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Tåâl en identiteiten: de dynâmische âspecten van een urbane jongerenvâriëteit
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Postbus 94264, I 090 GG Amsterdam, Leonie.Cornips@meertens.knaw.nl
B.L.Reizevoort@students.uu.nl

Hoezo straattaal?r

De grote steden iÍì de randstad kennen een grote verscheidenheid aan culturen en talen.
Jongeren in de randstad bijvoorbeeld vlechten heel creatief lexicale elemcntcn uit ande¡e
talen zoals het Sranan in hun Nederlands:

(1) 'Nou die is spang leklcer... ttotrjcr, die van mij is lauw. Díe is gek tl lauw, dot
zeggen ze hier,.je kan ook gewoon zeggen die persoon Ìs grappig...nooooh die kill
is echt leuw clie kill is echt latm je kan ook zeggen, die kíll ís echÍ tof hij is echÍ
grappig. Ol.fe... hoe.je dat eh...'(Brian, zrc later !2)

Met lexicale elementen zoals lattw en /cll/ onderscheiden jongeren zich van het Nederlands
dat een meerderheid spreekt. Door lexicale elementen te gebruiken die niet tot de non.nen
van het dominante Neclerlands behoort, construeren jongeren een eigen altematieve ruimle
waarin zc zich kunnen definiëren en beschrijven in eigen termen in plaats dat anderen,
bijvoorbeeld lcden van de dominante, normatieve meerderheid, dal doen. (Doran
2004:106).

Het Ncderlands in (l) wordt'straattaal'genoemd; de term is geintroduceerd door
de taalkundige Appel. Htj schrtjft (l999: 39): "Zelfhanteer ik, in navolging van de sprekers
van deze varieteit het liefst de ternr straattaal". Appel kwalificeert 'straattaal' als een
register, dat wil zeggen "een typische gcbruiksvarieteit van de taal, die sonmige sprekers
hanteren in bepaalde situaties. Ecn voorbccld van zo'n register is jongerenva¡iëteit of
jeugdtaal. Dit register wordt vooral door jongcren ondcr elkaar gebruikt, en het wordt met
name gekenmerkl door eigen woorden en uitdrukkingen (...). Straattaal is (...) te
beschouwen als een meefialige varianL van jongerenvariëteit" (1999: a0)

De benaming 'straattaal' voor het Nederlands als in (1) is problernatisch. Het zorgt
voor een spanningsveld: enerzijds is deze tetm betekenisvol voor de onderzoeker,
anderzijds is er nauwelijks onderzoek vericht welke betekenissen hct concept straattaal
heelt voor de sprekers. De jongeren zelf hanteren eerder - en vooral aan dc bcginjarcn van
2000 - 'jongerenomgangstaal', 'de taal die jongeren ve¡staan', 'hoe jongeren met elkaar
praten', 'de taaÌ van jongeren onder elkaar' en 'de taal die vrienden spreken en ouders niet
kunnen verstaan' (zie Comips 2004). Vooral tegenwoordig benvloeden de betekenissen die
aan deze term gegeven wordt doo¡ onderzoekers, media, onderwijs en sprekels ervan elkaar
(Cornips en De Roo¡ 2005). Dus, enerzijds is er de classihcalie van straattaal uiL de
litemtuu¡, anderzijds de classificatie vao stmattaal door de sprekers zelf: Tot mì toe is
straattaal als object onduidelijk, namelijk hoe valt sûaattaal taalkundig te omschdjven en
wie zijn zijn sprekers (Cornips en De Rooij 2004)? ln feite is de lenn 'straattaal' door Appel

I Mel heel veel dank aan Jürgen Jaspers en Vincent dc Rooij voor hun commenraal op een
eerdere versie van dit artikel. De auteurs zijn volledig verantwoordclijk voor de inhoud van
dit artikel.
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¡lclcseweerd voor het gebruik van 'vreemde' woorden in het Nederlands (zoals in het
lx)vcnstaande fragmenx).

Het is ook problematisch dat het benoemen van 'iets' tot 'straattaal' tot gevolg heeft
rlrrt het spreken ervan als een kenmerkende ka¡akteristiek van een hele groep sprekers
(,I)gevat kan worden. De naam fungeert op deze wijze als een label waaronder elke
irluïtieve kennis valt van welke eigenschappen het'object' en karaktertrekken van zijn
tlprckers zou kunnen bezitten. Iwine en Gal (2000: 37) noemen dit een proces van
icorìisatie: "a transformation of the sign relationship between linguistic features (and
vflrieties) and the social images with which they are united". Een goed voorbeeld van
iconisatie en stereotype beeldvorming is de int¡oductie van Zijlmans' artikel (2004) over
(lcze vadëteit en haar sprekers in Zøalschrift. Zo vtndt inhaar introductie een transformatie
pltats van talige verschillen naar sociale contrasten: 'stuaattaal' wordt eryaren als een taal
ìttct 'duistere' en 'onverstaanba¡e' woo¡den die 'luidkeels' ten gehore worden gebracht (zie
(.ltxnips 2005). De sprekers ewan zijn haxdhandig en bezorgen anderen een onveilig gevoel
ln openbare ruimtes.

