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I I eidixgl

De steden in de Randstad k€nnen een glote verscheidenheid aafl cultufen en talerì. ln
deze multiculturele en meeftalige context vlechteû jongeren op creatieve wijze lexicale
elemerìteû uit andere tâlen zoâls het Sraûan in hun Nededands:

[Ittetiew 1: Stddrdeelkautlal, Oost/IVatergraaJsneer 05/ 11/04/ þùeniewer (I) (Btytt
Rà<eùozrt) i,tÍetuiev,,t Brìan (B) (ùøøñt'ader/ SUß./ 33jrl; {e kter !3 ex legeula it Aþþexdixl2
B Noudieis ¡?a glekke1... nou ja, die van mij ts kp.Dte ts geko[ latu, d^t zeæer\ ze

hier, je kan ook gewoon zeggen die persoon is grâppig (.) ¡ooooh dte þi// ts echt la¡y
dte kill is ecít law ie køn ook zeggen, die kill is echt tot hij is echt grappig

Met lcxicale elementen zoals law ('tol, 'te gek) en kì// ('jongeo', 'man', 'keteÌ) onder-
scheiden jongeren zich van het Nededâûds dât eeo meerderheid spreekt. Het gebruik
van specifieke lexicale elementen kent mee¡de¡e lagen. In de eerste plaats kunnen
woordeû voof insiders geconventionaliseetd zijn zo ls spattg ('spannend', 'lekker) en
/ø2. Ten tweede bliikt er een duidelijke behoefte aan hetkenbare nieuwe v/oorden. Deze
voortdurende lexicale vernieuwing zorgt ervoof dat sprekers die geen of onvoldoende
kennis verwerven van nieuwe woorden gemakkelijk herkenbaar zijn en buitengesloten
kunnen wo¡den. Door lexicale elementen te gebruiken die niet tot het dominante
Nedetlands3 beho¡en, constr-ueren jongeren een-ergen 

^lternatieve 
ruimte waadn ze zich

kuo¡en definiëren en beschrijven in eiçn termen in plaats van dat anderen, bijvoor-
beeld leden van de dominante, normatieve meerderheid, dat doen (Doran, 2004, 106).

Het lexicaal gemengde Nededands dat met name jongeren in de randstad spteken
staat in de sociolinguistische Jiteratuut, in navolging van -Appel (1999, 39), bekend als
'srraatlalf'. In he¡ eerste deel van dit artikel besprekeo we welke consequenties het pro-
ces van nâamgevúg in wetenschappelijke pubJicaties en populaire media heeft voor

' Met heel veel dmk âai lürgen Jâspeîs voor zijn commentaar op een eerdere versie van dit a¡tikel. De
auteurs zijn vol€dig veffitwoordeli¡k voor de inÀoud van dlt drikel.
2 R;1n ic êêñ ñ.-,,¡^-i--
I Onder 'dominant Nederlmds' verstaan we hier het Nederl¿nds zoaìs dat vordt gcteerd en gebruikt in
scholeo en andere institutionele settinss.
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lìicrìscn 'in hct vcld': jongeren die zelf'straattaal' spfeLen en zij clie in contact komen
rnct clczc sprekers. !(/e tìchten daarbij onze aandacht op de icleeën over'straataal,zo¿ls
dìe door jongerenwerkets zoals Brian in her ftagmeot hierboven geuit worden eo zoals
dcze r ¿n rnvloed zijn op het gcbnrìk v¡n 'srralrra¿J' in rnrerac¡ies russen deze jc-,ngeren-
werkers en strâattaâlsptekende jongeren. We kiezen er dus riet voor om,s¡¡aattaal,
vânì:rit een taalkundig perspectief te beschrìjven en zullen daarom rúer ptoberen vast te
stellen welke leúcale, Éonologische en morfo-syntactische eigenschâpper ,straattaal,
heeft (maar zie Cornips & De Rooij, 2003; Cornips, 2004).

In plaars daarvan zulien we in di¡ a¡tikel ronen hoe in verschillende contexten wisse
lencle kenme¡ken en sociale be¡ekenissen aan 'straattââl' wotden toesekend. ,StreâftaâÌ,
wordt vergeÌeken met andere talige codes vooral gezien âls .$;Ê of,oobeleefd,.
Deze karakterisering kan echter vercchjllende sociâle evaluâdes kdjgen afhankeìijk van
hoe 'strââttaâl'$/o!dt ingezer in specifieke inreracties. Juist door die contextatlankeJijke
waarclering en betekenistoekenning is het gebrúk van 'straâthâI, uitstekend geschikt om
zeet uiteenlopende socìale 'boodschappen' âf re gever. Her gebruik var ,straathal,
onder jonge¡en kan solidatiteir en groepsbehoren uitdrukkeo, kortom de socìâle cohesre
tussen straaftââlsprekers ooderling benadtukkeo. De ongemarkeerdheid (zie Myers-
Scotton, 1993) van dit gebruìk komr rot uiting in de enigszins vetwijfelde leacrie van
Khalid (zie \3):

[Setting: uoor de ìngang øn de Wibaüba/, hjdenr eû] rookpatTy. I: Intemìeuer, K:
Kha/i/// W4R/ n/ l8 /MÀl Olu erklaa¡/ leldw.tkû0/i¡i,s 2004/200,
I Waat spreek je dan straattaal, op school oi..?
K þjkt vragendl
K Ja (.) weet ik niet precies (.) gewoon mer v¡ienden je weet toch

Daatnaast, en zelfs tegelijkertijd, kan het gebtuik vârì straatraal tegen b.ritensrâândefs
ingezet worden om dezen te shockeren of te beledigen. om de socìale afstand üsseû de
eigen gtoep van straâttâalsprekers en buitenstaandeis te maximaliseren. Verderop in het
ârtikel zulÌen we âan de hand van eigen dara laten zien clat de in- en uitsluitende werking
van het gebruik vân 'strââttaal' cìitect samenhangt met normâtie\¡e ideeën ovet,st¡aat-
taal'. De bespreking van verschillende gespteksfragmenten zal duidelijk mâken hoe
betekenissen en connotaties var 'süaattâal' altijd 'lokaal' qeconstrueeld er ondei-
handeÌd wotden.

