uit het Engels of een immigrantentaal’ viel gelabeld.

5. Resultaten
5.1 De enquête
5.1.1 Persoonsgegevens
Er is 1 respondent die in het buitenland is geboren, namelijk in Irak. Hij heeft ook Irakese ouders.
Verder waren er 24 respondenten die hebben aangegeven naar rappers te luisteren als De Jeugd van
Tegenwoordig, The Partysquad, Yes-R, Opgezwolle, Eminem, The Opposites, Ali B, Jay- Z en Kayne
West.
5.1.2 De vragen
Bij de enquête viel op dat alle 64 respondenten aangaven dat ze woorden en/of uitdrukkingen
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gebruiken uit een andere taal dan het Nederlands. Bovendien gaf elke respondent bij de vraag of ze
nog andere woorden en/of uitdrukkingen gebruiken uit het buitenland minstens één voorbeeld.
In tabel 4 staat een overzicht van de gegeven woorden/uitdrukkingen waarvan de respondenten
moesten aangeven of ze deze kennen en gebruiken. Bij de woorden staat ook de betekenis en de
herkomsttaal. Daarnaast staat aangegeven hoeveel respondenten aangaven de woorden te
gebruiken en hoeveel respondenten aangaven de woorden te kennen. Achter het aantal
respondenten staat tussen haakjes steeds het percentage respondenten. De betekenis van de
woorden zijn overgenomen van de respondenten. De herkomsttaal echter niet.
Tabel 4 Aantal respondenten die de gegeven woorden gebruiken en kennen
Woord/uitdrukking
Fucking

Betekenis
Heel erg

Chillen

Relaxen

Checken
Fissa
Dissen
Je weet toch

Kijken/controleren
Feest
Iemand
afkraken/beledigen/naaien
-

Je weet zelf

-

Patas
Popo
Joinen
Ewa
Flowen
Doekoe
Scorro
Osso
Roffa
Fa waka?
Mattie
Bro
Bakra

Schoenen
Politie
Meedoen
Hoi6
Versieren
Geld
School
Huis
Rotterdam
Hoe is het?/Alles goed?
Vriend
(Goede) vriend
Blanke/Nederlander

Herkomsttaal
Amerikaanse
slang
Amerikaanse
slang
Engels
Surinaams
Engelse slang

Gebruiken
64 (100%)

Kennen
64 (100%)

64 (100%)

64 (100%)

62 (96.9%)
60 (93.8%)
59 (92.2%)

64 (100%)
63 (98.4%)
63 (98.4%)

Engels: ‘you
know’
Engels: ‘you
know’
Surinaams
Surinaams
Engels
Marokkaans
Engels
Surinaams
Surinaams
Surinaams
Surinaams
Surinaams
Surinaams
Engels
Surinaams

59 (92.2%)

64 (100%)

58 (90.6%)

64 (100%)

54 (84.4%)
52 (81.3%)
50 (78.1%)
48 (75%)
48 (75%)
47 (73.4%)
44 (68.8%)
43 (67.2%)
41 (64.1%)
38 (59.4%)
34 (53.1%)
30 (46.9%)
0 (0.0%)

60 (93.8%)
59 (92.2%)
61 (95.3%)
55 (85.9%)
52 (81.3%)
57 (89.1%)
51 (79.1%)
54 (84.4%)
48 (75%)
48 (75%)
64 (100%)
64 (100%)
0 (0.0%)

Tabel 4 laat zien dat de woorden die het meest bovenaan staan (boven de 90%) woorden zijn uit het
Amerikaans en/of het Engels. Het gaat om de woorden fucking, chillen, checken, dissen en de
uitdrukkingen je weet toch en je weet zelf. Ook het Surinaamse woord fissa scoort erg hoog.
Op twee woorden na gaf steeds meer dan de helft van de respondenten aan de woorden te
gebruiken. De woorden die een uitzondering vormen zijn bro en bakra. Wat opvalt bij het woord bro
is dat 46.9% aangeeft dit woord te gebruiken, maar dat wel 100% aangeeft het woord te kennen.
Hetzelfde is te zien bij mattie, waarbij iets meer dan de helft (53.1%) aangeeft het woord te
6

Ook al betekent ewa eigenlijk ‘nou, wel’. alle respondenten die het woord kennen en waarvan een aantal het
woord dus ook gebruiken, hebben de betekenis ‘hoi’ gegeven. Dit dus van hen over genomen.
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gebruiken, maar wel 100% van de respondenten het woord kennen. Het woord bakra wordt onder
de respondenten niet gekend en niet gebruikt. De betekenis van dit woord is dus ook niet
overgenomen van de respondenten.
Wat verder opvalt, is dat het niet vanzelfsprekend is dat als de respondenten woorden kennen ze
deze ook gebruiken. Het aantal dat de woorden kent is steeds groter dan het aantal dat de woorden
gebruikt.
Per woord is aan de hand van een chi-squared test uitgerekend of er een significant verschil is tussen
jongens en meisjes. Bij twee woorden is er een significant verschil gevonden. Het eerst woord is bro
(χ2=53.04; df=1; p=0). Bij dit woord hebben 30 jongens van de 33 jongens in totaal aangeven het
woord te gebruiken. Geen enkel meisje heeft aangegeven het woord te gebruiken. In tabel 4 is te
zien dat in totaal 30 respondenten hebben aangegeven dat ze bro gebruiken. Die 30 respondenten
zijn dus allemaal jongens. Het tweede woord waarbij een significant verschil is gevonden tussen
jongens en meisjes is het woord mattie (χ2=45.57; df=1; p= 0). Van de 34 respondenten die aangaf
dit woord te gebruiken waren dat 31 jongens en 3 meisjes. Het woord mattie wordt dus onder de
respondenten voornamelijk door jongens gebruikt en het woord bro door alleen jongens.
Ook bij het kennen van de woorden is aan de hand van een chi-squared test gekeken of er een
significant verschil is tussen jongens en meisjes. Dit bleek alleen bij het woord scorro het geval te
zijn(χ2=4.20; df=1; p=0.04). Van de 51 proefpersonen die aangaven het woord te kennen, gaat het
om 28 meisjes en 23 jongens. Meer meisjes kennen het woord scorro.
Overigens bleek bij het invullen van het herkomstland dat veel respondenten geen idee hadden waar
de woorden vandaan kwamen die ze gebruiken. Tabel 5 geeft een overzicht van het vaakst
genoemde herkomstland door respondenten per woord en hoe vaak zij dit genoemd hebben.
Tabel 5 Herkomstland genoemd door respondenten per woord in vergelijking met echte
herkomstland
Woord

Echte herkomstland

Herkomstland vaakst
genoemd door
respondenten

Totaal aantal keer
genoemd door
respondenten

Doekoe
Patas
Dissen
Popo
Bro
Osso
Fissa
Mattie
Fa waka
Ewa
Checken
Scorro
Fucking
Chillen
Bakra
Roffa
Flowen

Suriname
Suriname
Engeland
Suriname
Engeland
Suriname
Suriname
Suriname
Suriname
Marokko
Engeland
Suriname
Amerika
Amerika
Suriname
Suriname
Engeland

Marokko
Marokko
Engeland
Marokko
Engeland
Marokko
Marokko
Marokko
Marokko
Marokko
Engeland
Marokko
Engeland
Engeland
Marokko
Marokko
Engeland

58 (90.6%)
56 (87.5%)
60 (93.8%)
60 (93.8%)
62 (96.9%)
61 (95.3%)
57 (89.1%)
54 (84.4%)
55 (85.9%)
53 (82.8%)
57 (89.1%)
56 (87.5%)
53 (82.8%)
50 (78.2%)
48 (75%)
57 (89.1%)
62 (98.8%)
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Wat direct opvalt in tabel 5 is dat Marokko bij de meeste woorden genoemd wordt, behalve bij de
woorden dissen, bro, fucking, checken en flowen. Bij die woorden wordt Engeland het vaakst
genoemd. In sommige gevallen klopt dat, maar soms is het herkomstland Amerika. Toch hebben de
respondenten dan wel door dat er iets Engels/Amerikaans aan het woord is. De woorden die uit
Suriname komen worden allemaal als Marokkaans bestempeld. Alleen het woord ewa dat ook echt
Marokkaans is klopt met wat de respondenten denken. De vraag is echter of ze daadwerkelijk weten
of dit Marokkaans is of dat de respondenten bij elk woord dat niet Engels klinkt, denken dat het
Marokkaans is.
De vraag waarbij de respondenten zelf buitenlandse woorden en/of uitdrukkingen konden
opschrijven die ze gebruiken in hun spreektaal heeft een lijst op met in totaal 94
woorden/uitdrukkingen opgeleverd. De tabel met deze woorden (tabel 6) is in bijlage 3 te vinden. De
woorden staan geordend op basis van hoe vaak ze genoemd zijn. De betekenis van de woorden zijn
overgenomen van de respondenten; naar de betekenis is immers gevraagd. Het herkomstland niet;
daar is niet naar gevraagd.
Wat opvalt aan de woordenlijst is dat er van de 94 woorden/uitdrukkingen er 53 afkomstig zijn uit
het Engels/Amerikaans. Het Engels vormt dus de belangrijkste bron voor de respondenten. Dat was
ook al te zien aan de woorden die het meest werden gebruikt in tabel 4. Na het Engels volgt het
Surinaams. Er zijn door de respondenten 29 woorden/uitdrukkingen gegeven afkomstig uit het
Surinaams. Het Marokkaans en het Antillaans scoren even hoog: van beide talen zijn er 5 woorden
terug te vinden. Verder is er een Pools woord te vinden, namelijk curva (hoer).
Van de eerste 23 genoemde woorden is er slecht één Surinaams woord te vinden (onmin) en de rest
is afkomstig uit het Amerikaans/Engels. Dat geeft aan dat Engelse woorden het meest gebruikt
worden door de respondenten. Opvallend is dat onderaan de lijst drie Marokkaanse woorden staan:
zemmel (‘sukkel’), dreri (‘vriend’) en wallah (‘ik zweer’)7. Deze woorden zijn slechts een enkele keer
genoemd. De andere Marokkaanse woorden habibi (‘schatje’) en floesj (‘geld’) zijn vaker genoemd.
Daarnaast zijn er woorden die uitsluitend door meisjes worden gebruikt en woorden die alleen door
jongens worden gebruikt. De woorden chiboy, swagga boy, hunk (alle drie: ‘lekker ding’) en sizz
worden alleen door meisjes gebruikt. The man zijn, dreri, brada (‘vriend’)en homey (‘maat’) zijn
woorden die alleen jongens aangaven te gebruiken. Bij het woord tanga (‘mooi meisje’) gaven, zoals
tabel 6 laat zien in totaal 20 respondenten aan het woord te gebruiken. Het gaat om 2 meisjes en 18
jongens. Dit woord wordt dus meer gebruikt door jongens dan door meisjes. Bij de andere woorden
waren er geen opvallendheden.
Er zijn in de woordenlijst verschillende woorden te vinden die hetzelfde betekenen. Zo worden er 2
woorden gegeven voor ‘hoer’, namelijk poeta en curva, maar ook het woord banga (‘slet’) dat hier
redelijk bij aansluit. Verder worden er, zoals al duidelijk werd bij de woorden die alleen meisjes
gebruiken 3 woorden gegeven voor ‘knappe jongen’: chiboy, swagga boy en hunk. Daarnaast worden
er 2 woorden gegeven voor ‘meisje’: sma en chickie, twee voor ‘dronken’: droengoe en panja, 2
woorden om mee aan te duiden dat iemand een lekker ding is: spang en hottie, 3 woorden die
‘vriend’ betekenen: brada, dreri en swa en 2 woorden die ‘schatje’ betekenen: doeshi en habibi,
maar ook mi goedoe (‘mijn schatje’) sluit hier bij aan.
Figuur 1 laat zien welk antwoord de respondenten hebben gegeven op de vraag hoe zij de
buitenlandse woorden/uitdrukkingen kennen die zij gebruiken en hoe vaak zij een bepaald antwoord
hebben gegeven.

7

Ook al betekent dreri eigenlijk ‘jongens, kinderen’ en zemmel homo, alle respondenten hebben een andere
betekenis gegeven, namelijk ‘vriend’ voor dreri en ‘sukkel’ voor zemmel.
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Figuur 1: Hoe kennen de respondenten de buitenlands woorden/uitdrukkingen die ze gebruiken
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‘Via internet en social media’ was een optie die niet bij de antwoordmogelijkheden in de vragenlijst
stond, maar die respondenten hebben ingevuld bij ‘anders, namelijk…’. Internet en social media
blijken bij de respondenten de grootste rol te spelen bij de manier waarop zij buitenlandse
woorden/uitdrukkingen kennen die zij gebruiken. De televisie speelt daarna een grote rol, gevolgd
door ‘via vrienden’. ‘Via rappers’ en ‘gehoord in een grote stad’ speelt slechts een rol bij een kleine
groep. ‘Opgevangen in Gorinchem’ speelt helemaal geen rol.
Uit een chi-squared test waarbij per optie is gekeken of er een verschil is tussen jongen en meisjes, is
bleek dat er geen verschil is tussen jongens en meisjes wat betreft de manier waarop ze de
buitenlandse woorden/uitdrukkingen kennen. Bij elke optie is het steeds een bijna gelijk aantal
jongens en meisjes die de optie heeft aangevinkt. Bij ‘gehoord in een grote stad’ gaat het bij de 2
respondenten die het antwoord hebben gegeven om een meisje en een jongen.
Wat betreft de rappers werd eerder opgemerkt dat 24 respondenten bij het invullen van de
persoonsgegevens hebben aangegeven dat ze naar rappers luisteren. Aangezien slechts 6
respondenten heeft ingevuld dat ze de woorden/uitdrukkingen via rappers kennen, lijkt het er niet
op dat het luisteren naar rapmuziek onder de respondenten een rol speelt bij het gebruik van
buitenlandse woorden/uitdrukkingen. Bovendien luistert de meerderheid niet naar rappers en werd
al duidelijk dat iedere respondent buitenlandse woorden/uitdrukkingen gebruikt. Daarom wordt
ervan uitgegaan dat er geen relatie is tussen het luisteren naar rapmuziek en het gebruik van
buitenlandse woorden/uitdrukkingen.
Figuur 2 laat zien wanneer de respondenten zeggen de buitenlandse woorden/uitdrukkingen te
gebruiken.
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Figuur 2 Wanneer gebruiken de respondenten de buitenlandse woorden/uitdrukkingen
70
60
50
40
30
20
10
0
Als ik met Tijdens het
vrienden ben uitgaan

Op school

Op een
vereniging

Thuis

Altijd

Alle respondenten gebruiken de buitenlandse woorden en/of uitdrukkingen voornamelijk wanneer
ze met vrienden zijn, maar dit sluit niet uit dat ze nooit ergens anders buitenlandse woorden
gebruiken. Ook tijdens het uitgaan is door 50 respondenten aangegeven dat er buitenlandse
woorden/uitdrukkingen gebruikt worden. Op school en op een vereniging worden de buitenlandse
woorden/uitdrukkingen ook gebruikt. Thuis gebeurt dit echter zelden. Er is geen enkele respondent
die de buitenlandse woorden/uitdrukkingen altijd gebruikt. Ook hier gaf een chi-squared test bij geen
enkele optie een significant verschil tussen jongens en meisjes.
Figuur 3: Tegen wie gebruiken de respondenten buitenlandse woorden/uitdrukkingen
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In figuur 3 is te zien dat de respondenten vooral tegen vrienden Nederlands spreken met af en toe
buitenlandse woorden/uitdrukkingen Dit sluit aan bij figuur 2 waarin te zien was dat respondenten
voornamelijk buitenlandse woorden/uitdrukkingen gebruiken wanneer ze met hun vrienden zijn.
Toch zijn vrienden niet de enige personen waar de respondenten Nederlands tegen praten met
buitenlandse woorden/uitdrukkingen. Ook tegen broers en zussen gebeurt dit. Tegen collega’s ook,
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maar een heel stuk minder dan tegen broers/zussen. Slechts 2 respondenten praat ook wel eens
tegen ouders Nederlands met buitenlandse invloeden, maar tegen leraren gebeurt dit echter niet. Er
is geen significant verschil gevonden tussen jongens en meisjes bij deze vraag.
Figuur 4 laat de redenen zien die respondenten hebben om buitenlandse woorden/uitdrukkingen te
gebruiken.
Figuur 4 Waarom de respondenten de buitenlandse woorden/uitdrukkingen gebruiken
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De belangrijkste reden om buitenlandse woorden te gebruiken is volgens de respondenten ‘omdat
het leuk en grappig is’. Ten tweede zijn de respondenten gewend geraakt aan bepaalde woorden.
Daarna volgen ‘om stoer te doen’, ‘om bij een bepaalde groep te horen’ en ‘om me af te scheiden
van de ouderen’. Deze redenen worden bijna even vaak genoemd. Hierna komt ‘omdat vrienden het
ook doen’. De reden ‘Omdat Nederlands een saaie taal is’ speelt slechts bij één respondent een rol.
De reden ‘Dan begrijpen anderen wat ik bedoel’ is door een respondent bij ‘anders, namelijk…’
ingevuld, maar die reden speelt bij de andere respondenten blijkbaar geen rol.
Bij de redenen is een significant verschil gevonden tussen jongens en meisjes. Van de 50
respondenten die hebben aangegeven buitenlandse woorden/uitdrukkingen te gebruiken, omdat ze
het leuk/grappig vinden waren dit 28 meisjes en 22 jongens. Dit verschil is significant (χ2=5.23; df=1;
p=0.02).
Daarnaast is het verschil tussen jongens en meisjes bij de optie ‘stoer doen’ duidelijk significant (χ2=
41.14; df=1; p=0). Dat is ook logisch, aangezien de 25 proefpersonen die deze optie hebben
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aangevinkt allemaal jongens zijn. Bij de andere opties is geen significant verschil gevonden. Hoewel
een meisje heeft aangevinkt dat ze buitenlandse woorden/uitdrukkingen gebruikt, omdat ze
Nederlands een saaie taal vind, bleek dit verschil niet significant te zijn (χ2=1.08; df=1; p=0.3).
Hetzelfde geldt voor ‘dan begrijpen anderen wat ik bedoel’. Dit is door één jongen ingevuld bij
‘anders, namelijk…’, maar ook dit verschil bleek niet significant (χ2=0.95; df=1; p=0.33).
Bij de laatste vraag over de buitenlandse woorden/uitdrukkingen moesten de respondenten
aangeven in welk domein ze de meeste buitenlandse woorden/uitdrukkingen gebruiken. Tabel 7
geeft hier een overzicht van.
Tabel 7 woordgebruik per domein per geslacht en het totaal
Domein
Waardeoordelen
(woorden als ‘cool’)

Totaal
13 (20.3%)

Aantal jongens
17 (51.5%)

Aantal meisjes
10 (32.3%)

Sociale omgang
(groeten en afscheid
nemen)

20 (31.3%)

10 (30.3%)

10 (32.3%)

Seks en de relatie
tussen mannen en
vrouwen

27 (42.2%)

5 (15.2%)

8 (25.8%)

Schelden

4 (6.3%)

2 (6.1%)

2 (6.5%)

Totaal

64 (100%)

33 (51.6%)

31 (48.4%)

De respondenten gebruiken buitenlandse woorden/uitdrukkingen het vaakst in het domein
‘waardeoordelen’, gevolgd door ‘sociale omgang’ en ‘seks en de relatie tussen mannen en vrouwen’.
In het domein ‘schelden’ worden het minst buitenlandse woorden/uitdrukkingen gebruikt. Er is geen
significant verschil tussen jongens en meisjes (χ2= 3.44; df=3; p= 0.32).
Na de vragen over de buitenlandse woorden en uitdrukkingen volgen de vragen over het gebruik van
een Marokkaans accent. Bij de vraag waarin verteld werd aan de respondenten dat soms nietMarokkaanse jongeren in hun uitspraak een Marokkaan nadoen (dus een Marokkaans accent
gebruiken; in wat volgt zal het ook steeds een Marokkaans accent genoemd worden) werd gevraagd
aan de respondenten of zij dat ook wel eens deden. 18 respondenten hebben hier met ‘ja’ op
geantwoord. Het gaat om 4 meisjes en 14 jongens. Dit verschil is duidelijk significant (χ2= 6.89; df=1;
p=0.009). Jongens gebruiken vaker een Marokkaans accent dan meisjes.
Onder de respondenten die hebben aangegeven een Marokkaans accent te gebruiken gaf niemand
aan dit altijd te doen en slechts 2 respondenten gaven aan dit met familie te doen. 18 respondenten
gaven aan dit met vrienden te doen.
Wat betreft de redenen voor het gebruik van een Marokkaans accent was er meer verschil tussen de
respondenten. Allereerst gaven alle respondenten aan het Marokkaans accent te gebruiken, omdat
het grappig en leuk is. Verder gaven 4 respondenten van de 18 aan het gebruik ervan stoer te
vinden. Dat waren 3 jongens en 1 meisje. Het verschil tussen jongens en meisjes bleek echter niet
significant bij deze reden (χ2=1.47; df=1; p=0.23).