Bovendien lijkt straattaal door een aparte naam een concrete entiteit te v/orden die
codificering nodig heeft, getuige de vele woordenlijsten die we in þopulair-) weten-
schappelüke publicaties en in de media tegenkomen'. Het codificeren veronderstelt een
vaststaarde woordbetekenis, maar deze is contextafhankelijk zoals uit het volgende
liagment uit een interview met een 'stuaattaal'spreker blijkt (zie later $2 Methodologie):

lSetring: Stadsdeelkantoor Oost/Watergraafsmeer, novembe¡ 2004. Interviewer legt Brian
woorden voor uit Appel (1999).
I - [nterviewer,NED / v I 22 / s:rtdentl ; B:Brian/SUPJm//3 3,öuurtvader]

ll )Dctl is ju¡st het moeilijke tan de straattaal de ene keer als je niet weet... dan denk
je tan hee wat doen ze nou... van lusu ß los dan denkje van... qls iemand tegenje
ehhh als iemand tegenje wil zeggen lusu ß eh is weg bij wijze van spreken als
iemqnd zegtjaje veters zijn lwu dan denkje van heefl die persoon geen veters
meer? ... terwijl die veters gewoon los zitten.'

'l'enslotte suggereert de naamgeving dat deze variëteit apart staat van het Nederlands
(Stroud 2004). Immers, in wetenschappelijke publicaties en in de media ontstaat een
discussie wat wel en wat niet tot het Nederlands gerekend kan worden. Hierdoor wordt
'straattaal' geassocieerd met gebrekkig Nederlands of met e€n niet succesvolle twee- of
meefialige verweruing va¡ het Nederlands.

In afikel classihceren we rsffaattaa| als in (1) als een Nederlands sociodialect. Het
is een dialect omdat het in een specifieke regio gesproken wordt, namelijk de sprekers
crvan zijn geboren of opgegroeid in de grote steden in de randstad; het is een sociolect
omdat deze variëteit gebruikt wordt doorjongeren (biologische en sociale categorie).
Niet iedereen is het hier over eens: Appel (1999) en Appel en Schoonen (2005: 85) geven
îan dat: "(...) it (straattaal) is not'normal' or 'common' Dutch, not even in the broad sense of
lhe term, which would include regional and social dialects'. Hun motivatie om staattaal
niet onlosmakelùk van het Nederlands te beschouwen is dat 'most speakers of Dutch have

Appel 1999, Van den Braak 2002, Deinema & de Roy 2005, Nortier 2001,
www.sûaatwoordenboek.nl/, jongeren.blog.nl/onderwijs/2005 /08/26ldrop1e_straaflaal,
www.dropjelyrics.nl'



90

no idea what it means' (2005: 85)". Echler, ook voor oncontroversiêle Nederlandse
dìalecten en sociolecten, zoals bijvoorbeeld het Maastrichts dialect en 'plat' Antwerps,
geldt, dat vele andere Nederlandssprekenden de betekenis van vele woorden in deze
Yariëteiten niet kennen.

Ook staat volgens ons de kwalifice¡ing van deze variëteit als register te¡ discussie.
Generalise¡end l¡kt het zo te zijn dal in het ìnformele domein het gebruik ervan
ongemarkeerd is in de zin dat de keuze voor deze variëteit vanzelfsprekend is. Khalid
bijvoorbeeld reageert verhvijfeld op de vraag waar 'straaltaal' gesproken wordt. Voor hem
(zie $2 Methodologie) is het gebruik van deze variëteit iets dat je a/tfd met vrienden
spreekt:

ISetting: voor de ingang van de Wibauthal, tijdens een rookpauze.
Inl: Interviewer, K: KhaliüMAR/m/18/MAVO/werkloosl

Int.
K
K

Waar spreekje dan strqattqal, op school of...?
(krjkt vragend)
Jq... weeÍ ik nieÍ prec¡es... ge\eoon mel vr¡efidenje weeÍ toch.

Echler, de keuze om specifieke lexicale elementen in te zetten is interactioneel bepaald. ln
elk nieuw gesprek wordt de rolverdeling tussen de gespreksparlners opnieuw gedefinieerd
en athankelijk van de rolverdeling kunnen specifieke lexicale elementen ingezet worden.
De inzel van lexicale elementen is dus een zeer dynamisch proces.

