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'Kijk, Levi's is een goeie merk: maar toch hadden ze
'm gedist vanje schoenen doen 'm niet'
longerentaal heeft de toekomst

LEONIE CORNIPS EN VINCENT DE ROOU

INLEIDING

In straattaal en andere variëteiten van het Nede¡lands die worden gesproken
doorjongeren komen twee opvallende verschijnselen voor:

Ikleg de boek die ik gekregen heb op tafel. Hetis een mooie boek

Het gaat hier om het verdwijnen van het onderscheid tussen de- en het-woor-
den. Hierbij krijgen onzijdige zelfstandige naamwoorden zoals boek niet langer
het bepaald lidwòor àhet rtaar de.Daatnaas t krijgt het attdbutief gebruikte ad-
jectiefrzool een buigings-e als het voorafwordt gegaan doorhet onbepaald lid-
woord ¿en,een mooieboek.Volgens de no¡mvan de standaa¡dtaalkrijgen alleen
le-woorden in dezelfde context een -e: een mooie fiets

Deze manier van spreken geeft zeer waarschijnlijk een goede indicatie hoe het
toekomstis Nederlands e¡uit zal zien.In de toekomst zullen veel vaker dan nu
vormen uli in borr"nstaande zinnen te horen zijn. Het is opvallend dat boven-
genoernde veranderingen in allejongerenvariëteiten vanhet Nederlands die we
in deze bijdrage bespreken, gesignaleerd kunnen worden De sprekers van deze
jongerenvariëteiten zijn allen moedertaalsprekers van het Nederlands; de ver-
anderingen hebben dus niets te maken met het 'gebrekkig' spreken van het
Nederlands. Ze zijn het gevolg van een meertalige contactsituatie waadn een

ondoorzichtige grammaticale regel vereenvoudigd wordt.

STRAATTAAL

Sinds de tweede helftvan dejaren negentig is er een kleine maar gestage stroom
van publicaties over zogenoemde 'straattaal' verschenen René Appel is te be-
schouwen als de pionie¡ in de studie van straattaal Hij heeft zijn aandachtvoor-
al gericht op hetlexicon (de woorden) en idiomatische uitdrukkingen. Straattaal
kan, zouk Àppel stelt, beschouwd worden als een meertaliS register van het
Nederlands van jeugdige sprekers die Nederlandse woo¡den en uitdrukkingen
velvormen of vervangen met behulP van matedaal uit het Sranan, Papiamento,
Marokkaans, Engels en Kaapverdisch. In de variant van straattaal van een
groepje Rotterdamsejongeren onderzocht doo¡ Merlien Hardenberg horen we
bijvoorbeeÌd:
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'Wrìr hcbjc opjc hoofdZ'
lÌon¡ ldr 'ccn pân ty sto a' lsua r:erl.l+rc.Nro: arienãl

cn

Iìonald:'Ja, hij wiì omrng mensen hun nichtjefoæen.,
lonring sorwew: hecl veel;f oroen rNcers; versieren]

De jongeren gebruiken zulke vormen nier omdat zij de Nedcrlandse oendant
niet zouden kennen, maar uit behoefte aan iets nieuws en uit creativiieit. Her
gebruik van straattaal hangt samen met de beheersing van het Nederlanos:1on_
geren die het Nederlands nier goed beh"erse., gebr.,ik"n -inder strâattaaidan
jongcren van wie die beheersing goed is. Het creatieve gebruik van woorden,
ontleend aan minderheidstalen clie in Nederlancl wotden gesproken, en aan het
Amerikaans-Engels, zoals dat wordt gebruikr in de hiphopsceng maakt straat_
taal voor zowel inside¡s als outside¡s herkenbaar In dalopzichtis straartaal niet
andcrs dan vele - of zelfs alle ? -jongerentaalvariëreiten waarin het spelen met
woorden een essentiële rol speelt om het az7- vcrsus hct zij-g"-roel .,árm te ge_
ven. De sprekers omschdjvcn straattaal zelf ook als ,jongerenomgangstaal,,;de
taal diejongeren verstaan', 'hoe jongeren mer elkaar praien,, ,de tãal än¡onge_
¡en onder elkaar'en'de taal die vrienden spreken en ouders niet kunnen ver_
Staan'.

. Lexicale eigenaardigheclen vormen de in het oog springende spectaculaire
buitenkanr vanjongerentaal en voo¡al alr g".rolg rrun der" .fectaculaire buiten_
kant zijn rot nu toe de vormleer en de zinsbouw van straÀttaal, en;ongeren_
va¡iëteiten van het Nederlands in het algemeen, enigszins onderbelicht-geble_
ven. Deze bijd rage gaâl daarju¡stop in.

