
Museum Café Lombok

ln de I.P. Coenstnat nr. 69, op de hoek
van de Kanaa stEat tegenover de vroe-
gere rooms-katholieke lagere schoot,
staat het voormalige winkelpand en filì-
aa van De Gru¡ter, herkenbaar aan de
door de grote rurten zichtbare tegel
tableaus aan de wanden. De Gruyter
ging failliet en is inmìddels uit heel Ne-
derland verdwenen. Het pand her-
bergde vervolgens een schoenenzaa<,
een wijkwinl<elen s nds 1998, naarvoor-
bee/den uit andere steden, en dan me1
name uit Den Haag, een zogenoemd
vo ksbuurtmuseum: een trefpunt voor
wijkbewoners, waarbij in Lombok het
accent wordt gelegd op de wijk en op
het verleden.

Peter Hagenaar werd door de Stlch-
ting Oud Lombok aangesteld als mana-
ger/beheerder. Het museum werd in-
gericht met oude en antieke spulen,
aangedragen door autochtone wijK-
bewoners die, bj een kopje koffìe of
thee met een koekje, mèt hun koffe
mo ens, oliestellen, gramnrofoonplaten,
oude foto's, prenten, een viskar en een
ouderwetse kassa,ookhunverhaal over
'vrrceger' kwrjt konden. De drempelvrees
van allochtone wijkbewoners probeerde
Peter weg te nemen door hen groeps
gewis uit te nodigen bìj speciale gele-
genheden, zoals bijvoorbeeld de jaar-
lijkse ifto,s tijdens de Ramadan.

'" s¿n enwer<i¡g rreL e^ o^de- 'ei.
ding van Jan Bloemkolk ging in het
Volksbuurlmuseum een reminiscentie-
project met autochtone Nededandse
wijkbewoners van start, wederorn (en
uniek in Nededand) met het accent op

de (vroegere) wijk ln het afgelopen jaar
(2000) konden, nadat de nodige bege-
leiders daadoe waren aangetrokken,
ook een Tur*se en een Marokkaanse
remrnrscentiegroep beginnen. De
'ontsluit ngsfase' inmiddels voorbij ver
keren de groepenthans voorjaar200 l

- n de 'vertolk ngsfase': in dnegemengde
formaties wordt, al of niet via een torr<,
geluisterd naarwijkgebonden persoon-
|jke ervaringen van anderen. Het stre-
ven is om in een derde 'verspreidlngs-
fase' vedeJsessies van kleinere, gemeng-
de groepjes in de wijk te organiseren,
rnede om contadren met andere wijr-
bewoners aan te moedigen.

Na een largout ge verbo¡wing is ir
november 2000 hetVolkbuudmuseum
heropend als l"luseum Café Lombok.
Het koffehuis interieur van het voor.
n alige win(elgedeelte heet pladts
gemaal<t voor een trendy Grond Cofé
met expositieruimte. De bezoekers zijn
voomamelijk (hogeropge eide, autocht-
one) Jongeren en oudere jongeren.
Oudere wijkbewoneß komen nog we
langs, maar nauwelijks meer binnen.

Onder de publicatles over Lombo^,
verkrijgbaaraan de ba¡ zijn ertwee die
zonder Peter Hagenaar niet tot stand
zorden zijn gekoren: een ve.jaa-dags-
kalender met (oude) foto's van de wJjk
en een boek rnet uitgebreid toegellchte
(oude) ansichtkaarteï Groeten uit Lom-
bok. Het wijk ¡n de twint¡gste eeuv"
(Zaltbomme 1999).

lYanrr v,lru D¡r
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' Boumans e.a. zoor.
' Cornips Er Jongenburger ry99.

Etnisch Nederlands

LeoNrE ConNrps

Veel allochtone jongerendie in Nederland geboren en getogen zijn,
spreken vloeiend Nederlands. In de Utreclitse wiik Lombok ,, een
vriendengroep gevolgd van acht al.lochrone (Marokkaanse, Turkse
en één Surinaamse) jongens van ongeveer rwintig jaar o:ud.'