Dit artikel is als volgt opgebou\ryd. In hoofdstuk 2 zetten we de gebruikte
methodologie uiteen, hoofdstuk 3 laat zien welke betekenis de sprekers geven aan deze
variëteit en hoof'dstnk 4 beschrijft welke interacties een bepalende rol spelen in het al dan
niet inzetlen van speciheke lexicale elementen.

2. Methodologie

Om mee¡ inzicht te kijgen in de functies van deze randstedelijke variëteit is gedurende de
maanden november, december (2004) en januari (2005) etnografisch veldwerk ver¡icht
door Birgit Reizevoort. Het doel van het veldwerk was het op zoek gaan naar wat voor de
jongeren zelfhet concept straattaal inhoudt.

2.1 De sprekers

Tijdens het veldwerk zijn drie'buurtvaders'in de leel'tijd 25,2'7 en 33 van Surinaamse
afkomst intensief gevolgd: Jimmy, Wesley en Briad. Brian is de belangrijkste informant
voor de data in dit aÍikel. De drie buurtvade¡s zijn opgegroeid in Amsterdam-Oost en zijn
nu in deze buurt werkzaam bij de Dienst Sport en Recreatie van het Stadsdeel
Ooslwatergraafsmeer, die weer onder de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling valt.
Deze jongens hebben een MBO-diploma in Sport & Bewegen en verzorgen onder tneer
pleindiensten en diverse naschoolse sportlessen, zoals een skateavond, een spelinstuif, een
hiphopworkshop en een voetbaltoernooi. Deze activiteiten worden georganiseerd in het

3 De namen zijn pseudoniemen.

l<ade¡ va¡r criminaliteitspreventie. 's Zomers zijn er minder binnenactiviteiten maar fungeert
het Steve Bikoplein als plek waar de buurtvaders toezicht houden.

De activiteiten vonden plaats rond het Steve Bikoplein, in basisschool De K¡aal
(spelinstuif, hiphoppen) en in de Wibauthal (voetbaltoemooi, skateavond). De Kraal is een
zogenoemde'zwa¡te'basisschool waar ruim 80 procent van de leerlingen van niet-
Nederlandse afkomst iso. De meeste kinderen hebben Marokkaanse of Surinaamse wortels.
De kinderen die aan de activiteiten meededen waren tussen de negen en de twaalfjaar oud
cn zaten allen op De Kraal. Dit is de eerste (ongere) groep sprekers. De tweede (oudere)
groep sprekers was tussen de twaalf en de vijftien. De meeste var hen zaten op het
nabijgelegen Montessori College Oost. De oudste groep bestond uitjongens van vijftien tot
achttien. Een enkeling zat nog op de rniddelba¡e school, de meesten volgden een MBO-
opleiding elders en kwamen nog naar de activiteiten uit nostalgie en een aantal was
werkloos. De activiteiten voor deze twee oudere groepen, zoals het voetbaltoernooi, werden
's avonds in de Wibauthal georganiseerd. Soms zag je kinderen uit de jongere
leeftijdscategorie ook 's avonds in de Wibauthal. Meestal we¡den zij door oudere broers
meegenomen en rvaren slechts toeschouwer bij de activiteiten.

Etnografnche methode en interviews

Tijdens de veldwerkperiode werd materiaal verzameld via paxticiperende observatie. Dit
hield in de praktijk in vooral veel rondhangen met de buurtvaders en de jongeren op het
Steve Bikoplein. Het eerste contact is gelegd tijdens het Rode Loper Festival in september
2004. Dif festival in OoslWatergraafsmeer wordt jaarlÜks gehouden en heeft als primair
doel drempelverlaging met betrekking tot kunst en cultuu. Tijdens dit evenement is een
var de buurtvaders (Brian) benaderd. Via Brian werd toegang verkegen tot de jongeren.
De veldwerker was regelmatig en op vaste momenten aanwezig bij en nam deel a¿r de
âctiviteiten van alle groepen. Uit persoonlijke praktische overwegingen werd vooral
gekozen voor de spelinstuif en de hiphoples voor de jongere groep in De Kraal, en voot de
oudere groep het voetbaltoemooi in de Wibauthal.

Doordat men na verloop van tijd gewend was aan de aanwezigheid van een
onderzoeker, stonden de buurtvaders en ook meeste jongens die werden aangesproken
positief tegenover het stellen van vragen op informele wijze. Een groepje jongens dat zat te
praten, )lverd eerst varì een afstandje geobseweerd en daama met een grapje of een vraag
âangesproken. Vaak bleek dat dejongens zich ook al afvroegen waarom de veldwerker daar
rondhing. Toen hun werd uitgelegd dat ze nog studeerde en geen jongerenvariëteit spmk
maar het wel graag wilde leren, stonden de meeste jongens wel open voor een gesprek. De
houding van naïeve studente - geen verstand van jongerenvariëteit en het niet kunrìen
spreken - werd geaccepteerd met als gevolg dat de jongeren vol enthousiasme vertelden
over onder meer woordbetekenissen en hun motivaties voor het gebruik van
jongerenvariëteit. Deze gesprekken vonden plaats in en rond de Wibauthal. Om de sprekers
niet af te schrikken en het verhaal geloofuaardig te houden, zrjn rn deze gevallen geen
opnames gemaakt maar aantekeningen.