Deþrocessen uan taamgeuing en icnnìsering aitse/uerki ger ttrsen 'enic' en btù'pertpuuel

Zoals eetder ve¡meld is de ¡erm 'straattaaÌ' geinüoduceerd door de taalkundige Âppel.
Hij schrijft: "Zelfhanteer ik, in navoþng van de sprekers van deze vadëre1t het liefst de
term slraâttaal" (Appel 1999, 39). Appel kwaliÂceert 'sffaâftââl' als een regìsrer, dat wil
zeggen "een typische gebruiksvaiiëteit vaû de taal, die sommige sprekers hantefeû i¡r
bepaalde situaties. Een voo¡beeld van zo'n legisrer is jongerenvariëteit of jeugdtaal. Dit
register wotdt vooral door jongeren onder elkaar gebruiLr, en het wordr met name
gekenmerkt door eigen wootden en uitdrukhiogen (..). Straattaal is (...) te beschouwen
als een meertalige vadant vâfl jongerenvatiëteiC' (1999, 40).

De benaming 'strâattaâl' is, om mee¡dere redenen, problematisch. Alìcrccrsr zorgr
het gebmik van de term voor een spânûingsveld: enerzijds is de term betekeoìsvol voor

Sftaaltaal: ?roîe|re, uaa ,taamgeL'ing e rtereotperitg

de onderzoeket, andetzijds is er nauweJijks onderzoek veÍicht nâar de vraag wcll<c
betekenissen het concept 'strzâtraal' heeft voor de sprekefs. De jongeren zelf hanteren
eerder - en voorâl âan het begin van dit decennium - 'jongerenomgârìgstaal', 'de taal die
jongeren verstaan', 'hoe jongeren met elkaar praten', 'de taal van jongeren ondet elkaar,
eo'de tâal die wìende¡ spteken en ouders niet kunnen vetstaan'(zie Cornips,2004).
Deze nogal omslachtige perifrastische benamingen doen vermoeden dat jongeren
enkele jaren geleden geen echte 'emic'4 naa¡n hadden voor hun vatiant van het Nedet-
lands. Enerzijds is et dus de classiûcatie vân 'straattaal' uit de litefatuur, anderzijds de
classificatie van'sttaattaal' door de sprekers zeli Met nâme de laatste jaren is er sptake
van een complexe vederzijdse beihvloeding van de betekenissen die onderzoekers,
media, onderwijs en sprekers y^¡.'stt 

^ttaáf' 
âân de term 'straattaal' geven (Cotnips &

De Rooij, 2005). F{et voþode interviewfragment met buurvader Brian (zie latet $3)
laat duidelijk zien dat 'straattaal' toL voot Lot geeo 'emic' nâam wasi

[Iøteniea 2: Steue Bikaphin, Ansterdan/ 10-05-06/ Biryit (I) istel.tiewt Bian (B) (baøñ-
aader/ ltlR/ ) 3jr1
B uh je vraagt me wel ¡fngen hoor (.) da's echt heel moeilijk want je praar die dingen

door elkaar heen uhh w-w-wat !4q je oog zeggen wat is echt straattaal 0 kijL eigen-
lijk kan je zeæe heú n PaJ een naaø gekrcgø rtraanaal tyij <aget þet,roeger ùet alt
rtraattaal ,r^eger wa! bet geaoM ø|<e taal
)

qe hebbeø lu een ùemnitg d'r aan gegeuen sixfu 'kort-.;- t---¡r l-, ^-l---
ja wie heeft dat gedaan weet ik Aic! mâat het is gewoon een benaming gegeven
ja
gevoon op een gegeven fioÍ\\eît een eiget een erble tza! th eer ecùte laal ae ge4len weet
je weì
hm-hm
en ir ¡)et gen1elrd ¡trrzatlaal maar vroeger was dat het was er vroeger ook 

^ 
m ^t we

íoemdefi hel geerl straarîaal <0 rpraken meÆet gewlafl he tegett ell<aar die die die ú die daar

ia
ja ik woonde in de Bijlrnet ja en die mensen in de Bijlmer die ptaatten gewoon zo
met elkaar mâar op een gegeven moment is is !fuokkaans gâan mixen met met
Tur- met Surinaams
)
snâP je
uhu
en sindsdien siút die øix is gekonen eigeûlrk <ts Ze let rtradfiaal &1ari ttoeneø om die
verschilleñde talen van het het Mafokkaars met uh met uh met uh met Surinaams
en uh andere ralen natuuÍlijk d'r bi¡
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a De dool Ken¡edx ke Pjke in de jaren 50 vân de vorig€ eeuv gei¡ûoduceerde begíppen .mic, en .eric'

zij¡ âfgeleid vân resÞectievelijk 'phonemìc' en 'phonetic'. Emic termen ziin refrlen die taal- e¡
cùltuurgebonden zijn ú aleen binnerì een spedfiek systeem berekenis hebben, teffi¡I etic t€nì1eñ verschiÌleû
en overeeokorÐst€n tùssen veßchijselen in versch endc talen en culturen a¿ndudú (zie Pike, 1954, 10).
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Äan het begìn van het frâgment zegt Brian dat wat nu 'straattaal' genoemd wordt
'vroeget f. . .l gewooî 0n7e taal fwasl.' Brian brengt de in¡¡oducrie van de naam 'stâar
taal' in ve¡band met het ontstaan van een 'mix'van Surinaams5 en Matokkaans6 en
Turks.

()p de vraag of'straattaal' een goede naam is antwootdt B¡i¿n verdetop rn het intet-
view da¡'he¡ [...] geen slechte naam [isl'het is immers 'een taal die op straât wotdr
gesproken vart thuis zal je het heel weinig praten want hoe heet hct oudets accepteteo
cìat meestal nict.' De associâtie met de stiaat leidt e¡toe da¡ het qebruik vân 'straaftaal'
teacties van oude¡s onrlokt a1s 'praat gcwoon norma¿I. Het js áus duideìijÌ< dat Bnan
'straatlaal'in vergeJijkrng tot andete vatianten die thuis gesproken worden nret normaal
vindt. Op dit rdee van'straattaal' als abnormaal ofdeviant en cle assocìaúes die he¡ heefr
met 'grof zìjn komen we later nog terug.

Het gebrLrìk vân het label'straaftaâl'lijkt voort re komen ui¡ de behoefre om
jongercnvadëteiten te beschourveû âls een uniformc, concrete entiteit d1e vastgeleÉid of
gecodificeetd moet rvorden, Életuige de vele woordenlijsten die 1ve in þopulair-).veten
schappeLjke publica¡ies en in de media tegerkomenT. Mear tot nLr toe is onduideltjk \vât
voor tâIig object strâattaal is: we rveten daawoot nog te weinig over de taLige ken-
merken en over de sprekers van sffaâtlaal (Cotlr]ps & De Rooij, 2003). In Éeite is de
term 'süaatleal' door AppeÌ geieser\¡eerd voor het geì:nrik van .vreemdc' woorden in
het Nedetlands var jorgeren (zoals in het eerste irrervrewfrâgment). NIâar jongereû-
valièteiten aangeduid aÌs 's¡¡aataal' vertoneû naâst lexrcale ook morfo-synrâcdsche
(ibtd), foooÌogische (zie Dorleijn & Norrier, 200(r), en waarschijnlijk ook prosodische
Kenme¡Ken.