. 
D.ze_ vriendengroep is vrij uniek omdat zij onderling hechte

vriendschappen onderhouden en daarvoor het NederlandJ als om-
gangstaal gebruiken. Deze iongens spreken inderdaad vloeiend Ne-
derlands maar toch verschillen zii in hun Nederlands oo minimale
wijze van hun aurochrone leefrijdgenoten. Het verschil lit'- in d.
kleine woordjes. Het maakt nier uit of deze jongeren van huis uit
Marokkaans-Arabisch, Berbers of Turks spreken;, zij laten in meer
of mindere mate op dezelfdewijze kleine woorden v¡eg ofzij gebrui-
ken talige elementen op Beheel eigen wijze. Dit eigen gebruik van
talige elementen is van groot belang in het ontstaan vãn etnische
variëteiten van het Nederlands. Etnische groepen kunnen een eigen
variëteit vân het Nederlands onrwikkelen als zlj langzamerhand op
het_Nederlands overstappen ten koste van de taal áie zij van hun
ouders geleerd hebben zoals het Berbers of her Turks. Zi.j kunnen
hun gesproken variëteit van het Nededands dan als drager van hun
etnische identiteit beschouv¡en. Zij kunnen aan dit eigen gebruikvan
talige elementen herkend v¡orden en zij wìllen ook aanãit gebruik
herkend worden.
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In dit artikel laat ik zien dat deze jongens een etnische variërei¡
van het Nederlands spreken. Bovendien spreken zij ook in meerdere
of mindere mate lJtrechts dialect. Het is interessant dat de jongens
die in meerdere mate een etnische variëteit van het Nederlands spre-
ken, ook in meerdere mate Utrechts spreken.

Etnisch Nederlands: kleine woorden

Cengizr van Turkse herkomst zegt over zijn vrienden:

Nou, de meeste ken ik wel van basisschool.

en hij zegt over zijn opleiding:

Ik begon eerst met assistentopleiding.

Het valt op dat Cengiz geen lidwoord gebruikt vóór de naamwoor-
den basisschool en assistentopleiding. Ook zegt hij ass istentopleid.ing
- áus assistentinhet enkelvoud - in plaats van het corre cfe assistenten-
opleiding. Cengizlaat dus kleine woordjes, als het bepaald .lidwoord
de voor een naamwoord, weg. Misschien doet Cengiz dit wel omdat
je in het Nederlands ook het lidwoord d.e weglaat a\s je geen basis-
school maar school zegt:

Nou, de meeste ken ik v¡el van school.

Maar dit verklaart dan niet waarom Ceneiz in het bovenstaande
voorbeeld ook het lidwoord .vooï opleiding weglaat want dit naam-
woord heeft wel een lidwoord nodig. Een andere verklaring is wel-
licht dat Cengizhet bepaald lidwoord weglaat omdat hijnaastvloeiend
Nederlands ook vloeiend Turks spreekt en het Turks géén bepaald
lidwoord, zoals de oI het, heeft. In het Turks betekent ez 'huis'
zonder bepaald lidwoord het hais.ln het Turks hoe{ je dus geen
bepaald lidwoord te gebruiken. .{lleen wanneer je 'n huis in het
Turks wil zeggen, zet je het woord bir ewóór, dus bir eo betekent'n

r De namen van de informanten zijn om redenen van privacy gewijzigd.

Etniscb Nederland.s ^ o-

buis.+Misschien denkt Cengiz dus dat het Nederlands in dit opzicht
oo het Turks liikt.

Maar bij nader inzien blijkt dat niet zo re z\fl ùanf Cengiz ge-
bruikt v¡el degelijk het bepaald lidwoord de bijna altijd goed. Hij
gebruikt dit bepaald lidwoord in het volgende voorbeeld correct.
F{et naamwoord (MarokÞaanse) jozgezs is meervoudig:

Ik vind het ook een beetje schuld van de Marokkaanse jongens moet
ik zeggen.

Cengiz gebruikt het lidwoord de ook correct bij speciale gevallen,
zoals voorafgaand aan de vorm vanhet adjectiel meeste en jongste in
de overtreffende trap:

Nou, de meeste ken ik wel van basisschool.

en

Ik ben de jongste thuis.

Ook gebruikt Cengiz het b.p""ld lid-oor d d" ,orr""tindien het
naamwoord niet in het meervoud kan voorkomen:

En het is gelijk verpest voor le rest.
Uhh en dan ga je de verzorgingin olzo
Dat gebeurt ook, dat vzordt rechtstreeks uit de Koran gehaald.