31

Daarnaast gaven ook 4 respondenten aan het Marokkaans accent te gebruiken, omdat vrienden dit
doen. Ook hier gaat het om 3 jongens en 1 meisje en was het verschil tussen jongens en meisjes niet
significant (χ2=0.02; df=1; p= 0.88).
14 van de 18 respondenten gaf verder aan het Marokkaans accent ook te gebruiken om de
Marokkanen belachelijk te maken. 13 hiervan zijn jongens. Het verschil tussen jongens en meisjes bij
de optie ‘Om Marokkanen belachelijk te maken’ is significant (χ2=8.22; df=1; p=0.004). Jongen
gebruiken een Marokkaans accent vaker om Marokkanen belachelijk te maken dan meisjes.
In totaal van alle respondenten gaven er 32 (45.3%) aan dat ze iemand kennen in hun directe
omgeving die wel eens een Marokkaans accent gebruikt. Die 32 respondenten bestaan uit 15
meisjes en 19 jongens. Dit verschil tussen jongens en meisjes bleek niet significant (χ2= 1.84; df=1;
p=0.18).
Figuur 5 Waarom anderen een Marokkaans accent gebruiken volgens de respondenten
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De respondenten denken dat de belangrijkste reden is dat iemand die niet-Marokkaans is een
Marokkaans accent gebruikt, omdat personen die een Marokkaans accent gebruiken de Marokkanen
belachelijk willen maken. Een andere belangrijke reden is volgens de respondenten dat anderen het
leuk/grappig vinden. De reden ‘omdat ze het stoer vinden’ werd als minder belangrijk gezien en de
reden ‘omdat ze indruk willen maken’ werd door slechts 2 respondenten als reden gezien. ‘Omdat ze
zich ook buitenlands voelen’ werd door niemand als een belangrijke reden gezien voor het feit dat
niet-Marokkanen een Marokkaans accent gebruiken.
De antwoorden van de respondenten op de open vraag wat ze ervan vinden als niet-Marokkanen een
Marokkaans accent gebruiken , kunnen in drie categorieën worden ingedeeld. Die categorieën zijn in
tabel 8 te zien.
Tabel 8 Wat de respondenten van het Marokkaans accent vinden ingedeeld in categorieën
Categorie
Leuk/grappig
Het maakt me niet uit
Stom

Aantal totaal
33
5
26

Aantal jongens
18
3
13

Aantal meisjes
15
2
13
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In tabel 8 is te zien dat de meningen over het gebruik van een Marokkaans accent verdeeld zijn. De
meeste respondenten vinden het leuk en grappig dat iemand een Marokkaans accent gebruikt, maar
een groot deel vindt het ook stom. Slechts 5 respondenten maakt het niets uit. Het verschil tussen
jongens en meisjes in de mening over het Marokkaans accent is niet significant (χ2=0.41; df=2; p=
0.81).
De respondenten waarvan de meningen zijn ingedeeld in de categorie ‘stom’ vonden het gebruik van
een Marokkaans accent vaak discriminerend of triest. Dat laatste blijkt het duidelijkst uit een
antwoord van een vrouwelijke respondent (16 jaar):
‘Een beetje triest. Ik vind het niet passen bij een Nederlander. Mensen die Marokkaans zijn, zijn
Marokkaans en het is dan dus logisch dat ze zo praten, maar als je niet Marokkaans bent, moet je dat
gewoon niet doen. Ik denk dat Marokkanen dat helemaal niet leuk vinden. Als buitenlanders ineens
een Nederlander na gaan doen, zou ik dat ook niet leuk vinden, dus daarom vind ik het zo triest dat
mensen dat wel bij Marokkanen doen.’
Dat sommigen het gebruik van een Marokkaans accent discriminerend vonden, komt het duidelijkst
naar voren in een antwoord van een mannelijke respondent (17 jaar):
‘Ik vind het discriminerend. Vooral omdat wij nooit helemaal weten hoe een Marokkaans accent echt
klinkt. Mensen die dat accent gebruiken, doen vaak maar wat. Het klopt meestal niet eens. Meestal
wordt het ook nog eens overdreven. En heus niet elke Marokkaans praat op zo’n manier.’
Een mannelijke respondent (15 jaar) die van mening was dat het hem niets uitmaakte dat anderen
een Marokkaans accent gebruiken en die zelf geen Marokkaans accent gebruikt, antwoordde dit:
‘Prima. Het maakt me niet uit. Lekker die Marokkaantjes belachelijk maken, die denken altijd dat ze
stoer zijn, maar dat zijn ze helemaal niet.’
Dit antwoord sluit aan bij het feit dat de meeste respondenten denken dat het Marokkaans accent
gebruikt wordt om Marokkanen belachelijk te maken en bij het feit dat 14 van de 18 respondenten
aangaf het Marokkaans onder andere te gebruiken om Marokkanen belachelijk te maken.
Een mannelijke respondent (16 jaar) die het wel grappig vond dat anderen een Marokkaans accent
gebruiken en zelf wel eens een Marokkaans accent gebruikt, antwoordde:
‘Super grappig. Vooral omdat Marokkanen zichzelf altijd zo stoer vinden. Ze komen altijd aandacht
tekort en moeten altijd herrie schoppen. Dat maakt juist hun accent zo grappig om na te doen.’
Ook uit dit antwoord blijkt dat niet iedereen een positief beeld heeft van Marokkanen.
Overigens spreekt het voor zich dat de respondenten die het gebruik van een Marokkaans accent
discriminerend vinden zelf geen Marokkaans accent gebruiken. De respondenten die een
Marokkaans accent gebruiken, vielen allemaal in de groep van de respondenten die het leuk/grappig
vinden als anderen een Marokkaans accent gebruiken. Toch is het niet vanzelfsprekend dat iedereen
die het accent leuk/grappig vindt dit accent ook automatisch gebruikt. In tabel 4 is te zien dat 33
respondenten van de 64 het Marokkaans accent leuk/grappig vinden, terwijl eerder bleek dat slechts
14 respondenten aangaf een Marokkaans accent te gebruiken.
5.1.3 Interpretatie van de resultaten
In de enquête is naar voren gekomen dat de buitenlandse woorden die het meest gebruikt worden
Engelse woorden zijn. Een verklaring hiervoor is dat Engels een toegankelijker taal is dan het
Surinaams of het Marokkaans. Het Engels komt in de maatschappij op veel plaatsen voor: op school,
in computerspellen etc.
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Bij de gegeven woorden/uitdrukkingen werd door alle respondenten aangegeven dat het
Surinaamse woord bakra (‘blanke’) niet werd gebruikt. De verklaring hiervoor is voor de hand
liggend: geen enkel respondent gaf aan dit woord te kennen. Als iemand een woord niet kent, dan is
het logisch dat die persoon het woord ook niet gebruikt.
Daarnaast is gebleken dat er buitenlandse woorden zijn die alleen door jongens of vooral door
jongens worden gebruikt en dat er woorden zijn die alleen door meisjes worden gebruikt. Bij de
meisjes ging het om de woorden hunk, chiboy, swagga boy en sizz. Bij de eerste drie woorden is de
verklaring logisch: deze woorden betekenen ‘knappe jongen’ en meisjes zullen het over jongens
hebben, jongens zullen niet over andere jongens zeggen dat het een hunk is. Het woord sizz wordt
volgens de respondenten gebruikt om als meisje tegen een vriendin te zeggen dat zij een erg goede
vriendin is. Het woord is als het ware de ‘vrouwelijke’ versie van het woord bro, dat in tabel 4 naar
voren is gekomen en dat alleen door jongens werd gebruikt om aan te geven dat iemand een goede
vriend is.
De woorden the man zijn, dreri, brada en homey en bro zijn woorden die alleen jongens gebruiken en
de woorden tanga (‘mooi meisje’) en mattie (vriend) worden voornamelijk door jongens gebruikt. Bij
het woord tanga is een verklaring voor de hand liggend: jongens praten over meisjes en meisjes
zullen het meer over leuke/knappe jongens hebben. Ook voor the man zijn geldt dat het logisch is
dat alleen jongens dit gebruiken; er komt immers het woord man in voor. Daarnaast geldt
hoogstwaarschijnlijk dat woorden die ‘vriend’ betekenen voornamelijk door jongens wordt gebruikt,
zoals brada, homey, mattie, bro en dreri. Ondanks dreri eigenlijk geen ‘vriend’ betekent, wordt het
door de respondenten (allemaal jongens) wel als vriend gebruikt. Een verklaring hiervoor zou kunnen
zijn dat de jongeren vinden dat ‘vriend’ echt naar een mannelijk persoon verwijst en dat de
vrouwelijke respondenten vooral met meisjes omgaan en de mannelijke respondenten meer met
jongens omgaan en de woorden dus vaker gebruiken.
Wat betreft het Marokkaans accent is gebleken dat dit van de 64 respondenten slechts onder 18
voorkomt. Dit kan te maken hebben met het feit dat er in de onderzoeksregio weinig allochtonen
wonen of nog specifieker: de Marokkanen een minderheid vormen (zie tabel 1). Dat er weinig
allochtonen in de onderzoeksregio wonen, kan tevens verklaren waarom woorden uit
immigrantentalen minder voorkomen dan het Engels. Daarnaast zou dit gegeven een verklaring
kunnen zijn voor het feit dat het Marokkaans accent door 14 van de 18 respondenten die het wel
eens gebruiken wordt gebruikt om Marokkanen belachelijk te maken. De redenering hierachter heeft
te maken met ‘Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet’. Uit ervaring kan gezegd worden dat veel
(jong)volwassenen in de onderzoekregio niet erg gesteld zijn op allochtonen, met name op nietwesterse allochtonen. Dat heeft vermoedelijk te maken met het feit dat de mensen die er wonen dat
niet gewend zijn; er wonen immers vooral autochtonen. Jongeren zouden de mening van de rest
overgenomen kunnen hebben en aan de hand van het imiteren van het Marokkaans accent de
allochtonen belachelijk willen maken. Marokkaans is immers volgens de jongen hoogstwaarschijnlijk
hetzelfde als alles dat buitenlands is; dat blijkt uit tabel 5.

5.2 De opgenomen gesprekken
Eerst volgen de analyses van de opgenomen gesprekken, dan de interpretaties ervan. Alle jongeren
in de opnames zijn autochtoon. Daarnaast moet er opgemerkt worden dat Nederlands voor alle
jongeren de belangrijkste taal is en dat het niet zo is dat elementen uit immigrantentalen of het
Engels meer op de voorgrond treden dan het Nederlands zelf. De opgenomen gesprekken zijn in
bijlage 5 te vinden en in bijlage 4 is de betekenis van de symbolen die in de opnames zijn gebruikt te
vinden.

34

5.2.1 Analyses van de opgenomen gesprekken
Opname 1
Van alle 13 opgenomen gesprekken zijn er 5 (1,2,3,10,12) waarin Surinaamse woorden voorkomen.
Wat betreft de gesprekken in vriendengroepen (1 t/m9) zijn dat er 3. In al die gesprekken komen de
Surinaamse woorden beperkt voor. Gesprek 1 is één van de gesprekken waarin Surinaamse woorden
voorkomen. Andere buitenlandse woorden die voorkomen, zijn enkel Engelse/Amerikaanse
woorden. De volgende woorden komen voor: chick (lekker ding), check (kijk) facking (als ‘versterker’
bij het woord lichtshow) fatoe (grap) scorro (school). Alleen fatoe en scorro zijn Surinaams. Het
woord scorro komt twee keer voor bij verschillende personen (13, 18)8. Behalve dat Surinaamse
woorden beperkt voorkomen, worden ze ook niet consequent gebruikt. Een jongen die eerst scorro
zegt (18) zegt later gewoon school (21). De jongen die het woord chick gebruikt, gebruikt in dezelfde
zin jongûh (3), wat vaak voorkomt in het Brabants dialect (Swanenberg, 2012):
KEV: Daar zit echt een chick in jongûh
Dit is tevens het enige kenmerk van het Brabants dialect dat voorkomt in dit gesprek. Bij de zin waar
het woord fatoe in voorkomt, gebruikt de spreker (12) een Marokkaans uitspraak:
PEP:fatoe dezze lichtsjhow
De z in deze klinkt bij de jongen scherper dan in het Standaardnederlands. De s in show wordt
uitgesproken als een sj waarbij de s ook nog eens scherpers wordt uitgesproken dan in het
Standaardnederlands. Behalve het voorkomen van de bovenstaande woorden, worden er ook
voorzetels vervangen door Engelse voorzetsels:
YOR: Lichtshow at scoRRo (13)
AD:Oké toedeloe#zullen wij to school gaan? (15)
Overigens is het vervangen van voorzetsels door Engelse voorzetsels niet bij andere opnames
teruggevonden. Bij (13) wordt de /r/ in scorro als een rollende /r/ uitgesproken, wat ook
kenmerkend is voor een Marokkaans accent. Naast voortzetsels worden er ook delen van een zin
vervangen door Engelse woorden:
PEP:Let’s gaan (19)
TO: Yes indeed#we gaan (20)
Verder wordt er in totaal 3 keer die gezegd waar dat correct is volgens de regels van het Nederlands
(1, 7).
Opname 2
In opname 2 wordt het Brabantse jongûh net als in opname 1 gebruikt in een zin waarin een
buitenlandse woord voorkomt (2). Het gaat om het woord facking, dat ook in (3) voorkomt.
Daarnaast wordt jongûh ook gebruikt in een zin waarin geen elementen uit immigrantentalen en het
Engels zijn te vinden (1). Diezelfde jongen in (1) gebruikt later jongûh in een zin waarin wel
elementen uit immigrantentalen en het Engels zijn te vinden (10). Het gaat allereerst om elementen
die doen denken aan tweedetaalleerders van het Nederlands: het weglaten van een lidwoord en
twee keer de waar het hoort. Daarnaast wordt daarbij ook je weet toch (vertaling van ‘you know’)
gezegd waarbij de ch als een scherpe g wordt uitgesproken en wat doet denken aan een Marokkaans
accent:
8