Op basis van de data uit verschillendejongerentaalvariéteiren, die we hier pre_
senteren,liikt het aannemelijk dat de besproken kenmerken binnen een of iwee
Eeneratics algemeen geacceptcerd zullen zijn onder grote delen van de Nede¡_
landse bevolking.

MEERTALICE MOEDERTAALSPREKERS

Een dergelijk scenario zai velen onwaarschi;nlilk voorkomen, omdar srraattaal
en vergelijkbare vo¡men van jongerentaal vaak beschouwd wo¡den als het
NederÌands vanjongeren uit ernische minde¡heden. Dat Necierlands wo¡dt dan
gezien als een onvolkomen soo¡tNede¡lands datals rweede taal is seleerd. Hoe_
welvele in Nedc¡land geborenjongeren van bijvoorbeeld Turkse, i4a¡okkoansc
cn Kaapverdiaanse herkomst erg goed Nederlands spreken, worden ze vrijwel
¡utomatisch gezien als tweede taalleerders van het Nederlands en zeiden als
nrocde¡taâlsprekers van het Nederlands. Dat komt volgens taalkundige Ad
Il¡ckus omdat we het idee hebben dar een spreker slechts één taal als moeje¡taal
kn n sprcken. Maar een overgrote mee¡de¡heid van de mensen over de hele we_
lcld is vnnaf de geboorte met twee of meer talen tegelijkerrijd opgegroeicl; tleze
nrcnscn hcbbcn dus in feite mee¡ dan één moedertaal.

I{ET UTRECHTS LOMBOKS

Een goed voorbeeld van sprekers met meer moedertalen is een wiendengroep
van acht jongens van ongevee¡ twintiS jaar oud in de wijk Lombok in Utrecht.
Zij zijn in Utrecht geboren en getogen en van Marokkaanse, Turkse en Suri-
naamse herkomst. Deze meertalige SroeP onderhoudt onderling hechte vriend-
schappen en gebruikt daarbij het Nederlands als omtangstaal. Welke verschijn-
selen zijn er nu inhun Nederlands te beluisteren? Wat opvalt, is het eigenzinnig
gebruikvan het bepaald lidwoord. VoÌgens de standaardnor¡n kennen zelfstan-
ãige ,ruu-woord"n in het Nede¡lands drie grammaticale geslachten: onzijdiS,

-unneli;k etr t touwelijk. Het lidwoord ,hef gaat vooraf aan onzijdige en le aan
mannelijke envrouwelijke oftewel de niet-onzijdige naamwoorden Nu is in dit
Utrechtse Nederlands het bepaald lidwoord d¿ te beluisteren waar volgens de
norm het bepaald lidwoord her hóort omdat het zelfstandig naamwoord onzij-
digis:

Aan de uitgaansleven in Ut¡echt?'
'Dan is ehzittenwe in de laatstcjaar'

Deze zinnetjes zijn geuit door Cengiz, van Turkse komaf Hij is niet de enige die
het lidwoord zo gebruikt. Ook de andere jongens gebruiken vaker de in pìaats
val.het.Zo zegt Arrouar fin Utrecht geboren en getogen en van Marokkaanse
komal:

'Maarjawij noemenhem ook eh zeg maar de man mel de boek.'

Hieruit blijkt dat de voor het gebruiktwordt doorjongeren die naast het Nede¡-
lands Tu¡ks, of het Ma¡okkaans-Arabisch of Berbe¡ als moedertaal spreken.
Anouar zegt dus niet de in plaats van Ler omdat hij Arabisch of Berber spreekt
want Cengiz die Turks spreekt, doet het ook. Het gebruik van slechts één vo¡m
van het bepaald lidwoord kan dus niers re maken hebben met inlerferentie uit
respectievelijk het Berber ofhetTu¡ks. In deze Utrechtse v¡iendengroep behan-
delt ook Jit van Su¡inaamse herkomst, h¿f-woorden als de-woorden. Hij ge-
bruikt de aanwijzende voornaamwoord en die en deze àte aan de-woordenvoor-
afgaan in plaats van hetvolgens de norm van de standaardtaalco¡recte dqt en dit
die bil ået-woorden horen:

'En toen zeiilen zewe zijn met zijn drieën maar we moeten die optleden doen.'

en

'fa, deze gedeelte hoeft dus eigenlijkniet in het boek '

De laatste zin laat t¡ouwens zien dat de jongeren ftef niet altijd vervangen door
d.e hie hetboek\.
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l-ler grammaticaal geslacht van her naamwoo¡d is in he¡ Nede¡lands niet alleen
tc zicn aan het bepaald lidwoo¡d de of l¡e¡ maa¡ ook aan het adjectief als het zelf-
standig naamwoord onbepaald is. In her Nederlands krijgt een adjectiefname-
lijk een e aangehech¡ tenzij het een onzijdig naamwoord beÍeft waaraan her
onbepaald lidwoord e e n v oor af gaat.