Ten slotte gebruik[ Cengiz het lidwoord de conect wanneer het
naamwoord zowel bepaald als onbepaald kan voorkomen. In het
eerstgenoemde geval, zoals in de volgende voorbeelden, veronder-
stelt Cengiz dathet bijde hoorderbekend is omwelkecd en grond,ru et
het gaat. In het laatstgenoemde geval, dus wanneer Cengiz gekozen
zou hebben voor het onbepaald lìdwoord een, is dat niet het geval:

Maar ook echt echt gewoon een nummer uit /e hele co he.
Ongeacht ras, huidskleur, geloof zoals het in de grondwer staat, he.

a Zie Boumans e.¿. 2oor: r 16.
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Al met al is erweinig aanleiding om re veronderstellen datCengiz het
Nederlands op het Turks vindt lijken. Immers, in het Turks gebruik
je nooit een bepaald lidwoord en dat doet Cengiz wel degelijk en op
correctewijze. Soms laat hij het bepaald lidwoord weg òf - en dat is
heel interessant - soms gebruikt Cengiz het lidwoord d,e waar inhet.
Nederlands het bepaald lidwoord bet, afhankelijk van het grammâ-
ticaal geslacht van het zelfstandig naamwoord, vereist is. Cengrz
maakt een onde¡scheid tussen d¿- en å¿¿-v¡oorden maar hij gebruikt
veel woorden die in het Nederlands onder het-woorden vállen. als
de-woorden. Zo zegt Cengiz:

Aan de uitgaansleven in Utrecht?
Dan is eh zitten n'e rn de Iaatste ¡aar.

Cengiz is niet de enige die dit doet. Ook de andere jongens gebruiken
d,e in plaats van åe¿. Hieruit blijkr dat dit verschijnsel niets met het
Turks van Cengiz te maken heeft aangezien de andere jongens nier
Turks maar Berbers en,/of Marokkaans Arabisch spreken. Zo zegt
Abdelkhalek [Marokkaans, spreekt Berbers]:

\fe vinden wij toch aIújð, da' s altljð, de d.e s erieuze type, da's altijd le
meest sefieuze tyPe.

En Anouar [Marokkaans]:

Maar;a wii noemen hem ook eh zeg maar de man met /e boek,

en Jit [Surinaams] doet het ook; hij gebruikt de aanwijzende voor-
naamwoorden /le en d,eze die aande-woorden voorafgaan in plaats
vanhet correcte dat en dìt dieby ået-v¡oorden horen:

En toen zeiden ze w e zrln rnet zljn drieën maar.we moeten dic optre-
oen ooen.

en

fa, deze geðeelrc hoe{t dus eigenlijk niet in her boek.

Etnisch Ned,erlands

De andere jongens geven dus ook de voorkeur aan het bepaald lid-
woord d.e in plaats \aî het.Devoorkeur voor /e in plaats van bet is
niet zo verwonderlijk als we weten dat in het Nederlands slechts één
op de vier zelfstandige naamwoorden een åe¿-woord is en dat naam-
woorden in het meer-voud alleen met het lidwoord de (of met géén
lidwoord) gecombineerd worden., Bovendien gebruiken zij de in
p1ââß vân het onbepaalde lidwoord een. Zo zegt Noureddine [Ma-
rokkaans, spreekt Arabisch]:

Ja, dat is toch 1e beetje volwassenheid.

Ook gebruiken zij d.e op plaatsenwaar geenlidÌ¡oord nodig is. Orhan
[Turks] zegt:

Eh nee, ze heeft eh navo hier gestudeerd de Atheneum.

Al met al vertonen deze jongens een tendens om het gebruik van de
uit te breiden naar gevallen waarin in het Nederlands het oÍ geen
lidwoord gebruikt wordt. \7e zien zelfs aanwljzingen dat de ge-
bruikt wordt op plaamen waar een onbepaald lidwoord zou moeten
staan. Etnisch Nederlands wordt gekenmerkt door een over-
generalisatie van de.

Het grammaticaal geslacht van het naamwoord is in het Nederlands
niet alleen te zien aar. het bepaald lidwoord d'e oÍ het maar onder
andere ook aan het adjectief. Opvallend is dat Aziz [Marokkaan] een
uitgangs-e achter het adjectief M4.rokkaans plakt. Aziz zegthetvol-
gende over zijn toekomst:

Als ik ooit met een Maroþhaanse meisie ga trouwen.

Anouar [Marokkaans] doet dât ookblj Þlein en,Lerþeerd':

maat een þleine nerþeerd.e ding doen, dan ben ik meteen

¡ Zte Extra t978.
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Net aìs Jit [Surinaams] blj goed:

Ik hoop dan zelf dat ik mijn doel heb bereikt, dus een eigen zaak en
een goele diploma.