Bij elke opname in bijlage 5 is de ‘spreekbeurt’ van een spreker genummerd. Daar verwijzen de nummers
tussen haakjes naar. Dit gebeurt steeds bij de analyses.
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LO: Die mensen jongûh# die zitten in huis#die komen gewoon stralend naar buiten#met een auto op
de dak enzo# die hebben auto’s zat joh# drie in de tuin# drie op het dak# drie in de schuur#de huis is
gewoon onder de auto’s joh# je weet togg (10)
Wat opvalt in (10) is dat er eerst de dak wordt gezegd en later wel gewoon het dak. Verder wordt er
de huis gezegd. Deze spreker zegt eerder in het gesprek (3) ook die gedoe. Ook in (7) waarin een
andere spreker aan het woord is, wordt er een het-woord als een de-woord behandeld: dezelfde
geluid. Dezelfde spreker als in (10) gebruikt echter nog meer elementen van het Brabants dialect. Hij
zegt een keer nie in plaats van niet (8), maar in (6) spreekt hij de t bij niet wel uit. Ook combineert
deze spreker het Brabantse woord kei in een zin waarin het Engelse woord shit voorkomt:
LO: Ja kei leipe shit (12).
Andere Engelse woorden die in de opname te vinden zijn: aight, shit, yeah right, yow, chickies, ik
weet (letterlijke vertaling van het Engelse ‘I know’) en je weet toch (vertaling van het Engelse ‘you
know’). Tevens is deze opname de tweede waarin Surinaamse woorden voorkomen. Het gaat om de
woorden onmin en lauw die in als combinatie (met de betekenis ‘heel erg cool’) worden gebruikt
door één spreker:
PI: onmin lauw zijn jullie (14)
Opname 3
Wat betreft de gesprekken in vriendengroepen is dit het derde gesprek waarin Surinaamse woorden
voorkomen. In (1) wordt het Surinaamse onmin (‘heel erg’) gebruikt. Daarnaast wordt in (1) ook
twee keer een lidwoord weggelaten.
Nadat het woord negers (2) is gebruikt, gebruikt dezelfde spreker (4) ineens buitenlandse woorden.
Het gaat om Surinaamse woorden, Engelse woorden en een Antillaans woord (doeshi = ‘schatje’).
Het gesprek gaat ook ineens niet meer over de excursies. Daarnaast valt op dat bij het gebruik van de
buitenlandse woorden vanaf (4) ook kenmerken van een Marokkaans accent terug te vinden zijn:
een scherpe t, een scherpe z, een scherpe g, een sj-klank in plaats van de s en in (7) wordt de ch in je
weet toch als een scherpe g uitgesproken wat kenmerkend is voor een Marokkaans accent.
Daarnaast is er een kenmerk van het Murks te vinden: de tje-klank in weetje (6) wordt anders
uitgesproken dan in het Standaardnederlands: de klank wordt voor in de mond gevormd in plaats van
achterin. De niet volledige zinnen (8) zijn kenmerkend voor een tweedetaalleerder evenals de zin ‘ik
doe jou slaan’ waarin een overbodig hulpwerkwoord voorkomt van werkwoord doen.
Opname 4
Van alle 13 opgenomen gesprekken is er slechts één waarin een Marokkaans woord voorkomt. Het
gaat om het woord ewa:
WIL: Ewa # waar is die meisje? (3)
De spreker die het Marokkaans woord gebruikt, behandelt het het-woord meisje als een de-woord,
waardoor hij in plaats van dat die zegt. Overigens lijkt het erop dat ewa hier niet als begroeting is
bedoeld, zoals dat in de enquête-uitslag wel naar voren kwam. Verderop zegt de spreker ook die
raampje (5):
WIL: trouwens# mijn oom jongûh# als hij naar de febo gaat# en kroket haalt# dan krijgt hij die
raampje nie open# dan kom ik nie meer bij jongûh# dan moet ik echt weg# en dan roept hij allemaal#
kut man# kut man# en dan trekt hij aan da raampje# en dan heeft hij frikandel# en da is dan gloeiend
werm# echt een loser jongûh# oh my god
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Behalve die in plaats van dat, laat de spreker (5) lidwoorden weg. Opvallend is de spreker wel de febo
zegt, maar lidwoorden weglaat bij kroket en frikandel. Er zijn bij hem ook kenmerken van het
Brabants dialect te vinden, zoals het weglaten van de t aan het einde van woorden als niet en dat,
het gebruik van het woord jongûh dat hierboven 3 keer voorkomt en werm in plaats van warm.
Daarnaast is er een Engels woord en een uitdrukking te vinden: loser en oh my god. In het stuk
hierboven gebruikt de spreker zowel elementen uit immigrantentalen en het Engels en elementen uit
het Brabants.
Ook andere sprekers in deze opname behandelen het-woorden soms als de-woorden (7, 25, 27),
zoals de dak en de brood. In (7) valt net als in (3) op dat het behandelden van het-woorden als dewoorden niet consequent gebeurt:
EM: die jongetje# dat broertje van jou is echt kei schattig
Wat opvalt in (7) is dat de spreker zowel een kenmerk van een tweedetaalleerder gebruikt als het
Brabantse kei .
Verder komen er in de opname behalve het woord loser ook nog andere Engelse
woorden/uitdrukkingen voor: smoken , shit (2 keer door verschillende sprekers), what the fack (3
keer door verschillende sprekers),yeah, crazy, yow (3 keer door verschillende sprekers), people,
thanks, what’s up, peepz, coolie, chill, shut up. Oh my god dat in (5) aan bod is gekomen, wordt in
(18) door een andere spreker dan in (5) ook gebruikt. Ook wordt er twee keer een deel van een zin
in het Engels gezegd:
THI: [f] Shut up man# doe un bietje muziek aanzetten (6)
RU: With you? (35)
De woorden yow, peepz en what’s up worden in (33) gecombineerd met elkaar: Yow, what’s up
peepz? Bij het woord cool valt op dat het woord gecombineerd wordt met het Nederlandse ie en
coolie wordt. Het woord crazy wordt gecombineerd met het Brabantse kei. Het Brabantse woord
versterkt een Engels woord:
JO: Yeah# ze komt weer terug# Echt kei crazy (24)
In (6) hierboven gebruikt de spreker naast shut up een kenmerk dat voorkomt bij tweedetaalleerders
van het Nederlands, namelijk doe als overbodig hulpwerkwoord. Tevens is er in (6) ook een kenmerk
van het Brabants dialect te vinden: un bietje (in plaats van een beetje). Deze spreker zegt in (9) wa
(in plaats van wat). In (8) waar het woord shit voorkomt, komt ook nie (in plaats van niet) voor. In
(11) komt what the fack voor, maar zegt de spreker ook ‘daar ken ik niks aan doen’, waarbij bij ken
(in plaats van kan) sprake is van klinkerwisseling, wat ook kenmerkend is voor een Brabants dialect.
In (18) wordt er oh my god gezegd en vervolgens kei klote. Deze spreker laat in (23) en (32) de t weg
aan het eind van de woorden niet en dat. Ook in (22) wordt er what the fack gezegd en vervolgens
‘Zij spoort nie hoor.’ Tot slot wordt in (30) yow gebruikt, maar ook doe als overbodig hulpwerkwoord
en da. In deze opname gebruiken de meeste spreker zowel elementen uit het Brabants als
elementen uit immigrantentalen en het Engels.
Tot slot vallen er in deze opname nog twee zaken op. Er komt een onvolledige zin voor, namelijk
‘Muziek nie doen’ (10) waarin niet alleen een lidwoord ontbreekt, maar ook het woordje het. Ten
tweede valt op dat er 37 t/m 41 helemaal geen elementen uit immigrantentalen en/of het Engels
voorkomen, maar wel t-deletie bij niet en dat.
Opname 5
Het kenmerk van het Murks dat te vinden is in opname 3, is ook in opname 5 te vinden (1): de tjeklank wordt anders uitgesproken dan in het Standaardnederlands. Net als in de opnames 1,2 en 4
wordt hier die in plaats van dat gezegd: die grasveldje. Daarnaast wordt fuck combineert met op,
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waardoor in plaats van oprotten het woord opfucken ontstaat (4). Direct achter fuck wordt het
woord koei dat in het Brabantse dialect wordt gebruikt voor koe gezegd. In (5) wordt een deel van
een zin in het Engels gezegd:
MEN: Oké# let’s play voetbal
Opname 6
De twee jongens gebruiken een paar Engelse woorden: streetjungerboys, meeting en peepz (4,5).
Ook wordt de uitdrukking je weet toch (‘you know’) gebruikt. Bij die uitdrukking wordt de ch in toch
als een scherpe g uitgesproken, wat kenmerkend is voor een Marokkaans accent (6). Deze uitspraak
bij je weet toch was ook al te vinden in de opnames 2 en 3. Ook wordt 4 keer die in plaats van dat
gezegd (13, 14, 16) en twee keer dezelfde in plaats van hetzelfde (11, 14). Beide jongens behandelen
het-woorden als de-woorden.
Opname 7
In opname 7 komt het overbodig hulpwerkwoord doe voor (1), wat ook in opnames 3 en 4 te vinden
is. In (2) wordt het lidwoord weggelaten. Bij de andere sprekers zijn Engelse woorden te vinden. In
(4) komt het Engelse woord beautifull voor en in (5) combineert de spreker het Engelse oh my god
met het Brabantse jongûh:
RI: Oh my god jongûh# jullie zijn echt raar
In opname 1 werd het Engelse woord chick samen met jonguh gebruikt. In (6) wordt het Engelse
woord fucking in het Nederlandse woord briljant gevoegd:
REM: Brilfuckingjant dit# en de leraar heeft het niet eens door
Het woord lijkt op deze manier gebruikt te worden om het Nederlandse woord briljant extra kracht
bij te zetten.
Opname 8
De Engelse woorden opname 8 zijn: go go go, fuck, people, shit, chickies en je weet toch. Opvallend
is dat het woord shit wanneer het in andere opnames voorkomt, gebruikt wordt om te schelden,
maar in deze opname lijkt daar geen sprake van. Het lijkt er eerder op dat de spreker de mensen
bedoelt met wie hij mee moet lopen.
JAR: Oké, ik loop wel gewoon met de hele shit mee (24)
Bij het woord chickies valt op dat de s scherper wordt uitgesproken dan in het Standaardnederlands,
wat een kenmerk is van het Marokkaans accent(21) en bij je weet toch wordt ch als een scherpe g
uitgesproken (10), net zoals bij de opnames 2,3 en 9. In (3) en (11) worden het-woorden als dewoorden behandeld. In (3) wordt die filmpje gezegd en in (11) de hek en de water. Ook wordt bij
zowel (3) en (11) een keer een lidwoord weggelaten.
In opname 8 zijn er behalve Engelse woorden ook delen van een zin die in het Engels worden gezegd:
MA: Jawel# Nou# Let’s go dan# naar outside (13)
BO: No men# Dat mocht niet hé# jullie moeten niet allemaal op een rij gaan staan dan (20)
Verder is er een kenmerk van het Murks te vinden, dat ook bij opname 3 en opname 5 voorkomt: de
tje-klank in weetje wordt voor in de mond gevormd in plaats van achter in de mond (7) en ook het
gebruik van het overbodig hulpwerkwoord doe komt voor (23).
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De spreker die in (11) over de hek en de water spreekt’ en een lidwoord weglaat gebruikt in (15) het
Brabantse jongûh . Daarnaast laat deze spreker ook een t weg bij het woord niet (19). Deze spreker is
in opname 8 de enige spreker waarbij kenmerken van het Brabants dialect te vinden zijn. De spreker
in (14) bijvoorbeeld spreekt de t bij niet gewoon uit:
JAR: Al hoor ik die muziek niet, dan kan ik toch ook niet meezingen (14)
Opname 9
Opname 9 is het laatste gesprek dat in een vriendengroep is opgenomen. Hierin wordt het woord kei
dat in het Brabantse dialect voorkomt voor een Engels woord gezet:
MAK: This is kei cool (1)
In opname 4 was iets soortgelijks te doen. Dezelfde spreker zegt die in plaats van dat (3). De andere
spreker (2,4) gebruikt in (2) elementen uit het Brabants, namelijk het woord jongûh en nie (t-deletie).
Hoewel de spreker in (2) geen elementen van immigrantentalen en/of het Engels gebruikt, doet ze
dit wel verderop (4). Het gaat om het weglaten van het lidwoord.
Opname 10
In het interview spreekt de jongen eerst over de politie (1), terwijl hij daarna het Brabantse woord,
wouten voor politie gebruikt (5). Tevens valt op dat hij wel de politie zegt, maar dat hij wanneer hij
het Brabantse woord woutenauto gebruikt hij het lidwoord weglaat. De interviewer valt het echter
ook op dat de jongen ineens het Brabantse woord gebruikt voor politieauto; hij vraagt ernaar (6,8,
10). De interviewer wil het interview weer oppakken, maar de jongen laat nog even weten dat hij
naast het Brabantse woord ook nog het Surinaamse woord voor politie kent: popo. Opvallend is dat
de jongen bij popo wel een lidwoord gebruikt, maar als hij woutenauto zegt niet. Ook als de jongen
verderop het woord wouten gebruikt (19), gebruikt hij het zonder lidwoord.
Behalve het Brabants woord wouten is er verderop in het interview nog een kenmerk te vinden dat
typerend is voor het Brabants dialect. Het gaat om het weglaten van de t op het einde van woorden
als niet en dat (21, 23). Toch doet de jongen dit niet altijd; soms spreekt hij de t wel uit. Bij (25) wordt
de t bij het woord niet steeds uitgesproken en bij (24) zegt de jongen eerst dat en later da en het
woord niet wordt daar gewoon met een t uitgesproken. Ook laat de jongen soms een lidwoord weg
(21, 27), maar soms ook weer niet. Bij (23) is te zien dat de jongen eerst een auto zegt en later auto
zonder lidwoord en hierboven werd al geconstanteerd dat er bij het woord politie wel een lidwoord
wordt gebruikt, maar bij wouten niet.
Opname 11
Bij het meisje in opname 11 zijn kenmerken van het Brabants dialect te vinden en verschijnselen die
ook voorkomen bij tweedetaalleerders van het Nederlands.
Wat betreft de kenmerken die ook voorkomen bij tweedetaalleerders van het Nederlands,
behandeld het meisje het-woorden als de-woorden, zoals die raam (1), de wc-hokje (3), de dak (9),
die luikje (23) en onze kamertje (23), waarbij het meisje een verbuigings-e toepast, terwijl die e daar
niet hoort. Ook laat het meisje regelmatig lidwoorden weg (1,9, 15,23), hoewel ze dit niet altijd doet.
In (3), (5) en (7) bijvoorbeeld ontbreekt geen enkel keer een lidwoord voor de zelfstandige
naamwoorden en in (23) wordt er bij het woord politie en jongen een lidwoord weggelaten, maar
wordt er ook een keer de politie gezegd:
SHA: Ik kreeg te horen van eh# zeg maar van die eh luikje die je open doet als politie praat# en eh
toen kwam er jongen die zeg maar ook opgepakt was# enne die zei we mogen naar huis# klepje weer
dicht# en toen kwam later de politie# ja politie is onderweg
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Het laatste kenmerk dat ook voorkomt bij tweedetaalleerders is het gebruik van een vorm van doen
als overbodig hulpwerkwoord. Dit gebeurt bij het meisje in deze opname in totaal 2 keer (3, 5),
bijvoorbeeld ‘ik deed toen helemaal in paniek raken’ (3).
Bij de kenmerken van het Brabants dialect gaat het om het weglaten van de t aan het eind van
woorden als niet en dat (3,7,11,13,15,17,19,23). Toch gebeurt dit niet consequent; er wordt niet
altijd een t weggelaten bij niet of dat, zoals in (5) waarbij de t bij niet (wat ook de enige niet in de zin
is) wel wordt uitgesproken. Een ander voorbeeld is 15:
SHA: Nee zeker nie# politie moet ok gewoon hun werk kunnen doen# die politie komt alleen maar om
hun werk te doen# ik vind het niet normaal hoe is gehandeld naar de politie toe# maar ook nie hoe de
politie naar ons gehandeld heeft
Het meisje spreekt hier bij één keer van de drie keer dat ze niet zegt, de t wel uit.
Verder spreekt het meisje ook één keer de n niet uit aan het eind van het woord. Dat gebeurt in (7)
bij het woord waren. Daarnaast gebruikt het meisje het woord kei (5): kei bang. Deze kenmerken
van het Brabants dialect zijn ook geconstanteerd bij vorige opnames. Andere kenmerken van het
Brabants dialect die bij het meisje voorkomen en bij de vorige opnames niet zijn voorgekomen, zijn:
komme in plaats van komen, waarbij de n wordt weggelaten aan het eind van het woord en de m
wordt verdubbeld (3,5 ), ok in plaats van ook (5,9,11.15.19) en me eigen in plaats van mezelf (23). Dat
laatste gebeurt slechts één keer. Van alle keren dat het meisje ook gebruikt, zegt ze slechts 2 keer
ook (23,15) en alle andere keren ok van alle keren dat ze komen gebruikt, zegt ze slechts 3 keer
komen.
Opname 12
In opname 12 komen zowel elementen uit immigrantentalen en het Engels voor als kenmerken van
het Brabants dialect. Om te beginnen het Engels. De jongen gebruikt Engelse woorden : yolo, check
(4 keer) en je weet zelf (vertaling van ‘you know’). Bij je weet zelf wordt de z scheper uitgesproken
dan in het Standaardnederlands, een kenmerk van het Marokkaans accent. In de woorden die bij je
weet toch voorkomen, zijn er meer scherpe g’s en z’s te vinden:
JUL: # je weet zzelluff man# je weet zzelluf# en dan gga jij zzo lopen doen# denk jij dat jij de stoerste
bent ofzzo (18)
Daarnaast roept hij af en toe ook wat in het Engels (11 en 12), zoals: no move, ik moet hem followen,
come come come, i’m up, i’m up en mission failed. Zowel tegen zijn vader als tegen zijn zus gebruikt
de jongen Engels.
Behalve Engelse woorden/uitdrukkingen gebruikt de jongen ook Surinaamse woorden, maar deze
komen veel beperkter voor dan de Engelse woorden/uitdrukkingen. Het gaat om de woorden popo,
fissa en roffa. Het valt op dat de jongen deze woorden alleen tegen zijn zus gebruikt en niet tegen
zijn vader. Bij het woord fissa laat de jongen het lidwoord weg (13). Dit is niet de enige keer dat hij
een lidwoord weglaat (5, 9,15). Toch gebruikt de jongen in de meeste gevallen wel gewoon een
lidwoord. Ook behandelt de jongen soms het-woorden als de-woorden (1,5,7,18), zoals de fissa (18)
en een goede idee (1), waarbij een verbuigings-e wordt toegepast die alleen bij de-woorden
toegepast moet worden. Het-woorden als de-woorden behandelen gebeurt niet constant en het
wordt zeker niet consequent gedaan. Zo zegt de jongen eerst die tostiapparaat en behandelt hij dit
het-woord als een de-woord, maar daarna zegt hij wel gewoon dat tostiapparaat en dan wordt het
woord ineens wel als een het-woord behandeld (5):
JUL: Tosti’s [f]# Hebben jullie die eigenlijk wel schoongemaakt# die tostiapparaat?# Hé pap [f]#
Papa# dat tostiapparaat moet nog niet schoongemaakt worden hoor
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In (4) zegt de jongen nieuwe spel, terwijl hij in (7) wel gewoon nieuw spel zegt. Even later in de zin
zegt de jongen het weer fout: deze spel in plaats van dit spel en hij behandelt het woord weer als een
de-woord.
Ook gebruikt de jongen 2 keer doe als overbodig hulpwerkwoord (10 en 11) en zijn er kenmerken
van het Brabants dialect te vinden. Het gaat daarbij om het weglaten van de t bij het woord niet en
dat (11, 15). In (11) gebeurt het niet uitspreken van de t een aantal keer. In de rest van de opname
gebeurt dit niet altijd:
JUL: weet je dat ook al niet (35)
Andere kenmerken van het Brabants dialect zijn: de uitdrukking bakkes houwe (in plaats van mond
houden) (10), goeie (in plaats van goede) (13) en jongûh (in plaats van jongen) (15). Deze kenmerken
komen bij de jongen in deze opname slechts één keer voor.
Tot slot nog vier zaken die opvallen in deze opname. Allereerst antwoordt de jongen in het Duits op
de vraag van zijn vader wat hij wil eten (17). Ten tweede zingt de jongen een liedje waarin het woord
fissa voorkomt (18). Het zou kunnen dat hij het woord ook door dit liedje kent. Ten derde blijkt uit de
opname dat de jongen niet erg positief is over buitenlanders:
JUL: Ze hadden zo’n moterboot gekocht# die polen# en toen kwamen ze tegen de auto# en toen
allemaal curva curva roepen# die werken bij zijn vader# nja werken#eerder stelen [lacht]#
buitenlanders hé# het zijn net marokkanen# of turken# ik weet eigenlijk nie# die mensen die hier in de
buurt wonen overal (31)
Zus: Er wonen hier bijna geen buitenlanders# en volgens mij zeker geen marokkanen en turken(32)
JUL: ow# ik zie het verschil niet hoor# negers dan# weet ik veel (33)
Tot slot valt op dat de jongen het erg vreemd dat zijn zus niet weet wat sommige buitenlandse
woorden betekenen:
JUL: Ja# tafelvoetbal# en dat ging hij dus doen met die polen# en toen riepen ze allemaal curva curva
[lacht]# dat is hoer (25)
Zus: ow (26)
JUL: [f] Dat weet je toch wel (27)
Zus: Nee (28)
JUL: Als je dat niet weet (29)
En verderop:
JUL: komt jouw vriend nog?# waar woont hij#in roffa? (33)
Zus: Roffa? (34)
JUL: ja# rotterdam# dat weet je toch gewoon# weet je dat ook al niet (35)
Opname 13
De laatste opname is een opname waarin een jongen in een filmpje een Marokkaan nadoet. De
kenmerken van het Marokkaans accent die bij hem te vinden zijn, zijn: een scherpe z, een scherpe s,
een rollende r. Wat opvalt is dat hij bij het woord ik regelmatig de k steeds uitspreekt alsof er een j
achteraan komt: het klinkt een beetje als ikj. Dit is echter geen kenmerk van een Marokkaans accent,
maar eerder van een Turks accent (El-Aissati et al., 2005). Daarnaast spreekt hij de v in leven uit als
een f. Dit is geen kenmerk van een Marokkaans of Turks accent.
Er komen drie Engelse woorden in de opname voor: fucking (als versterker bij ‘hot’), hot en joinen.
Daarnaast zijn er nog twee zaken die opvallen. Allereerst dat de jongen ook op syntactisch niveau
fouten maken. Zo zegt hij de Marokkaanse bloed in plaats van het Marokkaans bloed. Hij gebruikt het
lidwoord de waar eigenlijk het hoort te staan en past daarbij de regel toe die bij de-woorden hoort:
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een verbuigings-e bij Marokkaans. Ook maakt hij onvolledige zinnen: ‘Ik jou kapotmaken’ en ‘iets
tegen gucci, armani, krijg klappen’. Een tweede punt dat opvalt, is het weglaten van de n aan het
eind van de woorden maken en pakken. Dit is een kenmerk van het Brabants dialect.
5.2.2 Interpretatie van de analyses van opgenomen gesprekken
5.2.2.1 Het Engels
Uit de analyses van de gesprekken is gebleken dat wat betreft buitenlandse woorden
Engelse/Amerikaanse woorden het vaakst voor komen. In de gesprekken tussen vrienden komen in
elk gesprek Engelse/Amerikaanse woorden voor en in de gesprekken die zich niet tussen vrienden
afspelen (opname 10 t/m 13) komen in 2 opnames (12 en 13) Engelse woorden voor. Dit bevestigt
de enquête-uitslag, waaruit is gebleken dat Engelse/Amerikaanse woorden het meest worden
gebruikt. Bij de interpretatie van de resultaten van de enquête is naar voren gekomen dat een
verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het Engels een toegankelijke taal is voor jongeren. Deze
verklaring wordt ook hier aangenomen. Het lijkt erop dat de Engelse taal gewoon is geworden voor
de jongeren. Toch verschilt de frequentie van de Engelse woorden per opname.
Voor opname 12 geldt specifiek dat het gebruik van de Engelse uitdrukkingen die de jongen gebruikt
tijdens het gamen verklaard kunnen worden, doordat de jongen zit te gamen. Hij doet in die opname
namelijk na wat in de game gezegd wordt (10):
JUL: als ik schiet dan worden ze boos# dan roepen ze no shoot no shoot
Het spel is dus in het Engels en het is aannemelijk om aan te nemen dat de jongen hierdoor
uitdrukkingen roept als: ‘Ik moet hem followen’(11).
5.2.2.2 Woorden uit immigrantentalen
Van alle 13 opgenomen gesprekken zijn er 5 (1,2,3,10,12) waarin Surinaamse woorden voorkomen.
Wat betreft de gesprekken in vriendengroepen (1 t/m9) zijn dat er 3. Het gaat om de woorden
scorro, fatoe, onmin lauw en onmin. In al die gesprekken komen de Surinaamse woorden beperkt
voor en worden ze niet consequent gebruikt. Zo zegt een jongen in opname 1 eerst scorro en dan
school. Een Marokkaans woord (ewa) is slechts één keer gevonden (opname 4) en een Antilliaans
woord (doeshi) ook één keer (opname 3). In de overige opnames gaat het om de Surinaamse
woorden popo (opname 10 en 12), fissa en roffa. Dat Surinaamse woorden een beperkte rol spelen,
blijkt uit opname 12 ook uit het feit dat de jongen het steeds over de politie heeft en slechts één keer
over de popo.
Het woord popo in opname 10 wordt anders gebruikt dan de Surinaamse woorden in andere
opnames. In andere opnames wordt er een zin gezegd met daarin een Surinaams woord en is het
niet direct duidelijk wat daar precies de reden van is. In opname 10 lijkt die reden wel duidelijk.
Nadat de interviewer naar het woord wouten heeft gevraagd, zegt de jongen nog even: de popo. De
jongen lacht erbij en spreekt het woord nadrukkelijk uit. Hij laat dus expres zien dat hij dit woord
kent. Ook lachen er mensen op de achtergrond. Dit zijn vrienden van hem. Een verklaring kan zijn dat
hij voor zijn vrienden stoer wil doen, iets in de trant van: ‘Kijk, ik durf op televisie een Surinaams
woord te gebruiken!’
Bij de jongen in opname 12 lijkt het er hoogstwaarschijnlijk op dat buitenlandse woorden voor hem
normaal zijn geworden. Hij gaat ervan uit dat ook andere jonge mensen (zijn zus is 23) die woorden
ook kennen, aangezien hij verbaasd reageert, omdat zijn zus een aantal buitenlandse woorden niet
kent. Opname 12 laat zien dat buitenlandse woorden niet alleen gebruikt worden om zich af te
scheiden van andere generaties of om bij een bepaalde groep te horen, want anders zou de jongen
de buitenlandse woorden alleen gebruiken als hij met vrienden zou zijn. Er moet dus een andere
verklaring zijn voor het gebruik van de buitenlandse woorden. Uit de enquête-uitslag bleek dat de
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belangrijkste redenen voor het gebruik van buitenlandse woorden/uitdrukkingen is dat het
leuk/grappig is en ten tweede, omdat de jongeren gewend zijn geraakt aan bepaalde woorden. De
reden(en) dat deze jongen buitenlandse woorden gebruikt tegen zijn vader en zijn zus sluit(en) dus
hoogstwaarschijnlijk hier bij aan.
Een verklaring voor het feit dat woorden uit immigrantentalen veel minder voorkomen dan Engelse
woorden kan te maken hebben met de toegankelijkheid van de immigrantentalen. Deze talen zijn
voor de doelgroep minder toegankelijk. In hoofdstuk 4 waarin de methode is beschreven, is naar
voren gekomen dat er weinig allochtonen wonen in de onderzoeksregio, met name niet-westerse
allochtonen. Ook al hebben de jongeren in de enquête aangegeven dat ze de meeste buitenlandse
woorden kennen door social media en internet, toch is het niet zo dat ze woorden uit
immigrantentalen constant om zich heen horen, terwijl dat bij het Engels wel het geval is: op
televisie, in games etc.
5.2.2.3 Grammaticale verschijnselen
Het-woorden als de-woorden behandelen is iets dat niet alleen voorkomt in vriendengroepen, maar
ook in andere situaties. Dit bevestigt het feit dat het-woorden als de-woorden behandelen een
onbewuste manipulatie is. Er is geen reden om aan te nemen dat iemand in een interview dat op
televisie wordt uitgezonden expres die raam zegt (opname 13). Hetzelfde geldt voor opname 12:
iemand gaat niet expres tegen zijn vader een goede idee zeggen. Dit geldt ook voor de lidwoorden:
er is geen reden te bedenken dat iemand expres lidwoorden weglaat op televisie of tegen zijn
vader/zus.
Tabel 9 laat zien hoe vaak een bepaald grammaticaal verschijnsel in de 13 opnames voorkomen.
Tabel 9 Frequentie grammaticale verschijnselen in opgenomen gesprekken
Verschijnsel

