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Inleiding

Het Nederlands van Turken en Marokkanen staat in één hoofdstuk. Hierdoor wordt
de suggestie gewekt dat het om een en dezelfde variëteit gaat. Dat lijkt op het eerste
gezicht een bizarre veronderstelling, gezien de totaal verschillende tâlige herkomst
van deze twee groepen in Nederland. In dit artikel betogen we echter dat bepaalde
tendensen erop liiken te wijzen dat er onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders
van de tweede en latere generaties maar één variëteit is die zich prominent manifes-
teert.

We zullen in dit hoofdstuk ingaan op dewerschillen en overeenkomsten tussen
de Turkse en Marokkaanse varièteiten. Wij inventariseren die langs twee dimensies:
de verschillende taalachtergrond enerzijds, en het generationele verschil anderzijds.
Eerst gaan we kort in op de taalachtergrond in de landen van herkomst en de geschie-
denis van de migratie naar Nederland. Dan nemen we de Turkse en Marokkaanse
migranten van de eerste generatie onder de loep, dat wil zeggen de mensen die het
Nederlands pas op volwassen leeftijd hebben geleerd. Hoe verschilt het Nederlands
van Marokkanen van dat van Turken? En zijn er ook overeenkomsten? Het feit dat
autochtone Nederlanders tegenwoordig, als ze gevraagd wordt een 'allochtoon' ac-
cent na te doen, een soort accent ten beste geven waarvan ze denken dat het een
universeel Turko-Marokkaans 'allochtoons' accent is, suggereert dat er inderdaad
ook wat overeenkomsten zijn, dus we gaan ook kort in op de Nederlandse perceptie
die kennelijk bestaat van dit uniforme 'Turko-Marokkaans' Nederlands. We vragen
ons daarbij af of dit accent inderdaad gelijkelijk kenmerken van beide talengroepen
heeft, ofdat het gemengde karakter alleen in het hoofd van de autochtone Nederlan-
ders bestaât.

Vervolgens bekijken we de situatie van de tweede (en derde) generatie, dat wil
zeggen kinderen van Turkse en Marokkaanse ouders die in Nededand geboren zijn.
Spreken zij vloeiend en âccentloos Standaardnederlancls, of een vâriëteit waâraan
te horen is wat hun etnische herkomst is? Of wijkt de variëteit die zij spreken afvan
het Standaardnederlands. maar is die niet direct te relateren aan etnische herkomst?
Ook gaan we kort in op de vraag hoe de tweedegeneratievariëteit zich verhoudt tot
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jongerentaal, ook wel bekend als straattaal. Is dat hetzelfde, ztn er overeenkomsten,
verschillen?

Ten slotte proberen we ook een impressie te geyen van de status l/an de variëteit,
wanneer hij gebruikt wordt, of hij alleen gesproken of geschreven wordt. ls er mis_
schien al literatuur in de vâriëteit?

_ Over lang niet alle aspecten die hierboven genoemd zün, bestaat gedegen weten_
schappelijke literatuur. Veel is nog niet onderzocht. In dat geval baseren wij ons op
onze eigen impressies, opgedaan door op straat en in bus en tram qoed om ons heen
te kijken en te luisteren, op interviews die we met betrokkenen heb-ben gehouden, en
op data die we ad hoc verzamelden of op internet vonden. We komen tot de tenta_
tieve en voorlopige conclusie dat bepaalde kenmerken van het Marokkaanse accent
een belangrijk onderdeel uit lijken te maken van een universeel 'alrochtoon' etnolect,
ook voor niet-Marokkaanse allochtonen.

Als afsluitingvan het hoofdstuk gaan we in op de toekomstvan dit etnolect. Blijft
het als aparte variëteit(en) bestaan, ofis het een vluchtig verschijnsel? Zal de variëteit(ofzullen de variëteiten) een blijvende invloed uitoefenen op úet Nederlands, zoals ,bijvoorbeeld ook het fiddisch de Nederlandse woordenschat heeft verrijkt? De au_
teurs geven hier ieder hun eigen visie op.
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zijn opgegroeid, vaak alleen ofvoornamelijk het Arabisch beheersen. Het komt vaak
voor dat de ouders Arabisch-Be¡ber tweetalig zijn, maar tegen hun kinde¡en alleen
Arabisch spreken, met als gevolg dat die geen Berber meer leren.

Äls cultuur- en schrijftalen worden in Marokko het Frans en het Standaardara-
bisch gebruikt. Het Standaardarabisch verschilt niet wezenlijk van het Klassiek Ara-
bisch, de taal van de koran. Frans en Standaardarabisch worden gebruikt in bijna
alle geschreven media, en mondeling in formele situaties zoals in het onderwijs en
nieuwsuitzendingen op radio en televisie. Lang niet iedereen in Marokko beheerst
het Frans en/of het Standaardarabisch.

In Nederland treedt bij de tweede generatie migranten in sterke mate taalver-
schuiving op. In de onderlinge communicatie kiezen Marokkaanse jongeren van de
tweede generatie doorgaans voor het Nederlands, zelfs als de gesprekspartners een
gemeenschappelijke Marokkaanse moedertaal hebben, zoals ook blijkt uit het vol-
gende citaat uit een gesprek dat we met een groepje middelbare scholieren hadden:

Interyiewer:'Heb jU nou echt als jii eer Marokkaans (...) iemand ziet dat je dan denktvan
hmmm... zoù die nu Berber ofArabisch praten dus laaf ik maar Nederlands prater (...) is
dat echt een afweging dieie maakt?'

Samirar (zeventienjarige vwo-leerlinge met Marokkaans-Berber achtergrond):

'Nee,'t gâat automatisch, je bent echt gewend om tegen (...) Marokkaanse meisjes gewoorì
Nederlands te prater eìl later komt't wel vân oh, je bent Berber ofA¡abisch.'
Irterviewer: 'Eû als dan blijkt datje allebei t zelfde spreekt?'
Samira:'Nee, dan gaat het ook niet, nee, da's wel raar (...)'
Sevtap (zevettienjarige vwo-leerlinge met Turkse achtergrond):
'Ja, Marokkanen, ik heb echt rooit Marokkaanse meisies gezien die Marokkaans praten,
die lopen alleen maar Nederlands te praten,'

De tweede generatie spreekt de Marokkaanse talen voornamelijk thuis ofop vakan-
tie in Marokko. Deze talen hebben een lage status en worden in de media nauwelijks
gebruikt. Daarnaast worden ze zelden geschreven en zijn ze vrijwel afwezig in het
Nederlandse onderwijs. Dit alles maakt dat de Marokkaanse moedertalen steeds
minder gebruikt worden. Nederlands en Engels vervangen hier Standaardarabisch
en Frans als cultuurtalen.

. Taalachtergrond van de Turken in Nederland

OokTurkije kent zijn minderheidstalen (sommige zelfs met vele miljoenen sprekers,
zoals het Koerdisch), maar dankzij een uitermate consequent doorgevoerde taalpoli-
tiek in het verleden is de meerderheidvan de bevolking vertrouwd met het Turks. Het
Turkije in zijn huidige vorm bestaat sinds 1923. Turkije's voorgange¡ het Osmaanse
Rijk, was eigenlijk één grote verzameling van etnische en religieuze minderheden,
die min of meer bijeen werden gehouden door de Osmaanse (militaire) macht, De
administratieve taal van het Rijk was het Osmaans. Het Osmaans werd met het Ara-

Taalachtergrond van de Marokkanen in Nederlanc

Zoals bekend is Marokko een meertalig land. Slechts ruim de helft van alle Ma_
rokkanen heeft een vorm van het Arabisch als moedertaal. Deze vorm, die bekend
staat als Marokkaans-Arabisch (Døriàa) is niet gestandaardiseerd, en wordt alleen
gesproken,¡iet geschreven. Een grote minderheid (4o à 45 procent) spreekt van huis
uit een Berbertaal. Taalkundigen onderscheiden drie Marokkaanse Berbertalen die
onderling niet verstaanbaar ziin: het S otsberber of Tøóelhi¡ van Zuid_Marokko, het
Atþsb¡rber (Tamazight) van de Midden-Atlas en de oostelijke Hoge Atlas, en het
Rifb e rb er (Tør if .t) v an Noordoost-Marokko.

In Nederland liggen de percentages anders: van de Marokkanen in Nederland
spreekt naar schâtting 6o procent het Rifberber. Zoh ro procent yan de Nederlandse
Marokkanen spreekt Sousberber. De ¡esterende3o procent spreekt thuis eenArabisch
dialect. (Sprekers van hetAtlasberber zijn er in Nederland weinig.) In Marokko spre_
ken de_meeste Berbertaligen ook Marokkaans-Arabisch, dat als lingua franca dient
voor.alle Marokkanen onderling. In Nederland opgroeiende Berbeitalige kinderen
lukt het vaak niet om nog Arabisch te leren. Arabischtaligen leren sowieso zelden
Berbe¡ aangezien deze taal een lage status heeft, ook bij de-Berbertaligen zelf.

Het onde¡scheid tussen Arabisch- en Berbertalige Marokkanen is overrgens niet
altijd_makkelijk te maken. Er zijn veel families die maar kortgeleden gearabiseerd
ziin. Bovendien zijn er mede hierdoor nogal wat families en huishoudens waarin niet
iedereen dezelfde taal spreekt: sommige leden spreken alleen Arabisch en andere
beide taÌen ofalleen Berber. Dit komt vooral doorãat er voorafgaand aan en gelijktij_
dig met de migratie naar Europa in Marokko ook een migratiJbewegrng was en nog
steeds gaande is van het platteland naar de steden. In bijnã a e MarJkkaanse steden
is het Arabisch de dominante taal, zodat de migranten van Berber_afkomst die daar
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bische alfabet geschreven, de grammatica was Turks, maar de woordenschat bestond
vôor een groot deel uit Arabische en pe¡zische leenwoorden.

Het rijk viel na de Eerste Wereldoorlog uiteen, en op het nog resterende gebied
verrees de huidige Turkse Republiek, oficieel geproclameerd in iz3. Bezielende lei_
der was Mustafa Kemal Atatürk, aan wiens miútaire acties het grotendeels te danken
was dat_er nog grondgebied overbleef. Atatürk ontpopte zich ais autoctatrsch staats_hoofd, dat zich actiefbemoeide met alle aspecten van àevormgevingvan een modernTurkije. Van het srootste belang achtte hij dat de door de vele ãodogen geteisterde enontredderde bevolking van het land een nreuwe, krachtige identiteit zou krijgen, omzo een eenheid te smeden van al die afzonderlijke bevolklngsgroepen. Die diversiteitva¡ de Osmaansebevolking had immers uitéindelijk het vãrial meae in gang gezet.
Elke inwoner van het land, die zich in het Osmaanse Ri;k nog voornamelijk moslim,christen ofjood had gevoeld, moest voortaan Turk z¡n, en-er trots op zijn dat hijTu¡k-was. Dit beleid was overigens voor de Eerste Weréldoorlog al rn gang gezet.

-tJu het bouwen aan de nationare Turkse trots paste ook de cieatie van een Turksestandaardtaal. Het Osmaans werd te veel geassocieerd met het Osmaanse ofislamiti_
sche verleden door zijn Arabische schrift en al die perzische en Ärabische eìementenerin Daarom_is de Turkse Republiek in rgzg binnen een jaar volledrg overgegaan op
:,:r"::,.!ï:,itil.lrt19: u*.1on*tgende. jaren vond .á,, p,o... uu,, tuutzuivering
praats, 

-\,r'aann 
op efhciënte wijze veel Arabische en perzische leenwoorden per deicreet afgeschaft werden en vervangen door nieuwe 'echt Turkse, woorden. De Ti¡rksewoorden waren dan afkomstig uit Anatolische dialecten, werden uit andere Turksetalen gehaald, of soms ook gewoon verzonnen.

. 
Daarnaast werd er een fijnmazig onderwijssysteem ingevoerd, zodat zo veel mo_gelijk mensen_de kans kregen zich dit ,zuiverej Turks eiien te maken. Het sprekenvan andere talen dan Turks was (tot voor kort nog steeãs) bij wet verboden. Dezetaalpolitiek is zeer succesvol geweest: vrijwel iedere inwoner van Turkije heeft tegen_woordjg toegang tot, en minimaal enige kennis van, het Standaardturks.
Ook in Nederland is duidelijk welke variëteit van het Turks belangrijk is. Welis_waar komen de Turkse inwoners van Nederland yoornamelijk uit gebieden waar di-alect gesproken wordt, mâar toch is iedereen ook vertrouwd met hei standaardturks.

,A,l vrij snel nadat de eerste Turkse ,gastarbeiders, hier kwamen, verschenen ook deeerste Turkstalige kranten. Met de uitbreiding van de technologie heeft men hier inNederland to.gang tot een uitgebreid scah ván Turkse media ån dus tot de Turksestandaa¡dtaal.
De talige achtergrond van de Turken in Nederland is dus wezenlijk anders dan dievan de Marokkanen. Waar de meeste Marokkanen een ambivalentá ofzelfs negatie-

ve houding hebben tegeno.,er hun moedertaar, het Berber ofhet Marokkaans-Ara-
bisch, en het Standaardarabisch een veel hoger prestige toekennen, zi;n .l.urken trotsop hun taal. Waar de Marokka"nr. g.-""rrr.lÀp mårtalig is, en'hun moedertalen(zeer) ver- afstaan van de geschreven standaardvariant, kulrl i.de.. geÌetterde Turkzijn moedertaal, het Turks, lezen en schrijven, en horen op radio en tv Ook voor deaanzienlijke uit Turkije afkomstige Koerdische g.-".rr.åhup alhier, die meertaligKoerdisch en Turks is, is de situatie anders dan voor M"roikarr"n, ten eerste be_
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heersen de meeste Koerden ook het Standaardturks, en ten tweede is hun houding
tegenover hun moedertaal, het Koerdisch, uitermate positief.

Deze factoren dragen er zeker toe bij dat het Turks onder de Turken in Nederland
(en elders in Europa) nog zeervitaal is.'Ooktweede- en derdegeneratie-Turken spre-
ken vaak Turks onderling, soms tot grote irritatie van omstanders, zoals blijkt uit het
volgende citaat uit hierboven reeds genoemd inte¡view:

Sevtap: 'Maar allochtonen die zijn [op school - red.] weer opgesplitst in TurkeD en Marok-
kaner.lcjkdie Marok-kaaÌìse meisies die zonderen zich niet af, maar die Turkse meisjes die
zooderen zich gewoon af, die gaan weg.'
Samira: 'Wart ik zou niet met een Turks groepje künnen praten. Die praten echt alleen
maar Turks, daar zou ik niet zo gauw bij willen zitten. (...) Ik had het ook in de eerste klas,
ging ik heel vaak met H. om, een Turks meisje, en die ging ook wel vâak om me¡ Turkse
meisjes.'
Sevtap:'Maar nou niet meer.'
Samira: 'Ja, nu niet meet maar toen, âls we daa¡ gingen staan, ja dan vond ik 't ook hele-
maal niet leuk want't ging alleen maar Tùrks plater. Dan zei ik, als ze gingen lachen ofzo,
dan zei ikvan ehja, wat heeft ze gezegd, dan gingen ze (dat) wel uideggen, maarja...'