Het is vetde¡ problematisch dat het benoemen van (iers'wat feitelijl< onafdoeode
taalkundig beschrevcr is tor'sttaâtraal' tot gevolg heeft dat bepaalde negarieve kenmer
ken toegeschreven aan 'süeâttaâl' ook vrijwel automausch tocgescbreven worder aan
de sprekers van deze taalva¡jant. Inine & Gal spreken in dit verband van iconisering:

"Iconilalìan involves a t¡ansformation of the sign relarionship between linguisric
featutes (and vârieúes) and the socìa1 images with which they are linked. Lingurstic
feaures that index social gtoups or activities âppeâr to be iconic representatìons of
them, as if a hnguistic feattrre somehow depicted or displayed a social gtoup's
inhe¡ent nature ot essence. This process ent¿riÌs the âttribution of câuse and
immedia¡e necessity to a conoection þetween lingurstic features and social gtoups)
thât mây be orìly historical, contingenr, or conventionaÌ. The iconicrty of the
ideoÌogical representatior teinlotces the implication of necesslty. By picking out
qualities supposedly shâred by the social image ancl the linguistìc image, rhe
ideologìcal representaLion itself a sign - l¡inds them together ir a linl<age rhâr
appears to be inheteni' (2000, 37-38).

Eer goed voorbeeld van iconiseting eo stereoq?e beeldvorming is de inleidiog van
Zijlmans' artikel over deze variéreit en haar sptekets Á TaalsthiJt Q004). Zo vndt tn

5 Het is onduidclijk ofBriâ. tler Sudnaams âan hct Srânân enlofSurinaams Ncdcrlânds refereen
6 Br;ân mâakt dus gee¡ ondc¡scheid russen M¡rrokkaans AJabisch en Ntârokk¿ânse Berberr,ren.
, Appel (1999), \¡ân der Brââk (2002), Deineúr & De Roy (20i15), Noftier (2001),
http://$$'w stra¡tvoordúbock.nll, hnp://jongeren.blo&nllonderwijs/2005/08/2óldrop je sr¡âânââ1,
htrp://ç-$'1v.¿ropjelyncs.¡l
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haar inuoductie een uansfotmatie plaats vân talige ve$chllen naat sociale conüasten:
'strzattaøl' wordt ervafen als een taal met 'duistere' e¡r 'onveßtaanbafe' woorden die
'luidkeels'ten gehore worden gebfachr (zie Cornìps,2005). De sprekers ewan zijn
hardhandig en bezorgen ârìderen een onveiüg gevoel in openbare ruimtes.

Ook Brian als jongetenwerker en als (vroegere) 'straataalspreker' maakt duidelijk
dat buitenstaanders vaak geneigd zijn dezelfde negatieve kenmetken aâr tstraattaal, en
zijrÌ sprekers toe te kenrienì

finteruieø 2: Steue BikElein, An:terdan/ 10-05-06 / Birytt Q htetztiøut Briat (B)]
I en als jij als jij het mocht veranderen de naam zou iij het dan verârrderen
B neuh ik zou het niet verarderen ik zou het gervoon zo laten
I ja?
B (.) of je noemt het kindetâal jeugdtâal straa¡¡aal vind ik een goeie uh zolang het niet

meteen als negatief vordt bestempeld want strâattaâl is niet âlleen negatief straattaal
is net zo negatief als je gewoon Nededands heb (.)

\...1
B snap je als ze het [straattaal/BR] zouden kennen zoudeû ze misschien niet eens nier

eens meer uh uh uh th aIs als als ¡traattaal als ¡¡eg naar onberltofi (.) weet 1eI hm hm
B vant als je het niet kent als volwassene en je snapt het niet is is inet bmtaal va¡ tk

begrijp niet vat je zegl praât nofmaal tegen me
I
B
I

')

maaf als ze het begÍijpen weet je darr zouden het ze niet niet niet brutaâl vinden
en zor¡ het er ook mee te maken hebben dat als je dân zeg tna t'1n die hoge uh
inkomensgtoep ziL \n 

^r 
je het net over had weet je \vel in zo'r uhuh rijke wijk en

dat je uh dat je dan ineens in de tam sraât en dât er dan drie van die zol groepje
jongens staât die praten dat tegen elkaar dat je
dar uoeler merer 7þb geøoon bedreigd
la?
om omdât omdât dat iets is wat ze 4i lsebben geuaaø bet ùlee ,a8 mett¡en die úraattaal
sþreken 7!jt allenaal nininelet vooral met die scholen hiet erqens

B
I
B

Voþns Brian vinden mensen die 'st¡aattaal' nier begnjpen deze vzitëteit .onbeschoft'
en 'brutâal' eÂ r,¡/orden soortgelijke kenmerken ook van toepassing geacht op de
sprekers ervafi ('mensen die stfâaftââ] spreken zijn allemaal criminelen).

De oorzaak van de negatieve waardering vâû 'sttaattaal' en zij die het spreken ziet
Btian in onbekendheid met, en het niet begrijpen vaû 'straattaal': 'als je het niet kent als
volwassene en je snapr het niet is is het brutaal vân ik begrijp niet wat je zegt plrae.t
normaal tegen me.' Met arÌde¡e lvoorden: Bdan zoekt de oorz ak van de neqâtieve
wâardefing vaû 'sttaattaal' i¡ de angst die het onbeke¡de bij mensen opfoept. Àle;sen
die 'sttaattaal' niet ke¡nen en gecorfro¡teerd worden met jongeren die het gebruiken
voeleû zich bedreigd omdat 'straattaal' erva¡en wofdt als een aanval op de domioante
taal en sociale orde. Als automatische teactie hierop zullen zij straattaalsptekers onder-
werpen aan een proces van 'otlering: (zie ondet andere Fabian, 1983; pran, 1985;
Spivak, 1985): straatrâalsprekets ziin niet nomâal, brutaal, en crÌmineel.

Tenslotte suggereert de nâamgevìng dat deze va¡iëteit âpalt staat van het Nede¡-
lands (zie Suoud (2004) met betrekking tot funkeby Zweeds en Zweeds). lmmers, in
weteflschappelijke publicaties en in de media ontstaat een discussie wât.wel en wat riet

127



l-'ll Camiþ¡ De Raa, ó ReiKMon S/raa//aal: þroressen uat Mamgetite e, slpre,tlppinB

genomen en de ¡ecorde¡ stond niet aârl werden aantekeningen gemaakf. Dit kon een
Lritdrukking zijn of een opvatting over een bepaald onderwerp, maa¡ kon ook betrek-
king hebben op de kledingstijl en muzieksmaak van de jongeren.