Opnames in
vriendengroepen

Overige opnames

Totaal

Het-woorden als dewoorden behandelen
Lidwoorden weglaten

22

11

33

12

15

27

Doe als overbodig
hulpwerkwoord

6

4

10

Het weglaten van lidwoorden behoort inmiddels tot de jongerentaal op het platteland en niet meer
alleen tot de jongerentaal in de stad (Swanenberg, 2011). Hoogstwaarschijnlijk is er met het
behandelen van het-woorden als de-woorden hetzelfde aan de hand. De vraag is echter waar dit
precies vandaan komt, aangezien er in Het land van Altena weinig contact is met allochtonen.
Bovendien geldt voor de jongeren die in Het Land van Altena op school zitten, maar er niet vandaan
komen dat ook zij uit een regio komen met weinig allochtonen (Aalburg, Zaltbommel). De jongeren
die in Het Land van Altena wonen en daar naar school gaan, hebben het dus ook niet van de jongeren
uit de andere regio’s.
5.2.2.4 Distantiërend taalgebruik
In sommige opnames lijkt het erop dat elementen uit immigrantentalen en het Engels distantiërend
gebruikt worden. Met andere woorden: gebruikt worden om te beledigen. In opname 3 en 13 lijkt
hier sprake van. In opname 3 was het namelijk zo dat na het woord negers de meisjes buitenlandse
woorden gebruiken, kenmerken van een Marokkaans accent gebruiken en onvolledige zinnen
maken. Het gesprek gaat niet meer over de excursies (waar het wel mee begon), maar gaat eigenlijk
helemaal nergens meer over. Het gedeelte na het woord negers moet dan ook niet serieus genomen
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worden. De grammaticale fouten, doe als overbodig hulpwerkwoord en de buitenlandse woorden
worden hier dus heel bewust ingezet. Dit in tegenstelling tot het eerste gedeelte waarin het gesprek
nog serieus is en waarin het Surinaamse onmin (‘heel erg’) wordt gebruikt en een lidwoord wordt
weggelaten. Het tweede gedeelte kan discriminerend overkomen: het over negers hebben en
vervolgens als een buitenlander gaan praten.
Bij opname 13 blijkt uit de context dat het als een grap is bedoeld: de jongen draagt een zwembroek,
een feestbril, een colbert op de zwembroek een staartje in zijn haar. Ook zegt de jongen eerst dat 17
jaar is en dan dat hij 27 jaar is, terwijl hij eigenlijk 14 is. Dat het filmpje vooral is bedoeld om
Marokkanen belachelijk te maken, blijkt vooral uit de tekst die redelijk agressief is: ‘ik maak je kapot’,
‘ik ga je pakken’. Marokkanen worden in dit filmpje negatief neergezet. Uit de enquête-uitslag blijkt
dan ook dat 14 van de 18 respondenten die aangaven wel eens een Marokkaans accent te gebruiken
dit te doen om Marokkanen belachelijk te maken.
5.2.2.5 Alles over één kam scheren
Uit de opnames komt verder naar voren dat de jongeren geen idee hebben wat nu eigenlijk typisch
Surinaams is of typisch Marokkaans. In opname 1 wordt bij er soms bij Surinaamse woorden een
Marokkaans accent gebruikt. Dit gebeurt ook in opname 3 en in opname 13 gebruikt de jongen die
een Marokkaan wil nadoen ook kenmerken die helemaal niet Marokkaans zijn. Bovendien zegt de
jongen in opname 12 zelf dat hij het verschil nooit ziet:
JUL: Het zijn net marokkanen of turken# ik weet eigenlijk nie# die mensen die hier in de buurt wonen
overal ik zie het verschil niet hoor# negers dan# weet ik veel (31-33)
Opvallend is dat er bij alle keren dat er je weet toch wordt gezegd de ch als een g uitgesproken. Een
verklaring hiervoor kan zijn dat de jongeren denken dat Marokkanen deze uitdrukking vaak
gebruiken.
5.2.2.6 Het Brabants
Swanenberg (2011,2012) stelt dat het Brabants dialect een rol speelt naast het voorkomen van
buitenlandse woorden en verschijnselen die aan tweedetaalleerders doen denken. Ook in de
onderzoeksregio lijkt daar sprake van. Sommige jongeren gebruiken namelijk zowel elementen van
het Brabants dialect als elementen uit immigrantentalen en het Engels. Soms worden die elementen
zelfs met elkaar gecombineerd, zoals kei cool of oh my god jongûh.
5.2.2.7 Overig
Uit het gesprek in opname 12 is gebleken dat de jongen in het Duits antwoordt (17). Er kan worden
aangenomen dat dit een grap is. Ten eerste omdat de jongen erbij lacht en ten tweede omdat het
verder niet voorkomt. Daarnaast is er in de opnames wat betreft de buitenlandse woorden niet één
domein gevonden dat het meest naar voren komt, zoals in de enquête.