,lret-woord (onzij dig) :

een groot huis(ee*¿+e++h*is) ccn goed hurs (eer-6eeie*tis)
de-woord (mannelijk/vrouweli;k):
ccn g¡ot¿ tâfcl(e€+€r€or+â{cl) een goede rafeÌ (een6eeète{el)

OpvalÌend is dat Aziz fvan Marokkaanse herkomst] van de vriendengroep een
uitgangs-e achter her adjecrief Maroftlraans plakt. Als elk ande¡ ve¡kleinwoo¡d
is meisTe immers (in Algemeen Nederlands) onzrjàjg. Aziz zegt het volgende
overzijn toekomst:

Als ik ooitmet een Marokkaanse meisjega rrouwen.,

en:

'lk bedoel uhh, k¡k maar naa¡ onze buu¡thuis.,

Anouar [Marokkaans] doet dar ook bij fr leín enoerkeerrl:

Als zemaa¡ ccn kleine vcrkeerde dingdoen, danben ik mcteen pissig.,

Net als Jit fSurinaamse herkomst] bij goed:

'Ikhoop dan zelfdat ikmìjn doeÌ heb bereikt, dus een cigen zaak cn een goeie drpro-
ma.'

Orhan fTurkse herkomst]:

'ledereen iswel een grappenmakcr hoor op cen bepaaÌde momenr.,

Ook deze toevoeging van het kleine element -e laat zien dar de jongens fret- als
de-woorden behandelen.

ETNISCHE VARIANT VAN lfET NEDERLANDS

Het Ncderlands van deze jongeren dat ze tijdens hun vroege jeugd naast Turks,
Iìcrbc4, Arabisch of Sranan hebben ve¡wowen, zal vaak een etnisch gekleurde
vrlian r van het Nederlands zijn. Met name de uitspraakzal afwijken van die van
hct Algcrncen Nederlands.

M¡rol<kaanse Limburgers spreken een ander Nederlands dan Ma¡okkaanse
Atlslclclammcrs, rerwijl de MarokkaanseAmste¡dammers weeranders Nede¡-

lands spreken dan de eentalige Amsterdammers. Naast sociale en regionale fac-
toren bepalen etnische factoren dus voo¡ een belangrijk deel hoe iemands
Nederlands klinkt. Dit etnisch Nederlands heeft echter minder sociaal Prestige
dan regionaal Nederlands of Nederlands dat kenmerkend is voot personen uit
bepaalde'hogere' sociaal-economische groepen.

ALLOCIITOON/AUTOCHTOON

In dit ve¡band is het te betreuren dat het begrippenpaar allochtoon/autochtoon
ook in de Nederlandse taalkunde een rolis gaan spelen. Etnisch gekleurd Neder-
landt en dus ooketnisch gekleurde straattaaì ofjongerentaaf wordt door som-
migen als zogenaamd allochtoons-Nederlands bestempeld (zie bijvoorbeeld de
bijdrage van Hans Bennis elders in deze bundel). Naar onze mening hoort het
onde¡scheid autochtoon/allochtoon niet thuis in de (socio)linguïstiek omdat
het niet gebaseerd is op talige of sociolinguistische criteria maar op arbitraire
criteria die zijn opgesteld door de Nederlandse ove¡heid. Het bestaan van het
door de overheid gehantee¡de etiket allochtoon dwingt ons namelijk onwiìle-
keurig mensen die allochtoon genoemd wo¡den te zien als niet-Nede¡lande¡s
(zelfs als het gaat om allochtonen die Nederlandse staatsburgers zijn). Het kan
ook anders. Ove¡heidsstatistieken in Duitsland maken alleen een onderscheid
tussen Duitse¡s en buitenlande¡s. Tot de eerste groep behoort iedereen met een
Duits paspoort [dus ook genaturaliseerde allochtonen) en tot de tweede Sroep
iedereen met een niet-Duits paspoort.