Het doel van het veldwerk was het op zoek gaan naar wat voot de jongeren zelf het
coqcepr straattaâl inhoudt. Tijdens het veldwerk is voo¡al Brian intensief gevoþd. Voot
dit ardkel vormen twee informele interviews met hem de primaire btonnen. Het eerste
intewiew met Brian vond plâats op zijn werkplek in het Sadsdeelka¡toor aao de
Lìnaeusstraat (5 november 2004), het tweede op het Steve Bikoplein in Amsrerdam-
Oost (10 mei 2006). Beide i¡terviews zijû opgenomen en getranscribeerd. Uit de
getranscribeetde opnamen hebben we de passages waatin Bdan zijn ideeën over functie
en waardeting van 'straattaal' toeJicht geselecteerd voot nadere analyse.

4 De constructie aat betekeøi¡¡en uaø '¡traaftaa/'in uer¡chil/ende caølexlen

In dit deel bespreken we hoe i¡ vetscbllende contexten wisselende kenme¡ken en
sociale be¡ekenissen ^ î'sttâ.attaal', of elementen daawan, worden toegekend. Het
çbruik van 'sttaattaal' kan afstand tr¡ssen 'insiders' en 'outside¡s' creëten maar het is
ook mogeJijk dat bepaalde elemeûten van'straartøal' afsand kunnen cfeëren tussen
verschillende groepen straattaalsprekets. Âan de buu¡tvadet Brìan irjr in her eerst
gehouden interview 'staattaal'-wootden voorgelegd die verzameld zijn door A.ppel
(i999) en Cornips (2004). Brian beschouvt een voofd als ,€¿é¿ als niet afkomstig uit de
eigen gtoep in Amsterdam-Oost. Hij beschouwt het woord als karakte¡istiek voo¡ de
'strâattâal' van Aritilianen. In zijn beleving cfeëert dit woord een maximale afstand
tussen -Ar¡tillianen en Su¡inamets:

ftmnieø l: Stad:dælkaxtoor Oast/ IVatetgtaaJ:øær 05 / 11 / 04/ Bißit Ø it*tviewt Briat (B)]
B Kiko dat ts nou weef Papiaments voor war... kika wat zegje? dat is weer va... van

Papiaments maar dat hoot je heel weinig, ho_or heel weinig in het eh... in de straat-
taal heel weinig dan moet je e¿ht van de Su... naar de straattaal,.. gaan die de ,{ntil-
lianen hiet ptaten als je in de Antilliaanse scene bent dan heb je weer ander soo¡t
sÍaâttaal âls je echt... dus... Antilianen ondet mekaat die goep zeg maar als je in
de Bijlmer gaat in de gtoep Äntülianen... die straanaal ptaten nou d... daar ... zalie
't wel vaker in zien.
Ja dus het is ook pet... in Amsterdam bijvoorbeeld is het per...
Per groepeting
Ja pet gtoepeting maar ook pet wijk zeg maat?
Ja je moet rekenen van als je in een wijk zit waat Surinamefs en Marokkanen ljn
dat je sfta tt^âl z lhebben wat gecombineetd is van Su¡inamers en Matokkanen heb
je eentje waar Antillianen eo Su¡inamers werken, dan ... Antillianen en Suriname¡s
gaan bijna niet samen dus echt twee gtoepen heb je de Antilliaanse groep die
sft^allaal ptaat eA je heb een Surinaamse groep die strâattaâl praat.

Uit het vootgaande ftagment wordt duidel-ijk dat Btia¡ staattaal ha¡teert als een
genedsche termi straattaal is eer câtegorie met verscbillende 'leden', zoals straattaal
gesproken door Sudnamets en straattaal gesproken door Antillianen. Uit het volgende
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t,)l rillilrttl^l'clan wei 'gewoon' Nedetlands getekend kan wo¡den. Hierdoo¡ \¡,,otdt
'rìtt.rrrt.,l,rl' geâssocieerd met gebteklig of in elk gcval deviant Nededands of met een
rricr succesvolle twee of meertâlìge verwelling.r,an het Nededands (Cornips & De
Rooij, 2005).

In het volgende fragmenr legt Brian een expJiciet ¡'c¡band rr¡ssen her spreken van
'straattââl' er het 'stoppen met nc¡rmaal prâter, wât voþns hem ertoe leidt dat ,hun
Nede¡lands slechte¡ wotdt'.8

llnnnun' 2: ,l nue Bikapkin, An:terdan/ 10,05 06/ Biryzt Q innnruut Btìan (B)l
B mensen die in dezelfcle gtoep zitren uh uh de jeugd (.) ja?r jjj"
B de jeugd op een bepaalde leefrÌjd die praat die praat st¡aat uh srraattaaÌ waarom? gâ

je her met oudeten prateû die begdjpen het toch niet
I nee
B en dic vinden hct helem4¿l onbeschofr (.) dat is uh uh uh j! zelf ik zuh ik zeif heb

qq! een oudcte dochtcr maa¡ dìe moet het niet mer mij prâten wart ik vind dat ik
vind dat 0 geen (.) dat vetpest je ergen nh oþ un gegeaen ,)loment gaa, ry rtaþtben net
,tlmtd.l prates ,/aaftÌlor hun Neder/dnds slub¡er wanlt

Voot we ovetgaan rot het bespreken van dara in het laarsre decl van dit atikel zullen rve
in de voÌgende secúe ingaan op de gebruikte methoclologe. Daarna laten we aan de
hand van enkele gespreksfragmenter zien welke betekenissen worden tocgcacno aan
het gebruik var (elementen van) 'st¡aattaal'.

Om mee¡ inzichr te kijgen in de luncties van deze ¡andsredeLijke vatrëteit van het
Nederlands is gedurende dc maanden novembe¡ en decembet van 2004 en januatr 2005
etnografisch velds'erk verricht door Bitgit Reìzevoort rondom het Steve Bikoplein in
Amstefdâm-Oost. Het eetste conract is gelegd ujdens het Rode Loper Fcs¡ival rn
september 2004. Dit festival in Oost/Warergraafsmee¡ wotdt jarrlijki gehouden en
heeft als primair doel clrempelvedaging met betrekking tot kunst en cultuur. Tildens dir
eyeûement ls Brian een 'buu¡tvade¡' van 33 jaar en van Surinaamse attomst benade¡d.
Via Bdan werd toegârg verkftgen tot de jongeren. Btian is opgegroeid in Àmste¡cìam
Oost en is nu in deze buurt werkzaam bij de Dienst Sporr en Recreatie van hct Stads
deel Oost/\X/atergraafsmeer. llij heeÍt een MB()-di¡luma ìn Sport & Bewegen en
verzorgt onder meet pleìndiensten en diverse naschoolse spordessen, zoals een skate-
avoncl. een spetinstuii een hiphopuork"ho¡ en.en vocrbaìr,,ernooi. Deze ¿crjvjreiren
wotden georganiseetd in het kade¡ van ctiminaliteitspteventie. ,s Zomers zijn er minder
binnenactivi¡eiten mâaf fungeett het Steve BiLopleìn als plek waat de buu¡tvaders
toezicht houdefl.