6. Hypothesen en literatuur
1. Buitenlandse woorden/uitdrukkingen uit immigrantentalen zijn in het taalgebruik onder de
jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen en op school
zitten in beperkte mate aanwezig.
Hypothese 1 wordt bevestigd door de resultaten. Wat betreft de 9 gesprekken die zijn opgenomen in
de vriendengroepen zijn er 4 opnames waarin woorden uit immigrantentalen voorkomen. In 3
opnames (1, 2 en 3) gaat het om Surinaamse woorden. In de resultaten is gebleken dat deze
woorden beperkt voorkomen. In opname 1 gaat het om de Surinaamse woorden scorro en fatoe, in
opname 2 gaat het om onmin lauw en dit werd door één persoon gebruikt en in opname 3 gaat het
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om het woord onmin. Daarnaast komen er in opname 3 ook andere Surinaamse woorden voor en
een Antillaans woord (doeshi), maar er is gebleken dat deze woorden door de meisjes werden
gebruikt om een buitenlander na te doen en dus niet serieus gebruikt zijn. In opname 4 kwam een
Marokkaans woord voor (ewa). In totaal zijn er dus vijf Surinaamse woorden gevonden.
In de opnames die zich in een andere setting dan vriendengroepen bevinden, zijn in 2 opnames bij
elkaar vier woorden uit het Surinaams gevonden.
Wat opvalt bij het voorkomen van de woorden uit immigrantentalen is dat ze niet consequent
gebruikt worden. Zo zegt een jongen eerst scorro en dan school en heeft de jongen in opname 12 het
steeds over de politie en gebruikt hij één keer de popo. Hetzelfde geldt voor de jongen in opname 10
die in het interview het steeds heeft over de politie (en wouten) en één keer de popo zegt. Het feit
dat de woorden vaak maar één keer genoemd worden, laat zien dat ze slechts beperkt voorkomen.
2. Het Engels vormt de belangrijkste bron van de woorden in de taal onder de jongeren in de
leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen en op school zitten.
Deze hypothese wordt bevestigd door de resultaten. Voor de opnames in de vriendengroep geldt
dat er in allemaal Engelse woorden voorkomen. In de overige opnames komen geldt dat in opname
12 en 13 Engelse woorden voorkomen. Ook geldt dat er als Engelse woorden worden gebruikt dit
meestal vaker gebeurt dan één keer, terwijl bij de woorden uit de immigrantentalen de woorden
over het algemeen maar één keer worden genoemd. Daarnaast zijn er maar een paar jongeren die
woorden uit immigrantentalen gebruiken, terwijl de meerderheid Engelse woorden gebruikt.
3. De voornaamste redenen voor het gebruik van buitenlandse woorden in de taal van de jongeren in
de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen en op school zitten is
omdat ze het grappig vinden en omdat jongeren zich door het gebruik ervan kunnen afzetten tegen
andere generaties.
Hypothese 3 wordt deels bevestigd door de resultaten. In de enquête is naar voren gekomen dat de
belangrijkste reden voor het gebruik van buitenlandse woorden/uitdrukkingen is dat de jongeren het
leuk/grappig vinden. Dit komt overeen met de eerste reden in de hypothese en met de resultaten uit
het onderzoek van René Appel (1999) over straattaal. De tweede reden in dit onderzoek is niet ‘om
zich af te zetten tegen andere generaties’, maar omdat jongeren gewend zijn geraakt aan bepaalde
woorden/uitdrukkingen. Deze reden komt niet voorbij in de onderzoeken die in het theoretisch
kader zijn besproken. Het afzetten van de andere generaties staat in de enquête op de vijfde plaats
en is slechts 23 keer genoemd.
4. Buitenlandse woorden worden in de taal van de jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het
vmbo die in Het Land van Altena wonen en op school zitten voornamelijk in informele situaties
gebruikt: dus binnen de eigen vriendengroep en niet tegen ouders en leraren.
Deze hypothese wordt gedeeltelijk bevestigd door de resultaten. Uit de enquête-uitslag is gebleken
dat jongeren buitenlandse woorden/uitdrukkingen voornamelijk gebruiken binnen de eigen
vriendengroep en tegen vrienden. Niemand heeft aangegeven buitenlandse woorden te gebruiken
tegen leraren, maar 2 respondenten hebben aangegeven dit wel tegen ouders te doen. Bovendien
hebben 8 respondenten aangegeven buitenlandse woorden/uitdrukkingen ook thuis te gebruiken en
36 respondenten geven aan dit ook tegen broers/zussen te doen. Het gebruik van buitenlandse
woorden is niet beperkt tot de eigen vriendengroep onder de jongeren in de doelgroep van dit
onderzoek. Bovendien laat opname 12 zien dat een jongen ook tegen zijn vader en zijn zus
buitenlandse woorden gebruikt en dat een andere jongen zelfs in een interview (een formele
situatie) het woord popo gebruikt.
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5. Buitenlandse woorden in de taal van de jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in
Het Land van Altena wonen en op school zitten worden voornamelijk gebruikt om te schelden.
Hypothese 5 wordt verworpen. In de enquête is door de respondenten aangegeven dat de meeste
buitenlandse woorden/uitdrukkingen gebruikt worden in het domein ‘waardeoordelen’, gevolgd
door ‘sociale omgang’, ‘seks en de relatie tussen mannen en vrouwen’ en tot slot ‘schelden’. Uit de
enquête-uitslag is gebleken dat schelden een kleine rol speelt; slechts 6.3% van de respondenten die
de enquête hebben ingevuld, gaf aan buitenlandse woorden te gebruiken in het domein ‘schelden’.
In de opnames springt er ook niet één domein echt uit.
6. De jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen en op
school zitten, maken in hun taalgebruik weinig onderscheid tussen de en het-woorden.
Hypothese 6 wordt bevestigd door de resultaten. Soms wordt er wel onderscheid gemaakt tussen deen het-woorden, maar in veel gevallen niet.
7.Het weglaten van lidwoorden maakt deel uit van de taal van de jongeren in de leeftijdscategorie
14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen en op school zitten.
Deze hypothese wordt bevestigd door de resultaten. In totaal wordt er 27 keer een lidwoord
weggelaten. Lidwoorden worden niet altijd weggelaten, maar toch kan aangenomen worden dat dit
wel een deel uitmaakt van de jongerentaal van de jongeren in de doelgroep van dit onderzoek. Van
de 13 opnames zijn er namelijk 9 opnames waarin lidwoorden worden weggelaten.
8. Doe als overbodig hulpwerkwoord maakt deel uit van de taal van de jongeren in de
leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen en op school zitten.
Ondanks niet iedereen gebruikt maakt van een vorm van het werkwoord doen als overbodig
hulwerkwoord, komt het wel voor bij sommige jongeren. Daarom wordt de hypothese niet
verworpen.
9. Het-woorden behandelen als de-woorden (dus bijvoorbeeld: de boek in plaats van het boek) wordt
door de jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen en op
school zitten zowel in formele en als in informele situaties gedaan.
Hypothese 9 wordt bevestigd door de resultaten. Zowel binnen de eigen vriendengroep worden hetwoorden als de-woorden behandeld, maar ook buiten vriendengroepen: in een interview, tegen een
vader en een zus.
10. Onder de jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen
en op school zitten is geen verschil tussen jongens en meisjes in het gebruik van buitenlandse
woorden in de taal.
Hypothese 10 wordt niet bevestigd door de resultaten en dus verworpen. Ondanks in de opnames
niet direct een verschil lijkt te zijn in het gebruik van de woorden, is uit de enquête gebleken dat er
woorden zijn die uitsluitend door jongens worden gebruikt en dat er woorden zijn die uitsluitend
door meisjes worden gebruikt. Meisjes gaven aan het woord bro niet te gebruiken. Dit deden alleen
jongens. Daarnaast gebruiken meer jongens dan meisjes het woord mattie. Dit verschil bleek
significant te zijn. The man zijn, dreri (vriend), brada (vriend) en homey (maat) worden alleen door
jongens gebruikt. Het woord tanga (mooi meisje) wordt zowel door jongens als door meisjes
gebruikt, maar het verschil hiertussen was groot: 18 jongens en 2 meisjes gaven aan dit woord te
gebruiken. De woorden chiboy, swagga boy, hunk en sizz worden alleen door meisjes gebruikt.
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11. Onder de jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen
en op school zitten is er geen verschil tussen jongens en meisjes in de redenen voor het gebruik van
buitenlandse woorden in de taal.
Hypothese 11 wordt verworpen. Uit de enquête is naar voren gekomen dat er bij sommige redenen
een significant verschil is tussen jongens en meisjes. Dat is ten eerste zo bij ‘omdat het leuk/grappig
is’. Meisjes gaven deze reden vaker dan jongens. Een tweede verschil is gevonden bij ‘om stoer te
doen’. Alle 25 respondenten die deze optie hebben aangevinkt, bleken jongens te zijn. Jongens
gebruiken buitenlandse woorden dus voornamelijk om stoer te doen en meisjes omdat het
leuk/grappig is.
12. Onder de jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen
en op school zitten speelt het Brabantse dialect een rol bij het gebruik van elementen uit
immigrantentalen en het Engels.
Hypothese 12 wordt bevestigd door de resultaten. Dit is gebleken uit de opnames. Niet bij iedereen
is dat echter zo, maar bij 9 van de 13 opnames zijn zowel kenmerken van het Brabants dialect
gevonden als elementen uit immigrantentalen en het Engels, zoals buitenlandse woorden en
kenmerken van tweedetaalleerders gevonden. Soms worden zowel Brabantse dialectkenmerken en
buitenlandse woorden met elkaar gecombineerd, zoals: This is kei cool.
Wat betreft de kenmerken van het Brabants dialect gaat het niet om exact dezelfde kenmerken die
Swanenberg in zijn onderzoek heeft gevonden; bij Swanenberg kwamen er meer kenmerken van het
Brabants dialect voor. Bij de opnames in dit onderzoek gaat het vooral om het weglaten van de t aan
het eind van de woorden als niet, dat en wat en het woord jongûh. Ok in plaats van ook, me eigen in
plaats van mezelf, klinkerwisseling (kan-ken, beetje-bietje) en Brabantse uitdrukkingen als bakkes
houwe zijn beperkt gevonden.
In de opnames komen kenmerken van het Marokkaans accent voor en daarom kan over de volgende
twee hypotheses iets gezegd worden:
13. Als er onder jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena
wonen en op school zitten een Marokkaans accent wordt gebruikt, gebeurt dit alleen in
vriendengroepen.
In de enquête is door 18 respondenten van de 64 aangegeven dat ze wel eens een Marokkaans
accent gebruiken en in de opnames zijn kenmerken van een Marokkaans accent gevonden. Er mag
dus concludeerd worden dat er een Marokkaans accent wordt gebruikt onder de jongeren in de
doelgroep, hoewel dit bij de meerderheid niet het geval is. Toch wordt de hypothese verworpen.
In de enquête gaven 2 respondenten van de 18 ,die wel eens Marokkaans gebruiken aan dit met
familie te doen. Toch heeft de meerderheid gezegd dit met vrienden te doen (alle 18 gaven deze
optie aan). Met andere woorden: 16 respondenten gebruiken het Marokkaans accent binnen
ingroup-situaties. In de opnames is naar voren gekomen dat er ook kenmerken van het Marokkaans
accent zijn gevonden in andere situaties dan ingroup-situaties: de jongen in opname 12 bijvoorbeeld
praat zijn zus en gebruikt in zijn spraak kenmerken van een Marokkaans accent. Daarnaast doet de
jongen in opname 13 een Marokkaan na, maar niet in een vriendengroep. Hij maakt een filmpje om
het vervolgens naar iedereen te sturen via whatsapp. Er kan dus geconcludeerd worden dat het
Marokkaans accent onder de jongeren in de doelgroep als het gebruikt wordt voornamelijk in
vriendengroepen wordt gebruikt , maar niet uitsluitend.
14. Als er onder jongeren in de leeftijdscategorie 14-17 op het vmbo die in Het Land van Altena wonen
en op school zitten een Marokkaans accent wordt gebruikt dan wordt dit door jongens voornamelijk
gedaan omdat ze het stoer vinden en door meisjes om lol te maken.
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De laatste hypothese wordt verworpen. Allereerst is uit de enquête gebleken dat voornamelijk
jongens een Marokkaans accent gebruiken: 4 meisjes en 14 jongens. Bij de opties is alleen bij ‘om
Marokkanen belachelijk te maken’ een significant verschil gevonden: jongens doen dit voornamelijk.
Bij de andere opties is geen significant verschil gevonden. Met andere woorden: jongens gebruiken
het Marokkaans accent meer dan meisjes om Marokkanen belachelijk te maken. Andere verschillen
zijn er niet tussen jongens en meisjes bij het gebruik van het Marokkaans accent gevonden. Bij ‘stoer
doen’ is er geen significant verschil gevonden en ook bij ‘omdat het grappig/leuk is’ niet.

7. Conclusie
Generaliserend leiden de resultaten tot de volgende eindconclusies:
Er is sprake van elementen uit het Engels en immigrantentalen in het taalgebruik van de vmbojongeren (exclusief basis) in de leeftijdscategorie 14-17 die in Het Land van Altena wonen en die daar
naar school gaan.
Wat betreft het woordgebruik speelt het Engels/het Amerikaans de grootste rol. Woorden uit
immigrantentalen zijn echter beperkt, maar ze worden wel gebruikt. Het gaat daarbij vooral om
Surinaamse woorden. Antilliaanse en Marokkaanse woorden worden in veel mindere mate gebruikt.
Behalve buitenlandse woorden, zijn er bij de doelgroep ook verschijnselen te vinden die ook bij
tweedetaalleerders voorkomen: het-woorden die als de-woorden worden behandeld, het weglaten
van lidwoorden en doe als overbodig hulpwerkwoord. Toch wil het voorkomen van elementen uit
immigrantentalen en het Engels niet zeggen dat dit constant en consequent gebeurt. Verder zijn er
onder sommige jongeren ook kenmerken van een Marokkaans accent te vinden, al komen deze heel
minimaal voor.
Alle elementen beperken zich niet tot vriendengroepen, maar komen ook voor in andere situaties.
Kenmerken van het Marokkaans accent komen voornamelijk voor in informele situaties. Datzelfde
geldt voor buitenlandse woorden. De grammaticale verschijnselen komen zowel voor in formele en
informele situaties. In het gebruik van elementen uit immigrantentalen en het Engels is weinig
verschil tussen jongens en meisjes. Er zijn woorden die voornamelijk door meisjes worden gebruikt
en woorden die voornamelijk door jongens worden gebruikt. Een Marokkaans accent wordt vaker
gebruikt door jongens. De jongeren kennen de buitenlandse woorden vooral door internet en social
media.
De belangrijkste redenen voor het gebruik van buitenlandse woorden is voor de jongeren, omdat ze
het leuk en grappig vinden en omdat ze gewend zijn geraakt aan bepaalde woorden. Meisjes
gebruiken buitenlandse woorden vaker dan jongens, omdat ze het leuk en grappig vinden en jongens
meer dan meisjes, omdat ze het stoer vinden. Als het Marokkaans accent wordt gebruikt, is dit,
omdat de jongeren het leuk en grappig vinden en/of om Marokkanen belachelijk te maken. Dit
laatste speelt bij jongens een grotere rol. Buitenlandse woorden en elementen die aan
tweedetaalleerders doen denken, worden soms ook distantiërend gebruikt, net zoals het
Marokkaans accent.
Het Brabants dialect speelt voor de meeste jongeren een rol naast de elementen uit het Engels en
immigrantentalen: veel jongeren gebruiken zowel elementen uit het Brabants als elementen uit het
Engels en immigrantentalen.
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8 Discussie
8.1 Kritische beschouwing
Aan dit onderzoek zitten een aantal haken en ogen. Allereerst het feit dat het niet helemaal duidelijk
is wie in de opnames de enquête wel of niet heeft ingevuld. Wanneer dat wel bekend zou zijn, dan
zou er gekeken kunnen worden of wat een persoon in de enquête heeft ingevuld ook terug te zien is
in de praktijk. De enquête had dan niet anoniem ingevuld kunnen worden en dit vonden de jongeren
in de doelgroep juist erg fijn.
Ten tweede zouden er eigenlijk meer opnames per vriendengroep verzameld moeten worden. Nu
waren de stukken per vriendengroep vrij beperkt. De belangrijkste reden hiervoor is dat de jongeren
in dit onderzoek niet graag wilden dat er stukken werden opgenomen. Wanneer er meer opnames
van een vriendengroep waren verzameld, dan zouden er betrouwbaardere conclusies getrokken
kunnen worden.
Een derde punt is de online-enquête. Niet bij iedere jongere was er de mogelijkheid om te
controleren of deze de enquête wel serieus heeft ingevuld. Toch is daar wel vanuit gegaan, omdat
iedereen de enquête volledig heeft ingevuld en ook de open vragen vrij uitgebreid beantwoord
waren. Daarnaast had dit ook een voordeel: in een korte tijd zijn er 64 respondenten gevonden die
de enquête hebben ingevuld. Het zouden er veel minder zijn wanneer de enquête niet online was
gemaakt.
Ten vierde zou voor een nog beter beeld van het taalgebruik onder de jongeren in de doelgroep ook
interviews afgenomen moeten worden naast de enquête en de opnames. Dit is wel geprobeerd,
maar jongeren vonden het erg lastig om erover te praten. Ze vonden het eng om in een gesprek dat
opgenomen werd over hun taalgebruik te praten. Daarnaast schaamden ze zich er ook voor. De
jongen die een Marokkaan probeerde na te doen in het filmpje is benaderd en de bedoeling was om
hem een aantal vragen te stellen over waarom hij zo praatte in het filmpje. De jongen voelde zich
meteen ‘betrapt’. Hij wilde er verder niets over zeggen en zei alleen maar: ‘Ik praat niet altijd zo
hoor.’ De enquêtes daarentegen vulden de jongeren zonder moeite in.

8.2 Voorstellen voor vervolgonderzoek
Om goed te kunnen generaliseren naar het hele onderzoeksgebied zouden er ook jongeren op de
havo en het vwo onderzocht moeten worden. Deze jongeren kunnen dan vergeleken worden met de
vmbo-jongeren. Vervolgens kan er dan gekeken worden of er verschillen en overeenkomsten te
vinden zijn. Het zou ook interessant zijn om te kijken of er bij autochtone jongeren in Gorinchem
meer elementen uit immigrantentalen voorkomen dan bij de jongeren in de onderzoeksregio .
Gorinchem is ook geen grote stad, maar er wonen wel meer allochtonen dan in de onderzoeksregio
en daardoor is te verwachten dat de beïnvloeding van allochtonen groter is.
Ondanks er nu gesteld kan worden dat elementen uit het Engels en immigrantentalen ook op het
platteland te vinden zijn, is dit nog niet genoeg onderzoek. In de toekomst zal het wellicht interessant
zijn om ook naar andere plattelandsregio’s te kijken en om plattelandregio’s met elkaar te
vergelijken. Dit zouden dan ook regio’s in een andere provincie dan Brabant moeten zijn,
bijvoorbeeld Drenthe. Daarnaast zouden de niet-stedelijke gebieden met de stedelijke gebieden
vergeleken moeten worden voor een goed beeld van de elementen van immigrantentalen en het
Engels in jongerentaal in Nederland.
Een ander punt dat interessant is voor vervolgonderzoek is het verband tussen sociale/nieuwe media
en de invloed daarvan op het voorkomen van elementen uit het Engels en uit immigrantentalen in
jongerentaal. In dit onderzoek bleek immers dat sociale media en internet de grootste rol spelen bij
de manier waarop de jongeren de buitenlandse woorden kennen.
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Bijlage 2. Informatie over de proefpersonen
Leeftijd en geslacht proefpersonen enquête
Tabel 2 frequentie per leeftijd en per geslacht
Leeftijd

Totaal (N=64)

Meisje (N=31)

Jongen (N=33)

14

11

7

4

15

20

8

12

16

17

8

9

17

16

8

8

Gemiddelde leeftijd

15.6

15.5

15.6

Gegevens proefpersonen in opgenomen gesprekken
Tabel 3 personen en situatie per gesprek
Nummers
Wie?
gesprekken

Situatie

Enquête wel of niet
ingevuld?

Hoe verkregen?

1

Een vriendengroep van 6
jongens uit 4-vmbo: 2
jongens van 15, 3 van 16
en 1 van 17

Een vriendengroep zit in
een snackbar, voordat ze
naar school moeten voor
een voorstelling. Daarna
hebben ze
voorjaarsvakantie.

Het is niet bekend
wie de enquête heeft
ingevuld.

De viendengroepje
heeft het gesprek zelf
een keer opgenomen
en aan mij gegeven.
Dit omdat ze zelf wel
eens gesprekken
opnamen voor eigen
gebruik. Niet het hele
gesprek is uitgetypt,
want het laatste stuk
is onverstaanbaar.

2

Een vriendengroep van 4
jongens: 2 jongens van 14,
één van 15 en één van 16

Een vriendengroep is ’s
avonds bij elkaar

Het is niet bekend
wie de enquête heeft
ingevuld.

De vriendengroep
heeft dit gesprek
opgenomen voor
eigen gebruik en
heeft deze gegeven
aan mij. Dit is de hele
opname, want meer
hadden ze niet
opgenomen.

3

2 vriendinnen van 15 jaar

De vriendinnen vertellen

Het is niet bekend

De vriendinnen
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elkaar waar ze zijn geweest
op excursie

wie de enquête heeft
ingevuld.

hebben dit gesprek
zelf opgenomen voor
eigen gebruik en
vervolgens aan mij
gegeven. Het gesprek
was vrij kort en het
uitgetypte is de hele
opname.

4

Een vriendengroep van 13
vrienden is bij elkaar, maar
het gesprek vindt plaats
tussen 9 personen. Bij die
9 gaat het om: 2 meisjes
van 16, 2 jongens van 17, 2
van 16, 1 van 15 en 1 van
14

De vriendengroep is
overdag (in de vakantie) bij
elkaar

Het is niet bekend
wie de enquête heeft
ingevuld.

De vriendengroepje
heeft het gesprek zelf
een keer opgenomen
en aan mij gegeven.
Dit omdat ze zelf wel
eens gesprekken
opnamen voor eigen
gebruik. Niet het hele
gesprek is uitgetypt,
want de opname was
heel erg lang.

5

Een vriendengroep
bestaande uit 3 jongeren:
1 jongen en 2 meisjes,
allemaal 16

De vrienden staan bij een
weiland te hangen in
Werkendam

Het is niet bekend
wie de enquête heeft
ingevuld.

De vriendengroep
heeft het gesprek zelf
een keer opgenomen
en aan mij gegeven.
Dit omdat ze zelf wel
eens gesprekken
opnamen voor eigen
gebruik. Niet het hele
gesprek is uitgetypt,
want het laatste stuk
is onverstaanbaar.

6

2 vrienden van 16 en 17
jaar

De vrienden staan te
hangen in Woudrichem.
Iets verderop kunnen
mensen hun motorboot bij
het water laten zien

Het is niet bekend
wie de enquête heeft
ingevuld.

De vrienden hebben
het gesprek zelf een
keer opgenomen en
aan mij gegeven. Dit
omdat ze zelf wel
eens gesprekken
opnamen voor eigen
gebruik. Het hele
gesprek is uitgetypt,
want het was vrij
kort.

7

5 vrienden uit een 2 vmboklas: 1 meisje van 14, 3
jongens van 14 en 1
jongen van 15

Het gesprek vindt plaats
onder een les Duits

Het is niet bekend
wie de enquête heeft
ingevuld.

Het vriendengroepje
heeft het gesprek zelf
een keer opgenomen
onder de les en aan
mij gegeven. Dit
omdat ze zelf wel
eens gesprekken
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opnamen voor eigen
gebruik. Het stukje is
heel erg kort en
helemaal uitgetypt.
8

7 jongeren uit 3 vmbo: 2
meisjes van 16, 3 jongens
van 16, 2 jongens van 15

3 vmbo is een lipdub aan
het voorbereiden

Het is niet bekend
wie de enquête heeft
ingevuld.

Een vriendengroepje
heeft opnames
gemaakt tijdens een
libdub en deze aan
mij gegeven. Een
deel van de opname
was onverstaanbaar
door de muziek, dus
niet alles is uitgetypt.

9

2 vriendinnen van 14 jaar

De vriendinnen zitten in
een bus op weg naar een
excursie

Het is niet bekend
wie de enquête heeft
ingevuld.