Het Nederlands van Turken en Marokkanen van de eerste generatie

Om voor dit artikel enigszins vergelijkbare taaldata te krijgen, hebben we een klein
onderzoekje uitgevoerd. De eerste generatie moedertaalspreeksters van respectie-
velijk het Berber, het Marokkaans-Arabisch en het Turks kregen een beeldverhaal
voorgelegd over de beleyenissen van een jongen die een kikker gevangen had. De
kikker ontsnapt en de jongen gâat met zijn hond naar de kikker op zoek. Uiteindelijk
vindt hij de kikker terug, herenigd met zijn kikkergezin. In totaal \ ¡aren er niet meer
dan drie proefpersonen betrokken bij dit onderzoek onder de eerste generatie, van
elke moedertaal één. We pretenderen dan ook geenszins generaliseerbare uitspraken
te doen, maar kunnen hooguit wijzen op interessante overeenkomsten enverschillen
die nadere uitwerking behoeven in grootschaliger vervolgonderzoek.

Verschillen en overeenkomsten in klank

Allereerst zullen we verschillen en overeenkomsten tussen het Nederlands van de
Berber en Marokkaans-Arabische spreekster beschrijven. Vervolgens wordt inge-
gaan op de kenmerken van het Nederlands van de Turkse spreekster, en die worden
vergeleken met de uitspraakkenmerken van de Marokkaanse spreeksters.

Marokkaans-Nederlands
Hàt voorgaande lijkt te suggereren dat het niet zomaar vanzelfsprekend is om over
Marokkaans-Nederlands te spreken. Het gaât immers orn twee verschillende moe-
dertalen, Marokkaans-Arabisch en Berber. Zou het dan niet beter zijn om een Ma-
rokkaans-Arabisch-Nederlandse en Berber-Nederlandse variëteit te onderscheiden?
In wat volgt zullen we laten zien dat de invloed vanuit beide talen op het Nederlands
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toch goed vergelijkbaar is, zeker_ waar het klank bet¡eft, zodat het gerechtvaardigdis om de term Marokkaans_Nede.U"a, t. grUruit .r,. ;r-,"ü;, omdat het klank_systeem van het Berber een zeer€rote^invÌoeã heeft uìtgeoiie-nä op n.t klarrkrysteemvan her Ma¡okkaa ns_Arabisch. Vanafde achrste ee",ï;;J;; ;"rrpron kel ijke Ber_bersprekende bevolkine van Marokko op grote scha;l g;;;J¡ìr""ãr¿, _uu. t .t ¡.r¡..is ats onderliggende taaìtaag alt¡d me.kåå;#;;.t""'"""""
Moedertaal Be¡ber en Marokkaans_Arabisch

De veertigjarige sp¡eekster van het Marokkaans_Arabisch heeft-in de ongeveer twin_tig jaar dat ze in NederÌand wo

::ll.l*.,*g,:ñ..-.;ìä:::i:iJ,**i::iì:î:?:i^:;i:;xi^å:;::,;iwordt genoernd. De spreekster van het Berber is 48 en rui_ ,r;"uì ,r, N.a.rf"na. Zr;
l]:.f" ï1 o*":ot:iding in Marokko ge,.tsd, ." i" ñ;;;;ì;,1 Ti, 

",.,,,u,,.., N.¿.,_lands gedaan. Ook haar Nederlands vertoonr fossilisatie.

p.rl:idt 
ttoot"" tpreken regelmatig de s ult als /s;/, in woorden als /muisj/, en /sjla-

Zowel het Berber als het Marokkaans_Arabisch kennen de stomme e, of sjwa,maar atteen in een ,gesloren, lettergreep, dat wil ,.gg;;;; ;;;greep die eindigt.
.".1-,::i-,.-djH-k:r. Beide spreekster.i.Uu." a",r?igi"g ;îåIi.a".tunar" ,;'"uverkort uit te spreken, vooral in open lettergrepen. Ze slikken hem gls het ware in,bijvoorbeetd, in geval/en dat ats /gvallenl *"ia, iri,g"rp.åï;i. " "''
_^,ï,1*r::" f:ndie en jongetjekom"n va"k voor. B.ide spreeksters laten de pala_¡allserrng, dat wil zeqsen de uitspraak van a.;, ".t t"r..g.iè".oibine.rd met heteerder genoemde inrìi-kk.n,,ar, á. s;w" l"td;;;rì;;;",io)J7ärinkt als /honts¡/en 1 o ngetj e als I jongtsj /.

De uitspraak van d,e ng en nk leverT problemen op. Het Berber en Marokkaans_Arabisch kennen deze klánken niet, dus de pr"bl._;;;;;;;verktaard kunnenworden vanuit her verschil met d. .o.d.rtul"rrrrurr;" ,;;ä;i; Een woord als
lang.w2rdt uitçsproken als /ban/. Ien u'd". 

',oo.b".là'i.- iì¡ii", ^rstemheb_bende k, waa¡door het woord wordt uitgesproke;n]et-Je';äläi uir her Neder_lands/Engelse bingo. Hoewer het niet deãl à, ir.i i"ra,s"'rîrri"îioek uitmaakt, isvan de Marokkaans_Arabisch sprekend" r.r; ;;k.Jä;;iì'N1a"rtu'dr" r,uu_Henk als I Hennikl uitspreekt.
Het Berber en het Marokkaans_Arabisch hebben drie basisklinkers: a_i_u. Beidetalen maken geen onderscheid tussen lange .r, t ort. Llirrt"ìr. w;;rr... er sprakers van moeitijk uitspreekbare opeenvolginlen va" _"d"kìi;i..;, ;;rdt een sjwa in_

,s^"-y1.^,:T 
o" op:enyols.rr.ìc 

Je doo,b.efen. H"t kli"k";;;;:;van het Neder_t:nd: beval zeven 'lange' klinkers (aa_ee_ie_oo_uu_oe_eu) en zes .korte, klinke¡sla-e-i-o-u-sjwa).' Daarnaast ztn er nog drie tweekrankeni'áø-à1"i1¡¡-u¡.r.n t ¡" nr"tverwonderlijk dat sprekers mer eenr4ãr.rc"""r. ,""i"i, ì''ãä.rial moeitijkheden
:l-1:T,,ld.r b'¿ 

1", gebruiken van Nederlandse klinkers. òJi" lîgìr,r,"r, i. r,"t N"_
:^.:lil1j_"-i*.htt,russen tangeen korte_ktinkers niet relevarr-iuoãri" u".or.tuun..
:iï,:r_:Trïräff" geen onderscheid tussen de lange ¡" À 1".ì. ¿, hij ziet en hij

De oein roept wordf als /oo/ uitgesproken (/roopt/) en de o in l,ogel en ook klinken
als lottwl: vouwgelroopt ouwk.InhetNederlands is een qroot aantal betekenisonder_
scheidende klankverschillen die voor de Marokkaanse ialen niet relevant ziin: bo¿f.
bout, bot en åoof hebben elk een verschillende betekenis, terwijl ze in de Marok-
kaanse talen uitspraakvarianten van een en dezelfde klank zijn.

Ooktweeklanken worden door de Marokkaanse vrouwen anders dan in het Stan_
daardnederlands uitgesproken: De ui in huis wordt als het ware over twee lettersre_
pen verdeeld, waarbij een sjwa wordt ingevoegd: ouwe (huis wordt dan /houwÃ/).
Ook de uitspraak van de ry wijkt af: bly wordt uitgesproken als /bleeij/.

De z wordt veel sterker stemhebbend uitgesproken dan in het Standaardneder_
lands, terwijl ook de g harder en scherper klinkt. Een woord. als gezien klinkt dan
al gauw als lggzzienl. Wanneer in het Nederlands een z wordt vãorafgegaan door
een stemloze klank, bijvoorbeeld de k, wordt de z ook stemloos uitgesproken: ik zle
klinkt als /iksie/. De Marokkaanse spreeksters passen echter niet de z aan aan de
stemloosheid van de fr, ze doen het tegenovergestelde: beide medeklinkers worden
stemhebbend uitgêsproken: /igziel (met een g als in het E ngelse good).

Beide spreeksters gebruiken in alle voorkomende gevallen een tongpunt_r ofwel
'rollende r'.

Deze beschrijving van de uitspraak van het Nederlands is geenszins uitputtend.
Het is echter duidelijk dat er voornamelijk overeenkomsten tussen de twee spreek_
sters zijn en geen verschillen, waardoor het inderdaad gerechtvaardigd lijkt om al_
thans op het niveau van de uitspraak te spreken over Marokkaans-Nederlands.

Moedertaal Turks
De spreekster van het Turks is begin yeertig en woont onger.eer tì ¡intig jaar in Ne-
derland. Net als bij de Marokkaanse spreeksters yertoont ook haar taalgebruik fos_
silisatie. Ze heeft geen lessen Nederlands gevolgd. Lezen en schrijven doet ze in haar
moedertaal.

Het Nederlands van de Turkse spreekster vertoont enkele karakteristieken die di_
rect vanuit het Turks zijn te verklaren. Zo gebruikt ze consequent een uitspraak van
de r die afwijkt van die van het Standaardnederlands: de Turksé r is een tongpunt_r
met, aan het eind van een woord oflettergreep, tegelijkerttd een enigszins z_achtige
klank. Verder is de k vaak gepalataliseerd, dat wil zeggen dat het klinkt alsofer een
/j/ achter wordt uitgesproken: /ikj denkj/, vooral als die voorafgaat aan, of volgt op
de klinkers e, i, ie, uu en eu.

Waar het Nederlands in een en dezelfde lettergreep heel veel medeklinkers ach_
ter elkaa¡ kan zetten (zoals in straaf of herßt), kent het Turks die mogelijkheid ei-
genlijk niet Binnen de lettergrepen moet in het Turks altijd een klinker volgen op
een medeklinker, een enkele uitzondering daargelaten. ln het Nederlands van di
Turkse spreekster wordt orn die reden het woordfes als /fiIès/ uitgesproken. Ook
de uitspraak van zo ekt en maakt wilkl om die reden af: ze spreekt het uit alsofze de
k en I van elkaar scheidt zonder heel duidelijk een klinker in te vo egen: lzoek-tl en
/maak-t/. Ook hieraan gerelateerd is de afwijkende uitspraak van scàr in een woord
a\s schreeuwen.In het Standaardnederlands verdwijnt in de uitspraak van scy'rr vaak
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cle /g/, waardoor sc hreeuwen vaak als lsreeuwen/ klinkt. De Turkse spreekster echterbezuinigt op een andere manier: zij zegt /scheeuwen/ en laat dus de /r/ wegvaìlen.
, Het Turks kent geen sjwa-klank. De sjwa in een Nederlands woord als ,gevon_

den'wordt vermeden, en_ uitgesproken als: .givonden, 
of soms ,gvonden,. Dit gebeurtvooral met een sjwa in de eerste lettergreep Aan het eind vanleen woord is de uit-spraak van de sjwa kennelijk geen probleem.

. , 
H.t TyIt fl, 9ok geen gespannen lange klinkers als de aa in ,naartoe.. Dit is ookre noren rn het Nederlands van de Turkse vrouw: zii zegt .nartoe,, waarbij ze de .a, weliets langer aanhoudt: ze maakt een orrgerparrnen larrgã klink r.

, .. De'Iurkse vrouw spreekt het veelgebruikte woori hondje uit als /honsje/. Net alsbij de Marokkaanse vrouwen is de pãlatalisering, a" .ritrp.uJ uuì de fi|, na de d/t,blijkbaar lastig. Er is echter wel een verschil: dJMa¡okkãansen spraken het woorduit als /hontsj/ (let even niet op de afwezigheid van de sjwa). Hit verschil tussenqe manrer waarop de Marokkaanse en Turkse spreeksters de klank /tjl uitsprekenis vergeÌijkbaar met het verschil tussen de beginklanken van de Èngelse woorden
ch oco I a ! e et sh ow, respectieveliik

.. 
Voor de tweeklanken geldt net als bij de Marokkaanse spreeksters dat ze moeilijkzijn voor veel sprekers met een andere moedertaal dan het ñederlands. ln plaats vánde verklaring voor de problemen bij de invloed van ¿. _r"a..iu"j t" feggen, is hetlogischer om dìt toe te schrijven aan kenmerken van de do"ltu"i,'i"iN"¿.rlu.rar. o"Turkse vrouw heeft moeite met het woord. ail, dat overigens ooi een lastig woord isvoor kinderen die het Nederlands als moedertaal verwåven. Ze spreekt het de enekeer uit als /ouwel/, zoals ook de Marokkaanse vrouwen d" .uì, oirrir"t.rr, 

"r, 
,. ,.g,ook wel eens-/ui/, waarbij de problematische opeenvolging uur, ,i .'r., I op ..n und.r"m¿¡ler wordt opgelost (door gewoon één "u" ¿" UÃtå, de /l/, heletaal weg telaten).

, Uit voorgaande beschrijvingen blijkt dat de uitspraak van het Nederlands doorce lurKse spreekster voor een belangrijk deel beinvloed lijkt door kenmerken vanhet Turks, maar dat er ook kenmerkÃ ,¡n di. olr.reerrkomen met de uitspraak vande Marokkaanse spreeksters en dus eerder veroorzaakt zi;n aoo, 
"ig"rra"t 

upp"r,lrunhet Nederlands dan door de moedertalen van de spreekri..r. U", U?,..f, frier voo¡alde tweeklanken en de afwezigheid van palataliseri'ng bij ve lla"rn*oora"n ul" t ,ona¡"enJonget|e.

Verschillen en overeenkomsten op het niyeau van
de woordvorming en wooidvolgorcle

Ïld_.i::l *'-jl:*Ostuk wordr uitgebreid ingegaan op het gebruik van het bepaatd
'qwooro. tr zrrn op twee niveaus afwijkingen van het standaardnederlands te con_stateren. In de eerste plaats wordt het lidwoord vaak weggelaten wanneer het vol_gens de regels van het Nederlands wél gerealiseerd had moiän worden. In de tweede
plaats_ wordt het bepaald lidwoord de overgegeneralis"..a ,r, gJr;ih op plaatsenwaar het Nederlands heú voorschrijft. Van Èeãe versch¡rrrel.rr'h.bb.n ,r" v..schil_Iende voorbeelden gevonden.