Mensen die aangeduidworden met de term &llochtoonkunnen zee¡ uiteenlo-
pende sociolinguTstische profielen hebben. Sommigen zullen enkel een andere
taal dan het Nederlands spreken, anderen welLicht enkel Nede¡lands met een
zeerbeperkte kennis van de taal die door hun ouders gesproken wordt, enweer
anderen- de meesten-zijn op de een of andere manie¡ twee- of meertaligin het
Nederlands en een of meer andere talen. Hetis daaromveel zinniger sprekers te
onderscheiden op basis van de talen die zij beheersen en/of hun etnoÌinguïsti-
sche zelf-classificering. We kunnen dan een fijnmaziger classificatiesysteem
construeren waadn ookplaats is voor soorten sprekers die in het huidige model
onderbelicht blijven (denk bijvoorbeeld aan mensen die zichzelf als Tu¡k be-
schouwen, maa¡ die tegelijkertijd nauwelijks Turks spreken en voo¡ wie in het
dageìijkse leven het Nederlands de belangrijkste taal is).

ROTTERDAMSE STRAATTAAL

Ook in de Rotterdamse vadant van straattaal Sebruiì<en de jongeren het lid-
woo¡d /e voor Írl-woorden:

'Hij had dejuiste merk aan maar toch gingen ze 'm dissen.'

Gerard fin Nederland geboren en van Surinaamse herkomst] zegt die lipje ti
plaats døt lipje alshijvertelt hoe hij zijn gymschoenen draagt:
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'Wat die lipjc zo... bij rnij moet dic lipje voor,

cn:

'Kijk, Lcvls is een goeie merk, maar toch hadden ze ,m gedist van je schoencn cloen
'm niet-'
[Dissen is mer behoud van de oorspronkelijke bctekenis ondcend aan ]rct African
American Vernacular Engljsh; ro diss soÌ??eone, ìemand zonder rcspect behanclelen.
beledì gcn, 'afzei kcn'; em (níet) doen, (nict)\ùorde zìjn. er (niet) goccl uitzien.]

Iìor.rald, r6 jaar oucl en op vierjarige leeftijd uit Suriname naa¡ Nede¡land ver-
huisd, zegt hetvolgende:

'Het is ccn beetje gcbroken Ëngcls, een bcctje zelfgemaakte Engels.,

In de laatste voorbcelden vinden we wcer de uitgang -e in dc adjecrievcn goeie
e-n zelf gemaakte.Die uitgang past bij een mannelijk/vrouwelijk woord teiwijl
de adjecieven staan bij de zelfstandige naamwoorden melk en Engels, woorclen
die in hetAlgemeen Nederlands (nog) on ztjdrgzijn.

De bovensraande zinnen lijken in eerste instantie v¡eemd. Maar waarom zou
in het Nederlands van de toekoms I niet nog maar één vorm van het bepaald lid-
woord of aanwijzend voo¡naamwoord mogelilk zijn? Vroeger wisten cìe spre-
kers van het Nederlancls veel bete¡ dan nu welke naamwoorden mannel¡i of
vrouweiijk waren. Nu mocten we hct grammaticaal geslachr in het woorden-
boek opzoeken. Wic weer nog fetlloos dar s¡oelmannelijk en fllp vrouwelijk is ?

Ik zìe de stoel. lk heb 'zlhen daarachtcr gezet (Àer? verwijsr naar stoel). Hq moet
morgen b¡ het grofvuil gezet worden (hij verwijst naar stoel).

en:

De fr¿lp stâât in ¿lc vâas. lk hcb 'rlhaar grsteren gckocht (haar verwijsr naar rurpl.
Zr7lze moet nodig warer hebben (ziflze vcrwijst naar llþ).

De norm schrijft dc verwijzing met'mlheln naar het manneljk naamwoo¡d
sfo¿l voo¡ en de ve¡wrjzittg met høørl'r naar het vrouwelijk naamwoord ir.rlp.
Maar de_mecste sprekcrs en schrijvers van her Neclcrlands weten nauwelijks
rnee¡ weÌke naamwoorcìen mannelijk of vrouwelijk zijn. Her Nederlands kent
feitelijk nog slechts tr,vee grammaticale geslachten: onzijdig en niet-onzijdig.

Ecn dergelijke, nog verdergaande neutralisering ofversmelting van gramma-
ticalc geslachten heeft plaatsgevonden in de geschiedenis van hct engels. Oud-
crrgcls hacl drie geslachtcn rerwijlwein Modcrn-Engels maar één geslachtheb-
bcn waarbij ook dc flexie van her adjeciefin zijn geheel verdwenen is.