De vriendinnen
hebben de opname
zelf gemaakt voor
eigen gebruik en aan
mij gegeven. Niet
alles is uitgetypt,
want een deel was
niet verstaanbaar.
Het was overigens
ook geen lange
opname.

10

Een jongen van 15 jaar

Een jongen wordt
geïnterviewd door een
journalist naar aanleiding
van het uitbreken van
rellen in de nacht van Oud
en Nieuw. Het interview
zou later op Omroep
Brabant uitgezonden
worden.

De jongen heeft de
enquête niet
ingevuld.

Het interview is door
mij opgenomen
vanwege werk bij een
regionale krant. Het
interview is helemaal
uitgetypt.

11

Een meisje van 17 jaar

Een meisje wordt
geïnterviewd over de
rellen, omdat ze opgepakt
is en erbij was. Het
interview zou later op
Omroep Brabant
uitgezonden worden.

Het meisje heeft de
enquête niet
ingevuld.

Het interview is door
mij opgenomen
vanwege werk bij een
regionale krant. Het
interview is helemaal
uitgetypt.

12

Een jongen van 15 jaar

Een jongen van 15 praat
tegen zijn vader en zijn zus.

De jongen heeft de
enquête wel
ingevuld.

De gesprekken zijn
opgenomen door de
jongen zelf.
Aangezien er een
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persoonlijk contact is
met deze jongen, is
gevraagd of hij wat
wilde opnemen voor
het onderzoek.
13

Een jongen van 14 jaar

De jongen probeert in een
filmpje een Marokkaan na
te doen.

De jongen heeft de
enquête niet
ingevuld.

Het filmpje is
verspreid via
whatsapp en naar mij
doorgestuurd. Dit is
per toeval; er is niet
gevraagd of de
jongen dit wilde
opnemen.

Voor alle vriendengroepen waarvan niet bekend is wie de vragenlijst heeft ingevuld, geldt dat er in
ieder geval één iemand de vragenlijst heeft ingevuld, omdat aan de jongeren die de vragenlijsten
hebben ingevuld opnames zijn gevraagd. Aangezien de vragenlijsten anoniem zijn afgenomen, is niet
bekend wie er verder de vragenlijst heeft ingevuld in de opnames.
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Bijlage 3. De woordenlijst
Tabel 6 De woordenlijst op basis van de gegeven woorden door de respondenten

Woord
Chick(ie)
Nice
Bitch
Mooiboy

Damn

Betekenis
Meisje
Leuk
Kreng
Een jongen die zichzelf
mooi vindt en dat ook
laat merken.
Verdomme

Later(z)
What the fuck

Doei
Dat meen je niet!

Cool
Player

Vet!
Een jongen die elk meisje
versiert.
Trouwens
Ontspannen
Dus
Heel erg
Geld
Hoe is het?
Iemand volgen op twitter
Iets niet leuk vinden/iets
niet meer leuk vinden
Iets leuk vinden
You live once is de
letterlijke vertaling, maar
wordt volgens de
respondenten vaak
gebruikt als: ‘boeiend’ of
‘ik heb er schijt aan’
Dat meen je niet!
Onzin
Gaaf
Nep
Iemand in de maling
nemen
Vriend
Dronken
Wegwezen

By the way
Relaxen
Anyway
Onmin
Monni
What’s up?
Followen
Unliken
Liken
Yolo

Oh my god
Bullshit
Epic
Fake
Flashen
Swa
Panja
Opfokken
Swag

Cutie

Iemand die cool is, dat
zeg je tegen iemand die
cool is, bijvoorbeeld: ‘Jij
hebt echt swag!’
Iemand die lief is

Herkomsttaal
Engels
Engels
Engels
Engels

Aantal keer genoemd
64
63
63
63

Amerikaanse/Engelse
slang
Engels
Amerikaanse/Engelse
slang
Engels
Engels

63

Engels
Engels
Engels
Surinaams
Engels (maar ST)
Engels
Engels
Engels

62
62
61
61
61
61
61
61

Engels
Engels

61
60

Engels
Engels
Engels
Engels
Engels

60
60
59
59
58

Papiamento/Antilliaans
Surinaams
Amerikaanse/Engelse
slang
Amerikaans

57
55
55

Engels

54

62
62
62
62

54
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Fatoe
That sucks
Damsko
Spacen
Iemand scoren
Smoken
Jonko
Ownen
Spang
Hottie
Aaaight
Dat is echt sick!
Scotoe
Dope
Nasty
Heavy
Afoe
Fittie
Biri
Yow
Flow hebben

Da bomb
Flavour
Peepz
Sweetie
Hood
Loesoe
Bika
Droengoe
Nakken
Brada
Chiboy
Swagga boy
Floesj
Hunk
Sma
Curva
Homey
Right
Habibi
Greedy
Sopi
Tanga
Moekroe

Grapje
Dat is vervelend/dat is
klote
Amsterdam
Raar doen
Een meisje of een jongen
aan de haak slaan
Een sigaret roken of
blowen
Joint
Beter zijn dan
Lekker
Lekker ding
Inderdaad/oké
Dat is gaaf!
Politie
Geweldig
Ranzig
Zeer goed
Helft
Gevecht
Bier
Hoi
Cool zijn, maar ook
gebruikt om aan te geven
dat een muzikant goed is.
Het einde
Smaak
Mensen
Iemand die lief is
Buurt
Weggaan
Fiets
Dronken
Slaan
Vriend
Knappe/lekkere jongen
Knappe/lekkere jongen
Geld
Mooie jongen
Meisje
Hoer
Maatje
Natuurlijk (vaak
sarcastisch gebruikt)
Schatje
Hebberig
Borrel
Mooi meisje
Gevaarlijk

Surinaams
Engels

52
52

Surinaams
Engels
Engels

51
51
50

Engels

49

Papiamento/Antilliaans
Engels
Surinaams
Engels
Engels
Engels
Surinaams
Amerikaanse slang
Engels
Engels
Surinaams
Surinaams
Surinaams
Amerikaanse slang
Amerikaanse slang

49
48
47
45
45
44
43
43
42
42
40
40
39
38
38

Amerikaans
Engels
Engels
Engels
Engelse/Amerikaanse
slang
Surinaams
Engels van ‘bike’
Surinaams
Surinaams
Surinaams
Engels
Engels
Arabisch/Marokkaans
Engels
Surinaams
Pools
Engels
Engels

37
37
36
36
35

Marokkaans
Engels
Surinaams
Surinaams
Surinaams

22
22
21
20
19

34
33
33
32
31
30
29
27
25
25
24
23
22
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Brasa
Sizz

Banga
Luku
Doeshi
Stitti
Gimmi bossie
Mi goedoe
Kaka
Loko
Nigga/nigger
Sunchi
Pipa
Laffoe
Denki
The man zijn
Faja
Poeta
Zemmel
Dreri
Wallah

Omhelzen
Zus op een
vriendschappelijke
manier, zeggen twee
goede vriendinnen tegen
elkaar
Slet
Kijken
Schatje
Stad
Geef me een kusje
Mijn schatje
Slecht
Metro
Neger
Kusje
Pistool
Lachen
Denken
De man zijn
Erg/vies
Hoer
Sukkel
Vriend
Ik zweer

Surinaams
Engels

19
18

Surinaams
Surinaams
Antilliaans
Surinaams
Surinaams
Surinaams
Surinaams
Surinaams
Amerikaans
Papiamento/Antilliaans
Surinaams
Surinaams
Surinaams
Engels
Surinaams
Spaans/Antillaans
Marokkaans
Marokkaans
Marokkaans