T¡JRKS- EN MAROKKÀANS-NED!RLANDS

Weglating van lidwoorden
Zowel de Marokkaanse als de Turkse vrouwen laten regelmatig lidwoorden weg. In
het verhaal van de Marokkaans-Arabische spreekster krijgen de woorden honàje,
jongetje en kikker zo goed als nooit het bepaald lidwoord ('kikker weg'; 'jongetje ook
eh kikker zoeken'; 'hondje hij ook kijken'). Voorbeelden van de spreekster van het
Berber zijn: 'hond gaat naar bos' en 'fles is stuk'. En ook de Turkse spreekster laat
vaak - maar niet altiid * het bepaald lidwoord weg: 'springt uit fles'; 'hond ook zelfde
roept'. Wanneer ze wél een lidwoord gebruikt is het bijna akljd, die en zelden d.et'die
hondje wakker maken het kind.'

Overgeneralisatie van'dd
De enige omgeving waarin de Turkse vrouw het bepaalde lidwoord lzet coffect ge'
bruikt is brj het zelfstandig naamwoord kind. Op 'het kind' na verschijnt alleen het
bepaalde lidwoord die of de, ookals het in het Nederlands het zot:L moeten zijn ('die
hondje' in plaats van'het hondje ).

De Marokkaanse vrouwen gebruiken nooit het, ook niet als het Nederlands het
voorschrijít: 'de water', 'de bed', 'de raam'.

Werkwoordsvormen
Het vervoegen van Nederlandse werkwoorden blijkt geen eenvoudige klus. Zowel
de Marokkaanse vrouwen als de Turkse gebruiken erg vaak infinitieven in plaats
van vervoegde werkwoorden. Dit kan niet veroorzaakt zijn door het toepassen van
regels uit de moedertaal: Berbe¡ Marokkaans-Arabisch en Turks kennen alle drie
een rijk vervoegingssysteem. Op de plaatsen waar zij in het Nederlands een infinitief
gebruiken, zouden ze in hun moedertaal een vervoegd werkwoord hebben gebruikt.
Voorbeelden zijn: 'wat hij zoeken?'; 'ik zien'; 'hondje hij ook kiiken'; 'misschien hij
straks vinden'. Deze voorbeelden zijn afkomstig van de Marokkaanse vrouwen. In
hun materiaal was slechts heel sporadisch een vervoegd werkwoord te vinden: 'jon-
getje heb gevallen'; 'hoe heet die'. In beide gevallen gaat het om veelvuldig gebruikte
werkwoorden waarvan deze vervoegde vormen waarschijnlijk bekender en frequen-
ter zijn dan de infinitiefvormen.

De Turkse vrouw gebruikt ook vaak infinitieven, maar anders dan de Marok-
kaanse vrouwen hanteerde ze ook regelmatig verbogen vormen. Voorbeelden van
gebruik van verbogen werkwoorden uit haar opname zijn: 'het kind ligt in bed' en
'hij kijkL Daarnaast komt ook het gebruik van infinitieven voor: 'hondje hij ook
kijken' en 'hij steeds zoeken kikker'. Het is opvallend dat'kijken' zowel als infinitief
als ook vervoegd wordt gebruikt. Het kan wijzen op het instabiele karakter van het
Nederlands van deze generatie spreeksters, waarin verschillende vormen ofontwik-
kelingsstadia naast elkaar voorkomen. Wanneer we verderop in dit hoofdstuk een
vergelijking met de tweede generatie maken, zal blijken dat het Nederlands van de
tweede generatie rreel stabieler is dan dat rran de eerste generatie. Het zou ook kun-
nen dat de spreekster het werkwooñ, kijken goed kan vervoegen, maar in het geval
waar de infinitief kijken wordt gebruikt, eigenlijk een hulpwerkwoord had willen
of moeten gebruiken en iets als: 'hij probeert te kijken of 'hij is aan het kijkenf had
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\'villen zeggen. op grond van deze beperkte data kunnen we hier nog niets defrnitiefs
over zeggen.

Woordvolgorde
Op het niveau van-de woordvolgorde zijn er een paar opvallende zaken te noemen.
Ârrereersr yalt op dat het type afwÐkingen van het Standaardnede¡lands soms welen soms niet hetzelfde is voor de Marokkaanse en Turkse vrouwen, hoewel de moe_dertalen van de Marokkaanse vrouwen erg van het Turks verschillen. Hieruit valt teconcluderen dat zowel de moedertaal als de tweede taal invloed uitoefenen op hettweedetaaly_erwervingsproces. Dit gegeven lijkt een open deur, maar is toch onder_werp van felle discussies geweest in de afgelopen decennia.
. Tot in de jaren zeventig was er een stroming die ervan uitging clat problemen bijhet leren yan een tweede taal uitsluitend veroorzaakt *ordã., ãoo, het toepassenvan regels die de leerder uit de eerste taar kent. Dus ars de twee taren heer verschil- .

lend zijn, zou het leren van de tweede taal erg moeilijk zijn, terwijl bij talen die re_latief dicht bij elkaar liggen het leren minder toeiz uá^ iou guuí U.t soort fouten
dat tweedetaalverwervers maken, zou vooral vanuit de moedãrtaar kunnen wordenverklaa¡d. Deze gedachtegang, ook wel interferentiehypothese of contrastreve ana_rysehypothese genoemd. werd verworpen door de aanhangers van de generatieye
benadering vanafdejarenzevenlig. Zijgingen erjuist van uii dat kinderen die vanafhun geboorte twee of meer talen aangeboden krijgen volgens het principe één ouder
-,één taal, beide talen van jongs af aan systematisch vÃ ekaaikunnen scheiden.Het leren of verwerven van beide talen verloopt dan in principe niet anders dan demanier waarop kinderen één taal als moedertaal verwerven.
. De laatste jaren wijst onderzoek echter uit dat dit .type, tweetalige kinderen tochlaat zien dat de talen elkaar beTnvloeden, bijvoorbeeld op plaatså waar de delenvan de grammaticars yan beide talen overlappen. H., . "i ¡¿iltt.. i"bben hierovergerapporteerd in 2ooo. Bovendien gaat de generatieve theorie in de taalkunde ervanuit dat.invloed van de talen op elkaar aanwezig is als kinderen vanaf hun geboorte
:er:t:én.taala1qeboden krijgen en vanafhun de¡de ofvierde levens.¡aar een tweedetaal. Zo heeft Ineke van de Craats in haar proefschrift uit zooo oyertuigend latenzien dat zowel moedertaal als tweede taal hun invloed uitoefenen op het tweedetaal_verwervingsproces bij volwassenen. In onze analyse van de taaldaia van r-urkse enMarokkaanse eerste- en tweedegeneratiespreeksters van het Nederlands vinden wedaar a erle¡ trevestiging voor.

Zowel de Marokkaanse als de Turkse vrouwen hebben moeite met de plaats vanhet onderwerp en werkwoord ten opzichte van elkaar. In het Nederlands komt hetwcrkwoord in hoofdzinnen altijd op de tweede plaats. Als er een be;;ling vóór in dezin staat, betekent dit dat het we¡kwoord op_de iweede plaats staat à het onderwerpdaarna. In 'ik kwam gisteren te laat'staai het ond.rw.rp vóór het werkwoord. In'gisteren kwam ik te laat'komt het onderwerp ná het wlrkwoord omdat er op deeerste plaats een bepaling staat. Een gemeenschappelijk kenmerk van de drie moe_dertalen is dat ze allemaal een relatieivrije wooràvoléorde kennen; daardoor is hetmoeilijk te-achterhalen wat het precieze efiect van dã,e talen is op het Nederlands
van Marokkanen en Turken. Voorbeelden van afwijkingen hiervai door de Marok_
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kaanse en Turkse spreeksters (niet onderscheiden naar moedertaal omdat ze alledrie
in gelijke mate hetzelfde type fouten maken) zijn: 'wat hij zoeken?'; 'daarna het kind
ligt in bed'.

De Turkse en Marokkaanse vrouwen verwisselen niet alleen werkwoord en on-
derwerp in hoofdzinnen regelmatig van plaats, ze zetten het werkwoord ook vaak
helemaal achter in de zin. In het Nederlands is dat de normale volgorde in bijzinnen
('... dat ztj hun kinderen yerwennen') of als er een hulpwerkwoord in de zin stâât
('Ik heb hem gisteren met ziin moeder bij school gezien'). In dat laatste geval staat
het verbogen werkwoord ('heb') op de tweede positie, het deelwoord ('gezien') staat
achterin. De spreeksters van de eerste generatie maakten echter regelmatig zinnen
van het volgende type: 'hondje hij ook kijken'; 'jongetje ook eh kikker zoeken'; 'hond
ook zelfde roept'. De verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de spreeksters weten
dat in het Nederlands het werkwoord vaak op de laatste plaats komt, maar de pre-
cieze regels voor werkwoordplaatsing (nog).niet verworven hebben. We vonden geen
noemenswaardige verschillen tussen'spreeksters van Marokkaanse talen ofTurks.

Er zijn ook terreinen waarbij de afwijkingen van het Nederlands wél vanuit de
moedertalen rran de spreeksters kunnen worden.verklaard. Het gaat hier met name
om het weglaten van subjectpronomina en koppelwerkwoorden. Beide categorieën
zijn voor het Nederlands verplicht en in de drie moedertalen mogen ze worden weg-
gelaten.

Als het onderwerp een persoonlijk voornaamwoord (subjectpronomen) is, moet
het in het Nederlands altijd worden gerealiseerd, want het specifrceert persoon, getal
en geslacht. Het Nederlandse vervoegde werkwoord draagt te weinig grammaticâle
informatie om zonder een expliciet onderwerp te kunnen. Inveel andere talen, waar-
onder het Berber, Marokkaans-A.rabisch en Turks, kent het werkwoord een rijke in-
flectie waaraan te zien is wat persoon, getal en geslacht zijn. Het uitdrukken vân een
subjectpronomen is in die talen eigenlijk dubbelop. Daarom wordt het weggelaten,
behalve natuurlijk wanneer er nadruk op het onderwerp ligt. De drie spreeksters uit
het onderzoek passen die regel van weglating echter ook wel eens in het Nederlands
toe. Voorbeelden zijn: 'wat doen?' (betekenis: 'wat doet hij?');'kikker zoeken' (bete-
kenis: 'ze zoeken/ hij zoekt de kikker.'); 'niet gevonden kikker' ('hij heeft de kikker
niet gevonden').

Een koppelwerkwoord zoals we dât in het Nederlands kennen, bestaat niet in
het Berber, Marokkaans-Arabisch ofTurks. Een zin als 'Jan is gek'wordt in de drie
moedertalen \'ertaald als het equivalent van 'Jan gek'. In de taaluitingen van de drie
spreeksters in het onderzoek kwamen we af en toe zinnen tegen als 'en hondje ook
bij' (in plaats van 'het hondje is er ook bij'); 'hij steeds bezig' of'hondje fles in zijn
kop'. Dit type zin is vanuit de moedertalen van de spreeksters te verklaren.

De laatste van de zojuist genoemde voorbeeldzinnen is interessant. De betekenis
is omgekeerd van wat er in het Nederlands staat: de kop van het hondje zit namelijk
in de fles (daar heeft hij hem in gestoken op zoek naar de kikker). De woordverbin-
ding'fles in'in'hondje fles in kop'reflecteert hier precies de Turkse zinsvolgorde.
Het Turks kent namelijk geen voorzetsels maar achterzetsels. Deze Turkse achter-
zetselvolgorde kwam nog een keer voor: 'fles in zit eh kikker'. In onderzoek van de
eerder qenoemde Ineke van de Craats komt naar voren dat Marokkaans-Arabisch
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crì 'Itrrks sprekende volwassen leerders van het Nederlands ook in bezrtsconstructies
hcel vaak uitgaan vân de structuur van de moedertaal. Een Nederlandse uitins van
een Turkse spreker in haar studie was bijvoorbeeld: ,die mijn u.o.,* o-u uid.."
man dochter', hetgeen precies de Turkse volgorde weerspiegelt, terwijl de spreker
bedoelde te zeggen 'dat is de dochter van de tweede -anl,"in d. grootmoeder van
mijn echtgenote.'

Uit bovenstaande is duidelijk geworden dat het Nederlands van de eerstesenera_
tiesprekers in sommige opzichten door de respectievelijke moedertalen is beTivloed,
maar dat afwijkingen van het Standaardnederlands vaák ook te verklaren zr.¡n vanuit
kenmerken van het Nederlands zelf.

Nede anders en het ,allochtoon øccent'

Er zijn, zo blijkt uit het bovenstaande, zowel in uitspraak als in grammatica, nâast
overeenkomsten ook grote verschillen tussen het Nederlands vÃ eerstegeneratie_
Turken enerzijds, en dat van Marokkanen anderzijds. Toch hebben Nederlanders
een perceptie van één enkele 'allochtone' variëteit van het Nêderlands. studies naar
de perceptie van accenten van Doeleman (r99g) en Jongenburger (zooz) wijzen ook
in die richtihg. Die perceptie is overiçns aan evolutie ónderhãvig, want een;aar of
dertig terug zouden autochtone Nederlanders, op het verzoek eeri.allochtoon, na te
doen (al was die te¡m toen nog niet in zwang) een soort Surinaams accent rmiteren
(met duidelijke bilabiale /w/, spreek uit: oewee). Een paar decennia daarvoor zou
men een Indisch accent ten beste geven. Maar op de vraag: ,doe eens een alloch-
toon na', brengen veel autochtone Nederlanders tegenwoordig een, naar men denkt,
ongediferentieerde Turko-Marokkaanse variëteit ten gehore. Dit laat zich het beste
illustreren met een .'.oorbeeld. rmitatie van 'etnische' vãrièteiten gaat vooral om uit-
spraak, en een klein beetje maar om woordenschat 

"r, 
gau--ulti.u, dus men kan

zo n voorbeeld het beste beluisteren. Bezoek daartoe de internetsite wwwaliosram.
tk, en luiste¡ naar de tekst, gezongen op de wijs van Wim Sonnevelds ,Het dorp,, die
hieronder afgedrukt staat:

Thuis heb ik nog ansicht kaa¡t waarop mUn vrouw staat met een bâard in shoarma tent
van Mohammet.
Mür zoontje op gestolen ûets die was gtatis en voor niets goedkope slotje op gezer.
Deze dorp ik weet rog goed hoe die was, wij hadden huis met stroom en gas, mrn vrouw
was hele dag aan het b¡eien. Een trui van echte schapenwol. We d¡onken bie¡ met alcohol,
en zeg schal ik wil graag vrijen.

(reft.) Ikwas heelblij dat ikhie¡heen kon komen naar deze mooie koude l¿rd. Maât ikhad
echt nooit ku¡her dromen dat zo zou lopen uit de hand.

Ik ging toen rùerker in fab¡iek maa¡ die machine rûas antiek. Dus ik zei baasie kom eens
kijker. Moet jû eens zien hier die machien wil jij nieuwe kopen misschien maar baas zei ie
moet niet zeikeD.