I lçl bcn ocDrcn van straâ ttaal en etnisch gekleu¡de vormen van het Nederlands
rrlr ¡ ìloch coons- Necìe¡lands kan cr gemakkelijk roe lciden dat het srereotype
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beeld van oudere eerste-generatiemigranten, die uiterst tebrekkiS Nederlands
spreken, geprojecteerd wordt op sprekers van straattaal of sprekers van etnisch
Ñederlands. Dit is een misleidende, want sterk vertekende voo$telling van de
werkelijke situatie: zoals eerder gezegd, beheersen jongeren die veel gebruik-
maken van straattaal het Nederlands beter dan zij die minder straattaal sPreken.
Een ander ongewenst effect is dat het idee kan ontstaan dat ééntalige Neder-
landssprekenden niet met straattaal te maken hebben, omdat zij er niet of nau-
welijks mee in aanraking zouden komen en er geen kennis van zouden hebben.
Maar zeker in de grote stedenverkeren deze sPrekert en danvooral dejongeren
onder hery in een meertalige omgeving waarin straattaal een alom aanweziSe
code is. Onde¡ de Amsterdamse jeugd bijvoorbeeld vormenjongeren afkomstig
uit etnische minderheden een mee¡de¡heid op de basisschool en middelbare
school.

In een stadmet een 8¡ote verscheidenheid aan culturen entalen veranderen de
sociale en etnische posities van groePen snel en concurleren zij in economiscþ
cultureel en sJ,ïnbolisch opzicht met elkaar Etnische groepen zijn geen eilan-
den. In zekere zin dwingt de moderne stad groepen - ofbeter Sezegd, de indivi-
duen waaruit die groepen bestaan - om zich voortdurend uit te spreken en te
onderscheiden. We weten jammer genoeg nog veel te weinig van de manieren
waarop straattaal onder jongeren gebruikt wordt (in welke settings, met welke
deelne-"rs, met -"lke beweegredenen, in afivisseling met welke andere taal-
vadëteiten?) om uitspraken te kunnen doen over de rol die straattaal sPeelt in
proressen van groeps- en identiteiLsvorming onder iongeren.

GEVOLGEN VAN TAALCONTACT

We mogen wel stellen dat alle grootsteedse jongeren, zowel eentaliSe als meer-
talige, leven in een sociale omgeving die een sterk meertalig karakter heeft.
St¡áattaal is maar eenvan devele codes diejongeren onderlinggebruiken. Daar-
naast spreken ze variëteiten va¡r het Nede¡lands (waarondel het Algemeen
Nederlånds), Marokkaans Arabisch, Turks, Berbeç Papiamento, KaaPverdiââns
of Sranan. In die sociolinguTstische context is het onvelmijdelijk dat de straat-
taal van eentalige én meertaÌige jongeren in de woordenschat maar ook in de

zinsbouw en de vervoeging en verbuigingvan woordenverschijnselen gaatver-
tonen diewe ookin andere situaties van taalcontact zien.

ALCËMEEN CITÉS

Het Nederlands van de vriendengroep uit het Utrechtse Lombok en de Rotter-
damse straattaal zijn niet de enige jongerentaalvadëteiten die ontstaan zijn in
een meertalige contactsituatie. Een ander voorbeeld is het Algemeen Cités, de
jongerentaal van trendsetters ui¡ de arbeiders- en miSrantenwijken vân ¿e

mijnbouwsteden in Belgisch-Limburg, zoals Maasmechelen en Genk Het Al-
qemeen Cités heeft de zinsbouw van het Limburgs dialect, de melodie van het
italiaarr" en de *oordenschat van beide naast Griekse, Spaanse en hier en daa¡
Marokkaanse enTu¡kse invloed. Ookin hetAlgemeen Cités zeggen dejongeren



dc meisje in plaats van fref meisje. Dit heeft ook weer gevolgen voor het aanwr; -
zend voornaamwoord. Consequent met de verandering van het \aar d.e - dls
zelfstandige naamwoorden die allemaal niet-onzijdig aJi grammaricaalgeslacht
hebben - treedt ook verandering op van het aanwijzend voornaamwoord døf
naar die.ln hetAlgemeen Cités gebruiken dejongeren dus d ie voor dat:

'Hebt ge di¿ ¡neisje gezien.'

Deze_verandering laat ook wee¡ zien dat er een uitgangs-e achter het adjectief
verschijnt. GoedAìgemeen Cités is'een schone meisje'en,welke huis ?, inplaats
van'een schoon meisje' of 'welk huis ?'.