Ook deze toevoeging van het kleine element -¿ laat zien dat de ¡on-
gens bet- als le-woorden behandelen. Immers, in het Nederlands
krijgt een adjectief een -e opgeplakt, tenzij het naamwoord een en-
kelvoudig, onbepaald het-woord is'.

Etnisch Nederlands 29r

Er zrln er een paarhoor alleen ik vergeet ze ookmeestal hoor. [Orhan,
Turksl
Dat er een adviseur bij hun langs kan komen. [it, Surinaams]

Ookplaatsen zij in áe er-zìn -geheel correct- geen bepaald lidwoord
vóór een meervoudig naamwoord: ,ll

lØant er zijn echt waar, er zijn genoeg buurthuizen. [Aziz, Marot<-
kaans]
Zljn er áanbepaalde redenen. [Cengiz, Turks]
Tuudijk zijn ervrienden langsgekomen en weerweggegâan. [Orhan,
Turksl
Maar er zitten ook Turken en dinges er tussen. [it, Surinaams]

Slechm één keer gebruikt Aziz een er-zii in combinatie met een
bepaald naamwo ord, namelljk d,ie zt)drte Tnagie; iefs Í/at niet geoor-
loofd is: )

Zo Cengiz, is er die zwarte magie thuis? fAziz, Marokkaans]

Werkwoordsvolgorde

Naast het aiwijkend lidwoord en adjectief gebruik kan ook de volg-
orde in de zin anders zijn dn in het Nederlands van autochtone
leeftijdgenoten. Zo zet Anotsar de persoonsvorm heb op de derde
plaats in de hoofdzin, in plaats van op de tweedel

Daaromiþ heb datprobleem niet want ik weet niet wat het probleem

Anouar doet dit slechts één keer en ik kom dit verschijnsel bij de
andere jongens niet tegen. IJitveel onderzoek blijkt dat moedertaal-
sprekers van het Frans en het Engels die Nederiands spreken ook
vaak dit soort zinnen zeggen.T Ditverschijnsel kan dus thuishoren rn
het Nededands van tweetalige sprekers, maar het komt in het Ne-

z Zie Appel & Muysken 1987.

b et-woorð,
groot/grote: een groot huis

(ceû€rote+üis)
goed/goede: een goeøl huis

/æñê;.-L..;.\

de-woord
een grote tafel
(eürgroûrtâ#)
een goed.e tafel
(eû€o€däH)

Uit de overgeneralisatie van de -e-uitgang blijkt het Nederlands van
de jongens een etnische variëteit te zijn. Ze spreken vloeiend Neder-
lands, maar zij doen dat anders dan hun autochrone leeftijdgenoten.

Naamwoorden met een (on)bepaald lidwoord(en) spelen ook een
belangrijke rol bi j zogenaamde' er-zinnen'.6 In er-zinnen mogen wel
onbepaalde naamw ooràen zoals gg2 kleine koning voorkomen: 'Er
wâs eens een kleine koning ...' maar geen bepaalde naamwoorden
zoals 'Er was eens de Þleìne koning... (fout).'Ve weten uit taalverwer-
vingsliteratuur 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
tussenbepaalde en onbepaalde naamwoorden in er-zinnen probleem-
loos toepassen. Dus hoewel ze soms het verschil tussen het/de (be-
paald) eneen (onbepaald) neutraliseren, doen zij dat niet als de gram-
matica van ð,e er-zin dat eist:

Nee, nog niet, maar er zal een tijd. komen. [Cengiz, Turks]
Of er een rhh zaaltje is waar wij zondags kunnen trainen. [Osman,
Turksl

6 ZreMtrysken ry99.
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derlands yan deze jongens te weinig voor om het tot het Etnisch
Nederlands van deze vriendengroep te rekenen.

Hoe meerde jongens gemotiveerd zijn om het Nederlands vloeiend
te spreken enlof hoe positie.ter zrl ten opzichte van het Nederlands
staan, hoe groter de kans dat deze jongens het Nederlands gaan spre-
ken zoals hun autochtone leeftijdgenoten dit doen. Vanuit deze in-
valshoek kan het gebruik van a{wìjkende ralige karakteristieken wij-
zen op mindere motivatie enlof een negatievere houdingten opzichte
van het Nederlands, waardoor een permanente blokkade in het
ver-werwingsproces kan ontstaan. Echter, de vriendengroep kan deze
taalkenmerken ook (onbewust) inzetten om voor zichzelf een specr
fieke sociale idendteit te markeren in een dvnamische. multiculturele
setting, veroorzaakt door migratie en minderheidsv ormíng. Zrj wll-
len aan hun eigen gebruik van talige elementen als etnische groep
herkend worden en zij kunnen daaraan ook herkend worden door
andere sprekers van het Nede ands. Deze talige karakteristieken
van een etnische minderheidsgroep kunnen op hun beurt weer een
talige veranderingin gang zetten die het Nederlands enlo{het Utrechts
dialectvan de hele halgemeenschap en dus ookvan de sprekers uit de
sociologisch dominante meerderheidsgroep belnvloeden.s