De veldwe¡ker was tegelmatìg en op vaste momerÌten aanwezìg bij cle actir.itei¡en
van alle gtoepen en nam hietaan ook deel. F,lke keer da¡ iets opvallends werd waar

Metbodoluge

3 Een dergelijk rerbmd wordt vee¡sproken door ,{ppet (1999)
clege¡en zijn die vlociend Neclùlânds spreken.

I
B
I
B

die stelt clat 'stnattaat'sprekcn juist
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fragment wordt verder duidelijk dat Brian een oppositie creëert tussen het Necledânds
en het Surinaams:

[Ittteruiew 2: Snue Bìkaplein, An:tenlan/ 10-05 06 / Bngit (I) in*nieut ßrian ¡B)]I maat (.) is als je dan het Surinaamse wootd gebruikr is het dan minder beleefd dan
het straatlaalwoord?

B nee ì<ijk het Surinaamse wootd Srîin.tL1lìls i.r .raaìesa æt onbescùr¡fte l¿¿l her Surin¿ams
het Surinaams

I en waatom ìs dat?
B het Su¡jnaams heeft geen u vormrl"
B je zult zien dat een (.) tìener of een kitd geen Suiøams tegen ¿e ard¿ß praat ontÌat hel

onbdee;t'd is nee maat Surinaams heeft geen w vorm drc daarott þraten ry ahld Nederlands
teget eb oter de aaden

I in Nede¡land neem ik aan ofook
B nce ook in Su¡iname (.) dus (.) zie ook in Sulname praten ze p! Nederiands tegen

de otdexs daar is Stuinaant de onbelefìle taal want alles is joe

Binnen deze construc¡ie van hoe he¡ Surinaar¡s zich tot het Necledands verhoudt, is het
Nedc¡lands beleefd vânwege her beleefdheidspronomen ,u, en het Surinaams
onbeschoft omda¡ her geeî âpârt belee fdheidspronomen kent. In inre¡acties tussen
ouders/vohvassenen en kindeÍen spreken kinderen daarom eerder Nededands dan
Sutinaams. Het gebruik van straattââl is voorbehouden aâû jongeren onderJrng. In
contactell mer ouderen wotdt het nier geb¡uikt omdat deze her niet begfljp€n:

fnterùew 2: State Btkaþlein, Anufenlaxt/ 10-05,06/Bìr¿it Q ìnteruiewt Bnan @)]B e Ítdaitaal is etgerlik de taal (.) die.þ praat (.) øet mensen (.) un (.) uanle cgtn groepeing
zeg maafrlu

B mensen dic io dezelfde groep zitten uh uh de jeugd (.) ja?r jjj"
B de jeugcl op eeo bepaalde leeftijd die praat die praat straat uh straattaâl u'aârom? gâ

je het met ouderen praren die begtrjpen het toch niet

Consistent met de const¡uctie van het Nedetlands aÌs de algemene beleefdc taìige codc
t€geîover het Su¡i¡aams als 'onbeschoft', onderscheld¡ Briân ,strâattâal, ook duidelijk
van Nede¡lands. Het voÌgende frâgmenr lâât zien datbtj opanrkellk te netjes vindt voor
straattaal daarmee explicret ook verwoordend dat straattaal geer ,flcfte, variëteit isì

[Intenieu 7: Stadsieelkantoor Oo:t/ WateryraaJsnær 05/11/04/Biyit Q interuiewt Bian (B).
Brian 1ln 4men uoargelegd uan Stinaaø:e tprel<ers in !'a/terdan (Conþ:, 2004; 2AA5)]
B Nee kijk (.)opm (.) kijk dit zijn clingen die je noort ìn de sttaattaal zou horen dir zijn

echt voorden var' oþmrkellk en eh (.) en eh (.) die zul je nooit van de st¡aatraal
horen iemand (.) (Ìacht) iemaod van de straat zal nooit zeggen opnerkelìjk nooitl Ik
heb nognooit gehoord dat iemand zegt van (op gewichtige toon) ,zo! Sa (.) zo die
sna rs echt opnerkeljk nog nooitl dat ìs gewoon weer een onnatutuìijk antwootd dat
je ktijgt dat gewoon niet pâst in de sftâatta,^I ù te e1es a\ar rtraattual.

S traallaal: Pro¡e$e, aari fiaat7lger¿q| en stercaÙþerifi! 1 3 1

Brian's beeld van süaattââl 
^ls 

füet tereJ is echter een waârdetoekenning die niet in alle
sitùaties een ptominente rol speelt. Uit het volgende ftagment bÌiikt bijvootbeeld dat
Bdan in de fuûctre van buutlvâde¡ het normaliter ¡oleteert dat de jongeren tegen hem
specifieke lexicale elementen gebtuiken. Echtet, in een interactie waatin hij ziin autorì-
teit âls buurtvader daadwetkelijk moet laten gelden, namel.ijk in de spordes waarin hij de
leraar is, accepteert hij het niet dat de jongeren deze variëteit tegen hem beziçn. In
deze situatie waârÍr relâties van solidariteit ondergeschikt gemaakt worden aan strikte
gezagsvethoudingen, ondermijnt het 'onbeleefde' karakter van 'sttaattaal' de positie die
Bdan wil claimen. Hiet (te)produceert B¡ian daarom het beeld van straattaal als niet
netjes en onbeleefd en als 'rnisptaten':

[øÍeøieu) 1: St']drdeelkantoar Oo¡tf lydletgradfØær 05 / 1l / 0a/ Birgjt (I) i teflieu.)t Briatt @)l
B Ja je gaat je automatisch ga je je aanpâssen âaJì de persoon met wie je aan het praten

bent maar als je gewoon normaal bent, ik (.)ik heb ook van die kindeten die komen
zeggen van eh (.) ik kom in de klas lâatst, bij eefl jongetje, en eh 0 vtoeget zou die
zeggen var, zor þ11 zegget van meester, ik ben het vergeteû eej meestet zegt ie
tegen me zegt ie van 'me ding is lusu ik weet niet waat het is