TAALVERWERVING

Het gaatbij deze va¡ianten van het Nede¡lands niet alleen om her,overnemen,
van lexicale of vormelementen of verschijnselen uit minderheidstalen, maar
ook om veranderingen die het gevolgzijn van taalverwerving in meertalige si-
tuaties. Daarwaarhet systeem van een taal een onde¡scheiding maakt dar geen
betekenis meer heeft (zoals het onderscheid tussen de- en åer: woorden), is de
kans groot dat dit onderscheid op termijn zal verdwijnen. Het verdwi¡nen van
zo'n onderscheid kan worden bespoedigd in siruaties van taalcontact waar de
ove¡d¡acht van een taal van de ene op de andere generatie aan minder st¡ikte
normen van 'authenticiteit' en traditie onderhevig is. ln een eentalige Neder-
landse omgeving zullen kinderen op een gegeven moment geen zrnnen meer
zeggen als' smaøkt niet zo lekkel d.eze ij s' lTobras, 3;3 3 - 3 jaa¡ drie maanden en
3 dagen oud - van Nede¡landse herkomst]. Zij hebben dan genoeg talige infor-
matie gekregenwaaruitblijkt dat ijs een onzijdigwoordis en dus het aanwijzend
voo¡naamwoord dlf moet hebben. Dit zal minder ofniet het geval zijn in ornge-
vingen waarin het Nede¡lands slechts een van de ¡alen is die geb¡uikt wordt en
waa¡inhetNederlandsnier de taalis waarmee de oudere generãtìe is opgegroeid.

EEN LEVEN LANG VERWERVEN

Het is vanzelfsprekend dat in hetAlgemeen Nederlands vanjongeren elemen-
ten uit straattaal terechtzullen komen. Ookzal door het contactvan straattaal-
sprekers met niet- straattaalsprekers het Nederlands van deze laatsten verande-
¡en. En die contacren zijn er natuurlijk in overvloed. Denk bijvoorbeeld aan
jongeren die zelfgeen straattaal spreken maa¡ buirenshuis op schoof op vereru-
gingen ofop straat contacten onde¡houden metjongeren die weì straattaal spre-
ken, Het Nede¡lands van deze'oude¡e leerders'zal ve¡anderen als gevolg van
het afstemmen op het taalgebruik van jongeren die straattaal gebruiken. Taal-
verwerving is een p¡oces dat een leven lang doorgaat. Het Nederlands dar we
sprcken_kan ook na de kinderjaren op subtiele wijze veranderingen ondergaan
rìls gÈvolg van contact met sprekers van andere variëteiten van het Nederlands.
Iìn clkc Nederlander staat daar op de een ofandere wijze aan bloot, al is het maar
vin de loclio ofde televisie.

EENTALIGE VERWERVING

De vraâg ontstaat nu of de voorkeu¡ voor het lidwoord de en de aanwijzende
voornaamwoorden dieldit ook terug te vinden is in de verwerving van het
Nederlands door kinderen. De ee¡ste lidwoorden verschijnen bij eentalige kin-
deren als ze tussen de anderhalf en tweejaar oud zijn. Meestal leren ze ee¡st het
onbepaalde lidwoord een. Daarop volgt het bepaalde lidwoord le en daarna pas

' het bepaalde lidwoord äef. De kinderen doorlopen dus eerst een stadium waann
het lidwoord de ookvoor ået-woorden wordt gebruikt:

'zit de vogeltje nou op'(Sarah, z;5.4)
'klaar is de eten'(Sarah,3;r.r9)
'de gelùe huis'(Thomas, u;5.2r)

En ook in deze zeerjonge eentalige kindertaal vinden we het aanwijzend voor-
naamwoord die voor døÉ en een uitgangs-e achter het a¿jectiefbij een onbepaald
het-woorà:

'jijwil niet die boekje lezen?'(Laura 3;o.28)
'(als) strakjesjij op heþ mag ik die dingvanjij'(Sara[ 3;5 zz)
'die is ook een mooie pen'(Laura 3j1.1)
'een gevaarlijke mes'(Sarah, 3; 5.zz)
'een scherpe mes'(Sarah, 3;5.zz)

Al met al duurt het bij eentalige kinderen een tijdje voordat zij zich het systeem
van het woordgeslacht en de daarbij horende verschijnselen eigen maken. Daar-
bij valt het op dathet lidwoord de het eerst verwowen wordt, dat naamwoorden
nóg een hele tijd als le-woo¡den behandeld worden en dat ze nog een hele tijd
een -e achter het adjectief plakken. Al deze verschijnselen zijn dus precies de-
zelfde als in dejongerenva¡iëteiten die we hierboven besproken hebben.