' http://www.geheugenvanoost-nl/article- 100 l.238.html
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2.3 De data

De ve¡zamelde informatie bestaat uit twee typen materiaaì. Op de eerste Plaats opnamen
van gesprekken, in totaal 32.57 minuten. Daamaasl is ruim 45 minuten aan
interviewmateriaal vezameld. Ten tweede de aantekeningen die tijdens de veldwerk-
observaties gemaakt zijn- Elke keer dat iets opvallends werd waargenomen en de ¡ecorder
stond niet aan, werden aantekeningen gemaakt. Dit kon een uitdrukking zijn of een
opvatting ovfl een bepaald onderwetp, maar kon ook behekking hebben op de kledingstijl
en muzieksmaak van de jongeren. Deze aantekeningen zijn later verwerkt in een
veldwerkverslag. Een voorbeeld hiervan is een gesprek met Tarik en Mahmut, twee
achttienjadge jongens van Marokkaanse afkomst, dat plaatsvond voor de ingang van de
Wibauthal. Zij wilden best vragen beantwoorden, maa¡ hadden liever niet dat het werd
opgenomen. Naast deze participerende obseryaties is ook een informeel interview
gehouden met buurtvader Brian. Dit vond plaats op zijn werkplek in het Stadsdeelkantoor
aan de Linaeusstraat en er bestaat een opname van. Dit interview vomt de bron voor dit
a¡tikel

3. Het mârker€n van groepsgrenzen

Aan de buurtvader Brian zijn 'stmattaal'-woorden voorgelegd die verzameld zijn door
Appel (1999) en Comips (200a). De lexicale eigenaardigheden votmen de in het oog
springende spectaculaire buitenkant. De betekenis die B¡ian ¡oekent aan het gebruik van
specifieke lexicale elementen is het c¡eëren van dynamische opposities. Bdan in
Amsterdam-Oost herkent als insider direct welk wootd al dan niet tot sûaattaal 'behoorl'.
Het interyiew is interessant omdat Bdan de term straattaal gebruikt op de wijze waawoor
het voor hem betekenisvol is tetwijl normaliter deze telm gebruikt wordt zoals hij
betekenisvol is voo¡ de onderzoeker (zie inleiding). Brian creëert opposities tussen
'straattaal' en Sudnaams enerzijds en'shaattaal' en Nederlands anderzijds:

Oppos¡fie tussen 'strqqttaal' en Surifiaqms

Brian is de zin in (2) voorgelegd va¡ een Surinaamse spreker in Rotterdam (Comips 2004,
2005):

Yin: ' hoezo hij gaat even naar bakadyari'

Bakadyari komt uit hel Sranan en betekent 'achte11uin'. Brian classificeert dit \Moord
onmiddellijk tot het Surinaams en niet tot'stuaattaal':

B Bakadyari is achtertu¡nja maar dat is... dat ¡s geen straattaal dql ziin gewoon
Surinaamse woordefi d..tt zijn niet puur strqqltctctlwoorden eej ik ga elfe naar
Bakadyari nee dat eh... daÍ eh... dat hoor je bij niemand zeggen dit is gewoon...
dit ís gewoon Sur¡naams dit is gewóón Surinøams dat hee;ft niets te maken meÍ
slraattaal

Oppositie tussen 'str.tq¡taal' en Nederlqnds

Een woord als 'opmerkelijk' hoort uitsluitend thuis in het Nederlands:

B Nee kijk... opm... kijk dit zijn dingen dieje nooit in de slraattaal zou horen d¡t zijn
echt woorden van opmerkelijk en eh... en eh... die zul je nooit van de strqqttaal
horen iemand... (lacht) iemand van de straat zal nooit zeggen opmerkel¡jk nooit!
Ik heb nog nooit gehoord dat iemand zegt van (op gewichtige toon) 'zo! sa... zo
die sma is echt opmerkelijk nog nooit! døl ß gewoon weer een onnatuurlijk
antwoord dat je krijgt dat gewoon niet past in de strdattdal ß te netjes voor
sfraattaal.

Brian verwoordt hiü expliciet zijn perspectief op shaattaal, namelijk dat het geen 'nette'
variëteit is.