I llachc)
B En zeg ik tegen hem van eej ik verstâ zo (.)die taal ve¡sta ik niet ptaat gewoon

nolmaal tegeî me weet je weÌ? Nou, maat dat krijg je omdat ze al die iongens al zo
lang kenoen gaan ze bijna op de normale manier tegen je Ptaten fiaat orr:.d^t rtruat'
taal eìgenlijk anùelæJd ù 1a dan ga tk ze etop aanwijzen, want met volwassenen moelerr
ze andets praten

Omdat je best wel plat met ze bent dan gaat ze dat eh gewoon automaf,sch soms
gewoon eh eh gewo oî eh ge'r¿oorr geþaafi nis|rateh

Maax deze sociale evaluaties zijn contextafhankeJijk. In het volgende fragrnent doet
Brian een poging uit te leggen dat'strâzttâal' niet grof hoeft te zijn aìs je gtove wootden
zoals bijvoorbeeld lerzzg vetmijdt en vervangt d.oot eer' r ootd 

^s 
t¿18ta dat outside¡s niet

begrijpen:

[] Íeùie , 2: Stel,e Bikoþlein, Ansterdaø/ 10-05-06/ Birytt @ ix*ruieatt Btiat (B)i
B neet &litg is gewoon iets waarvan ik zeg lcÌing wat je mee wordt aangesproLen

waawan ik zeg van hee let op je tâalgebruik
rju
B kijk weec je wel dlt accePteten mensen ge\Jeoon niet
I nee
B maat als ik roep <hee hee krijg de > taùu .weet jij niet 0 als omsander of als

vol$.¡assene of âls mensen die d¿at niet mee bekend ziin weet ìe wel
rju
B het is voor hun ú eÍ is toor ùø du ook geen qîof tulltd '¡ooï hÈî is tasttt eer: een eet\ eel\

gewoon een lidwoord
I ja (.) ja
B want dat kunnen ze gewoon geþ¡¡lken want \¡/aflt uh dâar daar daar uh daar raak je

niemand mee snap je xiematd uixdt bet anbeheJd en het kli&t ook ùet onbekeJd

I maat je bedoeft het vr'el zo of niet
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U îïlj-, :r^ l-".:,: 
.en 

¡ervangiag om het woo¡d om het voo¡d te kunnen gebruikenneÞDen ze lers gezochr om hcr re renangen l.;

Andete grove woo¡den in .st¡aattaal, zoals het Sutinaamse koøloe en het Nedetlandsekank1. .zljn ook ¡e vetmijden _ daarmee ìmpliciet aangevend dut ,rurrr_rifh.t p"r"p".r"fvan Brian l-'et Nede¡taods ook þove,wo"rå"" t".,, .i _ i"à i"i.näli 'i., 
tou",,u¡,

*":î:: ::1*1l tiof hoeft re ;ijn. Hij v.,r"rr a"t a. ;."g;,iooïIlì ,",p"., 0"",,.,,spreken n sftaattaal:

:n/?:io:, l: !þ!e ?ìkopleìn. Aníerdaat/ t0.0r 0ó/Biryt (t) i4lpnie¡ut Brian /B)D als rk 
lllvoorbeeld 8e\roon op miin uerk ben-dan kan her naruurliik ¡jslJA <je kannatuurJijk niet elke kee¡> hah ha- bezig bént,rs ik À. ;;: ".illsiI.'il:ï^J;i I"ï rurr::,iîr*rli.#ï:, "rj^

B yalt z"e kunnen praten ook ze pra uh ook wel weer terug maar toch ook wee¡ met
, eeÍ\ rqm ran fttpeaî weet je weJ (.) dan weten ze tot hoe ve¡ ze kunnen gaanr maar w¿t hoe hoe wat moet ik me daarbij voorsrellenB daar moet je je bij voorstelÌen dat ¿r de grofe uoorden itt ìn z.t de ,l) in i, tÌe sbaaltaa/ ,rietgaatl gebtuikefl teç n j atl

en welke zijn dat O bijvootbeeld
uh ja welke zijn dat (.) het hangr ervan af velke uh welke welke zir he meestal is hettoch uh de algemene groffe wãorden dus je heb dat kan )i1"1"1'.r-l"røì^ 

" 
n*nof het kan zijn in hetNedetlatds kankerweet je wel dat ze die gaan [vervange¡Jbul

doot Íartt want die kan je gewoon gebruiken <xxxxx> of ze of ze of ze of zezeggen het gewoon notmaaì '

Bovendien ageett Brian in zijn interactie mer de interviewff op het icoruserer vansrraattaal en zijn spteke¡s en laat zien dat """*, ,ij.;"rrp;;;rf"rî.j"¡..r¿. ,r.. a,staataal dezelfde sociale evaluatie kan krijgen:

Inkni¿ t.2: Stcre Bikoþhin, A,r¡.rlerdan/ t0_0r-0t,/ Birytl (l) i/trenjieùl Biatt /B)u 
9^:^tj T"-, ner kindertaal jeugdta¡ ."^^n"i "ì"j ,i "ã" gã;;',1í1.r"g 1,", "i",meteen als negâtief wordt bestempeld want srraattaal jS niet all een neg^íef rtraattaal

_ is net ry negatiel akje gewoon Nederlaids heh (.)t wa-lvaatom/
B je kan ook je kan ook in het Nede¡lands gaan schelden je kan ook in het Nederlandsgrof gaan praten je kan ook in hec Nede¡Ld. o"b.l".fä gu; ;r; 

"'

De besproken fragmenten lâten ien dat de sociale evaÌuatie van eeo talige corle als'st¡aaftaal' verschìlt naar gelang de contexten waarin deze code gebruikt en geèvalueerdword¡. B¡ien in de ¡ol van buu¡wade
bezigen in .i.";.. ;;;;; il;ä:Jff :iïä:,.,ï i: i:jr.j::Jf, :å i:i;ì:î _".+;maar wanneer hij in zijn rol a.ls buutvâder autoriceit wil uitoefenen en de krnde¡en hem¡espectr.ol dienen te benaderen, accepteert hij het gebruik ou. ,.o^u-n ä i"q of uU".r,
, We hebbcn dc berckems va¡ ¿¿Ø niet kü
dâr surineâmse jonseren *,r,no-n"". o* *,lilI.ïi:'.liî"ï::-"- 

tijd€ns het verdwerk ,onen âÐ
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als zij daant þove' wootden vermijden. De waardering van 'straattaâÌ, is dus voor
Btian uitermate fluide. Hoevel hij aan de ene kant zegt dat'sttøattaaf eigenlik gof is,,
maakt hij ook duidelijk dat er ruimte is voot andere waatdetingen afhankelijk van
contextuele factoren en hoe deze worden gernteqpteteerd.