]ONGERE MEERTALIGE KINDEREN

Tot nu toe hebben we het Nederlands besproken van r8- à zo-jaúgen van niet-
Nede¡landse he¡komst. Maar ookjongere meertalige kinderen gebruiken veel
vaì<er het bepaaldlidwoord de in plaats van Àet en het aanwijzend en betrekke-
lijkvoornaarnwoord díe inplaatsvan døt Aan kinderen op basisscholen inAm-
ste¡dam-Zuidoost en Noord werden zinnetjes voorgelegd die ze moesten afma-
ken. De zesjarige Ayni (Boliviaanse herkomst, spreekt Spaans en Nede¡lands
thuis) zegt op zinnen van de interviewer die plaatjes laat zien:

lnte¡viewer:'dezevrouwsnijdtdetomaatendezev¡ouw .'
Ayni:'snijdt de brood'

Interviewe¡:'en dit is het meisje...'
Ayni:'die een bal gooir'
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I)c' vijf¡arige Canice (van Surinaamsc/Afrikaanse he¡komst) zegt ook:

ln tcrviewcr:'deze man leest cle kranr cn deze man...,
C¡nicc. 'leest de boek'

ìntervicwer:'en dit is het r.neisje...,
Canice:'die een bal gooit'

Twee- of neertalige kinde¡en tussen de zes en dertien jaar vertonen deze ver_
schijnselen ook wanneer zij spontaan rnopjcs ver tellcn.2c, zcgr Nirouaì van Ma-
rokkaanse he¡komst: 'Ging hij onder de bed kijken, zag hij een aapje in zijn neus
peureren// en Demer: 'Toen zei die: ,,Wat een gladde hoofd,,,. En Leila:,een hele
lange liedjc' en Farid: Cd jij m¡a r cten kJcine eendjel.

SLOTOPMERKINGEN

Jongerentaalvariëteiten blijken onafhankelijk van de etnische herkomst of de
regio van de spreker dezelfde verschijnselen te bevatten. Die verschijnselen z¡n
dus niet hetgevolgvan de invloedvan het Sranan, Turks, Spaans, Berbe¡ of Ma_
rokkaa ns A rabisc h. We zijn daa rom va n men ing da t we in clcze jongcren r, a rië-
teiten te maken hebbcn met taalcontacteffecten waarbij een b"paald" ,r".""r,-
voudiging optrecdt. Het verdwijnen van het in de ìoop der tijjondoorzichtig
geworden onderscheid tussen ve¡schillende grammaticale geslachren kan be-
schouwd wo¡den als een onvermijdeÌijke onrwikkcling die ãlrild door de druk
van de behoudende prestigieuze standaa¡dvariant van het Nede¡lands is afec_
remd. Echte¡ daa¡waar intensief taalcon ract plaa tsvindr, ontstaar et druk op ãat
systeem, waardoor het gaatveranderen.

Dat er in hedendaagse jongerenvariëteiten van het Nederlands inde¡daad
sprake is van vereenvoudiging wordr duidelijk uit her samenvallen van d¿- en
,4et-woorden en de daarmee gepaard gaande vereenvoudiging in de verbuiging.
In de nieuwe situarie is erÞen glashelde¡ onde¡scheid tussen predicarieve aãieã-
rieven zonder uitgang als 'mooi' in ,het boek is zooí, en atdburief ceb¡uikte
adjcct ieven met de uir grngs- e cl: .pa mooir, tafel' cn een mooi¿ bockl.

Het bijzondere is dar de besproken verschijnselen door de spreke¡s zelf niet
opgemerkt worden. Heel anders ligt dar bij hct ,spelen, mer wáorden, zoals dat
in straattâal veel voorkomt. Sprekers van straattaal zijn bewust bezig mer het
maken van nieuwe woordcn: zij eigenenzich woo¡den uit her Nedc¡lands .r, un_
cle¡e talen toe doo¡ze op de een ofandere manier in uitspraak ofbetekenis te vc¡-
ancleren. Deze voor iedereen inside¡ zowel als outsìder - waarneemba¡e en
voor straattaal kenmerkende woorden en uitdrukkingen zullen straattaalsp¡e_
kcrs relarief gemakÌ<elijk kunnen inwisselen voor neutrale standaa¡dva¡ranten
.r ls zij vinden dat de siruatie dat ve¡eis¡: denk hierbij aan contacten mer oucleren,
of [rij hc I zich losmaken van de s t¡aattaalsprekende pcergroup. Maar wat ze zecr
wallschijnlijk niet zullen 've¡liezen' na het vaarwel zeggen van de peergroup
zijn kcnmclken als verecnvoudigde flexie (verbuiging), omdat het hìerb¡ gaat
{ )nl nl ccì- on bcwuste gramlnâ ticale kennis. Over cnkele j aren zullen deze jonge_

ren de hier gesignaleerde veranderingen in het Nederlands'doorgeven' aan hun
kinderen. Maar ook kinde¡en van oude¡s die nog wel het onderscheid tussen
h¿f- en de-woo¡den maken en het oude flexiesysteem Sebruiken, zullen onge-
twijfeld langzaam overgaan naar het nieuwe Nederlands omdat zij op school
beTnvloedworden doorkinderen die dat nieuwe Nede¡lands al spreken