Uitdrukkingen

Naast het eigen gebruik van kleine woorden en elementen, gebruikt
de vriendengroep ook veel vaststaande uitdrukkingen of gezegden
net even anders dan autochtone leeftijdgenoten. Vaststaande uit-
drukkingen worden pas laat in het verwervingsproces geleerd. Dat
komt omdat de figuurlijke betekenis apart geleerd moet worden als
een op zichzelf staande combinatie. De betekenis ervan is niet een
resultaat van het toepassen van grammâticaregels. De Engelse uir-
drukking lt's raining cats and /ogs betekent niet letterlijk dat er
katten en honden uit de lucht vallen, maar dat het heel erg hard
regent. Het Nederlands van devriendengroep bevatvele uitdrukkin-
gen die net even van het Nederlands afwijken. Zo zegt Cengíz de
þam in olaats van één þam:

3 Zie Hor-vath r98¡.
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Bijna allemaal, ik scheer ze niet allemaal over d'e kam.

en:

Toenben ik op d,e løagste traP begonnez op de assistentopìeiding.

in plaats van'toen ben ik op de onderste tree begonnen'.
Jit [Surinaams] zegt:

Ik zou haar denk ik ook niet meer zo recht in baar pezicbt þønnen
aankijken.

in plaats van 'ik kijk haar recht in het gezicht' of ik kijk haar recht
aan' .

Abdelkhalek[Marokkaans] heeft het over een dom e¡ niet over
een lui oog:

In het ziekenhuis gelegen voor mijn eh domtne oog.

En Aziz fMarokk aans] dzaaøh ueg in plaats van 'afdwalen' of 'weg-
domme.len','wegzakken' of 'wegdoezelen':

Iþ duløøl steeds weg, omdat ik nog slaap heb.

De spreker kan dus een ander voor4etsel gebruiken, zoals @eg voor
afldwalen), of een ander v¡erkwoord zoals (weg)dualenvoor (weg)-
domme len, (w eg) do e z e le n oI (w eg) z ahÞ en, eer' v o orzetsel invoegen
zoals aan(kijken), een ander adjectief geþruiken zo als domvoor løi,
of net een andere combinatie van woorden gebruiken, zoals laagste
tra.? iî plá,ats Yan onderste tree.

Ook maken zij gebruik van 'nieuv¡e' uitdrukkingen' De uiting
van Anouar [Marokkaans] lijkt op het eerste gezicht op de Neder-
landse uitdrukking 'iets niet door de keel kunnen krijgen':

Je møg nihs d,oor je þeel hebben.

Maar,\nouar bedoelt dat je niets mâg eten didens de ramadan.Deze
betekenis is voor de jongens van de vriendengroep helder terwijl het
de autochtone sprekers die niets van de ramadan afweten of niet
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bekend zijn met uitdrukkingen in hetEtnisch Nederlands, voor raad-
sels s telt.

Jongerentaal

Het Nederlands van de allochtone jongens komt overeen met hun
autochtone leeftijdgenoten in het gebruik van jongerentaalwoorden.
Allochtone en autochtone jongeren tussen de veertien en zeventien
jaar oud ontwikkelen en spreken een eigen register w aarmee ze zich
met de eigen leeftijdgroep of generatie identificeren.r

Na hun zeventiende verdwijnen langzamerhand de kenmerken
van jongerentaal, hoewel bepaalde woorden en uitdrukkingen be-
klijven enzo een generatiekenmerk worden. Voorjongerenis groeps-
taal een uiting van hun eigen leefwereld. De identificatie met de
leeftijdsgroep is een essentieel onderdeel van het groepsvormings-
proces. Het gaat omhetwij-gevoel, het idee ergens bij te horen en je
te onderscheiden van andere groepen in de samenleving, zoals de
volwassenen. Het begrip jongerentaal is een verzamelnaam, want
niet elke groep jongeren spreekt natuurlijk hetzelfde. De verschei-
denheid heeft te maken met de sociâle situatie, zoals de etnische
samenstelling van de groep, en/of de woonplaats van de jongeren: in
Amsterdam ziet iongerentâal er anders uit dan in Heerlen. In het
laatste geval zal het dialect of het regionale Nededands een roi spe-
len. Jongerentaal is te herkennen aan specifieke woorden en uitdruk-
kingen. Een aantal woorden en uitdrukkingen is in alle 'jongeren-
talen'in heel Nederland gangbaar, zoals het voorvoegsel super-'heel
erg'. Cengiz gebruikt het voorvoegsel super- vele malen in zijn ge-
spreklren met zljn vrienden Aziz en Osman terwijl hij swper- niet
gebruikt in het.interview met de hem onbekende oudere interviewer
van oe unlversltert.