Binnen de geconstrueerde hiërarchie van talen en aalvarìëteiten wo¡dt in elk nieuw
gesptek de rolverdeling tussen de gesptekspartners opnieuw gedefinieerd; het gebruik
van specifieke lexicale elementen speelt hierin een bepalende rol. De iozet van lexicale
elementen is dus een zeer dynamisch proces. Het voþnde voorval, opgetekerd tijdens
patticiperende observatie, is daat een mooie illustratie van: Bdan spreekt een jongen aan
op zijn gedrag tijdens een voerbalwedstrijd (de jongen in kwestie mâakt telkens gïove
ovettedingen). De jongen begint vetoagelijkt uit te leggeo dat de tegenstander er zelf
om vroeg, veelr,r:ldig gebtuikmakend van jongetenwoorden. Btian is het niet met hem
eeûs, moet zijn autotiteit laten gelden en accepteeft het gebtuik van ,strâattaâì, oier.
Daardoor mislukt de poging van de jongen om Brian voot zich te winnen schtomelijk.
Stetker oog, de i¡zet van spectaculaite lexicale elementeû $/erkt avetechts: Brian wetd
alleen maar lqrade¡.

In een andere interactie tussen een buutvader eo een jongere waarin de buuttvader
de 'excuses'van de jongere accepteert, wordt duidelijk dat de betekenis van het gebruik
van jongerenvariëteit in de loop van dezelfde interactie opnieuw onderhandeld kan
worden. In dit ftagment pocht Bobby dat hij het zusje van !íesle¡ de buurtvadet, wel
kan ktijgen en zijn geb¡uik van 'straattaal' Jijkt bedoeld om zijn stoetheid en mannetijk-
heid te ondetstrepen. Bobby gaat in het verbale duel echter re ver naar de smaak van
llesley, die steeds geirtiteerder ¡aakt. Als liØesley echt boos wordt, probeett Bobby hem
te sussen doot het gebtwkvatJatae gevoled doot 'natuurlijk denk ik dat nieC:

ff/ES þrøxaøder/ SUR/22), BOB (SUR/ 13), I-.acatie: Steue Bikapleiø, Ansterdan-
Oav/ 2004/ 20051
BOB whaa maat hoe oud is ze þet zusje van \Yy'ES, BRI
WES zeventien
BOB zeven whaaa
BOB ken ze wel een keetcje langskomen
WES ja? denk je d^t
WES ze is net zo gtoot als mij
%ocom Slesley is ongeveer 1.80 m
\X{ES ja hoor
BOB aaaah kanket is toch beter
BOB haha
WËS ia?
SIES denl< je dat
\X/ES op die leefze pit ie echt geloof me
o/oco/l]' vett = dân slâât ze je
WES hhhlr (i)k maak geen gap
Tocom hhbh = zucht
BOB ze moet veì veel bukken man anders kom ik er niet bij haha
WES ia? denk ie dat
WES ik denk dat je dat niet ovedeeft jongen
BOB nee?
$lES (i)k denk dat ze je sloopr
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jongeren waarmee B¡ian werkt is ef echter sprake van verscbillende rvaarderingen. Als
de jongeten 'suaataal' spreken tegen Briân in situaties waatin hij zijn autoriteit wl laten
gelden ziet hij het gebruik van 'sttaattaaì' als 'onbeleefd'. Anderzijds accepteert Briar
'straattaal'als een realìteit en past hij zijn taalgebruik eraan aan in veel van zijn'lossere'
corltâcten met de jongeten. lrí die situaties staat bij Brian de karakteriseting van 'sttaat
taal' als 'onbeschoft' niet voorop. Het gebruik vân 'strâattaal' kan nog acceptabelet
worden als het met ¡espect gesptoken wotdt; dit kan bereikt worden door het ver-
vaûgen vân voot britenstââîders begnjpelìjke grove woorden door woorden die bij
buitenstaandets onbekend zijn. Juist door die contextafhankelijke waardering en
betekenistoekenning is het gebruik van st¡âattaâì uitstekend geschikt om zeer uiteen
lopende sociaÌe 'boodschappen' af te geven. Analyse van de data h dit a¡tikel laat zien
hoe in het contact tussen sptekets van een negatief gestereotypeerde taalvariant en per-
sonen die dichtbij deze sptekets staan (in dit geval een jongerenwerker en een buurt-
vaìler) de heersende, ook door particþanten zelf geihtetnaliseetde, negatieve waatde-
ring van deze varianr tijdelìjk buitenspeì kan wotden gezet.

Uit vetdet emogtafisch ondetzoek zâ1 moeterì b]ijken of en hoe straattaalsprekers
sttaattaal gebruiken in contacten met echte buitenstaanders, zoals dominant Nede¡-
landssprekende docenten, en of in dit soor¡ contâcten ruimte is voot het hetondet
handelen van negatieve stereot¡pen over straattaâl en staattaalsptekets. Toekomstig
ondetzoek zou ook moeten duidelijk maken hoe straattaalsptekers gestileerde vormer
vân ândere tâlige vâfiânten zoals stadsdialecten (zie Jaspers, 2005) inzeten om vefzet te
plegen tegen, of commentaa¡ te leveten op buitenstaânders. Tot slot is het belangdjk
om empirisch vâst re stellen of en in welke mâte straattaalsprekets in staat zijn te
wisselen tussen stfâatlaal en dominâfrt Nedeflânds om op die manie¡ negaúeve steteo-
r'4)ering te ondopen binnen institutionele settings zoals scholen waar dominant Neder-
lands de notm is.
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BOB xxx
Tocom:lachen samen
BOB dan ze¡ ik dan zet ih nog een liedje van sffaatremixes banpa haha0ocom s¡rrarremixes is een cd mer Nederlandse rapnum mer". þin7a - hoerllES ia? DLI\KJL DAT? þoos/BRlBOB Dee fujþ4fuþ! (na)tuutlijk niet
%ocom vert. = hier: nee, gtapje, grapje (sussend)
BOB (na)tuurìijk denk ik dat niet
\{E'S ik de(nk) ih denk niet dar 1e zo ver komr man
\XES ik denk dar je al klappen krijgr voordat je denkt van (...)