Oppositie tussen ouderen en jongeren

In de perceptie van Brian blijven ouderen specifieke lexicale elementen gebruiken hoewel
deze voor ande¡en - de jongeren - duidelijk als gedateerd te herkennen zrjn. Uit de
gesprekken met Brian komt naar voren dat de veranderingen waarvan men zich bewust is,
zich op lexicaal niveau bevinden. Woorden ¡aken uit de mode en worden vervangen door
nieuwe. Op de waagwaf h¡j loopt me te scotten befekent, arÍwoo¡dt B¡ian:

B Dus eh... jq scotten ìs eh... is eh... eigenlijk vernederen of eh... iemqnd lqten stqqn
of eh iemand eh... iemand eh negeren... da's eigenllk scotten.

I Maar dat was oud toch?
B Ja da's oud mqqr het wordt nog wel steeds gebruikt het is eh het is eh maar wel eh

door de wqt oudere eh de wql oudere nlensen mqar eh,.. boeng dqt,,. dat,.,
gebruiken ze wel mqar hel ß meer... nu ß hel echt tantu tqntu lekker tantu lelijk
tqntu erg nqh!
Jullie zeiden gister wel de hele tijd boeng
Jq okee.,,
Ilant op dat slukje h¡er (wijst nqat bu¡ten) hebbenjullie echt wel fien keer boeng
gezegd.
Jø, ja, døl is.,. omdat eh... ik ben weer van een andere generatie de generatie fiq
míj ... díe nu gebruiken dus zeg maar 14, 1 5,16, gebruíken tantu

I
B
I

En:

B
I
B

I
B

Onmín lekker.
Zegje dat?
Ja dat zeggen ze ook noooh die sua ß onmin lekker maar dat ís ook weer een
generat¡e dqarvoor die dat gebruikten
Dat ß oud dan.
Nouja oud niet het wordt wel gebruikt maar eh eh... je zal het meer vinden ¡n de
waÍ oudere eh... eh mensen díe straattaal praten (mogelijk dqchr M. dat B. 'oul'
bedoelde, BR)
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Bovenstaande fragmenten laten zien dat het gebruik van specifieke lexicale elementen
meerdere lagen kent. In de eerste plaats kunnen woorden voo¡ insiders
geconventionaliseerd zijn zoals boeng en onmin. Ten tweede is e¡ behoefte aan herkenba¡e
nieuwe woorden zoals fqntu. Beide lypen woorden zijn voo¡ buitenstaanders opvallend.
Deze woorden hebben de functie om vemieuwend te zijn, om te markeren dat hun 'taal'
anders is en om daarmee anderen uil of in te sluiten

Oppos¡t¡e tussen Surinamers en Antillianen

Een groep van een paar Surinaamse v¡ienden in Rotterdam ziet geen oppositie tussen
Antillianen en Surinamers getuige het onderstaande fragment (Comips 2004):

Int:
l/;

Mef wie zou jij dan zo praten. Met welke bevolkingsgroepen?
Surinamers, Antiliane maakt nieÍ uit behalve Nederlanders

Een dergelijke oppositie wordt wel erva¡en door Brian in Amsterdam-Oost. Dit laat zien
daf het'wij'-'zij' onderscheid per spreker ande¡s uitvalt:

I
B
I
B

Kiko dat is nou weer PqpiamenÍs roor wal... kiko wqt zegje? dat is v,eer va... van
Papiaments maar dat hoorje heel weinig, hoor heelweinig in het eh... in de
straattaal heel we¡nig d.tn moetje echt van de Su... naar de strddftaal... gaan die
de Antillianen hier prqlen qlsje in de Antilliaønse scene bent dan hebje weer
ander soort slraattctctl als je echt... dus... Antilianen onder mekaar die groep zeg
maar als je in de Bijlmer gacrt in de groep Antìllìanen... d¡e strqattaal pralen nou
d... dqar ... zel ie 'l wel vaker in zien.
Ja dus het is ook per... in Amsterdam bijvoorbeeld is het per...
Per groepering.
Ja per groeperíng maar ook per wijk zeg maar?
Jq.je moet rekenen van .tls je ¡n een wijk z¡l wqqr Sur¡namers en Marokkanen zijn
clql je straqÍÍaal zal hebbenwat gecombineerd is vqn Surinamers en Marokkqfien
heb je eentje waar Antillianen en Sur¡nqmers werken, dan ... Antíllianen en
Surinamers gaan bijna niet samen dus echt twee groepen heb je de Antilliaanse
groep die straattaal praat enje heb een Surinøamse groep die straqttqql prqaL
ll/aarom gaan die niet samen?
(høalt diep adem) Dat ¡s iels ... iets van vroeger denk ikja ikweet niet die twee
gaan gewoon niet samen een Antilliaqn moet je niet zeggen dat ¡e Surinqmer ¡s en
een Surinamer moet je n¡el zeggen daf ie Antillíaan is dan heb je ruz¡e.
Ll/at ben jij?
Ik ben Surinamer.