18
17
17
16
15
15
13
12
11
10
10
10
8
6
6
6
4
2
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Bijlage 4. Betekenis symbolen in opnames
(xxx) onverstaanbare spraak
= connectie tussen twee delen van een uiting
# pauze in spraak
[p] staat voor piano (zachtjes gesproken)
[f] voor fortis (luid gesproken)
** (dubbele asterisk) geeft aan dat de eropvolgende syllabe extra nadruk krijgt
{} woord/woorden er tussen geven handeling aan die gelijk plaats vindt met uitspreken van de zin
[] woord/woorden er tussen geven handeling aan die voor of na het spreken plaats vindt
NB: bij een Marokkaanse uitspraak wordt de uitspraak in de woorden weergegeven. Bijvoorbeeld
zzegg geeft aan dat de z (dubbel z) de g (dubbel g) scherper worden uitgesproken dan in het
Standaardnederlands. Een dubbele r geeft een rollende r aan. Wanneer er in een woord al een
dubbele r voor komt, dan wordt een rollende r weergegeven door beide r’s een hoofdletter te geven.
Tot slot de betekenis van de afkortingen die in de opnames gebruikt zijn:
PHO: fonologie
SYN: syntaxis
MOR: morfologie
LEX: lexicaal
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Bijlage 5. Opnames van gesprekken
Er is in de opnames gebruik gemaakt van afkortingen van de namen.
Opname 1
1*TO: Laat die filmpje van die liedje nog eens zien# van die (xxx) weet je wel# Heb je die wel eens
gezien?
%SYN: die filmpje in plaats van dat filmpje: het-woord wordt als de-woord behandeld
%SYN: die liedje in plaats van dat liedje: het-woord wordt als de-woord behandeld
2*AD: Ja
3*KEV: Daar zit echt een chick in jongûh, [f] zo
%LEX:Chick (in plaats van lekker ding: Engels)
%PHO: jongûh (in plaats van jongen: Brabants dialect: n-deletie)
Onverstaanbaar door elkaar gepraat
4*PEP: Jongens op de vakantie
Er wordt gejuicht . Er gaat een filmpje rond die op een telefoon staat over een lichtshow op de school
van de jongens.
5*LE: Check dit
%LEX: Check(kijk: Engels)
6*KEV: =[f]woow# [f]woow=
7*YOR:=Heb je al gehoord van die tentamencijfer?=
%SYN: Die tentamencijfer in plaats van dat tentamencijfer: het-woord wordt als de-woord behandeld
8*TO: =Ja, zo erg=
9*AD: =een facking lichtshow?=
%LEX: Facking (Amerikaans)
10*TO: [f]Hé homo’s
11*YOR: [f]Woow
12*PEP:fatoe dezze lichtsjhow
%LEX:fatoe (grap: Surinaams)
%PHO: z in deze wordt scherper uitgesproken dan in het Standaardnederlands (Marokkaans accent)
%PHO: sj in plaats van s bij show (Marokkaans accent)
%PHO: s in sjhow wordt scherper uitgesproken dan in het Standaardnederlands (Marokkaans accent)
13*YOR: Lichtshow at scoRRo [lacht]
%LEX:scorro (school: Surinaams)
%LEX: at (in plaats van op: Engels)
%PHO: trillende r in scorro (Marokkaans accent)
14*LE:Ik ga ff pisse
15*AD:Oké toedeloe#zullen wij to school gaan?
%LEX: to (Engels) in plaats van naar
16*KEV: Ja
17*YOR: Ja
18*TO:Ja, naar scorro
%LEX: scorro (school: Surinaams)
19*PEP:Let’s gaan
%LEX: Let’s (Engels) in plaats van ‘laten we’
20*TO: Yes indeed#we gaan
%LEX: Yes (ja: Engels)
%LEX: indeed (inderdaad: Engels)
Tegen de jongen die naar de wc ging:
21*TO:Hé we gaan naar school#betaal jij ff
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Opname 2
1*LO: Weet je wat ik met je doe?# ik verander je in een theedoek jongûh
%PHO: jongûh in plaats van jongen: n-deletie (Brabants dialect)
2*NI: Wat doe je nou?# ik heb trouwens echt een facking vette game gekocht jongûh
%PHO: jongûh in plaats van jongen: n-deletie (Brabants dialect)
%LEX: facking (heel erg: Amerikaans)
Door elkaar gegil en geschreeuw
3*LO: Wat doe je?# hou nog eens op met die facking gedoe
%PHO: die gedoe in plaats van dat gedoe: het-woord wordt als de-woord behandeld
%LEX: facking (Amerikaans)
4*LO: Mijn lievelingsdier is een geit# eh
5*NI: Waarom?
6*LO: Ja# ik weet niet# als hij beh zegt doe ik hem gewoon na# en dan denk ik aan wortels en eh
7*NI: Dus je maakt dezelfde geluid?
%SYN: dezelfde geluid in plaats van hetzelfde geluid: het-woord wordt als de-woord behandeld
8*LO: Trouwens# je moet nooit geld storten naar japanse mensen hé# weet je waarom nie?
%PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
9*NI: Nee
10*LO: Die mensen jongûh# die zitten in huis#die komen gewoon stralend naar buiten#met een auto
op de dak enzo# die hebben auto’s zat joh# drie in de tuin# drie op het dak# drie in de schuur#de huis
is gewoon onder de auto’s joh# [lacht] je weet togg
%PHO: jongûh in plaats van jongen: n-deletie (Brabants dialect)
%SYN: zitten in huis in plaats van zitten in een huis: weglaten van het lidwoord
%SYN: de dak in plaats van het dak: het-woord wordt als de-woord behandeld
%SYN: de huis in plaats van het huis: het-woord wordt als de-woord behandeld
%PHO: ch in toch wordt uitgesproken als een scherpe g (Marokkaans accent)
11*NI: Aight
%LEX: Aight (oké: Engels)
12* LO: Ja kei leipe shit
%LEX: kei (heel erg: Brabants dialect)
%LEX: shit (Engels)
13* JO: Yeah right#Leon#ik had veel van je verwacht#maar dit niveau slaat echt alles
%LEX: yeah right (ja natuurlijk: Engels)
14*PI: [f] onmin lauw zijn jullie
%LEX: onmin (heel erg: Surinaams)
%LEX: lauw (cool: Surinaams)
15*JO: Yow# ik weet# ik wil alleen maar lekkere chickies
%LEX: yow (Ja: Amerikaans)
%LEX: ik weet (Engels: letterlijke vertaling van I know)
%LEX: chickies (meisjes: Engels)
Opname 3
1*VAL: Wij moesten naar den haag# eerst naar tweede kamer# toen mochten we daarna gewoon
stad in# wij gingen winken natuurlijk# dat was echt onmin gezellig# en jullie?
%SYN:naar tweede kamer in plaats van naar de tweede kamer: weglaten van het lidwoord
%SYN: gewoon stad in in plaats van gewoon de stad in: weglaten van het lidwoord
%LEX: onmin (heel erg: Surinaams)
2*KAR: Wij moesten toen naar rotterdam# ik moest van die mensen interviewen#van die
negers#mja# was wel grappig#
3*VAL: Ow [lacht]
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4*KAR: Ja# maarr jaa je hebt allemaal kino’s weett je en je hebt kills en je hebt fiZZles en bitches en je
hebt tanga’s en =banga’s =
%LEX: kino’s (bioscopen/films: Surinaams)
%LEX: kills (jongens: Surinaams)
%LEX: fizzles (schoenen: Engels)
%LEX:bitches (krengen: Engels/Amerikaans)
%LEX:tanga’s (mooie meisjes: Surinaams)
%LEX: banga’s (sletten: Surinaams)
%PHO: trillende r bij maar (Marokkaans accent)
%PHO: t in weet wordt scherper uitgesproken dan in het Standaardnederlands (Marokkaans accent)
%PHO:z in fizzles wordt scherper uitgesproken dan in het Standaardnederlands (Marokkaans accent)
5*VAL: =Tori=
%LEX: Tori (verhaal: Surinaams)
6*KAR: En dushi’s en toris# en wagi’s# en ja nog veel meer weettje
%LEX: doeshi’s (schatjes: Antillaans)
%LEX toris (verhalen: Surinaams)
%LEX: wagi’s (wagens/auto’s: Surinaams)
%PHO: de tje-klank wordt voor in de mond gevormd in plaats van achter in de mond (Murks)
7*VAL: {lacht} je weet togg#
%PHO: ch in toch wordt als een scherpe g uitgesproken (Marokkaans accent)
8*KAR: Ja# {lacht} je weet zzelluff# niGGa zijn# mijn brada’s bellen# jou in elkaar sjlaan# haha# naarr
sjool moetten# ik doe jou sjlaan
%PHO:Nigga (neger: Amerikaans)
%LEX: Brada’s (vrienden: Surinaams)
%PHO: z in zelf wordt scherper uitgesproken dan in het Standaardnederlands (Marokkaans accent)
en klinkt meer als zelluf
%PHO:g in nigga wordt scherper uitgesproken dan in het Standaardnederlands (Marokkaans accent)
%PHO: ch in school wordt uitgesproken als sj (Marokkaans accent)
%PHO: s in elkaar slaan wordt uitgesproken als sj (Marokkaans accent)
%PHO: s in jou slaan wordt uitgesproken als sj (Marokkaans accent)
%SYN: nigga zijn, mijn brada’s bellen, jou in elkaar slaan, naar school moeten: de zinnen zijn niet
volledig
%SYN:ik doe jou slaan in plaats van ik sla jou: overbodig hulpwerkwoord
Opname 4
1*HU: Wie wil er wat smoken?
%LEX: smoken (roken: Engels)
2*EM: Ik wil het wel proberen
3*WIL: Ewa # waar is die meisje?
%LEX: Ewa (hé: Marokkaans)
%SYN: die meisje in plaats van dat meisje: het-woord wordt als de-woord behandeld
4*HU: Wie?
5*WIL: R #trouwens# mijn oom jongûh# als hij naar de febo gaat# en kroket haalt# dan krijgt hij die
raampje nie open# dan kom ik nie meer bij jongûh# dan moet ik echt weg# en dan roept hij allemaal#
kut man# kut man# en dan trekt hij aan da raampje# en dan heeft hij frikandel# en da is dan gloeiend
werm# echt een loser jongûh# oh my god
%PHO: jongûh in plaats van jongen: n-deletie (Brabants dialect)
%SYN: en kroket haalt in plaats van en een kroket haalt: weglaten van het lidwoord
%SYN: die raampje in plaats van dat raampje
%PHO: dan krijg hij die raampje nie open in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
%PHO: dan kom ik nie meer bij in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
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%PHO: jongûh in plaats van jongen: n-deletie (Brabants dialect)
%PHO: da raampje in plaats van dat raampje: t-deletie (Brabants dialect)
%SYN: dan heeft hij frikandel in plaats van dan heeft hij een frikandel: weglaten van het lidwoord
%PHO: en da is dan in plaats van dat: t-deletie (Brabants dialect)
%PHO: werm in plaats van warm: klinkerverandering (Brabants dialect)
%LEX: loser (Engels)
%PHO: jongûh in plaats van jongen: n-deletie (Brabants dialect)
%LEX: oh my god (Engels)
6*THI: [f] Shut up man# doe un bietje muziek aanzetten
%LEX: shut op (houd je mond: Engels)
%SYN: doe un bietje muziek aanzetten in plaats van zet un bietje muziek: overbodig hulpwerkwoord
%PHO: un bietje in plaats van een beetje: klinkerverandering (Brabants dialect)
7*EM: die jongetje# dat broertje van jou is echt kei schattig
%SYN: die jongetje in plaats van dat jongetje: het-woord wordt als de-woord behandeld
%LEX: kei (heel erg: Brabants dialect)
8*HU: Ja# hé T shit man# die muziek doet het nie
%LEX: shit (Engels)
%PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
9*THI: Wa?
%PHO: wa in plaats van wat: t-deletie (Brabants dialect)
10*HU: [f]muziek nie doen
%SYN: muziek nie doen in plaats van de muziek doet het niet: lidwoord ontbreekt; zin niet volledig
%SYN: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
11*THI: [f] What the fack# ken ik ook niks aan doen hé
%LEX: what the fack (dat meen je niet: Engels)
%PHO: ken in plaats van kan: klinkerverandering (Brabants dialect)
12*EM: Hoe laat is het nu?
13*RU: half 7
14*EM: En hoe laat moesten we er zijn?
15*RU: Half 6
16*EM: Een uur te laat
17*RU: Ja# Check die lucht# ik denk dat het gaat regenen# shit hee
%LEX: check (kijk: Engels)
%LEX: shit (Engels)
18*EM: Oh my god# inderdaad# kei klote
%LEX: oh my god (Engels)
%LEX: kei (versterker bij klote: Brabants)
Muziek gaat aan, er wordt gedanst en gegilt. Het is inmiddels gaan regenen en een meisje loopt de
regen in.
19*RUB: What the fack [f]# wat doe zij?
%LEX: what the fack (Engels)
20*EM: Vindt zij het lekker om in regen te staan ofzo?
21*JEF: Kom, we doen deur snel dicht# dan kan ze niet meer naar binnen
%SYN: we doen deur snel dicht in plaats we doen de deur snel dicht: weglaten van het lidwoord
22*HU: What the fack# zij spoort nie hoor
%LEX: what the fack (Engels)
%PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
23*EM: Waarom doet ze da?# Ik snap da nie hoor
PHO: da in plaats van dat: t-deletie (Brabants dialect)
%PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
%PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
24*JO: Yeah# ze komt weer terug# {lacht} Echt kei crazy
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%LEX: yeah (jeej: Amerikaans/Engels)
%LEX: kei (heel erg: Brabants dialect)
%LEX: crazy (gek: Engels)
25* HU: [f] Yow joep # de dak lekt
%LEX: yow (Amerikaans)
%SYN: de dak in plaats van het dak: verkeerd lidwoord
26*EM: maargoed dat ik geen wit shirt aan heb
27*RU: Even die tafel weghalen# snel# de brood eraf halen
%SYN: de brood in plaats van het brood: het-woord wordt als de-woord behandeld
28*JO: Je kunt hier nie langs met die tafel# je moet die kant op
%PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
29*HU: {zing} het regent zonnestralen# Da gaat best goed zo# die tafel
%PHO: da in plaats van dat: t-deletie (Brabants dialect)
30*JO: Yow people, doe even borden pakken# vlees is klaar# da duurt wel lang
%LEX: yow (Amerikaans)
%LEX: people (Engels)
%SYN: doe even borden pakken in plaats van pak even borden: overbodig hulpwerkwoord
%SYN: vlees is klaar in plaats van het vlees is klaar: weglaten van het lidwoord
%PHO: da in plaats van dat: t-deletie (Brabants dialect)
Meisje haalt bord
31*JO: [f] Super thanks
%LEX: thanks (bedankt:Engels)
32* EM: da vlees is bijna zwart jongûh
%PHO: da in plaats van dat: t-deletie (Brabants dialect)
%PHO: jongûh in plaats van jongen: n-deletie (Brabants dialect)
Er komt een jongen bij de groep zitten
33*HAR: Yow, what’s up peepz?
%LEX: yow (Engels)
%LEX: what’s up (Hoe is het?: Engels)
%LEX: peepz (mensen: Engels)
34*EM: coolie
%LEX: cool (Engels): gecombineerd met het Nederlandse ‘ie’
35*RU: super chill# with you?
%LEX: chill (Amerikaans)
%SYN: with you (met jou: Engels)
36*HAR: goed# goed#
Tijdens een watergevecht
37*EM: aan de kant# aan de kant [f]
38*RU: Ik zoek dekking achter eva
39*WIL: nie doen [f]
PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
40*RU: [f] joep# ren weg# ren dan weg
41*WIL: Ik doe nie mee zeg ik toch# nie doen
PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
Opname 5
1*MEN: Zie je dat?#Dat is gemaakt door onze vrijwilligersvereniging. Daar bij die grasveld weetje
%SYN: die grasveld in plaats van dat grasveld: het-woord wordt als de-woord behandeld
%PHO: de tje-klank wordt voor in de mond gevormd in plaats van achter in de mond (Murks)
2*BEN: Ja# oké# ja mooi
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3*AN: Ook zo’n grote
Bente: Oké# applausje voor Menno
Er wordt geklapt
4*BEN: Fuck op# Hé een koei
%LEX:fuck op (rot op: Amerikaans/Engels)
%LEX:koei (koe: Brabants dialect)
5*MEN: Oké# let’s play voetbal
%SYN: let’s play voetbal (in plaats van laten we voetbal gaan spelen: Engels)
Opname 6
1*SJO: Ik weet niet#Guido ofzo?
2*JOR: Wie?#Guido weijers?# Die zaagt zijn eigen wak wel# Voel je je wel op je gemak hier?# beter
als in die friettent waar we net zaten
3*SJO: Ja
4*JOR: Van die streetjungerboys waar we net per ongeluk binnen liepen# verkeerde# eh hoe heet dat
nou?# verkeerde meeting# met die speelgoedauto’s liepen we even naar binnen
%LEX: streetjungerboys (street en boys: Engels, junger: Duits)
%LEX:meeting (ontmoeting: Engels)
5*SJO: Dat waren geen vrolijke peepz # jammer genoeg# wat denk jij ervan?
%LEX:peepz (mensen: Engels)
6*JOR: Ja# gewoon kut# je weet togg
%PHO:ch in toch wordt als een scherpe g uitgesproken(Marokkaans accent)
7*SJO: Dat is geen net woord# voor al die christelijke mongooltjes ehm christelijke mensen# die hier
rondlopen
8*JOR: Dat is ook niet aardig
9*SJO: Wat?# christelijk of mongooltjes?
10* JOR: Allebei
11*SJO: Wat? Mensen? [f] Die heeft gewoon dezelfde t-shirt als ik
%SYN: dezelfde t-shirt in plaats van hetzelfde t-shirt: het-woord wordt als de-woord behandeld
12*JOR: Wie?
13*SJO: Die jongen daar# in die zwarte t-shirt# met nike air erop# maar die shirt is mooier dan de
mijne
%SYN: die zwarte t-shirt in plaats van dat zwarte t-shirt: het-woord wordt als de-woord behandeld
%SYN: die shirt is mooier in plaats van dat shirt is mooier: het-woord wordt als de-woord behandeld
14*JOR: Wacht even#dus die jongen in die zwarte t-shirt heeft dezelfde t-shirt als jou?# maar kijk
naar zijn t-shirt
%SYN: die zwarte t-shirt in plaats van dat zwarte t-shirt: het-woord wordt als de-woord behandeld
15*SJO: Ik heb hem nu niet aan
16* JOR: Ze gaan allemaal stoer naar hun motorbootje kijken# Allemaal bekleding# alles# van die
zwarte interieur# mijn interieur was gewoon wit# voorheen dan tenminste# nu is mijn interieur ook
een andere kleur
%SYN: van die zwarte interieur in plaats van dat zwarte interieur: het-woord wordt als de-woord
behandeld
Opname 7
1*PA: Doe eens een stukje zingen
%SYN:doe eens een stukje zingen in plaats van zing eens een stukje: overbodig hulpwerkwoord
2*TA: Dan moet ik wel microfoon hebben [begint te zingen]
%SYN:microfoon in plaats van een microfoon: weglaten van het lidwoord
3*PA:Doe eens harder zingen# wat vind jij ervan?
%SYN: doe eens harder zingen in plaats van zing eens wat harder: overbodig hulpwerkwoord
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4*TI: Ik vind het geweldig# echt beautifull
%LEX: beautiful (mooi: Engels)
5*RI: Oh my god jongûh# jullie zijn echt raar
%LEX:Oh my god (dat meen je niet: Engels)
%PHO: jongûh in plaats van jongen: n-deletie (Brabants dialect)
6*REM: Brilfuckingjant dit# en de leraar heeft het niet eens door
%LEX&MOR:fucking (Amerikaans), in briljant gevoegd
Opname 8
1*JAR Wat doe je?# hé kevin
2*MAR: go go go# nog vijftien seconden
%LEX: go go go (Engels)
3*MA: Het idee van die filmpje hé#we beginnen met auto die aan komt rijde# en eh dan eh in die
auto zit juriaan# die is de bestuurder
%SYN: die filmpje in plaats van dat filmpje: het-woord wordt als de-woord behandeld
%SYN: met auto in plaats van met de auto: weglaten van het lidwoord
Er wordt geklapt
4*MA: [p] Ja
5*MAR: In een zwembroek?
6*KE: [f] Ballenknijper
7*JAR: Of gewoon naakt# en dan maken we het wazig weettje
%PHO: de tje-klank wordt voor in de mond gevormd in plaats van achter in de mond (Murks)
8*MA: Eeh als we de waterlelies niet doen# dan kunnen we ook nog mensen met takken doen die
eigenlijk de koning aanbidden
9*MAR: blazen jullie zo ook mee ballonen op?
10*BO: We hebben al aardig wat ballonen opgeblazen hoor# [lacht] je weet togg
%PHO: ch in toch wordt uitgesproken als een scherpe g (Marokkaans accent)
11*MAR: Goed# dan zijn we door de hek heen# en dan hebben we de grootste verrassing voor
vandaag# michel gaat de water in# met snorkel
%SYN: de hek in plaats van het hek: verkeerde lidwoord: het-woord wordt als de-woord behandeld
%SYN: de water in plaats van het water: het-woord wordt als de-woord behandeld
%SYN: met snorkel in plaats van een snorkel: weglaten van het lidwoord
12*MI: [f] Nee
13*MA: Jawel# Nou# Let’s go dan# naar outside
%SYN: let’s go (Engels) in plaats van ga dan: deel van de zin is Engels
%LEX: outside (Engels)
14*JAR: Al hoor ik die muziek niet, dan kan ik toch ook niet meezingen
15*MAR: Je moet veel sneller jongûh# [f] je moet rennen
%PHO: jongûh in plaats van jongen: n-deletie (Brabants dialect)
16*KE: Er klopt geen fuck van
%LEX: fuck (Amerikaans)
17*MI: Je moet dansen
18*BO: Ik hou van people die bezig zijn# lala
%LEX: people (mensen: Engels)
19*MAR: Ow nee# da nie
%PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
20*BO: No men# Dat mocht niet hé# jullie moeten niet allemaal op een rij gaan staan dan
%LEX: men (Engels)
21*MI: Chickiess
%LEX: chickies (meisjes: Engels)
%PHO: s wordt scherper uitgesproken dan in het Standaardnederlands (Marokkaans accent)
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22*JAR: Waar gaan zij nou naartoe?
23*MI: Spullen halen# jij moest ook mee # doe dan lopen
%SYN: doe dan lopen in plaats van loop dan: overbodig hulpwerkwoord
24*JAR: Oké, ik loop wel gewoon met de hele shit mee
%LEX: shit (Engels)
Opname 9
1*MAK: This is kei cool
%LEX: kei (heel erg: Brabants)
%LEX: cool (Engels)
Door elkaar gegil
2*CLA: Doe normaal# jij bent raar# jongûh je gaat toch nie slapen?
%PHO: jongûh in plaats van jongen: n-deletie (Brabants dialect)
%PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
3*MAK: Dat is van die enge voorstukje van die film
%SYN: die enge voorstukje in plaats van dat enge voorstuk: het-woord wordt als de-woord behandeld
4*CLa: Ow# Wil je snoepje?
%SYN: wil je een snoepje in plaats van wil je een snoepje: weglaten van het lidwoord
Opname 10
1*STI: enne eeh rond half drie kwamen er ook mensen door de tuin lopen er waren ook mensen die
probeerde te vluchten voor de politie
2*Interviewer: Wat voor sfeer hingter?
3*STI: eeeh, een heel gespannen sfeer# ja# het leek net een soort van eeh oorlog#ja
4*Interviewer: Dat is veen hé? # het is net oorlog en dan lachen ze er bij
5*STI: Ja# ik bedoel # nu is de sfeer weer gezellig# nu is het gewoon goed # iedereen vermaakt zich
gewoon een beetje# alleen eeeh wanneer je woutenauto ziet is het net oorlog
%LEX:woutenauto in plaats van politieauto (Wouten is het Brabantse woord voor politie)
%SYN: woutenauto in plaats van de woutenauto: weglaten van het lidwoord
6*Interviewer: Die laatste zin# wat zei je?
7*STI: Dan is het net oorlog
8*Interviewer: Nee wouten?
9*STI: Woutenauto [lacht]
10*Interviewer: Woutenauto?
11*STI: Ja [lacht]
12*Interviewer: De **politie?
13*STI: Politie [lacht]
14*Interviewer: Dan is het oorlog?
15*STI: {lacht} De [f]**popo
%LEX: de popo (de politie: Surinaams)
Op de achtergrond lachen mensen.
16*Interviewer: De popo?
17*STI: {lacht} [f] Ja
18*Interviewer: Dan gaan hier de stormballen de lucht in en dan gaan alle signalen alle seinen op
rood?
19*STI: Ja hoor #we lopen gewoon gezellig over straat# en dan zien we wouten en dan is het gelijk
boze blikken werpen# en eh dan# eeh ja dan kijken hun boos terug en dan maar hopen dat er niks