Cengiz tegen Aziz:
"dat Utrecht een uhh een v'ereldstad zou worden. echt saÐer-
bekend"

r Zie HoppenbrouweÍs r99r.
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Cengiz tegen Osman:
" sap ergezellig"

Aziz en Osman horen duidelijk bij de groep van Hæab (wij-groep)
. en de onbekende interviewer maakt daar geen deelvanút (zij-groep).
In dit geval vertonen de gespreklen vaî Cer'giz in verschillende
settings, namelijk die met zijn vrienden en die met de interviewer,
s tilistische variatie.

In de Nederlandse jongerentaal in een muldcuhurele setting ho-
ren ookArabische enTurkse woorden thuis." De autochtone jonge-
ren die in het rculr-project bestudeerd zijn, nemen bewust elemen-
ten over van andere hlen die in de wijk gesproken worden. Isa van
Nederlandse herkomst neemt bewr.rst hetArabische e nTtrkse uoelk
over dat iþ zøeer je betekenti'

Ik bedoel als ik iets moet zv¡eren - ik zweer nooit, ik zeg nooìt
van: ik zv¡eer - ik zeg altijd zo van uoella, serieus ja, rtoellø
uoellø, echt waar weet ie Ì/el. [Isa, Nederlands]

Jongeren willen met het bewust gebruiken van specifieke woorden
twee doelen bereiken. Ten eerste bestemoelen ze zichzelf ermee ¡or
lid van de eigen, leeftijdsgebonden groep. De uitdrukkingen en crea-
ties wordenin de eigen groep positief gewaardeerd. Tentv¡eede druk-
ken zij er negatieve attitudes mee uit tegenover individuen of groe-
pen die niet tot de eigen groep behoren.

Het Nederlands van de jongens uit de vriendengroep is zoals ik
heb .laten zien een etnische variêteit van het Nederlands die leeftiids-
gebonden is in het gebruik van .iongerenhalv¡oorden. Dit Etnisch
Nederlands kent ook heel veel talige elementen die lokaal gekleurd
zijn, namelijk elementen die tot het westelijk substandaard Neder-
lands of tot het Utrechts dialect behoren.

Zie Nortier zoor en hoofdstuk 14 (Nortier).
Zie Cornips zooo,
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Hoe Utrechts is het Etnisch Nederlands van de multiculturele
vriendengroep?

Het Etnìsch Nederlands van de vriendengroep vertoont kenmerken
van het gesproken westelijk of Randstedelijk substandaard Neder-
lands. Je zou kunnen zeggen d,at zij ìn meer of mindere mate eerì
IJtrechtse variant van het Randstedelijk substandaard spreken. rVat
valt er ìn Utrecht te beluisteren?'.
_ IJtrechtenaren vervangen het meervoudig onderwerp zìj door
ban. Zo kunnen ze zeggen:

\Xlat høn ð,eeje, moste bun wete.

In het Utrechts gebrulk je ze eige voor zelf of zich(zetfl:
Dathe'k me eige noait kenne begrijpe.

en zeg jehlj/z|j heb/het voor hy/zi1 heeft:
Hq het (heb) ze eige 6ezeerð. er toe (heb) het,ie't in ze rug gekrege.

Het werkv¡oord kwnnen ('ìn staat zijn tot') heeft eigen vormen:
Da hen'k me eige nog goed herindere.

En het werkwoord þennen ('bekend zijn met') heeft eigen vormen:
OI Ìeunne de here elkaar al?

Al de bovenstaande dialecrkenmerken behoren tot het Utrechts dia-
lect, hoewel deze kenmerken niet tot het Utrechts beperkt zyn; ze
zijn te beluisteren in het hele wesren van Nederland. De allochrone
jongens gebruiken al deze dialectvormen. Anouar [Marokkaans]
vertelt hoe anderen uitgaan:

Maar høn gaan echt met elkaar uit en eh doen dingen samen, een
groep Nederlanders en een groep Marokkanen.

li¡ lSrrrin¡.¡rnsl z"ot.