I
B

I
B

4. Jongerenvariëteitisinterâctioneelbepaald

Appel noemt "straattaal (..) een voÍn van taalgebruik uit het informele domein". De notie
informeel domein impliceert datjongeren altijd in zo'n domein, bijvoorbeeld op stuaat, deze
variëteit (kun¡en) gebruiken en dat niet doen wanneer de context formeler is. Brian geeft
inderdaad aan dat een mee¡ formele context zoals een interviewsetting niet hel gebruik van
een j ongerenvariéteit oproept:

Il Met een íemand intery¡ew... gaat afnemen hebbert ze sowieso iets yan ik moet... ik
moet... ik moet,,, dqn zijn ze niet meer hunzelf en dat is een vertekend beeld clat je
kríjgt als je... als je... eh... eh... mensen yan de straat gaaÍ ínÍet-viewen op het
moment dat 2e... dat ze eh... geïntet'víewd worden j a dat gaan ze zich anders
gedragen døn dat wanneer ze eh . . . gewoon normaal praten.

l'och is het al dan niet spreken van een jongerenvariëteit veel gelaagder dan alleen het
slilistisch domein, formeel-informeel, suggereert. In de inleiding hebben we a1 aangegeven
dât het spreken van een jongerenvadëteit een dynamisch proces is. In de perceptie van
Ilrian is convergentie tussen gesprekspadners belangrijk voor de keuze van straattaal:

Il Als je iemand gewoon íets ormaal traagt, in het normaal Nederlands dan gaan
ze ptoberen le antwoorden in het ook notmaø|.,. antwoord proberen te geven
maar als ik je gewoon vraag in de manier... ín de slraattaqlmaníer ja, dan ga je
strctattaal nqqr me terug praten dus dan kríjgje hele andere soort zinsyerbanden
en qndere zinsbouw dus 't hangt et-vanaf als... qls eh... als eh... als zijn moeder
hent roept bl wíjze van spreken, zal hij heel anders antwoorden dan als ziin... een

I
B

yriend vqn hem dezelfde vraag stelt.
En wøar ligt dat dan aan?
Omdat ¡e... omdat die zijn moeder stelt ze op een qndere rnan¡et, dus dan gaqt ie
ook daar naqrtoewillen antwoorden snqpje? Híj gaat dus geen strqqllqal prqten
met z¡jn moeder snqp je? Maar aß een wiend van hem het vraagt geeft ¡e gewoon
eh eh . . . okee als eh eh qls een vriend van hem yraagt eej hoe wøs scoro vøndøøg?
hoe was het op school, ja? Dan zegt ie nooooh scoro wús wei man (smakl) die
smatje b'øs echt (stnakt), die mesi gee me... ggg me... kop lulle jongen Íl+. woa.,,
ik wou... ik woa 'm echt hoeken (slaat met rechtervuist op linkerpalm)

B Nou als zijn uóeder hem vraagt van hoe wqs heÍ op school, gaat ie zeggen vanja,
het ging weL was een beetje yeruelend, en eh, de meester wou... snap je? Døn
gáán ze weer op een hele andere maníer praten dus het hangt gewoo aÍ van wíe
stelt de waag ja? Hoe ga ¡k qntwoorden.

ln elke nieuwe situatie wordt de rolverdeling tussen de gesprekspartners opnieuw
gedefinieerd. Normaliter tolereefi Bdan als buurtvader dat de jongeren tegen hem
specifieke lexicale elementen gebruiken (ongemarkeerd). Echter, in een inte¡actie waarin
hij zijn autoriteit als buurtvader daadwerkelijk moet laat gelden zoals in de sportles
accepteert hij het niet dat de jongeren deze variëteit tegen hem bezigen:

Jqje gaat je automatßch gajeje aanpassen aan de persoon met w¡e je aen het
prqlen benl maqr als je gewoon normaal bent, ik... ik heb ook van die lçinderen die
komen zeggen van eh... ikkom in de klas laatst, bij eenjongetje, en eh... vroeger
zou die zeggen vøn, zou HIJ zeggen van meester, ík ben het yergeten eej meesler
zegt ie tegen me zegt ie van 'me ding is lusu ik weet niet waør het is
0acht)
En zeg ik tegen hem yqn eej ik yerstq zo . . . d¡e ta(ll yersta ik niet prqqt gewoon
normaal tegen me weet je wel? Nou, maar dat kríjgje omdat ze al diejongens al
zo lang kennen gaan ze bijna op de normale manier tegenje praten mqqr omdql
straattaal eigenlijk onbeleefd is ja dan ga ík ze erop aanwijzen, want met
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volwassenen moelen ze qnclers praten maatr omdat zeje zo goed" 'tlzoggg zo
goed met ie omgqqn...
()