gebeurt.
%LEX:wouten in plaats van politie
%SYN: wouten in plaats van de wouten: weglaten van lidwoord
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20*Interviewer: Jij zei net ik ken er zes zeven die zijn opgepakt#wist je ook van de plannen dan om
een auto in de brand te steken?
21*STI: Nee#Dat wist ik nie#maar ik kon het wel verwachten#want eh het is traditie#Het is echt
traditie om elke jaar auto op te stoken
%PHO:nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
%SYN: auto in plaats van een auto: weglaten van het lidwoord
22*Interviewer: Wat voor systeem ister om elkaar te waarschuwen van komende nacht gaat er iets
gebeuren?#Of ister geen systeem?
23*STI: Eh er is geen systeem voor zover ik weet# Maar er zijn wel mensen die ervan weten#want het
is allemaal geregeld eh iemand koopt een auto van de sloop enne die auto ja.. het is allemaal heel
legaal# auto wordt gewoon gekocht# Niet dat die auto van iemand is dus die wordt gewoon gekocht
en daarna opgestookt en dat wordt dan gezegd tegen een paar mensen die weten da
%SYN: auto in plaats van de auto: weglaten van het lidwoord
%PHO: da in plaats van dat: t-deletie (Brabants dialect)
24*Interviewer: Ik neem aan dat je mensen hebt gesproken die zijn opgepakt?
25*STI: Nee nog niet#nee#Voor zover ik weet zijn er 104 mensen ofzo opgepakt# en eh die zitten
allemaal verspreid over Tilburg Breda# en eh nog een plek# ik weet niet meer welke
26*Interviewer:[p] Het is nu een stukje rustiger hier
27*STI: Ja#maar ja# traditie zetten we voort
%SYN: traditie in plaats van de traditie: weglaten van het lidwoord
Opname 11
1*SHA: Eigenlijk heb je normaal gesproken# heb je hier zeg maar zo’n biljarttafel in het midden een
stukje naar achteren# en wij stonden dan echt hier op hoek zeg maar bij biljarttafel# en ik hoorde dat
ME komt en toen stond ik voor die raam
%SYN:hoek in plaats van de hoek: weglaten van het lidwoord
%SYN: biljarttafel in plaats van de biljarttafel: weglaten van het lidwoord
%SYN:ME in plaats van de ME: weglaten van het lidwoord
%SYN: die raam in plaats van dat raam: het-woord wordt als de-woord behandeld
2*Interviewer: [p] Ja
3*SHA: Toen keek ik daar langs en zag ik allemaal ME’ers aankomen en toen dacht ik echt# dit is
foute boel#Ik was eigenlijk net een drankje aan het doen en een sigaretje aan het roken maar ik wist
echt nie wat er ging gebeuren# dus ik zeg tegen een vriendin van mij# hou even mijn sigaret vast dan
ga ik even naar de wc# want ik denk misschien moet ik heel lang wachten dus da wist ik nie# Dus ik
deed naar de wc gaan en ik kwam van de wc af en in één keer eeh ja komme er allemaal mensen de
wchokje in gerend en ik zie echt door zo’n kiertje van dat er een politieman allemaal met die stokken
aan het slaan is#Ik doe helemaal in paniek raken
%PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
%SYN: da in plaats van dat: t-deletie (Brabants dialect)
%SYN: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
%PHO: komme in plaats van komen (Brabants dialect)
%SYN: de wchokje in plaats van het wchokje: het-woord wordt als de-woord behandeld
%SYN: Ik deed toen helemaal in paniek raken in plaats van ik raakte helemaal in paniek: overbodig
hulpwerkwoord ‘deed’ (doen)
4*Interviewer: [p]Ja
5*SHA: en toen deden ze die deur voor mijn neus dicht dus ik zeg doe die deur open# want ik weet
niet wat er gaat gebeuren#en straks komme ze met die stokken binnen#en ik ben gewoon kei bang
en toen deed ik wat jongens aan de kant duwen en toen zocht ik mijn vriendin Desiree# dus eh ik kijk
zo rond en ze kwam toevallig ok van de linker kant
%PHO: komme in plaats van komen: n-deletie en dubbel m (Brabants dialect)
%LEX: kei (heel erg: Brabants)
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%SYN:toen deed ik wat jongens aan de kant duwen in plaats van toen duwde ik wat jongens aan de
kant: overbodig hulwerkwoord ‘deed’(doen)
%PHO:ok in plaats van ook: verkorting van klank (Brabants dialect)
6*Interviewer: Uiteindelijk zijn jullie gevlucht hé?# Hoe is dat gegaan?#Probeer dat eens aan te
wijzen
7*SHA: Ik weet nie of je da kan zien maare het is echt helemaal achterin# hierzo# hier zaten wij
[lacht]# want hier ware we toen even tussen door gegaan denk# ja hier# maar hier waren we
tussendoor gegaan en naar achteren# we zaten eigenlijk hier zeg maar# toen dachten we zouden we
door deze deuren naar buiten kunnen om te vluchten maarja da lukte nie#
%PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
%PHO: da in plaats van dat: t-deletie (Brabants dialect)
%PHO: ware in plaats van waren: n-deletie (Brabants dialect)
%PHO: da in plaats van dat: t-deletie (Brabants dialect)
%PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
8*Interviewer: [p]Nee
9*SHA: Politie liep overal# echt overal # ja hier hebben ze ok allemaal gelopen# overal# en op de dak
en eh ja we hebben daar echt een paar uur gezeten# want ik dacht als ze ons hier nou te pakken
krijgen# krijgen we misschien ok van die stokken# en daar ben ik zo bang voor# dus we dachten we
moeten even ergens zitten waar het veilig is en dan naar beneden komen
%SYN: politie in plaats van de politie: weglaten van het lidwoord
%PHO: ok gelopen in plaats van ook gelopen: verkorting van klank (Brabants dialect)
%SYN:de dak in plaats van het dak: het-woord wordt als de-woord behandeld
%PHO: ok in plaats van ook: verkorting van klank (Brabants dialect)
10*Interviewer: Uiteindelijk hadden ze jullie gevonden
11*SHA: Ja#ze hadden ons nie echt op zolder gevonden# we moesten plassen en het was ok wat
rustiger dat we konden horen# toen we benede kwamen zat de hele kroeg nog vol
%PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
%PHO: ok in plaats van ook gelopen: verkorting van klank (Brabants dialect)
12*Interviewer: Jij hebt echt niks met dat gedoe te maken van buiten?
13*SHA: Nee absoluut nie # ik ben er echt op tegen hoe het gebeurd is
%PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
14*Interviewer: Jij vindt het ook niet goed dat er naar de politie is gegooid met flessen enzo?
15*SHA: Nee zeker nie# politie moet ok gewoon hun werk kunnen doen# die politie komt alleen maar
om hun werk te doen# ik vind het niet normaal hoe is gehandeld naar de politie toe# maar ook nie
hoe de politie naar ons gehandeld heeft
%PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
%SYN: politie in plaats van de politie: weglaten van het lidwoord
%PHO: ok gewoon hun werk kunnen doen in plaats van ook gewoon kunnen doen: verkorting van
klank (Brabants dialect)
%PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
16*Interviewer: [p]Nee
17*SHA: Ik en die vriendin die staan hier in de kroeg en# in één keer komen er ME’ers en wij wisten
helemaal nie wat er gebeurde# want we hoorde in de gevangenis van er is een paar keer gezegd je
kan vriendelijk verzoeken weg te gaan # maar wij hebben da nie gehoord# dus we hebben eigenlijk
echt drie dagen in de cel gezeten# gewoon onschuldig
%PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
%PHO: da in plaats van da: t-deletie (Brabants dialect)
%PHO: nie gehoord in plaats van niet gehoord: t-deletie (Brabants dialect)
18*Interviewer: Ben je boos?
19*SHA: Ja# ik ben ok kwaad ja# en waarom da weet ik nie# misschien emoties die allemaal in de
war zitten# ik ben teleurgesteld dat het zo gegaan is# ja# ja ik weet het eigenlijk nie# heel erg angstig
was het
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%PHO: ok gewoon hun werk kunnen doen in plaats van ook gewoon kunnen doen: verkorting van
klank (Brabants dialect)
%PHO: da in plaats van da: t-deletie (Brabants dialect)
%PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
%PHO: ik weet het eigenlijk nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
20*Interviewer: Ja# blij dat het voorbij is
21*SHA: Ja# gelukkig wel
22*Interviewer: [f]Ja
23*SHA: Ik kreeg te horen van eh# zeg maar van die eh luikje die je open doet als politie praat# en eh
toen kwam er jongen die zeg maar ook opgepakt was# en eh die zei we mogen naar huis# klepje weer
dicht# en toen kwam later de politie# ja politie is onderweg# die is# binnen een uurtje zal die hier
zijn# en alles is in werking gezet# en eh ja toen bleek blijkbaar dat we naar huis mochten# toen
moesten we onze kamertje een beetje opruimen# en eeh de vuile was in een zak doen zodat het weg
kon# en toen eh toen dacht ik ik wil me eigen sterk houden ik wil nie gaan huilen# maar toen zaten
we in da busje en reden we da poortje uit en toen zagen we zeg maar mn ouders en toen begon ik zo
hard te huilen te huilen# ik dacht oh het is voorbij
%SYN: die luikje in plaats van dat luikje: het-woord wordt als de-woord behandeld
%SYN: als politie praat in plaats van als de politie praat: weglaten van het lidwoord
%SYN: jongen in plaats van een jongen: weglaten van het lidwoord
%SYN: politie is onderweg in plaats van de politie is onderweg: weglaten van het lidwoord
%SYN: onze kamertje in plaats van ons kamertje: het-woord wordt als de-woord behandeld
%SYN: me eigen in plaats van mezelf (Brabants dialect)
%PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
%PHO: da busje in plaats van dat busje: t-deletie (Brabants dialect)
%PHO: da poortje in plaats van dat poortje: t-deletie (Brabants dialect)
Opname 12
1*JUL: Papa# ik heb een goede idee# ow ik ga even weg
%SYN: een goede idee in plaats van een goed idee: het-woord wordt als een de-woord behandeld
2*Vader: Wat ga je doen?
3*JUL: Mijn controller halen# die ligt nog in jouw auto
4*Vader: Ik moet wat uit de schuur halen
5*JUL: Ow haal jij hem dan gelijk# ow ik kan het ook wel doen# ja yolo trouwens# ik heb nieuwe
spel# schieten# Tosti’s [f]# Hebben jullie die eigenlijk wel schoongemaakt# die tostiapparaat?# Hé
pap [f]# Papa# dat tostiapparaat moet nog niet schoongemaakt worden hoor# ik wil ook nog tosti’s#
kijk welk spel ik nu ga doen
%LEX: yolo (afkorting voor ‘you live once’: Engels)
%SYN: nieuwe spel in plaats van nieuw spel: het-woord wordt als de-woord behandeld
%SYN: nieuwe spel in plaats van een nieuwe spel: lidwoord ontbreekt
%SYN: die tostiapparaat in plaats van dat tostiapparaat: het-woord wordt als de-woord behandeld
6*Vader: Een nieuw spel?
7*JUL: Nee geen nieuw spel# nee# nee deze spel niet# ik heb deze spel nog een keer tweedehands
gekochtt# check hoe mooi spel# echt mooi gemaakt# al die auto’s# kijk# de politie zit achter mij# en
nu moet ik vluchten
%SYN: deze spel in plaats van dat spel: het-woord wordt als de-woord behandeld
%SYN: deze heb ik nog een keer tweedehands gekocht in plaats van die heb ik nog een keer
tweedehands gekocht: het-woord wordt als de-woord behandeld
%LEX: check (kijk: Engels)
8*Zus: Ga je ook nog wat anders doen dan gamen?
9*JUL: Misschien# ik ben net ontsnapt# kijk# ik pak nu een wapen# echt zo’n leuk spel hé# woow#
hupakee# nu heb ik alleen geen wapen meer# check# dit is een oorlogsgebied en ik moet helpen# ik
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moet gewoon zelf lopen# kijk# een zwarte praat tegen mij# hij moet zijn bakkes houwe# trouwens#
leuk hé mijn haar# lijntje heb ik
%LEX: check (kijk: Engels)
%LEX: bakkes houwe (mond houden: Brabants dialect)
%SYN: lijntje heb ik in plaats van een lijntje heb ik: weglaten van het lidwoord
10*Zus: Ja# Is je haar weer korter?
11*JUL: Ja# en een lijntje# [f] Zie je da nie? [f} Zie je nie da dit korter is?# kijk# ik moet hem followen#
kijk hé# kut# hij doet weg rennen # je kan die dingen doodschieten# Als ik schiet dan worden ze
boos# dan roepen ze no shoot no shoot [lacht]# ik sta natuurlijk weer precies aan de verkeerde kant#
snap je?# no move# dikke lopen# come come come# ik moet hem followen# Zo# hij wordt
doodbeschoten# lekker voor hem# kom op# helpen#doe dan schieten[f]# ik zie niet eens iemand#
check# dit is leuk# dan schiet ik hem in zijn been# dan heeft hij eerst last van zijn been voordat hij
dood gaat
%PHO: da in plaats van dat: t-deletie (Brabants dialect)
%PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
%PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect)
%PHO: da in plaats van dat: t-deletie (Brabants dialect)
%LEX: followen (volgen: Engels)
%SYN: hij doet weg rennen in plaats van hij rent weg: overbodig hulpwerkwoord ‘doe’
%LEX:no move (Engels)
%LEX: come come come (Engels)
%LEX: followen (Engels)
%SYN: doe dan schieten in plaats van schiet dan: overbodig hulpwerkwoord ‘doe’
%LEX: check (kijk: Engels)
12*JUL: [f] I’m up# [f] I’m up# kijk dan# let op# boem boem# kutzooi# wegwezen hier# doe dan
schieten# kutzooi# ren weg # hupakee# dat doe ik even hé# kut ze gaan weg# ze kunnen het niet
meer aan waarschijnlijk# lopen dikke# Zou ik hem door zijn kop schieten?# woow# check hoeveel# zo
en dan krijgt die een klap# en dan die# hé mission failed
%LEX: I’m up, I’m up (Engels)
%SYN: doe dan schieten in plaats van schiet dan: overbodig hulpwerkwoord ‘doe’
%LEX: check (kijk:Engels)
%LEX: mission failed (Engels)
13*JUL: Kijk# ik kan ook muziek aanzetten op de playstation [zet muziek aan]# mijn playstation heeft
best wel goeie geluidskwaliteit# over fissa hé# die ouders waren weg om kwart over acht# ik had
alleen gedronken# echt geen één trekje# en die blow heb ik ook niet op# toen hij door die broeders
werd meegenomen# riep hij# ik word vermoord
%PHO: goeie in plaats van goede (Brabants dialect)
%LEX: fissa (feest: Surinaams)
%SYN: over fissa in plaats van over het fissa: weglaten van het lidwoord
14* Zus: Wie had uiteindelijk de ambulance gebeld dan?
15* JUL: die ouders hadden daar geen zin in# die kwamen thuis toen wij er nog waren# ze stuurden
iedereen naar huis#dus n roept ineens# de politie komt# wegwezen# iedereen# maar de popo kwam
helemaal niet toen# ik bleef toen# want ik had niet veel op# ja ik had wel te veel op als ik werd
geblazen# maar ik dacht# ze kunnen mij niks maken# ik kon gewoon nog# ik was nog nuchter# dus
[lacht] toen eh was de helft al weg# toen was er nog een paar mensen# en toen zei natasja tegen
ons# gaan jullie maar naar huis# de politie komt echt zo# toen eh # ja is goed# dan gaan wij naar
huis# toen zaten we bij vriendin thuis en ik belde zo van hoe is het gegaan# we zaten toen dus bij haar
ouders binnen# en die ouders lachen jongûh# we hadden de politie helemaal niet gezien# we wisten
wel dat die kwamen# maar ambulance wisten we helemaal nie#ow het is weekend# je weet niet wat
je doet# fissa fissa fissa# dat is wat ik zoek# dat is van een liedje#
%LEX: de popo (de politie: Surinaams)
%SYN: bij vriendin thuis in plaats van bij een vriendin thuis: weglaten van het lidwoord
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%PHO: jongûh in plaats van jongen: n-deletie (Brabants dialect)
%SYN: maar ambulance wisten we helemaal nie in plaats maar de ambulance: weglaten van het
lidwoord
%PHO: nie in plaats van niet: t-deletie (Brabants dialect
16*Vader: Wil je een frikandel? Een kroket? Een hamburger? Wat wil je?
17*JUL: Ich wil ein frikandel# und ein kroket
De jongen gaat weer in gesprek met zijn zus:
18*JUL: Heb je mijn nieuwe schoenen al gezien?# deze# deze schoenen hebben al wat meegemaakt
nu al# ze hadden een leuk feestje# [zingt] het allermooiste feestje# het allermooiste feestje# Dat is
van yellow clay hé# ik zit de hele tijd te zingen# maar weet niet eens hoe dat nummer gaat# dat hoor
ik altijd bij het uitgaan# bij de fissa# je weett zzelluff# het allermooiste feestje# kijk# dat is wel
gewoon een liedje# [zet nummer aan]#het is van mister polska en ronny flex# ja hoor de topper#
manester city# op volle toeren# lalala# je weett zzelluff man# je wweet zzelluf# en dan gga jij zzo
lopen doen# denk jij dat jij de stoerste bent ofzzo# denk jij dat#
%LEX: de fissa (feest:Surinaams)
%SYN: de fissa in plaats van het fissa: het-woord wordt als de-woord behandeld
%PHO: z in zelf wordt scherper uitgesproken dan in het Standaardnederlands (Marokkaans accent)
en zelf klinkt als zelluf
% PHO: z in zelf wordt scherper uitgesproken dan in het Standaardnederlands(Marokkaans accent)
en zelf klinkt als zelluf
% PHO: g in ga wordt scherper uitgesproken dan in het Standaardnederlands (Marokkaans accent)
% PHO: z in zo wordt scherper uitgesproken dan in het Standaardnederlands (Marokkaans accent)
%PHO: de z in ofzo wordt scherper uitgesproken dan in het Standaardnederlands (Marokkaans
accent)
19*JUL: Ow E heeft een mooi vlindermes gekregen[f]
20*Zus: Van wie?
21*JUL: Van de polen
22*Zus: Van de polen?
23*: JUL: Bij zijn vader werken er allemaal polen# en een vlindermes hadden ze ofzo# dus ze zeiden
tegen hem van die mag jij wel hebben# en hij helemaal blij# en hij zei zo van# ow thanks# Ow curva
curva curva# nee [lacht]# toen gingen ze een potje voetballen tegen hem hé# nee# hoe heet dat# hoe
heet dat# voetbaltafelen
24*Zus Tafelvoetbal
25*JUL: Ja# tafelvoetbal# en dat ging hij dus doen met die polen# en toen riepen ze allemaal curva
curva [lacht]# dat is hoer
26*:Zus: ow
27* JUL: [f] Dat weet je toch wel
28*Zus: Nee
29*JUL: Als je dat niet weet
30*Zus: Ik spreek toch geen pools
31*JUL: Ze hadden zo’n moterboot gekocht# die polen# en toen kwamen ze tegen de auto# en toen
allemaal curva curva roepen# die werken bij zijn vader# nja werken#eerder stelen [lacht]#
buitenlanders hé# het zijn net marokkanen# of turken# ik weet eigenlijk nie# die mensen die hier in de
buurt wonen overal
32*Zus: Er wonen hier bijna geen buitenlanders# en volgens mij zeker geen marokkanen en turken
33*JUL: ow# ik zie het verschil niet hoor# negers dan# weet ik veel# komt jouw vriend nog?# waar
woont hij# in roffa?
% LEX: roffa (Rotterdam: Surinaams)
34*Zus: Roffa?
35*JUL: ja# rotterdam# dat weet je toch gewoon# weet je dat ook al niet
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Opname 13
DA: Ohw# Ikj ben lafrra# zzeventien jaarr van de maRokkaanse bloed# ikj ben facking hott#
zzevenenttwintig jaarr maRokkaans bloed# ikj gga jou pakkûh man#ikj gga je kapot makûh# het is D’s
leeffen#ikj jou kapottmakûh#is mijn privéejleeffen #ikj wil kapott makûh # iets teggen gucci, arrmani
krrijgg klappen# zzet uit die zzooi voordat ikj die ttelefoon kapott maak# en voordat ik jou nogg
zzegg# ik bel al mijn brroederrs op mijn nokkia één zzeven# lafrra kom me joinen# kom maarr# ik
maak je kapott# zzet maarr uit die zzooi
%PHO: k in ik klinkt alsof er j volgt (Turks accent)
%PHO: r in lafra is rollende r (Marokkaans accent)
%PHO:z in zeventien wordt scherper uitgesproken dan in het Standaardnederlands (Marokkaans
accent)
%PHO: r in jaar wordt uitgesproken als een rollende r (Marokkaans accent)
%PHO: r in marokkaanse wordt uitgesproken als een rollende r (Marokkaans accent)
%SYN: de Marokkaanse bloed in plaats het Marokkaans bloed: het-woord wordt als de-woord
behandeld
%SYN: Marokkaanse bloed in plaats Marokkaans bloed: het-woord wordt als de-woord behandeld
%PHO: k in ik klinkt alsof er j volgt (Turks accent)
%LEX: facking (heel erg: Amerikaans)
%LEX: hot (heet: Engels)
%PHO: t in hott klinkt scherper dan in het Standaardnederlands (Marokkaans accent)
%PHO: de z in zeventwintig klinkt scherper dan in het Standaardnederlands(Marokkaans accent)
%PHO: k in ik klinkt alsof er j volgt (Turks accent)
%PHO: g in ga klinkt scherper dan in het Standaardnederlands (Marokkaans accent)
%PHO: pakkûh in plaats van pakken: n-deletie (Brabants dialect)
%PHO: k in ik klinkt alsof er j volgt (Turks accent)
%PHO: g in ga klinkt scherper dan in het Standaardnederlands (Marokkaans accent)
%PHO: makûh in plaats van maken: n-deletie (Brabants)
%PHO: v in leven wordt uitgesproken als een f
%SYN: ik jou kapot maken in plaats van ik maak je kapot: zinsvolgorde klopt niet
%PHO: k in ik klinkt alsof er j volgt (Turks accent)
%PHO: makûh in plaats van maken(kapotmaken): n-deletie (Brabants dialect)
%PHO: privéej in plaats van privé: klinkt alsof er een j achteraan komt
%PHO: v in leven wordt uitgesproken als een f
%PHO: k in ik klinkt alsof er j volgt (Turks accent)
%PHO: makûh in plaats van maken(kapotmaken): n-deletie (Brabants dialect)
%PHO: t in tegen wordt scherper uitgesproken dan in het Standaardnederlands (Marokkaans accent)
%PHO: g in tegen wordt scherper uitgesproken dan in het Standaardnederlands (Marokkaans accent)
%PHO: r in krijg is een rollende r (Marokkaans accent)
%PHO: g in krijg wordt scherper uitgesproken dan in het Standaardnederlands (Marokkaans accent)
%SYN: krijg klappen in plaats van je krijgt klappen: onderwerp ontbreekt: onvolledige zin
%PHO: z in zet wordt scherper uitgesproken dan in het Standaardnederlands (Marokkaans accent)
%PHO: z in zooi wordt scherper uitgesproken dan in het Standaardnederlands (Marokkaans accent)
%PHO: k in ik klinkt alsof er j volgt (Turks accent)
%PHO: g in nog wordt scherper uitgesproken dan in het Standaardnederlands (Marokkaans accent)
%PHO: g in zeg wordt scherper uitgesproken dan in het Standaardnederlands (Marokkaans accent)
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