TURKS- EN MA ROK K-4.ÁNS-NEDERLA N D S

Ik zeg machiene is echt gevaar straks zegt hii boem en lig ik daar en jij kan bellen ziekenwa-
gen. Ja dan zit ik in ziektewet eû lig ik hele dag in bed en moet ikvrouwvan alles vragen.

(refr.)

Nu is voorbij die mooie tijd, mijn vrouw die is nu uitgebreid, die wol en stokjes in de kast.
De hele dag die kiikt tv en hele familie die kijkt mee en die dan echt heel enthousiast. Ja

ik verlang weer naar die tijd dat vrouw die eten weer bereid en weer gaat vrijen en gaat
brijen. Maar ja die heeft een woord geleert die heet geëmancipeerd, ik denkik ga rijen naar
Turkije.

In dit lied van Ali Osram (volgens internet pseudoniem voor Gerard Egging) zijn in-
derdaad dingen te horen die zowel in de Turkse als de Marokkaanse eerstegeneratie-
variëteiten van het Nederlands voorkomen, zoals korte klinkers, (een /a/ maar geen
/aal, bijvoorbeeld) en een /sj/-klank, een overdreven 'harde' uitspraak van de Neder-
landse g. Ook zijn er dingen te horen die typisch zijn vocjr iedereen die Nederlands
als tweede taal leert, zoals te vaak een -e achter alle bijvoegllke naamwoorden zetten,
vermijden van het lidwoord y'¡ef, het weglaten van hef aìs voorlopig onderwerp. Het
gemengde karakter van dit door Osram ten beste gegeven Turko-Marokkaans 'al-
lochtoon'accent wordt nog versterkt door de plaatjes die dit lied begeleiden: foto's
van zowel Noord-Afrikaanse als Turkse scènes.

Ook cabaretiers als Jörgen Raymann (als het personage Ahmet) en Najib Am-
hali (zelf van Marokkaanse afkomst) hanteren vaak een 'allochtoon' accent in hun
conferences, maar bij hen gaat het dan om een áccent met veel meer Marokkaânse
kenmerken. Dit is vermoedeliiktoe te schrijven aan het feit dat deze cabaretiers beter
weten wat er zoal speelt onder de groeperingen die zij imiteren, en dus Ìreten dat het
Marokkaanse accent zich prominenter manifesteert.

Het Nederlands van de tweede generatie

M ør okk ø øn s -N e de rl øn d s e en Turk s - N e d e rl øn d s e v er s chill en
en orereenkomsten op het niveau van de uitsproak

De Turkse en Marokkaanse vrouwen van de eerste generatie van wie de Nederlandse
uitspraak hierboven is beschreven, hebben elk dochters die in Nederland zijn gebo-
ren. Deze dochters hebben tot ze naar school gingen veel of misschien zelfs uitslui
tend respectievelijk Berber, Marokkaans-Arabisch en Turks geleerd. Voor alleclrie
geldt dat het Nederlands inmiddels de dominante taal is geworden. Om een vergelii-
king te kunnen maken is van elk van hen ook een kikkerverhaal opgenomen.

Een opvallend verschil tussen de eerste en de tweede generatie is de eerder ge-
noemde mate van variatie bij dezelfde spreker. Eerstegeneratiesprekers zijn minder
zeker van hun taal, en proberen vaak meerdere 'oplossingen' uit, zoâls verschillende
uitspraken van dezelfde klank. Een goed voorbeeld is het woord all, dat door de

róo
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'lhrkse spreekster op verschillende manieren werd uitgesproken. Tweedegeneratie-
sprekers zijn meer systematisch in hun taalgewoonten.

De Marokkaanse tweedegeneratiespreeksters
Natuurlijk verschillen Marokkaanse Nederlanders van de tweede generaue enorm
van elkaar. De kenmerken die we hier presenteren, gelden uiteraard niet voor ieder_
een en kunnen niet gegeneraliseerd worden naar andere tweedegeneratiesprekers.

De Arabischtalige Marokkaanse dochter was op het moment dat de opname werd
gemaakt twaalf en zat in de eerste klas van het vmbo-t. De dochter van de Berber_
sprekende vrouw was 26 en had in Nederland een universitaire studie afgerond.

Uiteraard spaken de in Nederland opgegroeide dochters het Nederlanãs vloeiend
en hadden ze in tegenstelling tot hun moeders geen woordvindingsproblemen.

Beide dochters spreken de sjwa net als hun moeders minder uit dan moedertaal_
sprekers van het N ed erlands: jongetjewordt als /jongtsj/ uitgesproken, en oot zeggen
ze /gvangen/ in plaats van geyangen. Terecht wordl als ltrecht/ uitgesproken. OJg-en
de z spreken ze net zo uit als hun moeders dat doen: degis hard en de z is scheri en
zeer stemhebbend. Net als de moeders spreken de dochters de stemloze medeklin_
ker die voorafgaat aan de z stemhebbend uit, in plaats van wat in het Standaardne_
derlands_ gebruikelijk is, namelijk als de stemloze /s/. Een voorbeeld is .boos op zh
(/opse/) hond', door de Marokkaanse Arabisch sprekende dochter uitgesproken als
lobzel.

De uitspraak van de I (ofei) in het Nederlands varieert enorm. Hierboven zasen
we al de verschillende uitspraken van de Marokkaanse en Turkse spreeksters, naÃe_
lijk als_ respectievelljk leeijl en lail of /aail. In het Nederlands in het algemeen is een
verandering van de uitspraak waar te nemen waarbij de traditionele /ijl uitspraak
steeds vaker vervangen wordt door /aail, door Jan Stroop een kenmerk van het pol_
dernederlands genoemd (zie verder http://cf.hum.uva.nlftoldernederlands/). De Ma_
rokkaanse dochters uit ons onderzoek lijken zich daar weinig van aan te trekken: zij
spreken de I uit op de traditionele, Standaa¡dnederlandse mãnier die door sommise
moedertaalsprekers zelfs als bekakt wordt gekarakteriseerd. In alle voorkomenãe
contexten produceren zij een tongpunt-r ofwel rollende r.

In andere data (beschreven in Boumans et al. zoor) viel ons bij tweedegeneratie-
Marokkaanse Nederlanders vaak een verlenging van de beklemtoonde klinker op
om een intensievere betekenis aan een bepaald woord te g even: geheímzííiiinig lheèlgeheimzinnig); dat was yroeoeoeoeoeger (heel lang geleden).

In haar onderzoek uit 2oo4 onder drie jonge Marokkanen in Nijmegen signa_
leerde Esther van Krieken bovendien nog de uitspraakvan de s als hji bij Àaar irifor_
manten, vooral als die voor een /, een g ofeen n werd uitgesproken. Ook werden een
f en eenl die op elkaar volgen in een wo ord als beetje of een woordverbinding als daf
je vaak uitgesproken met een extra /s/ ertussen: /beetsie/, /datsie/.

Opvallend is dat Van Kriekens informanten ook veel Niimeegse dialectkenmerken
vertoonden. Een voorbeeld daarvan is de 6 die door onze infórmanten consequent
âls een tongpunt-r wordt gerealiseerd, waar haar informanten de klank ook vaak als
een Nijmeegse huig-r uitspreken. Dit geeft maar weer eens aan hoe sterk lokaal en
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regionaal gekleurd de Turks/Marokkaanse etnolecten kunnen zijn en hoeveel onder-
zoek er nog nodig is om generaliseerbare uitspraken te kunnen doen

' De Turkse tweedegeneratiespreeksters
In het Nederlands van de Turkse dochter hebben we niets kunnen vinden wat niet
Standaardnederlands was. Vijf moedertaalsprekers van het Nederlands aan wie de
bandopname is voorgelegd, verklaarden unaniem dat deze spreekster een moeder-
taalspreekster van het Nederlands moest zijn. Hoewel het interessant zou zljn om
nu in te gaan op de achtergrond en redenen waarom de ene tweedegeneratiespreker
wél een herkenbaar accent heeft en de andere niet, laten we die kwestie hier onaan-
geroerd. Een veel grootschaliger onderzoek zou nodig zijn om daar ook maar enige
steekhoudende uitspraak over te kunnen doen. In ieder geval blijkt ook uit dit kleine
testie dat er kennelijk sprake is van een duidelijk herkenbaar Marokkaans accent
(dat ook door niet-Marokkanen soms gebruikt wordt), terwijl althans deze Turkse
spreekster geen specifi eke uitspraakkenmerken had.

Syntøctische vøriatie

Eindjaren negentig en begin 2ooo yolgden twee van ons met een etnologe een hechte
vriendengroep van acht jongens van rond de twintig jaar oud, van Marokkaanse,
Turkse en Surinaamse herkomst, tijdens een buurtonderzoek in de Utrechtse wijk
Lombok. Het verslag is in de literatuûr achterin opgenomen onder Boumans et al.,
2oo1. Op de gesprekken die wij toen gevoerd.en opgenomen hebben, ziin de meeste
van onderstaande observaties over syntactische vâriatie gebaseerd (Cornips zooz).
Daarnaâst presenteren we syntactische verschijnselen uit een corpus Turks-Neder-
Ìands en Marokkaans-Arabisch-Nederlands in respectievelijk Tilburg en Nijmegen,
beschreven door Nortier en Backus (1997). Tevens beschikken we over een corpus
van moppen, dat eind jaren negentig verzameld is onder autochtone en allochtone
kinderen tijdens hetzelfde buurtonderzoek (Cornips 2oor). Ook refereren we aan de
hierboven ookvermelde studie van Esther van Krieken..Ten slotte presenteren we de
resultaten van een experimenteel onderzoek naar de verwerving van het grammati-
caal geslacht rran het bepaald lidwoord door onder andere Marokkaanse en Turkse
kinderen tussen drie en negen jaar oud (Cornips en Hulk zoo5).

We willen hier benadrukken dat al het Nederlands dat hieronder besproken
wordt, slechts een onderdeel vormt van het hele Nederlandse repertoire waarover
onze informanten kunnen beschikken,

Het bepaald lidwoord
De jongeren in de Utrechtse wijk Lombokvariëren in het gebruik van kleine woord-
jes. Daarin verschillen zij minimaal van hun leeftijdsgenoten van Nederlandse her-
komst. Cengiz, van Turkse herkomst, zegt het lidwoord de waar in het Nederlands
het bepaalde lidwoord h¿tvereist is. Cengiz gebruikt vee.lwoorden die in het Neder-
lands onder h¿t-woorden vallen, als d e-wootdel. Zo zegthlji

Aân d¿ uitsaansleven in Utrecht?
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D¡ n is eh ziLten we in de laarste jaar.

Cengiz is niet de enige die dit doet. Ook de andere jongens gebruiken vaker de in
plaats van het. Hler]u,iÍ blijkt dat dit verschijnsel niets met de Turkse achtergrond
van Cengiz te maken heeft, aangezien de andere iongens niet Turks maar Berber
enlof Marokkaans-Arabisch spreken. Zo zegt Abdelkhalek (Marokkaans, spreekt
Berber):

We vinden wij toch altljð, da's aft1jð. de de serieuze type, dat altijd de meest se¡ieuze rype.

En Anouar (Marokkaans):

Maar ja wij noemen hem ook eh zeg maar de man met deboek.

De ande¡e jongeren geven dus ook de voorkeur aan het bepaalde lidwoord de in
plaats van lzeú. De voorkeur voor de in plaafs van het is niet zo verwonderlijk als we
weten dat in het Nederlands slechts één op de vier zelfstandig naamwoord en een het-
woord is en dat naamwoorden in het meervoud alleen met het lidwoorð, de of séén
lidwoord krijgen, gecombineerd kunnen worden.

Een bloemlezing (hieronder woordelijk weergegeven) uit de forumpagina's van ama
zigh.nl (voor Berbersprekenden) en lokum.nl (voor Turkssprekenden) laat ook zien
dat zowel mensen met Turkse, als mensen met Berber-achtergrond d¿ in plaats van
hef gebruiken:

Jammer ik dacht dat jij foto-model zocht. (...) En over d¿ modellen werk gesproken...
mmmm ikmoet e¡ nog even n nachtje ovet slapet flð,it, Amazigh.nll
Ik vraag je wat was de doel van de Nederlardse soldaten in S¡eb¡ enica, lArrî,Iokum.nl]
Wat kan d¿ Nede¡lan dse leger doet? fLaz, Iokum.nl]
Jij hebt voor de christendom gekozen fijn vo or je dan. fLaz, Iokum.nl]

Soms gebruiken de jongeren ook åef-woorden voor d¿-woorden, maar dat is vrij mi-
nimaal:

Had ze ook een discuirsie over eh, precies, over ove¡ iets van liel cultl¡llr van ons; van het
uithuwelijken. [Anoua¡ Marokkaans]
lk vind h¿t sfeer niet zo. [Anoua¡ Marokkaans]
En eh ik denk dat dat toch meer komt door r¿t trots. lAnouar, Marokkaans]
Maa¡ ået ¡ad¡uk is meer op eh op tekst gewoon op tekst het moet om de tekst gaan.
[Deniz, Turks]
Die zit ookvoo¡ ået eerste keer. [NN, Turks]

Ook gebruiken ze soms het aanwijzend voornaamwoord die in plaats van dat voor
naamwoorden die onzrldig zljn:

1I'RKS- ¡N M A RO KKAANS -ITEDERIÀN DS

fa, bij dle ziekenhuis. [NN, Turks]
Nee, want di¿ meisjevan wie jullie (...). [NN, Tu¡ks]

Soms gebruiken ze het betrekkelijk voornaamwoord di¿ i n plaats varl dat:

ZieT daú een aapje die j,rL zijÍ Íels zil. [NN, Marokkaans]

Het grammaticaal geslâcht van het naamwoord is in het Nederlands niet alleen te
zien aan het bepaald lidwoord de of het, maat onder andere ook aan het biivoegliik
naamwoord als het zelfstandig naamwoord onbepaald is Opvallend is dat Aziz [Ma-
rokkaanl een uitgangs-e achter het adjeclief Marokkarans plakt. Hij zegt het volgende
over zijn toekomst:

AIs ik ooit met een Marokkaanse meisje ga trouwen.

Anouar [Marokkaans] doet dat ookb\j klein en tterkeerd:

Als ze maar een kleineverkeerde ding doen, dân ben ik meteen Pissig.