B Omtlat je best wel Plat met ze bent dan gaqt ze d1t eh gev)oon aufomdÍisch soms
gewoon eh eh gewoon eh gewoon gewoofi m¡sPrdlen

Tijdens de participerende observaties bh¡kt dat Brian een jongen aanspreekt op zijn gedrag

tijäens een-voetbalwedstrijd (deze jongen maakt telkens grove overtredingen) De jongen

begon verongelijkt uit te leggen dat de legenstande¡ er zelf om vroeg' veelvuldig
geõmikmakeid van jongerenwoorden. Brian was het niel met hem eens, moest zijn
ãuto¡iteit laten gelden en accepteerde het gebruik van .jongerenvariëteit niet Daardoor
mislukte de poging van de jongen otl B¡ian voo¡ zich le winnen scbromelijk Sterker nog,
de inzet van spectaculaire lexicale elementen werkte averechts: Brian werd alÌçen maar
kwader.

In een interaÇtie tussen een buurNader en een jongere waarin de buurtvader de

'excuses' van de jongere accepteeft, kan hel gebruik van jongerenvariëteit wel degelijk een

sussend efl'ect hetben. Dit bhJkt uit het votgende fragment waarin Bobby pocht dat hij het
zusje van Wesley, de buufivader, wel kan kijgen, maar Wesley is het niet met hem eens'

Boúby voert de grap te ver door naar de smaak van Wesley, die sleeds geilriteerder raakt'
Bobby probeert hem te sussen door het gebru:rk van Jdtoe:

[I/ES (butrrnader/SuR]22), BOB (SUR/13)' Locatie: Steve Bikoplein' Amsterdam-Oost l
*BOR: whaamactr hoe oud is ze (het zusje van WES, BR)
*WES: zeventien
*BOB: zeven whqaa
*BOB: lcen ze wel een keertje ktngskomen
*WES: ja? denk ie dat
*WES: ze ís net zo groot qll mii
%ocom; Ilesley is ongeveer I B0 m
xllÛS: ja hoor
*BOB: aaaah ltanker is toth bctet
+BOB; haha
*WES; ja?
*IVES: denk.je dat
*WES: op die lee¡f ze pitje echt geloof me
o/ocom: vel1. : dan slaat ze¡e
*WES: hhhh (i)k maak geen grap
o/ocon; hhhh: zucht
+BOB: ze moet wel veel bukken man anders kom ik er n¡et bij hqha
*14/ES: ja'l denk je døt
+WES: ik denk dat je dat n¡et overleelt jo gen
+BOB. nee?
*WES: (i)k denk daf zeie slooPt
*BOB: rxx
o,4com: lachen samen
*BOB: dqn zet ik dan zet ik nog een liedje van strqqtremires bøngø haha
o¿com: straatxemixes is een cd met Nederlandse rapnummers, banga: hoer

*lltES: ja? DENKJE DAT? [boos, BRJ
*BOB: nee føtoe fatoe (na)tuurlijk niet
yocom: vert.: hier: nee, grapje, grapje (sussend)
*BOB; (na)tuurlijk denk ik dat niel
*IltES: ik de(nk) ik denk niet dat je zo ver komt man
*ll¡ES: ik denk datje al klappen krijgt voordqtje denkt vqn (...)

Dit &agment laat een geslaagde poging tot sussen zien. Bobby jaagt Wesley steeds meer
tegen zich in het hamas. Dit bhjkt uit Wesleys steeds meer geirriteerde reactie - het
herhalen van 'ja? dénkje dat?' tot aan het eind op luide toon Ja? DENK JE DAT?' Bobby
probeert dan de situatie en zijn gezicht te redden door het gebruik van een specifieke
lexicaal element ('îee, fatoe fatoe, (na)tuurlijk niet'). Het gebruik vanþloe is gemarkeerd,
het wordt ingezet om de rolverdeling opnieuw te expliciteren. Wesley voelt dit bl¡kbaar
âan en accepteert dil, gezien zijn iets gekalmeerdere reactie. In deze inte¡actie wordt het
gebnikvat/atoe dus niet als ongepast ofonbeleefd ervaren

De interactionele bepaaldheid van specifieke lexicale elementen, vertoont
opmerkelijke parallellen met het onderzoek van Jaspers (2004). Jaspers beschrijft de inzet
van het Antwerps dialect door Marokkaanse leerlingen in de klas. Volgens zijn onderzoek
wordt "Arìtwerps (wordt) verbonden met assertiviteit en ftsieke daadkacht, maar ook met
oneerbiedigheid tegenover personen met autodteit die normaal gezien in de standaardtaal
worden aangesproken (2004: 158)." Het onderstaande ftagment toont dat de leerling
Nordin het Antwerps inzet in een interactie waa¡in de lera¡es hem terechtwijst dus waarin
de rolverdeling op dat moment as).rnmetrisch hiërarchisch is:

Uit: Jaspers (2004: I 56-157):
[Deelnemers en setring; Nordin (MAN|9/m/met microfoon), Mevr. Mertens (BEL/v/4}+).
Januari 2000. Op het einde van de les Engels roept Mevr Mertens Nordin even qpqrt om
hem nog eens lerecht te w|zen, opnieuw vindt een woordenwisseling plaats.]