Dit fragment Ìaat een geslaagde pogrng tot sussen zien. Bobby jaagt Slesley steeds meet
regcn zlch in het harnas. Dit blijkt lrit \ffesleys steeds meer geütrteerde teacíe het
herhaleo van 'ja? dénJl 1e dat?' tot aan het eind op luide toon .ja? DENK JE DAT?,
Bobby probeert dan de situatìe en zijo gezicht ¡e redden doo¡ het gebtuik van een
s_tefeoqpe 'st¡aattaal'element fatae). Hiermee poogt hij de "rnrt 

.run d. aanval op
Wesley weg te nemer alvo¡ens hij explicret zijn nededaag ir cle confrontalie erkent
{@tytrti\ de k ik dar nieò. I{et gel:r:.trk,tarr þtoe is gemarkeerd: het wordr ingezet om
de rolverdeJing opnieuw te expliciteren. Met fatle ptobeett Bobby de situatie te her
definië¡en (van respecdoze aanval op Slesley naar een grapje). Wesley voelt rìit blijkbaar
ââr er accepteeft dit, gezien zijn iets kalrnere ¡eactie. In deze inreractie r¡,o¡dt het
gebrark van faloe dus niet als ongepasr of onbeleefd ervaren maar wordt het juist
geihterprereetd als een manier om een openlijk contlict te neuffaliseren.

Conclasie

In dìt atikel hebben we getoond hoe heetsende ideeên ove¡ ,straattaal' zoals ge¿¡trcu_
leerd door de jongerenwerker Brian in Amsterdam-Oost van nvloed ziin c,o hcc
gebruik van 'straattaal' in interâcties h:ssen deze jongetenwerker en straattaalspreiende
jongeren. Het etnogtafische veldwerk laat zieo dat het gebruik van anderstaÌigè lexicale
elementen in het Nederlands complex is. Het belangijkste is dat de sociale rvaa¡de¡ing
van de keuze van specifieke lexicale elementen Ìokaal onderhandelbaa¡ is. In elk nieuw
ge¡g1e_k wordt de rolvetdelìng russen de gesprekspâltners oprÌieulv gedefinieerd door
middel van de keuze van speci{ìeke lexicaÌe irems. Doo¡ miãd.l vu.r-hrrn keuzes Ìaten
sptekers zien welke ondedinge rolvetdeling zrj wensen en hoe zij de keuzes van mede
sprekers waarderen en interpreteren. Door ergeo woordkeuze ztin zii jn staat de wensen
van andere sptekers te âcceptereî, 

^f 
Le \\ijzeî, of te he¡onde¡hantìelen. Daarmee rs het

gebr-uik van speciheke lexicale elementen dus onde¡deel van een zeer dynamisch proces.
Brian, de jongetenwerker dìe i¡ drt a¡tikel certraal stâât, consü;eeft vanuit zijn

perspectief alÌedei voor hem betekenisvolle opposities tussefl tâlige codes. Uìt B¡ian,s
ideeèn blijkt dat hij in vencbillende contexten wisselende henmetken en sociale beteke-
nissen aan 'sttaattaal' toekent. Hij ziet ,straattaal, - vetgeleken met andere Þlige codes
vooral als þol of'onbeleefd'. Deze katakteriseting is echter niet altijd even promioent
aarwezrg. Btiat zlet het gebruik van 'stt ãtt.r 7' in z î\lezigheid van buitenstaanders als
'groP omdat 'strâattâal'voor buitenstaanders vreemd en onbegrìjpcüjk is cn geasso_
cieerd v¡ordt met crimiflalìteit. Als het gaât om het gebruik v;r -,straattaâÌ, 

doo¡ de
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I{ET QUOTATIEVB VAN
Votm, functie en sociolinguïstische vâdatie

Ad Foolen, Âfdeling Taâlwetenschâp, Râdboud Univetsiteir Nijmegen, Ingrid van
AÌphen, Taalwetenschap, Univetsiteit van Amstetdam, Eric Hoekstra, Fryske -{kademy,
Ljouwert, Henk Lammets, Leerstoeþoep Taalbeheersing, Atgumentatietheorie eri
Retorica, UvÀ, Harrie Mazeland, CLCG, Rijksuniversireit Groningen & Esther pascual
-Afdeling Moderne Talen en Culturen, Vtije Universiteit Àmsrerdam

1 It eidiry

In hedendaags Nedetlands wordt het wootdje uan tegelmatig gebruikt op een maniet
die geillustreerd wordt in (1-3):

(1) Døn denk 1e oanwaar ben je nou mee bezig?
Ø Helaas is de tendens nu ,rdl het gaat Íliet meel.
(3) En dan zit ie met'n smile zaz ik heb je geholpen.

Dit ¿¿ø inttoduceert directe rede (toewel ,soms ook i¡directe rede voþ en komt voor
in informeel mondeling taalgebruik (hoewel het niet daânoe beperkt is). De inpetkìngen
tussen haakjes in de voorgaande zin geven al aan, dat zowel taalstmctu¡eel als socio-
linguistisch het gebruik van øt niet zo makkelijk te omschriiven is. Dit was de reden
om tijdens de 5" sociolinguistische conferentie iÂ Lunt€reo (2006) een aparre bijeen
komst te u¡ijden aan dit onderwerp. Aan de discussie lagen drie a¡tikelen ten gtondslag:
Van Alphen (2006), Foolen (2006) en Mazeland (2006), gepubliceetd io de bundel die al
voor de conferentie beschikbaar was. Tijdens de bijeenkomst ptesenteerden de auteurs
nogmaals kort hun artikelen, $/aarop telkens een commerrtaa! voþde vao een .discus
siant': Lammers becommentâlieetde het ar¡ikel van Va¡ Alohen. Pascual dat van
Foolen en Hoeksna gaf commentâar op het paper van Mazelani.

Verkuyl (1976) was de eerste die expJiciet wees op de gebruilo;.rijze va¡ ur dte hjet
aan de orde is. ln de jaren daama werd het vetschijnsel meermaals gesþaleerd in Oz¡r
Taal @lok, 1979), met reacties daarop van o.a. Verkuyl (1979). Voþnde bijdragen
\¡.¡aren van Vao der Hotst (1982) en Zaalbetg (1986). Naast het signaleren van het
leuwe' gebruik van aa4 ptobeetden de auteuß steeds ook een functionele duiding van
ð)'t aan te geven. ln de jaren 90 .¡¡erd het onderwerp in een aantal kortere artikelen
opnieuw opgepakt Coppen (1994), Hengeveld (1994),Yar Mulken (1999) en Romijn
(1999). Zijdelings wetd het verschijnsel ook wel in andete publicaties genoemd, zoals in
Van der Ho¡st & Van def Horst (1999) en \Velschen (2002). V€cht (2003) maakre io
zijn doctoraalscrþtie net als eerder al Van Mulken (1999) en Romijn (1999) gebruik van
een co¡pus. Deze stap naat empirische fundetiog is te telateren aan de toegenomen