Jongeren van zowel Marokkaanse als Turkse herkomst zeggen:

Nou kijk, zoals in Ut¡echt eh gezellig¿ sfeertjeja. [Anoua¡, Marokkaans]

lk kom heel weinig tegen, echt heel weinig, (,..)ìnet een Turkse meisje omgaat lAnouar
Marokkaans]
Welke vers bedoelje? [Deniz, Turks]
Ligt eraan op welk¿ niveauvoordat ze, hè (...) [NN, Turks]

Volgende dag, nieu\ ¡e avontuur. lCengiz, Turks]
He, Turks¿ feest? lMetin, Tu¡ks]
Hebben ze al sowieso een grote, grot¿voordeel. [Noureddine, Ma¡okkaans]

Ook deze toevoeging van het kleine element -¿ laat zien dat de iongens het- als àe'
woorden behandelen. Immers, in het Nederlands krijgt een bijvoeglijk naamwoord
een -e aangeplakt, tenzij het naamwoord een enkelvoudig, onbepaald åef-woord is:

åef-woord
groot/grote: eeng,'ootbuis (i.P.vg,"ore)

goed/goede: een goedht:ìs (i.p:r. goede)

de-wootd
eer, grote tafel (r.p:r. goot\
een goede fafel (i.p:r. goed)

Deze regels zijn echter behoorlijk ingewikketd. Hoewel het onderscheid tussen on-
zijdig en mannelijk/vrouwelijk in het Standaardnederlands nog duidelijk aanwezig
is bij de keuze van het bepaalde lidwo ord (de of het), vervult dit onderscheid voor de

betekenis geen rol. Inhoudeliik onmiskenbaar vrouwelijke woorden als meisje of wijf,
bijvoorbeeld, zijn onzijdig wat hun vorm betreft, wanrheT ztin het-woorden. Gram-
maticaal geslachtwordt daarom door Bennis e.a. (2oo4) een soortblindedarmvan het
Standaardnederlands genoemd. Het zit er wel, maar het heeft geen duidelijke functie
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ofbetekenis meer. Het is een betekenisloos restant van een taalveranderingsproces,
Het blijkt nu dat kinderen van Marokkaanse en Turkse herkomst (evenals van Suri_
naamse en menig andere herkomst) het onderscheid tussen hel en de_woorden niet
volledig meer verwerven (Hulk en Cornips zoo5). Dit heeft zeker te maken met het
feit dat dit onderscheid niet aan betekenis gerelateerd is, dus met andere woorden,
overbodig is geworden, net als een blindedarm dat is in een mensenlichaam.

Bovendien is voor het leren of verweryen van dit onderscheid een groot aanbod
van- /ref-woorden noodzakelijk. Zelfs eentalige kinderen die het Nederlands leren,
hebben het onderscheid tussen d¿ en /zelpas goed verworven op hun zesde levensjaar.
We weten uit onderzoek dat als eentalige kinderen al met een bepaald verschi;nsel
moeilijkheden hrbben, dit zeker geldt rroor twee_ ofmeertalige kinoeren. aangezien
het aanbod aan ået-woorden in het Nederlands niet gròot is, i het onderscheid haast
niet meer te verwerven.

De kleine woordjes ,er, en ,het,

H¿t kan soms ontbreken als het zelfstandig gebruikt wordt in diverse functies, bij_
voorbeeld als het niet als onderwerp aan het begin van de zin staat:

In Turkije maakt niet uit. [NN]

Als lijdend voorwerp:

Ma¡okkaanse ofTurkse meisjes die begijpen Diet zo. INNI

A.ls deel van staande uitdrukking:

Nou, daar zijn wij dus helemaal niet mee eens. [NN]

In Ntmegen vindt Esther yan Krieken (zoo4) in het Nederlands van Marokkaansejongeren:

Ze komen minde¡ in aanrakingmee. linformant N.]
. Vooral als je niet mee opgegroeid bent. Iinformant H.]

Naamwoorden met een bepaald of onbepaald Ìidwoord spelen ook een belangrijke
rol bij zogenaamd e 'er'zinnen' , In er-zinnen mogen wel onbepaalde naamwoorden
zoals een kleine koning voorkomen: ,Er was eens eez kleine ioning..., maar geen
bepaalde naamwoorden zoals 'Er was eens de kleine koning..., We weten uit taalyer_
w€rvingsliteratuur hoe moeilijk dit verschijnsel is voor iedereen die het Nederlands
als tweede taal moet leren. Hoezeer de jongens vloeiend Nederlands spreken, blijkt
wel uit het feit dat zij dit onderscheid tussen bepaalde en onbepaalde naamwoorden
in er-zinnen probleemloos toepassen. De jongeren maken een correct onderscheid
tussen het gebruik van géén lidwoord en bepaald lidwoord in ¿r_constructies, zoals
bij een naamwoord in het meervoud zonder lidwoord;
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Maar e/ zijn ook altiid mensen die ja die je toch ook v¡ienden noemt. [Abdelkalek, Marok-
kaansl

En dat doen ze ook met een onbepaald naamwoord:

En eh di zijn er een paar die dat det hebben. [Abdelkhalek, Marokkaans]
Dan zat er eeû jongen bij,,. [Anouar, Marokkaans]

Of bij bevraging van het onderwerp in de hoofdzin met wøl:

Wat gebeurt er daû allemaal? [Aziz, Turks]

Hulpwerkwoorden
Incidenteel gebruiken dejongeren het hulpwerkwoord doen dat afwijkt van het Stan-
daardnederlands, hoewel het in gesproken Nederlands vaak voorÌ<omt, zoals in:

Dan doe je al denken dat Lombok criminele wijk is enzo. [MetiD, Turks]
Eh, eh, zwemmen, en naâr het straDd, en dan hadden we d¿d¿t we iedere keet uitgâan.
[Anoua¡ Marokk4ans]

ln Nijmegen komt voor:

Hijdoet hard werken. IN., Marokkaansl
Maar in het algemeen do¿ ikgewoon voetballen. [C., Marokkaans]

Het moppencorpus laat zien dat kinderen tussen zes en veertien jaar erg vaak het
hulpwerkwoord gaøn gebruiken als ze verhalen of mopjes vertellen:

Toengl¡4gtie'm oprûimen, zei oma:'Ruim'm Diet... Ruim'm niet op. lumit, Turks]
Ei ginglie r,ee zeggeî. [Younes, Marokkaans]

Wederkerend voornaamwoord
Vaak gebruiken de jongeren geen wederkerend voornaamwoord bij bijvoorbeeld een
werkwoord als zich bemoeien. Ook bij het werkwoord irriteren, dat tegenwoordig
steeds vaker als wederkerend werkwo ord zich irriteren aøn gebruikt wordt, Iaten ze
het wederkerend voornaamwoord weg. Voorbeelden hiervan zijn:

Ehm, nee, meestal eh bemoeit de hele groep mee. [Anoua¡ Marokkaans]
En dat ik hoo¡ dan anderen ook bijvoorbeeld aan hun broers i¡ritercn, zomãla.Í. ÍAlova.t,
Marokkaansl
En eh zo is het gewoon heel onbewust gegaan dat dan dat de meùsen giíger y¿ßptg¡clen,

[Abdelkhalek, Marokkaans]
Iedere gezin die let op mekaa¡ en daa¡doo¡ moet j¿ z€lfbewâpenen zeg mâar âls het wâre.
ICengiz, Turks]

tl

I
.i

¡
167



WERfIDN¿DARI,ANDS

Dialect_ of regionale kenmerken
Het Nederlands van de Marokkaanse .r, ,"r0.. prrrì.." in Utrecht laat ook ken_merken van het-gesproken subsran¿i¡u.a u"¿..1uíàì'"rä wui..att ., in utrechr rebeluisteren? De jongeren gebruiken åø" 

"t. _.".;;;;;;;;;;"r0,
Die waren er wel bij maar,llø hebben niets gedaan. [Anoua¡, Ma¡okkaansl

i:;;;::"î;'ot* eigevoot zetf orzich(zelflgebraiktenwoÀthij/zij hebvoorhijtzij

Hij heb zijn e¡gen goed drin gedrarid. lNoureddine. Marokkaansl

De werkwoo¡den kunnen (,in staât ziin tot,) en kennen (,bekend zijn met,) wórdensoms afwijkend van het Standaardneá*r""á, g.l."ikl . """"'"
Soms kenje dì gewoon niets aaû doeri. INNl
Maaria dan moetje een vaste klant zijn, da t ze jo\rkunfien. L/rnotra¡ Marokkaans]

Cengiz [Turks] zegt onder andere..her wijkl Het onzijdige grammaticale geslachtvan het naamwoord ,wijk. 
is een echt u,r"l¡ì, ãi"ìä1",,-Íirí.. "

De tweede generatie en de diverse vøriëteiten van het Nederlands
AÌs je als autochtoon bij een bushalte.een_groep allochtone scholieren hoort praten,va.lt je vaak sterk een accent en het geUr"il""ri u.p""ììl'i"r,".rî"u"0"..) .to..u""op. Kom je een yan hen even lasupermarkt,dani,.,uu"k;;;;t;,'u':*;.;,ï.1',,.,TåLil?"#Jl:ffr.rïïî;.1,,."*
keuze om 'alochroons, re praten, z" ,pr.k ,, M;r;k;;;"";;r;;.", bijvoorbeeld,vaak Nedertands met een herkenbaa¡ M".rkk;;;;;;,;,#Ii'rr"r, ,,"u. u"ü"_ven besluiten dar niet of minder t. ao.n, ,o* àìt it-iit t ìüî.,ìrr"nu. .,,"u, ur,het eerdergenoemde interyiew:

Naser: (r9-jarige gymnasiast met Afghaanse achtergrond):
Maar wij hebben één Ma¡okkaan
accenr praten red.). nre h.eft e. diåfia-¿:Ï,ilï*" tet nooit (met een Ma¡okkaans

Sevtapi Ik weet wie dat is.
Naser: (...) Nee, diew 'tgewoon niet - ah, wèl afen toe metmij maarnietmet andere eh...Nederlande¡s. Misschien wil_ìe dat niet.
Sevtap: Ik zag 'm laatst bij de Bijenkorf. Echt zoh ingeburgerde gastl

Allochtoon Nederlands, van de tweede
generatie is vooral Marokkaans_Nederlands

De meeste jongeren met een Marc
g"r o..,, 

",,'.,,"i I o,, g";"r;ffi ,iI1Ëil:ffIî.î.*:ï:;."ïxíïJ. )å.::ïi"1van hen geldt weliswaar dat ze pas op school met Nederla"ãrìî uinruur"g f.*u_.rr,
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maar yoor de meesten is het Nederlands altijd al een vertrouwde - zo niet de enige
- taal geweest. Als het Nederlands van deze jongeren dus afwijkt van de standaarà,
kan dat niet zomaar op het conto van een onvolledige verwerving van het Neder-
lands worden geschreven. Er moet iets anders aan de hand ziin. Wat is dat dan?

Steeds vaker valt te beluisteren dat ook andere 'allochtone' jongeren in hun Ne_
derlands kenmerken yan het Marokkaans-Nederlands vertonen, zoals de eerder
genoemde sterk stemhebbeirde uitspraak van de z en de tongpunt r. De auteurs ob-
serveerden dat, in ieder geyal in de stad Utrecht, onder meer groepen Turkse meisjes
en Griekse jongens met een Marokkaans accent praatten. Ook Marokkanen die van
zichzelf al eenMarokkaans accent hebben, dikken dit vaak aan als ze deze variëteit
spreken. In een studie van Nortier waarover in zoot een publikatie verscheen, doen
een paarjeugdigê autochtone informanten een accent na dat zij 'Murks, (een samen-
voeging van Marokkaans en Turks) nòemen, terwijl ze in feite een Marokkaans ac-
cent imiteren, dat echter in hun perceptie zowel Marokkaans als Turks is. Dat geeft
maar weer aan hoe prominent dit accent zich manifesteert en hoezeer het ook niet
alleen maar met Marokkanen geassocieerd wordt.

Schoolenquêtes, uitgevoerd op middelbare scholen door Nortier in zoor en Ver-
meij in 2oo4, wüzen uit dat naast Surinaamse ook Marokkaanse woorden een be-
langrijk onderdeel uitmaken van straattaal. Straattaal komt niet helemaal overeen
met'allochtoon Nederlands', maar vertoont wel overlap (zie hieronder). De Marok-
kaanse variant yan het Nederlands lijkt anno zoo5 in toenemende mate gebruikt te
worden om een identiteit als Marokkaan, of als niet-autochtoon in het algemeen, tot
uitdrukking te brengen. Een Turksejongere zal voor dat laatste niet een Turks accent
gebruiken, maar een Marokkaans. Met het nodige voorbehoud lijkt het er dus op dat
er een soort van'standaard-etnisch Nederlands op Marokkaanse grondslag'aan het
ontstaan is.

Het Marokkaans domineert dus; hoe komt dat? Hierin zouden diverse factoren
een rol kunnen spelen. Allereerst is het niet verbazingwekkend dat er geen opval-
lend Turks accent is ontstaan. Turkse jongeren spreken immers gewoon Turks (vaak
gemengd met Nederlands, een verschijnsel dat codewisseling wordt genoemd) als ze
zich Turks willen voelen. Het Marokkaanse accent reserveren Turkse jongeren dan
voor het uitdrukken van een 'allochtone' identiteit. Voor Marokkanen, die vanwege
hun specifleke en complexe taalachtergrond (zie boven) vrijwel volledig op het Nà-
derlands zijn overgegaan, geldt dan misschien sterker dan voor Turken de behoefte
aan een Nederlands 'met een eigen gezicht' om uitdrukking te geven aan de eigen
identiteit.

Dat het ook anders kan lopen, blijkt uit de situatie in Duitsland, in een stacl als
Hamburg, waar in bepaalde wijken onderjongeren Turks wordt gesproken, ook door
niet-Turken! (zie Dirim en Auer zoo4). De motivatie voor niet-Turken om T[rlcs te
leren is heel divers: gevoelens van solidariteit (onder mede-moslims), bewonclering
voor de onderlinge solidariteit van Turken (onder Duitsers), en, heel pragmatisch:
in sommige wijken is het eenvoudig noodzakelijk om T[rrks te leren orn je staande
te houden in het dagelijks leven aldaar. De Turkse groep is clus heel nadrukkeliik
aanwezig in sommige wijken.
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En hoe zit dat dan in Nederland? Er zijn in Nederland anno 2004 ongerleer35o.ooomensen met een Turkse acht
omvang van de Turkse .r, o"tttoto 

en 3o5 ooo met een Marokkaa"st Hoewei d"
veer veigeri;kbaar i,,;;r;;:ff;,TI:iîLïï:1ï l#'":ïä,i3;:i*i",îr;nlet steeds d,e oorzaak zijn, aor..'-uu'", q"a"u,, ffi;; ;:i:':J Ëî:iïi:i-îTJ:'::T {îi:ffi,*ïï:;waarschijnrijk wer een ror speerr, is d"t d" M;;;k;;;" i.,iåå.. ,.r,.."r,. ,,.n ,,u_drukkelijk laat horen en zien

voorbeeÌden die dat Ururrr...rll 
O. r.Ue¡landse samenlevlng. W. g.v.n hle. errk i.