Mevr M:
Nordin:
Meyr M:
Nordin;

Mevr M:

wal ik daarstraks gezegd heb [.J da tneen ik wel he
wq?
volgende keer komjij nie na(ar) de les
NEENEE hë meROUW, IK KOM HIER BINNEN [.J ik mag híer nie meer
binnen ofwa?
ík zeg maar gewoon dat ík hef meen en volgende keer benje samen:

Nordin: qllee mevrouw zie
Mevr M; =met de rest ín de klds[.J ja?
Nordin: [tez] [.] 'k zen kik geen klein kind niemeer ze
[Nordin loopt naar buitenJ

llet incidentele gebruik van het Antwerps in een formele inte¡actie in de klas, door Jaspers
stilering genoemd, komt ambigu over; de lading varl een dergelijke uiting is vaak niet direct
duidelijk. Een spreker neemt door middel van een stilering afstand van wat hij zegt. Door
het schertsende ka¡akter ervan kan de spreker zich tijdelijk een andere persoonlijkheid
âanmeten, waardoor hij alles kan zeggen op een minder directe manier (maar daarom niet
rninder gemeend). Jaspers laat zien dat Marokkaanse jongeren Antwerps gebruiken met als
effect dat "de onvermijdelijke autoriteitsuitoefening of asymmetrische evaluatie heel even
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wordt tegengehouden of tegen het licht wo¡dt gehouden" (2004: 150) Jaspers: "Met zijn
protest lijkt Nordin inhoudelijk te willen weerleggen dat hij in aanmerking komt voor wat
hij ziet als patemalistische kitiek. Vormehjk dragen ook de Antwetpse klanken die htj
gebruikt bij tot een zekere compensatie voor de net door hem geleden nederlaag" (2004:
157-158).

5. Conclusie

ln dit ar¡ikel hebben we betoogd dat het apart benoemen van een Nede¡landse variëteit als
'straattaal'problematisch is. Aan de ene kant is er de classificatie van straattaal vanuit de
literatuur zoals in Appel (1999) en Appel en Schoonen (2005). Anderzrjds is er nauwelijks
onderzoek gedaan hoe de classihcatie vanuit de sprekers eruit ziet. Beide perspectieven, dat
wil zeggen de betekenis die de onderzoeker aan de term geeft en de betekenis die de
sprekers zelf aan de term geven, beiîvloeden elkaa¡. Bovendien is het object stmattaal
taalkundig onduidelijk. De claim van Appel en Schoonen (2005) dat sftaattaal niet ¿ot het
Nede¡lands behoort, is problematisch. We hebben betoogd dat'st¡aattaal' een sociodialect
van het Nederlands is. Het is een dialecl omdat het in een specifieke regio gesproken wordt,
namelijk de sprekers ervan zijn geboren ofopgegroeid in de grote steden in de randstad; het
is een sociolect omdat deze vadëteit gebruikt wordt door jongeren (biologische en sociale
categone).

Tevens hebben \,ve op basis van etnograñsch veldwerk - uitvoerige observaties en
interviews met één spreker, namelijk de buurtvade¡ Bdan - laten zien dat het gebruik van
anderstalige lexicale elementen in het Nederlands complex is. ln de eersle plaats speelt de
conventionalìsering van woorden een rol, ten tweede is de behoefte aan nieuwe herkenbare
woorden groot en ten derde is de functie van het gebruik van deze variëteit om te maxkeren
dat deze vemieuwend en anders is. B¡ian construeert vanuit zün perspecLief allerlei voor
hem betekenisvolle opposities tussen 'struattaal' enerzij ds en 'net' Nederlands anderzijds:
bijvoorbeeld tussen Surinamers en Antillianen en jongeren en ouderen. Het belangrijkste is
dat de keuze om specifieke lexicale elementen in te zetten interactioneel bepaald is. In elk
nieuw gesprek wordt de rolverdeling tussen de gesprekspartners opnieuw gedefinieerd en
aftrankelijk van de rolverdeling kunnen specifieke lexicale elemenlen ingezet worden. De
inzet van een specifiek lexicaal element is gemarkeerd warneer de rolverdeling opnìeuw
geëxpliciteerd wordt. Daarmee is het gebruik van specifieke lexicale elementen dus
onderdeel van een zeer d;,namisch proces.
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