Iemand hoeft nietvoor mijnpart, nou, iedereen leeftvoor zijn eigen,

" Zie Mar[ens van Vliet 2ooo.
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Noureddine [Marokkaans] zegt 'hij heb' in: 'ja hij heb dìt of dar
gedaan'. Jit gebruikt de Utrechtse vorm van het werkwoorà k nnen
('in staat zijn tot') in:

. Ik,åeæ nu niet eh bijvoorbeeld naar buiten gaan envrienden zoeken.

terwijl Anouar de lJtrechtse vorm van het wer[woord kennen ('be-
kend zijn met') gebruikt:

Maar.ja dan moet je een vaste klant zljn, ð.at ze jou kønnen.

Het is niet zo dat de Turkse jongens meer lJtrechm spreken dan de
Marokkaanse jongens of omgekeerd. De volgende figuur laat zien
dat het Etnisch Nederlands van de jongeren in mindere of meerdere
mate IJtrechtse diaiectkenmerken bevat. De index in figuur r is een
hele grove methode om te bepalen wie van de vriendengroep de
meeste lJtrechtse dialectkenmerken heeft. Voor elke individuele spre-
ker is een r genoteerd indien een specifieke dialecwariant één of
meerdere keren wordt gebruikt en een o indien die variant nooit
wordt geproduceerd:'r

'r De autochtone jonge vrouwen Lea en Isa gebruiken geen enkel Ut¡echts
dialectkenme¡k. Ze scoren in Figuur r bi¡' alle kenme¡ken een o.
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Figulr r: Utrecbtse oorTnen in bet Etniscb Nederlands. o=nooit Utrecbtse
ztorrn, r =IJtrecbtse oorm uordt één of meerdere Þeren gezegd..

IM]--Marolehaans, [T] = Tørks en [S]= Swrinaams

þenne þønne
(in staat (bekend

tot) met) btl heb han elgen totaal

Anouar
Cengiz
Jir
Orhan
Osman
Aziz
Abdelkhalek
Noureddine

Totaal 2t

lØe zien dat veel jongens de lJtrechtse vormen van de werks¡oorden
h.enne ('in sr.aat tot') en Þwnne ('bekend met') gebruiken (respectie-
velijk 6 en 5 van de 8 jongens). De Utrechtse v ormen bij/zìj heb, hwn
als onderwerp en eigen voor (zich)zelf worden minder gezegd.

Er lijkt een tendens te zijn dat Anouar en Cengiz die het meest
Etnisch Nederlands spreken, zoals ik dat hierboven besproken heb,
ook de meeste v/esteliike substandaardverschijnselen of Utrechtse
kenmerken hebben, namelijk 4 van de ¡ dialecúenmerken. De .;on-
gens die het minst Etnisch Nederlands spreken, zoals Abdeikhalek
en Noureddine, gebruiken ook het minst de IJtrechtse vormen, na-
melijk slechts z van de ¡. De jongeren spreken het meest dialect
indien zij de werkwoorden kenne ('tn staat zljn tot') en Þwnne ('be-
kend zijn met') gebruiken. Om meer inzicht te krijgen hoe zij de
'werkwoordsvormen gebruiken, wordt eerst het werkwoordsrijtje
van hønne besproken en later van þenne.
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'Werþwoord.räties oan kennen r.,s. ktnne
De werkwooidri jrjestanhennen enþanne'bekend zijn met' wijken
sterk van elkaar af. In het algemeen is er waarschijnlijk geen sprake
van twee systematisch te onderscheiden Nederlandse en lJtrechtse
'werkwoordsvormen zoals het Utrechts woordenboek het presen-
teert, maar gebruiken sprekers in Utrecht beide vormen door elkaar:

Nederlands
Ieenneti

Utrechts dialect
þunnetMlrrrro4

tTlorrro4
tslrrorr4
fflrrootJ
rllr-rorl
tM]roooor
lM]orooor
lM]ooroor

enk. ik
in
hij

mv. wij
lullie
zt)

t.t. v,t.
þen þende
leent - ken jrj leend.e
þent kende

t.t. v.¡,
þan þon
þøn / leen kon
þan / þen kon

ik
in
hi;

wii
jullie
zij

þennen
þennen
þennen

leend.en
þend.en
hend.en

þwnne
þunne
þønne

þoncle
þonde
honde

Noureddine [M].en Abdelkhalek [M] gebruiken als enige uitsluitend
Nederlandse en dus seen lJtrechtse varianten vân het v/erkwoord
þennen.Daarenfegen komen jongens die uitsluitend lJtrechtse vor-
men vân het v¡erkwoord gebruiken niet voor en dat geldt waar-
schijnlijk voor alle inwoners van lJtrecht. Alle overige iongeren ge-
bruiken zowelUtrechße âls Nederlandse vormen. Zij onderscheiden
zich in dit gebruik niet naar herkomst. Jit [Surinaams] is zich van de
variatie tussen het Nederlands en het Utrechts bewust, maar weet
niet goed welke variant te kiezen:

\Øant die mensen, d le wij Þonden, eh (patze) Þennen (gelach) (pauze)
die wrj kennen, díe konden wij van school.

'Werþwoord.räti es r)an klinîeî'D s. kenne
Ook de werÉwoordrijtjes van þ.unnen 'in staat ztjn rot' en þenne
verschillen van elkaar.
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\Øeer gebruiken Noureddine en Abdelkhalek uirsluitend Nederlandse
vormen. En weer is er niemand die uitsluitend het l]trechtse
werkwoordsrijtje zegr. Aziz, Anolrar, Cengiz en Orhan - van zowel
Marokkaanse als Turkse herkomst - gebr-uiken de lJtrechße vorm
uitsluitend bij de tweede persoon enkelvoud dus,7el7 ij hen oÍ Þen je/
Jry:

Ie þen rlret zeggen ol le,je hen niet zeggen of je, ja, jullie lopen hier
nog twintig jaar achter. [Aziz, Marokkaans]

en:

Je Èen ook roddelen over iemand. [Anouar, Marokkaans]

en:

NØant daar gebeuren huh, ð,aar Þen je wel zien q'elke meisjes goed
zi.jn om mee te trouwen en v¿elke niet. [Cengiz, Turks]

en:

Als je getrouwd bent of als je een vriendinhetx, hen jejewel behee¡-
sen. [Orhan, Turks]

De tweede persoon enkelvoudTe is in de bovenstaande zinnen, gecn
persoon die men echt kân aânwi1zen, maar het voornaamwoord re-
fereert aan een algemeen niet nader gespecificeerde persoon zoâls
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'men'. N^a* de jongens in de vriendengroep zijn er ook gesprekken
tussen twee âutochtone vrouwen van de zelfde lee{tijd opgenomen.
Zij gebruiken geen enkele keer een lJtrechtse vorm van het werk-
woord þr4nnen zodat er geen vergelijking mogelijk is.

Tot slot

De jongens van devriendengroep sprekenvloeiend Nederlands maar
toch verschillen zij in hun Nederlands op minimale wijze van hun
autochtone leeftijdgenoten. Het verschil zit 'm in de kleine woord-
jes. Het maakt niet uit of deze jongeren van huis uit Marokkaans-
Arabisch, Berbers of Turks spreken; zij gebruiken kleine talige ele-
menten op geheel eigen wijze. Het is waarschijnlijk dat de iongens
hun gesproken variëteit van het Nederlands als drager van hun etni-
sche identiteit beschouwen. Zts krnnen aan dit eigen gebruik van
talige elementen herkend worden en zij wìllen ook aan dit gebruik
herkend worden.

Het Etnisch Nederlands van de jongens, overwegend van Turkse
of Marokkaanse herkomst, is voor een deel een variant van het ge-
sproken westelijk of Randstedelijk substandaard Nederlands. De
tendens is aanwezig dat jongens die relatiefveel Etnisch Nederlands
spreken, ook veel Utrechts spreken terwijl jongens die nauwelijks
Emisch Nederlands spreken ook geen lJtrechtse dialectkenmerken
geDfulKen.

Leonie Cornips

Nederlands
þunnen

Utrechts dialect
þenne

enk. ik
jij
hij

mv. wr]
jullie
zlj

t.t,
þøn
þan - þant
þan

þønnen
hunnen
þunnen

þonden
þonden
leonden

hon
þon
kon

t.I.
þen
hen
þen

kon
leon
leon

ik
)r)
hij

wij
jullie
,il

ì.

l...

ìi
ì i:r:

ì'¡..:

ìì
l'::ì''

iìll
s1
ì:.
i:
i.
ì,ì
rlì
{,,l:'
lr
l.i'Ë'

t',Ìr
i
i

I

henne leonne
þ.enne leonne
þennen þonne