- Het Marokkaanse stempel 
1l-d:]:Ìgl -rrakruttuur (hiphop) is groor. Turkse¡ongeren zijn veel minder acti(

se schoot ri* ,t"" ãìiï"ìîiil^ li ntfntp,.t"s"' Enquêtegegevens van een utrecht-
v,nh,phopen.ap;";;;Jfr .iï,1,ï:.1å.lnj;::l*Xi.ff :_ïTTïal(Boumans et al. zoor). Die voorkeur vertån åar.J," ."iï"drukkelijke Marok_kaanse aanwezigheid in de Ned-erland,"hd,;;; äf il ü,", *"r-r*" .r..1.;Ïi:,:I\l-* ¿:ngeren.figureren nogat nadrukket¡È"" 

".,j*.r permanent in de
^eoerrandse media, waarbij posirieve .á1." ," ¿. _irl¿J.iårrìi".
:lî"""r."il"t"gri;ke Nedertaadstir,g¡¡.h,¡r.;ìî";ùîålLu^,,r. u*o_rr. ¡.z9n nauwelijks Turkse aureurs die in n.iN"a"rí""aL r.r,'r'¡i"i.""
Een dergelijke nadrukkelijke 

Tï:Í1*l:r_9 is waarschijntijk instrumenreet bij het
üff:ä;åT 

." *ciotinguisten ïerborgen prestige, .roá_"r, .,,* h.t rr¿arokkaans_
Maar behalve de zichtbaarh

zou er nog wel een, 
".n urro.r.?lo^ll 

hoorbaarheid van de Marokkaanse jongeren
ttur,¿u"rå.t'i..nï;ä;;;ï; ,".r". c¡uciaat kunnen ziin in het ontstaan van een
nret zo gemakkelijt o- ut. ullo.ll^Yarokkaanse ^grondslag': 

het is in Nederland
waarin de eigen taut,.orrou. 

"rr*11?111o¡er 
zelfbeyust een eigen weg in te slaan

::1;a:¡,ñ;"":,'..ää: ;åi:ì:ï"i ;:i ü:i::îT;",::ii:å::iåïi"T:;wordt gezien als on_Nederlandsr
misranten. Het Ìer.; ";:;ä;;;" ji:[n m::l ::1,Í;;r;',,inm:X
;ä:"o.,ff::ïå'j:1#å ;::T 

*'- van ontwikkering t' ao"n f., t..ugg.a,"uia.

I:,To:dwerddoor;r,J;:;,"",i,1hïr;.fl1i.î:*¿n:"jf.n::::Nederlander al bestisr niet Þosiriee zo ,t.l p"ì".'xä";;;; P;'"'ä"". ,an autoch_tone Nederlanders t.o.v allochtonen &Moslim5,, ¡¡pl_s;á.rri.f.îi,por".fr, u"n a"Volkskrant, op zt juLni zoo4:

Op de vraag staat !ri¡ zjin algemeenheid positief ofregafieftegenover Moslims inNeder_land?' anrwoo.dr biina de helft ¡47v¡ ¡sutraal. HeL aanãeel da,i""r""oìrî* 
", 

* o.,*)negatiefte staaD ten opzichte vaû Mosljms lru*, ,. *,*,*"" il..rììì* o^, no 0"", 0",een (zeer of enigszins) positievehotongaanneemt 1..,).

FIoe het er sinds z november zoo,
ro'e Nederrande¡s d. ";;ãñ;1 ;:ää *å:å.,:":T;:*î:ir^T:,lilffi #-
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voorbeeld, niet of nauwelijks uit elkaar kunnen houden. Het resultaat zou wel eens
kunnen zijn dat de diverse groeperingen in elkaars armen worden gedreven.

De r7-jarige Marokkaanse ywo-scholiere Samira verwoordt het, tijdens bovenge-
noemd interview, als volgt:

't Opmerkeliike is dat toch die buitenlandets met elkaar omgaan al be¡ je Turks ofMarok-
kaars, ze gaan loch met elkaa¡ om.

En de r9-jarige Afghaanse gymnasiast Naser zegt:

lk voel me ook ee¡ beetje aangesproken als Marokkanen uitgescholden wo¡den, lkben ook
een builenlander.

Het zijn maar twee voorbeelden, madi ze zouden illustratief kunnen zijn voor een
tendens. Het zou niet uniek zijn, zoals ciok blijkt uit een meer dan twintig jaar oude
studie van LePage en Tabouret-Keller (1985): daarin wordt beschreven hoe West-In-
diërs in Groot-Brittannië oorspronkelijk gezien werden als afkomstig van specifleke
eilanden, bijvoorbeeld lamaica. Door de houding van veel Britten echter ontwikkel-
de zich het idee van een gemeenschappelijke vijand, waardoor een nieuwe algemeen
West-Indische identiteit kon ontstaan, waaraan de specifieke eilandidentiteit onder-
geschikt werd. Iets dergelijks zou zich in Nederland kunnen ontwikkelen onder uit-
eenlopende groepen migranten. Ook zij zouden zich onder druk steeds meer als één
groep allochtonen kunnen gaan manifesteren in plaats van als Turken, Marokkanen,
Afghanen, etc. Deze tendens is in ieder geval hier en daar op middelbare scholen
onder jongeren gesignaleerd.

Wat heeft dit alles voor gevolgen voor taal? Doordat verschillende groepen mi-
granten steeds meer op elkaar aangewezen raken, zullen ze ook gemeenschappelijke
groepskenmerken willen en gaanvertonen waarmee ze zich gezamenlijk onderschei-
den van de dominante (Nederlandse) groep. Scholieren op gemengde middelbare
scholen, bijvoorbeeld, melden dat tijdens de pauzes het steeds vaker voorkomt dat
de autochtone Nederlanders bij eÌkaar aan een tafel zitten en een tafel verderop de
allochtonen. Natuurlijk is het niet zo dat dit voor alle scholen en alle leerlingen geldt,
maar het liikt een tendens te zijn. Sevtap, de r7-jarige Turkse vwo-leerlinge, zegt hier-
over:

Maa¡ je ziet gewoon echt daar zitten de alloch¡onen, daar zitten de Nederlanders, weer
allochtonen, en weer Nederlanders, dat is gewoor zo.

Zoâls de Britse West-Indiërs in het yoorbeeld hierboven zichzelfsteeds meer als één
groep gingen beschouwen, zo lijkt dat ook het geval te zijn met de allochtone jon-
geren uit de citaten hierboven. ln ieder geval wel naar de (autochtoon Neclerlandse)
buitenwereld toe. Het valt te verwachten dat de groepsvorming cloor leden van ver-
schillende etnische groepen ook weerspiegeld zal worclen in het taalgebruik.
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I(cnmerken van de Marokkaans_Nederlands woordenschat

l-lcl lijkt er dus op dat er een Marokkaans-Nederlandse 'etnische variëteit.aan hetr)ttstâàn is, die ook door niet_Marokkanen gebezigd wordt. Wat is er, behalve dehicrboven beschreven kenmerken van de uit$raak"en grammatica, verder nog be_
kencl over de variëteit?

Het aandeel Marokkaans en Nederlands in gesprekken tussen Marokkaanse jon_
geren variee-rt natuurlijk van persoon tot persoon en van gesprek tot gesprek. In de
meeste gevallen gaat het evenwel om overwegend Nederlaridri"lig. gesprekken waarArabischelitdrukkingen en woorden invooikomen. Het orrde.rãeË(Boomarrs et ul.zoor).datde basis vormt voor dit gedeelte is overigens uitgevoerd ond.er sprekers van
net Marokkaans-Arabisch, niet van het.Berber. De meeste Arabische elementen dievoorkomen in gesprekken die verder helemaal in het Nederlands plaatsvinden, val_
len in tw€e categorieën. Er zijn leenwoorden die nodig zijn om typisch Marokkaanse
of islamitische concepten uit te drukken, en er zijn ivoården en'uitdrukkingen die
van belang zijn voor de organisatie en de sfeer van het gesprek.

TURKS. EN MARO(KÂÂNS'NEDERLANDS

Voorbeelden van bijvoeglijk naamwo ordenzljn hram en halø|, dte de islamitische ca-
tegorieën 'verboden en 'toegestaan' aanduiden. Deze islamitische termen refereren
aan door God vastgestelde wetten, terwijl de corresponderende Nederlandse woor-
den gewoonliik betrekking hebben op door mensen gemaakte regels

GesPreksmarkeringen

De tweede categorie .Arabische elementen bestaat uit woorden en uitdrukkingen die
behoren tot het domein van de'discourse gramrnar' of tekstgrammatica. Deze zoge'
heten gespreksmarkeringen verwijzen niet naar personen, zaken, gebeurtenissen of
eigenschappen. In plaats daarvan vermllen ze twee te onderscheiden functies. Een
deel geeft structuur aan de (gesproken) tekst; andere gespreksmarkeringen drukken
de houding van de spreker uit ten opzichte van de gespreksgenoten en ten opzichte
van wat er gezegd wordt. Ter illustratie citeren we hieronder een fragment van een
gesprek tussen twee twintigiarige jongens uit Utrecht.

Eerst de woorden die de tekst structureren. Met het woordje wella'o1?' aan het
eind van de eerste uiting maakt Farid nog eens aan Younes duidelijk dat hij een
reactie verwacht. Met we llah? vraagt Farid nog eens om een bevestiging van het
teleurstellende antwoord. Dan zegt hii wøxxø om felaten merken dat hij zijn vriend
begrepen heeft; uit de intonatie blijkt bovendien dat hij het niet eens is met de keuze
voor Groningen. Het vraagwoord 'løi 'waarom?' van Younes in de één na laâtste
uiting vraagt om een verklaring van Farid.

Farid: Temii [ga je] m orgen út wella [of ?

Youres: Ja we gaan wel.
Iarid: We gaan naar Eindhoven.
Younes: Nee joh, ik ga, ikheb afgesproken toch in Groningen, jongen, naa¡ Palâce.

ßaríð: We llah lecht waarl?.

Younes: Ja.

tafro. waxta IoKel,
Younes: Jâ. Jij gaat toch ook ¡nee?

Farid: Neeheeh.
Younes: Heb ik toch vorige week gezegd, jortgen? 'Ia! a sahb-i fwaarom vriend | ? .

Farid: Het is te ver. lk ltel! geen zrn daarin we llah!

Voorbeelden van gespreksmarkeringen die de houding van de
zijn aanspreekvormen, zoals Younes' a sahb-í'mljnvriend', en het
'ik zweer het'. Het eerste, vragende rve lløh? drukt tegelijk Farids
stelling over Younes' keuze voor Groningen uit, terwijl het we lldh!
dit fragment zijn eigen mededeling kracht bijzet.

Veelgebruikte gespreksmarkeringen zijn verder begroetittgcn
einde van een interactie aankondigen (b s-slamø!'tot ziensl') en
populaire scheldwoorden (I-qehba! 'hoer', z-zamel! 'homo'l an k
'shitl').

C ultuur s p e c if . eke c o n c ept en

De eerste categorie van cultuurspecifieke concepten ligt voor de hand. In gramma_
ticale zin gaat het om inhoudswoorden, meestai zelfstãndig naamwoorden en soms
bijvoeglijk naamwoorden. Het gaat bijvoorbeeld om nam.i ,roor Marokkaanse ge_
rechten ofìslamitische gebruiken, ofvoorwerpen en plaatsen die ze van de vakantiesin Marokko kennen. In de voorbeelden hieronder pìaat Anouar over een plaats inMarokko waar zi)\ familie een huis heeft. Het woård Lxla staat voor een bepaald
Marokkaans braakliggend terrein dat hij kent. Hij zou dit woord waarschijnlijk niet
gebruiken voor bouwpercelen in Nederland, Vervolgens gaat hij in op de indeting eninrichting van het htLjs.De seddørijs een ligbanlç een val ondádeel van het Marok_
kaanse interieur waarvoor geen gangbaar ñederlands woord bestaat;

En het rvordt net opgebouwd daa¡. De mensen die daar hun huizen bouwen, die komen
allemaal uit Frankrijk, ofNederÌand, of Bergië. En eh de ¡est is dus alleen maa¡ eh r-¡rø
Ibraakliggend terrein].
En dat deur eh kiikt precies uit op onze, op ð,e mrah [gang], op d,e gang. (. ,.) Zeg maa¡ dit
is de kame¡, en daar is de deur En hie¡ is s_seddari [deligbank).

Op-dezelfde manier spreekt Fouad ove r l-qerya als hl1 vertelt over het dorp van zijn
ouders, waar hij in dé vakantie naartoe gaat. Het beg;ip I _mektub ten slottebetekentletterliik 'geschteven' en staat voor de islamitischJ voorstelling van voorbeschik_
king:

Ik zat eens een keerti e hl-qerya [dorpl endaa¡ was het echt heel donke¡.
En toe¡Ì hij dood ging, gingen ziin zoors omstebeurt bij ziir g¡afligger. Waarom Ìveet ik
niet, ñaat l-mektub [ot, p¡edestinatie] zoals ze dat noemen.



[en deel van dit soort woorden en uitdrukkingen maakt ook deel uit van het
'standaard-etnisch' en de jongerentaal van ook Surinaamse, Nederlandse en Turkse
jongeren. Met name we llah, eventteel uitgesproken als woella, et), tezz zrjn wlid_
verbreid. Aangezien de sprekers deze woorden inzetten in bepaalde situaties en in
andere niet, kun je zeggen dat ze een symbolische waarde hebben. De sprekers laten
hiermee ¿an hun gesprekspartners weten dat ze tot dezelfde vriendengroep of et_
nisch-culturele groep behoren.

De islam

De islam is een belangrijk referentiekader voor bijna alle Marokkanen en Nederlan_
ders van Marokkaanse afkomst. Dat uit zich ook in het taalgebruik en in de woor_
denschat. Referenties aan de islam vinden we zowel als curtuirrspecífiek vocabulaire
als in de vorm van talrijke gespreksmarkeerders.

Moslims refereren in alledaagse gesprekken regelmatig aan het opperwezen door
middel van allerlei idiomatische uitdrukkingen. In een gesprek over het vinden van
een huwelijkspartner zegt men bijyoo rl:,eeld, inlallah,a.ls Aiahhetwll, of llah yehfed
Allah beware [ons]', zoals men in het Nederlands mlssch ien of niet te hopen zigt.-Dit
zijn- typische voorbeelden van gespreksmarkeerders die de houding van de spreker
uitdrukken.