Concluderend mogenwe daarom zeggen dat het niet de spectaculaire lexicale
'buitenkant is, maa¡ iuist de minde¡ zichtba¡e door taalcontactbeÏnvloede gram-
maticale binnenkant van jongerentaal die het Nederlands van toekomstige ge-
ne¡aties zal kleu¡en.'Hii hød de iuiste merk aan. .' ma1 orts nu nog vreemd in
de oren klinken, toch is het onze stellige overtuiSing dat dit Nede¡lands, het
Nederlandsvan de toekomst wordt.

ln deze bijdrage hebben wij dankbaar gebruikgemaakt van data en inzichten uit
de hieronde¡ ve¡melde literatuur.
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LEoNIE coRNIps promoveerde in r994 aan de UvA op eenproefschrift over syn-
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senior-onde¡zoeker bij de afdeling Taalvariatie van het Meertens Instituut
(xN,rw). Haar huidige onderzoek richt zich op de vorming van ¡ecente Neder-
landse etnolecten en jongeren raaJvariërei ren
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VINcENT.{. DI ROOII promoveerde in 1996 aan de UvA op een proefschrift over
Swahiìi-Franse codewisseling in Congo Iex-ZaTre). Hij is als universitai¡ docent
vcrbonden aan de Afdeling Sociologie & Antropologie van de UvA. Zijn hui-
dige onderzoek richt zich op de relatie tussen taal en populaire cultuur én taal-
socialise¡ine.

'*. rìun rr""r winkelcentrum, wolla'

Murks: een nieuw geaal aøn taalaerloedering?

IACOMINE NORTIER

A INLEIDING

Sinds het eindevan dejaren negentig iser een groeiende belangstellingvoor het
taalgebruikvanjonge¡enwaarin allochtone talen en het Nederlands van alloch-
tone NederÌanders een rol spelen. Het betreftvormenvanhet Nederlands waar-
bi1 in de eerste plaats het lexicon, de uitspraak en de intonatie beÏnvloed zijn
Hoe lang dit taaìgebruik al bestaat is niet bekend. Na een aantal krantenbe-
richten vanaf r997 is de eerste echte publicatie over het ve¡schilnsel in Neder-
land pas in 1999 verschenen. Daa¡in wordt voorgesteld het verschijnsel, in na-
volging van dejongeren die het gebruiken,'straattaal' te noemen. Die straattaal
wordtgebruikt door sprekers van zowel Nederlandse als niet-Nede¡landse he¡-
komst.Vaak ookin etnisch gemengde groepen. Overigens is het verschijnseì dat
jongeren elementen uit elkaars talen overnemenbuiten Nederland al langerbe-
Kenq.

2 MURKS: VOORGESCH IEDËNIS

In 1998 ging het onderzoeksprogramma rculT (Talen en Culturen in het
Ut¡echtse Lombok enTransvaal) van start. Dat programma werd gesubsidieerd
doo¡ de Nederlandse Organisatie voorWetenschappelijk Onderzoek (rwo), het
Meertens Instituut, de Gemeente Utrecht en verschillende Nederlandse um-
versiteiten, en hadtot doel devermenging en deveranderingen van talen en cul-
turen in een multi-etnische wij k te bestude¡en.In hetkadervan rcurr ging ik op
zoeknaar scholierenin Utrecht die st¡aattaal gebruiken.Ik stuitte op een Neder-
lands vriendengroepje,jongens uit de middelste klassen van het havo/vwo, van
zo'njaar of veertien, vijftien. Hun ouders waren hoogopgeleid. Ze zaten niet al-
lemaal op dezelfde school, maarze kenden elkaarvan debuurtwaarze woonden
Een vanieze jongens heb ik een lijstje st¡aattaalwoorden voorgelegd waarvan
uit het onde¡zoek van Appel naar voren was gekomen dat ze vrij algemeen be-
kend wa¡en. In het Utrechtse vriendengroepje bleken de woorden echter onbe-
kend te zijn. Het ging om woorden als lo esoe ('weg'),løtoe ('gapje') en dissen
('pesten'), voor het overgrote deelvan Surinaamse oorsprong

Terloops vertelde mijn veertienjarige gesprekspartner me dat ze wel een aparte
manier van praten hadden binnen hun groepje: ze deden het accent en de uit-
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