Dit soort uitdrukkingen behoort tot een soort basisniveau van islamitisch taalse-
bruik dat niet op een bijzondere vroornheid duidt. Sprekers kunnen hun vroomhãid
tonen door de standaard islamitische uitdrukkingen uit te breiden. Dit gebeurt voor_
al in meer plechtige situaties, zoals een openbare bijeenkomst ofeen gesprek over de
godsdienst zelf. Het wooñ. Allqh Iaat men dan volgen door de eulogie sø bhdana_hu
wa ta'aalaa'hoog en verheven is Hij'. Wanneer de profeet Mohammed genoemd
wordt, past de eulo gie søllaa llaahu'alay-hi wa sallam. De standaardvertalins hier_
voor is 'vrede zij met hem'. Voor andere personages met een religieuze bete-kenis,
zoals de eerdere profeten en de metgezellen van Mohammed, zijri er vergelijkbare
formules. Naast de gewone groet s-salamu 'ali-kom,vred,e zij met iullie' bestaat de
uitgebreide variant s-sølamu 'Ii-kom wø rahmatu lløah.vred.e zlj mei;ullie en Allahs .

erbarmen' of eventtteel s-salamu 'li-kom wa rahmatu llaah wa barqkaatu_h,vrede z\j
met jullie en Allahs erbarmen en zegeningen.

Etnische en religieuze gfoepen

A,rabische en Berberse woorden worden veel gebruikt om etnische en reliqieuze cate_
gorieën aan te duiden. Marokkanen duiden zichzelfechter aan met het ñederlandse
Marokkaan, minder vaak als moker, maroc of mocro (vrouwelijk mocra). De etnische
en regionale verschillen binnen de Marokkaanse gemeenschap zelf vormen een te_
rugkerend thema. Om te beginnen is er de tegenstelling tussen Arabieren en Berbers
(in het Berber Aør azigh, vrotwelijk Tmazight, meervottd. Imøzighen)- Deze groepen
worden meestal met de Nederlandse termen aangeduid. Daarnãst worden Sousber_
be¡s en Rifberbers als aparte groepen genoemd. Tabel r vat deze gegevens samen.
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De meest voorkomende Marokkaans-Arabische aanduidingen voor etnisch-religi-
euze groepen.

Mannelijk
zebh
ðelhi
rifr
sust
muslim /
meslem
kafer
ihudi
nasrani

rum1

Vrouwelijk
Zebliya
Èelhiya

susiya
muslima /
mselma
kafra
ihudiya
nasranlya
gawrrya
rumrya

Meervoud
Lbala
ðleh
rwafa ^ ryafa
swasâ
muslimin /
mselmin
koffar
ihud
nsata
gwar
rumiyin

'bergbewone¡ i.e. Noord-West Marokko'
'Berber' (algemeen of uit Zuid-Marokko)
'Rifijn'
'Sousberber' (Berber uit Zuid-Marokko)
'moslim'

'ongelovige'
'jood'
'christen; Europeaan'
'Europeaan' (Oost-Marokko, Algerije)
'Europeaan'

Kofar is een geringschattende term voor niet-moslims. Ook het begrip 'joden' heeft
in Arabisch-islamitische context doorgaans sterk negatieYe connotaties. Personen
die uitgesproken kritisch staan ten opzichte van de Nederlandse samenleving, dui-
den de Nederlandse meerderheidsbevolkine ook wel als'ioden' aan.

Symbolische betekenis

Zoals eerder reeds aangegeven, beheersen lang niet alle in Nederland opgegroeide
jongeren van Marokkaanse afkomst het Arabisch. Ten eerste omdat een groot deel
van huis uit Berbertalig is, en ten tweede doordat ook bij de Arabischtaligen taalver-
lies optreedt. Als gevolg hiervan zijn Arabische elementen in het Nederlands vaak
kort. Een kwantitatieve analyse van het gebruik van het Arabisch door Marokkanen
op Nederlandstalige internetfora laat zien dat Arabische teksten van meer dan drie
woorden daar weinig voorkomen. Dit is vooral opvallend in vergelijking met het
Engels: leden van dezelfde internetgemeenschap verwerken wel langere en gevari-
eerdere Engelse teksten in hun Nederlandstalige boodschappen. (Overigens werpt
het schriftelijk medium wel een extra barrière cip voor het gebruikvan het Arabisch,
omdat men niet gewend is Arabisch te schrijven.)

Het gebruikvan Arabische woorden heeft een belangrijke symbolische betekenis.
De sprekers kunnen hiermee hun islamitische ofArabische (Marokkaanse) identiteit
uitdrukken. Dit kan worden geillustreerd aan de hand van een bericht op het elek-
tronisch prikbord van de website www.maroc.nl. Omdat de afzenders van berichten
elkaar niet kunnen zien, is het des te belangrijker om de etnische achtergrond in de
tekst duidelijk te maken.

PS: ik ben geen turk. Als je een DEETIE aÌlett was had ie wel oPgemerkt dat ik het ove¡
Marokkoh¿d. And znl fhing: Ik heb ook Marokaanse woorden gebruikt... waa¡uitie kan
leiden dat ikMarokaans ben. lNo¡han, maroc nl, rr aplil zooo]
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ru wijs ik je de deur heb genoeg van je gezeur
denk maar niet dat ik togtreur over wat e¡ is gebeurd
check de frkkie is gestookt en nu zal je hem moeten blussen

maar ik neem je niet terug ook aÌ zouje me voeten kussen

Toekomst van de variëteit

Het was de bedoeling dat op deze plaats een gezamenlijke visie van de auteurs oP
de toekomst van de hierboven besproken variëteit en zijn mogelijke invloed op het
Nederlands zou worden gegeven. In de vele discussies die we hierover hebben ge-

voerd, bleek echter dat er verschillende opvattingen bestaan, elk met zeer verschil-
lende argumentaties. In plaats van een integrale visie wordt in wat nu volgt een
korte bloemlezing gegeven van de verschillende visies met hun eigen argumentaties.
Hieruit bliikt maar weer dat v-erklaringen achteraf nog wel te geven zijn, maar dat
voorspellingen erg moeilijkzijn omdat er zo veel factoren een rol spelen waarvan van
tevoren het relatieve gewicht niet kan worden vastgesteld.

Loltis Boumqns

In de grote steden is etnische segregatie al decennia lang een feit. Voor veel immi-
granten en hun kinderen zijn de contacten met autochtone Nederlanders beperkt tot
formele situaties, vooral in het onderwijs en op het werk. Noureddine, een in Utrecht
opgegroeide twintiger van Marokkaanse afkomst, verwoordde het zo: 'Ik weet heel
goed hoe Nederlanders leven, want dat zie je op tv' In stadswijken als het Utrechtse
Kanaleneiland of Amsterdam-West is er voldoende ruimte voor de ontwikkeling en
instandhouding van elkaar deels overlappende Marokkaanse, Turkse en algemeen
islamitische subculturen. Deze zullen weer deels overlappen met de subculturen van
andere etnische groepen, met name de Surinamers, afhankelijk van de lokale situ-
atie. Niet-stândaardvariëteiten van het Nederlands maken deel uit van die stedeliike
subculturen.

De vraag is hoe die etnische varíèteiten van het Nederlands zich gaan verhouden
tot de standaardtaal. Het ziet ernaar uit dat de huidige standaardtaal grotendeels de
norm zal blijven, en kennis hie¡van een voorwaarde voor toegang tot hoger onder-
wijs en goedbetaalde banen. Als het Standaardnederlands verandert of verdwijnt,
zal dit eerder zijn door prestigieuze Amerikaanse invloed dan door de migrantenge-
meenschappen. Je ziet dit als ie Mârokkaanse en Surinaamse woorden in het Neder-
lands ver$elijkt met de talloze Engelse woorden: de eerste ziin bePerkt tot informele
gebruiksdomeinen ('straattaal').

De standaardtaal zal steeds een assimilerende invloed blijven uitoefenen op de
etnische variëteiten, zoals dat ook geldt voor de traditionele dialecten' Individuele
omstandigheden bepalen in hoeverre iemand gericht is op de subcultuur dan wel de
mainstreâmcultuur. Uit dialectologische en sociolinguÏstische studies weten we dat
vrouwen in het algemeen rneer gericht zijn op de maatschaPpelijk dominante taal
en cultuur. Bewust of onbewust lijken de vrouwen door aanpassing sociale stiiging
na te streven, zo niet voor henzelfdan toch voor hun kinderen. Voor mannen is het

Arrtlerzijds kunnen ook buitenstaanders met behulp van e nkele woord.en als salaam
'vrede' laten weten dat ze enig benul hebben van de 

-Marokkaanse 
cultuur. Overigens

hoeft het niet altijd zo te zijn dat de woordkeuze gestuurd is door etnische of reigi_
euze solidariteit. Mensen kunnen ook Marokkaanse woorden gebruiken omdat ze
nu eenmaal gewen d zljn zich in d.eze situatie zo uit te.d¡ukken.

Etnisch Nederlands of jongerentaâl?

fongerencultuu¡ en dus ook jongerentaal, is bij uitstek een onderwerp waarbij alles
wat erover_ wordt gezegd ofgeschreven meteen ookweer achterhaald is. Enig. rÉr"rr,.
over de geldigheid van door de auteurs gedane observaties is dus geboden.

Schoolenquêtes (Nortier 2oo1, Vermeij zoo4) hebben uitgeíezen dat ook in'jongerentaal' of 'straattaal', naast Surinaamse, veel (en toeneåend in aantal) Ma_
rokkaanse elementen te vinden zijn. Autochtoon Nederlandse en andere niet_Ma_
lok\i"ry: kir¡deren gebruiken ook woorden als tezz,shit,, rþe ,ik spuug (er op),,iwa'hallo', ibahei,'politie', zehmø,zogenaamð.', tebbun yemm_øk.je moeders kut,
etc. Toch is het spreken met een Marokkaans accent vooral voorbehouden aan niet-
autochtonen, zoals ook de veertienjarige Utrechtse, autochtone vbmo_scholier Evert
observeert:

le moet wel buitenlande¡ (sic) ziin (om met een Ma¡okkaans accent te p¡aten_¡ed.). Bij_
voorbeeld G¡ieks. Als je bij de (subcultuur van de _ red.) gangsrets hoort, dan p¡aten de
buitenlarde¡s Marokkaans, en de Nederlanders mee¡ plât Utrechts,

De status van het .etnisch Nederlands,

De hierboven beschreyen variëteit lijkt vooralsnog vooral te dienen als middel omgroepsidentiteit te versterken. Hij wordt vooral binnen de groep gebezigd, of even_
tueel bewust ingezet om outsiders op afstand te houden. O"e vaiiãteit komt ook ge_
schreven voor op internetfora en dergelijke (Boumans 2oo2; ww\¡/.maroc.nl zoor).Ookwordtde variëteit gehanteerd in orale literatuu¡ en dan vooral in røps in de hip_
hop-muziekcultuur. Wij geven hierbij een fragment uit de tekst ,Ikben je zat, van Ali
8., een van de Marokkaanse protagonisten binnen de Nederlandse hiphop. Uiteraard
gaat er op schriftveel verloren, daar de specifreke uitspraakvan de variëteithet meest
kenmerkende is. Op, bijvoorbeeld, http://www.þicsprovider.com/song.php?id=3997
is het ook mogelijk deze rap te beluisteren;

ie begon meteen te zeiken als ¡k even naa r je vroeg
gafje alles watje wou maâr vond het riet genoeg
ikhad me vrouwtje liever thuis maar je wou chillen in een kroeg
was ¡Ìet een domme sletje zoalsjij je dan gedroeg
je zoopjezelfklem begon te strippen op de bâr
mensen vonden het bizarje bent een beetie in de war
alsje denkt dat dit kan te¡wijl ik op ie zit te wachten
een ding moet je weten ikben erbü met miin gedachten
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verDorgen prestige \'an de subcultuur van belang: niet-stàndaardtaal (þlat praoten,)is verbonden mer mannelijke kwaliteit." 
"1. 

,o*i.ã;;;;';;;äariteit met de eigengroep. Door deze tegengestelde_krachten kan een niet_stunã"aä".ret.it .,ra' d. tu"llange tijd de druk van de standaard weerr,""". S,".f."..rrg, ä"*ufrru"a tot de stan-daard kan in de loop van de tijo toenemen.

,-,ï:il, * tll"Uaardtaal ongewijzigd blijft, vindt het meeste taalgebruik plaars inlniormele situaties. De diverse etnische variëteiten van hei N.d.riun¿, z,_rll.n in dez"domeinen voortleven, zij het dat op lot 
"ut "r, 

..giorru"f.ri r"ui-rrìrr"flering optreedt.Zo zal een typisch Amsterdams accent in de toekomst elementen beyatten van hetSurinaams en Marokkaans (naast her oude Am".rã"_, 
"îiìï"aaardnederlands).op regionaal niveau zal er een Randstad_NederlanJ, ä,ri""" ä" rr.rkenbare ele_menten bevat van de taal van d,

g,un,.Ì,. u..r,ooã_s.,,,'_;".o; iiiåi:."1;.ïïåïïä:ffi:îi,':"ïi:;steden een n¡er-westerse afkomsr heefl, maken ¿i, """.i.ìiiliií..-,_.llïl:r** is hrerbij,.dat van verschillende 
"1.,*;;;;;i;ìiëteiten op derait_nrveau tegengestelde invloeden kunnen uitgaan. Zo is de versteÀlo zing van d,e lzl(zoals in /de son in de see sien sakkenO .""""rg.r*""in",rãlì.ì.ì,¡g ,rurrunauu.averschijnsel, terwijr Marokkaans-Nederrands gek.;";ki;;;; door een sterkstemhebbende uitspraak: lzzoek je ruzie of zzã?/. Hier duwt h.t etnolect het platAmsterdams in de richting van de srandaardtaal.

Þrrjn er ook nog ruimte voor variëteiten van het Nederlands die beperkt zijn totéén etnische groep? De vraaq is dan, or ". "." rr¿u.áH.ulîr. "ìä.ur. (etc.) Neder_landstatige gemeenschap is,ãie tangere ,Ud ;d"""d;;;;riil.._d uun urd.r.groepen om een eigen varièteit te ontwikkelen en te behoudJn. Thans is dit het ge_val, althans onder de Marokkanen (de T".k* btr"." ;;;;; i*i, ,pr.k.n¡, _"u.
:ï::1",:rîJ,îT |;J,j,îrle 

sroep nemen met de tijâ toelzekèr ur,,,".,,åtgi_-ig,uti"

, uiteinderijk zijì taarvariëteiten niet scherp afgebakend. Hoeyeeì unieke kenmer-ken moet een variëteit hebben, .n.ho"u""l ,ir.k?.;;;;;;;;"t nodig? Kun jewel spreken van .Marokkaans_Nedertands, 
its d,;;;;;,;;;ökèn wordt doormensen van Irakese en Somalisci,.,".1ï:.p,"k:;¡{;;;"ï;;'.;ff å"Jiffi ,:i:"'".d::"*.'J,':,lill;:::

daag weer subtiel verschilt van die van morgen...

Leonie Cornips
Taal yoorziet ons - net zoals kleding ofmuziekvoorkeur _ van een mogelijkheid omanders te zijn dan anderen. Deze social. fur.ti. rorgi..*orãuiä"i.r, u.rrtit"it("rr)vaak nauw met elkaar verbonden zijn. De overgenîr"firuti. """¡l fiar"o orð, de inplaats van åel en flexie van het bijvoegli¡k naariwoorJ uì, ,rr i"r, äoor" uo.f., f¡f.,als etnische karakte¡istiek te dieni
Nederrandse ".i ;;;;;;. î;;J.l i"i.'ü:îii:::"*_r.';i:lï:;r, x:taalachtergrond en bovendien blijkt dat meerãlig; kind.r"""foorrg"u.fr, fr"r, ,u"U.fr_tergrond) het bepaald lidwoord ikinde¡en. e, nret verwerven zoals eentalige standaardtalige
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Er zijn hier zowel taalexterne als taalinterne oorzaken voor aan tc wijzcrl (rt) rkr
immigrantenwonen bij elkaar in de grotere steden in Nederland (etnischc stlileliiìl ltr),
De immigranten - de eerste generatie - hebben zich het Nederlancls als volwrnr¡ltr
sprekers zelfeigen gemaakt. We weten dat deze eerstegeneratiesprekers het li<lwoortl
de overgeneraliseren ten koste van li¿f, en ieder bijvoeglijk naamwoord de r:itgrn¡¡ -tr
toekennen; (b) in Nederland geboren Marokkaanse, Turkse en Surinaamse kin<lclcrr
zijn in hun etnische gemeenschap ingebed en leven niet met hun familie geïsolccrcl
tussen standaardtalige sprekers.

(a) en (b) z\jn er d.e oorzaak van dat de standaardtalige input die deze kinderen
krijgen zowel kwantitatief minder als kwalitatief anders is dan die van eentalige kín-
deren. Zij krijgen de overgeneralisatie van het grammaticaal geslacht dus al als input
mee van hun ouders als zij Nederlands spreken en van de gemeenschap waarvan zij
deel uitmaken tijdens hun acquisitie van het Nederlands. Overgeneralisatie van de
heeft dus niets te maken met een onvolledige verwerving van het Nederlands, maar
met verwerving van de Nederlandstalige input die in de omgeving te horen is. Boyen-
dien hebben meertalige kinderen vanaf hun geboorte twee of meer talen te verwer-
ven. Het aanbod aan Nederlands is dus minder frequent dan bij eentalige kinderen.
Naast deze externe factoren zijn er ook taalkundige factoren aan te wijzen waarom
juist het grammaticaal geslacht zich goed leent om als etnische karakteristiek te die-
nen. Deze facforen zijn uniek voor het Nederlands, namelijk (i) het grammaticaal
geslacht van het naamwoord is in het Nederlands dikwijls niet te voorspellen op
basis van betekenis ervan of op basis van morfologische offonologische regelmatig-
heden iedereen moet het geslacht per woord leren, (ii) de frequentie van onzijdige
naamwoorden is veel lager dan van niet-onzijdige naamwoorden (r op +); bü een
meertalige input zijn er dus nauwelijks ft¿f-woorden te beluisteren, en (iii) kinderen
verwerven in het Nederlands eerst het onbepaald lidwoord eez, dat voor onzijdige en
niet-onzijdige naamwoorden hetzelfde is. Pas late¡ nanelijk wanneer zij het bepaald
lidwoord verwerven, blijken er op lexicaal niveau wel twee verschillende vormen met
verschillend grammaticaal geslacht te corresponderen. Het grammaticaal geslacht
van het bepaald lidwoord wordt ook door eentalige Nederlandse kinderen pas zeer
laat verworven, dus ook zij vertonen lange tijd overgeneralisatie van het lidwoord
de. We stuiten hier dus op een eflect van een taalcontactsituatie (migratie en het Ne-
derlands van de eerste generatie) dat als input dient voor kinde¡en clie in Nederland
geboren zijn. Deze unieke combinatie duwt het veranderingsproces in het systeem
van het grâmmaticaal geslacht, dat bovendien in het Nederlands al gaande is (er is
nauwelijks meer onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijl(e zelfstandige naam-
woorden), namelijk van twee naar één grammaticaal geslacht. Zo kunnen sprekers
met een niet-Nederlandse etniciteit als groep een eigen herkenbare variëteit van het
Nederlands ontwikkelen ten koste van de taal die zij van hun (groot)ouders geleerd
hebben zoals het Berber ofhet Turks. Zij kunnen hun gesproken variëteitvân het Ne-
derlands dan als drager van hun etnische identiteiten beschouwen. Zij kunnen deze
taalkenmerken - gemengd met lokale karakteristieken - (onbewust) inzetten om
voor zichzelf een specifieke sociale identiteit te markeren in een dynamische mul-
ticulturele setting, veroorzaakt door migratie en minderheidsvorming. Het lijkt me
heel goed mogelijk dat deze ontwikkeling het Nederlands van de grot€ stadswijken
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op den duur kan beinvloeden. Als dit Nederlands van de grote stad aanlokkelijk is
voor sprekers van 'buiten', kunnen deze karakteristieken van een etnische minder-
heidsgroep een grotere talige verandering in gang zetten.

Margreet Dorleijn

Ofde variëteit blijft voortbestaan hangt afvan de mate waarin de groep(en) die haar
gebruiken een aparte identiteit behouden binnen de samenleving. Is iat het geval,
dan blijft de variëteit zeker bestaan. Misschien is het beter te zelgen: dan komt er
een door alle toebehorenden van die groep geaccepteerde variëteii iot ontwikkeline.
Want het is op dit moment nog niet duidelijk ofwe al kunnen spreken van een afgã_
bakende variëteit met een duidelijke interne norm.

Wie zich in de materie verdiept komt vooral met veel yragen te zitten. Aan welke
groep of groepen behoort de variëteit toe? Gebruiken alleen sprekers met een Ma_
rokkaanstalige achtergrond haar? Ofook sprekers met een andãre achtergrond? Wij
observeerden dat ook Griekse en Turkse jongeren deze variëteit hanteeiden, maai
hoe vaak komt datvoor en spreken, bijvoorbeeld, Chinezen deze variëteit ook? Waar
dient de va¡iëteit voor? In het hoofdstuk hebben we gesuggereerd dat de variêteit
dient voo¡ het uitdrukken van een bepaalde (groeps)idenìiteit, die we, bij gebrek
aan betere terminologie, 'allochtoon' hebben genoemd, maar wellicht moet dat toe_
gespitst worden op een identiteit als moslim? verder hebben de auteurs van dit arti-
kel zich vooral gebaseerd op observaties in de Randstad. Maar in hoeverre heeft de
variëteit een landelijke verspreiding? De bovenvermelde kleinschaliee studie naar
een Marokkaans etnolect in Nijmegen (Van Krieken zoo4) lijkt erof te wijzen dat
ook daar vergelijkbare tendensen zijn, maar dat er eveneens duidel¡ke N¡meegse
dialectinvloeden zijn aan te wijzen. En hoe zit het in, bijvoorbeeld, Almelo, een siad
met een grote Turkse gemeenschap en nauwelijks Marokkanen? Spreken de Turkse
Nederlanders daar ook met een Marokkaans accent?

En verder: hoe moeten we de vâriëteit beschouwen? Bepaalde kenmerken die ie_
dereen opvallen, zoals overgenerarisatie van het ridwoord åe ofwerkwoord-voorzet-
selverbindingen die anders gebruikt worden, worden door zowel taalkundisen als
leken meestal geinterpreteerd als een gevolg van stagnerende tweedetaalverwãrving.
Maar kunnen we dat, nu een derde generatie 'variëteit-sprekers, hier aan het op,
groeien is, wel serieus volhouden? Ofkunnen we (in de toekomst) beter spreken van
een variëteit waarin andere regels zijn gaan gelden dan in het Standaardnederlands?
Vergelijk het met African American Vernacular English, dat een eigen ontwikkeling
heeft doorgemaakt, apârt rzan het standaard-Amerikaans-Ensels.

Of de variëteit een blijvende invloed op het Nederlands zal hebben valt niet te
voorspellen. Ik acht echter de kans dat de woordenschat in ieder geval verrijkt zal
worden wel groot. Uit het Marokkaans (zowel Arabisch als Berber) zullen zeker een
paar woorden in het Standaardnederlands terechtkomen, wellicht via de oD dit mo_
ment van schrijven wijdverbreide 'straattaal'. Waarschijnlijk gaat het dan ãm woor-
den uit een wat informeler register, vergelijkbaar met de invloed van het Jiddisch.
waaraan wt inmiddels volledig ingeburgerde woorden als jatten, tof en de møzzel te
danken hebben.

¡8o
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Ab d er r ahm an E l -Ai s s ati

Voordat Nederland te maken had met grote aantallen allochtonen, was cr ¿ìl -' z(ìrll$
overaì in de wereld - een grote variatie in taalgebruik. Deze variatie was grolctt<lccls
regionaal, sociaal, e n ook genderbepaald. Een Limburger blijft het Limburgs sptckcn
(misschien op verschillende manieren: zwaar Limburgs met de'hard core' Limlrttr"
ger in de kroeg, en een Limburgs getint Nederlands met Hollanders ofanderen. Da[
taal de identiteit van de spreker weergeeft, is allang bekend, waarbij vooral voor ogen

gehouden moet worden dat het begrip 'identiteit' in dynamische termen gedefinieerd
moet worden. Nu is de vraag: is deze 'nieuwe' vorm van het Nederlands een tijdeliik
verschijnsel ofwordt het Nederlands hierdoor 'voorgoed' veranderd?

Ik denk dat de toekomst van de taalsituatie in Nederland een afspiegeling zal zijn
van de interactie van mensen met elkaar en van de afstanden tussen de verschillende
culturen die er binnen Nederland zlin Et zal altijd een 'etnisch'-gekleurd Neder-
lands zijn, zeker voor de Marokkanen en Turken. De netwerken van deze groepen
zullen grotendeels door de religieuze identiteit beinvloed zijn, hoewel dit zeker niet
voor iedere Marokkaan ofTurk zal gelden!

Ik wil wel het volgende benadrukken: voor vijfdegeneratie-Turken of -Marok-
kanen betekent dit niet dat ze altijd en exclusief een'sPeciaal' Nederlands zullen
gebruiken; meestal zullen ze hun Nederlands aan de omstandigheden aanpassen:

a"r.r r*uu, Marokkaans accent met de eigen groep (in een getto?) maar een'netjes'
Nederlands met vriendinnen/vrienden op de universiteitscampus, net als de Limbur-
ger over wie ik het hierboven heb gehad Het is immers niet moeilijk hiervan voor-
beelden te vinden. Landen met een langere immigratiegeschiedenis, waar bepaalde
groepen verschillen in hun sociale identiteit (zwarten-blanken, joden-protestanten).
zijn nog vandaag de dag makkelijk te herkennen door hun uitspraak (kijk rnaar naar
de joodse ouders van Seinfeld en Georges in Seinfeld). Wereldnederlands 'is here
to stay', maar ook met veel vâriatie tussen de groepen. De dominante standaatà' za'l

daar nauwelijks door belnvloed worden. Het is een soort business encounter: zells
wanneer je niet van pakken houdt, word ie verwacht er eentje te dragen bij officiële
gelegenheden, maar dat is maar een klein deel van je leven, behalve misschien wan-
neer je hoog in de regering zit. Zo is het ook met Nederlands: met je collegas op het
werk praat ie 'neutraal' Nederlands, en als je melie brothers and sistersbent gebruik

ie ie eigen variëteit.

Jacomine Nortier

Er zUn verschillende mogelijkheden, met als uitersten aan de ene kant de stelling dat
het Nederlands verandert, en aan de andere kant de stelling dat het Nederlands niet
verandert.

Argumentenvóór de veranderingsopvatting zÜn o.a. gegeven door Fred Weerman
(Weerman zoo4), die stelt dat inmiddels ruim de helft van de schoolpopulatie in de

grote steden uit allochtone leerlingen bestaat, waardoor hun numerieke overwicht
zó groot is dat verandering onder invloed van hun manier van Nederlands spreken
niei uit kan blijven. Inmiddels zijn er gevallen bekend van autochtone Nederlandse
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jongeren die spreken over die meisje en een grote huis. Dit is een argument om aan te
nemen dat de verandering van het Nederlands al in volle gang is.

Daar kan tegenin worden gebracht dat voorzover we al weten wat allochtonen
zijn, ð.at n\et hoeft te betekenen dat ze allemaal een soort Nederlands spreken dat
afwijkt van de standaatd. De meesten zijn in Nederland geboren en velen hebben het
Nederlands als dominante taal. Daarnaast is de groep Turkse scholie¡en die het vwo
afmaakt in enkele jaren ttd toegenom"rl.u, ,7 ,r"u, ,, procent, terwijl het percen_
tage Marokkaanse scholieren met een r.-wo-diploma zelfs is verdubbeld (van 9 naar
18 procent). Dat is natuurlijk alleen maar mogelijk met een uitstekende beheersing
van het Nederlands. Het zou goed zijn als niet alle aandacht naar de laagste niveauã
r'an het voortgezet onderwijs gaat, maar ook het taalgebruik van de leãrlingen die
op het vwo zitten en doorstromen naar het hoger onderwijs bestudeerd zou wor_
den. Daarnaast is het sociaal prestige van een grote groep allochtone leerlingen laag,
waardoor de voorbeeldfunctie van hun gebruik van het ñederlands afwezig is. voo-r
de autochtone leerlingen die de gewraakte constructies gebruiken, geldt dat ze ze in
formele situaties niet gebruiken en zich sterk bewust zijn vun het 

"fïi;kende karak_
ter ervan.

Ik geloofdaarom dat áls het Nederlands op dit punt zal veranderen, dat nog héél
lang zal duren.

Noter

1. Informanten uit onze eigen data worden met een pseudoniem aangeduid. Een enkele keer, als
er niets bekend is van de informant, wordt naar hem/haar verwezen met NN.

2. ln diverse steden iû Nederland (bijvoorbeeld Arnhem en Den Haag) wonen grote gemeen_
schapper van üit Tu¡kiie afkomstige Koerden. Het Koe¡disch neemt order die gemeenschap-
pen vanzelfsprekend een belangrijke plaats in. (zie bijvoorbeeld Dorleijn t99r en uoor). Veel
Koerdische tweedegeneratiekinderen in bijvoorbeeld A¡nhem behee¡ser het rurks niet. of dit
eventueel leidt tot een specifrek Koerdisch_Nede¡landse variëteit is obiect van nader toekom_
sl¡g onde¡zoek.

3. wordt gebruikt om een Atabisch faryngale keelklank aan te duiden waar het Latijnse alfabet
geen Leken voor heeñ.
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