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I Inleidi ng

Het TCULT (acroniem van: Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en
TransvaaÌ) -ondezoekprogranma is ontstaan uit een uniek samenwerkingsverband
tussen een aantal univeßiteiten (UvA, RUL, Iru, KUB) en he! Meertens Instituut.
Het TCULT-project was oorspronkelijk een taalkundig project waaraan in een later
stadium een culturele dimensie is toegevoegd. Het TCULT-project is een
interdisciplinair onderzoeþrogramrna waarin voor ve¡schillende etnische groepen
wordt nagegaan hoe hun taalgebruik aansluit bij of in interactie is met andere groepen
in de Nederlandse samenleving (cf. Bennis e.a.1998). Het onderzoeksgebied is de
Utrechtse wijk LombokÆransvaal (het gebied rond de Damst¡aat, Kanaalstuaat en J.P
CoenstraâÎ, met als g¡ens de Vleutenseweg). In deze wijk wonen verschillende
etnische g¡oepen. De wijk staat als multi-cultureel bekend. Dit project is mei 1998 van
starl gegaan en zal eindigen omstreeks Ãpt1l2002. Naast een survey-onderzoek in
LomboldTransvaal, namelijk een taal- en cultuurpeiling, zijn onder ande¡e twee
deelthema's 'taalvariatie en taalverandedns' en 'functie en betekenis van taal en
cultuuruitingen' opgezet die zich vooral richtén op respect¡evel¡jk het linguTstische en
culturele repe¡toire van de Ma¡okkaanse, Tu¡kse en Nede¡landse gemeenschappen in
de buurt.

1.1 De Nederlandse sâm€nleving: multi.etnisch

Het is duidelijk dat de Nededandse samenleving de afgelopen decennia demografische
veranderingen heeft ondergaan in dìe zin dat zij multi-etnisch van karakter is
geworden. Het Sociaal Cultureel Planbureau (afkorting: SCP) constatee¡t dat in de
erote steden in Nederland een derde van de bevolking allochtoon is. Tussen 1971 en
I99? groeide het aantal allochtonen van 200 duizend'Íot 1,5 miljoen personen. Op de
totale bevolking is dit een groei van 1,6 tot 9,4 procent. De grootste groepen komen
uit Suriname, de Antillen, Turkije en Marokko (De Volkskant 19984). Het is
inffigerend dat hoe,,vel de Nede¡landse samenleving steeds multi-etnischer wordt, een
recent rapport van het SCP in De Volkskant (1998a) meldt dat er geen muÌticultueel
Nederland bestaal "OD straat ziet het ú veelkleuris uit maar de individualistische en
seculiere westerse wãarden zijn oppermachtig.-In het openbare leven vormen
allochtone culturele stromingen geen altematief terwijl dat in de privé-sfeer anders
ligt." Bovendien rappo eert het SCP: "De stijl van de samenleving blijft onverbloemd
Hollands. Het vreemde dient hooguit als een decoratief element. De same¡leving is
geen smeltkoes van cultu¡en mãar een smeltk¡oes van mensen uit ve¡schille;de
ðulturen." Gene¡atie-effecten zijn weÌ aanwezig volgens hetzelfde rapport: allochtone
jongeren denken "helemaal niet zo anders over de inrichting van hun leven als
autochtone jongeren. Hier geboren en getogen immigranten kinderen van immigranten
zijn in hoge mate bloot gesteld aan een West-Europees cultuurpatroon. Ze
identificeren zich sterker met deze cultuu¡ dan algemeen wordt gedachl."

In het ondelzoek gaan we uit van een dynamische taal en cultuuropvatting die
toegespitst is op de gedachte dat culturen net als talen in contactsituaties veranderen.
We zijn geihteresseerd in de effecten van contactsiluaties tussen de autochtole en
allochtone bewoners op taal- en cultuurniveau. Onde¡zocht zal worden hoe de
distributie en de wisselwerking van linguistische en culturele repertoires over de
verschillende generaties tussen de autochtone en allochtone groepen èn tussen de
verschillende allochlone groepen er onderling uitzien. De voomaamste sociale
(onafhankelijke) variabelen in dit onde¡zoek zullen generatie, leeftijd, gender en
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etniciteit zijn naast onderzoek naar het effect van sociale netwerken (culturele cùcuits)
en verschillende functionele domeinen.

2 'taàl- en cultuurpeiling

Om een beter beeld te krijgen van de multilinguale en multiculturele samenstelling van
de Utrechtse wijk Lombok/Transvaal wordt er een taal- en cultuurpeiling uitgevoerd.
Bij 300 huishoúdens uit de ongeveer 3000 adressen in de wijk wordt een wagenlijst
afgenomen onder de veßchillende etnisch-culturele groepen. Op dez€ wijze ontstaat er
een beeld van gerappofeerd gedrag dat waar mogelijk en zinvol, in de vorm van
diepte-studies gecomplementèerd en gevalideerd zal worden met onderzoek naar
geobserveerd gedrag.

De lragen hebben betrckking op de samenstelling van het huishouden, een taalprofi-el,
mediagedrag, een cultuurprofiel en achtergrondgegevens. De taalvragen moeten onder
meer leiden tol talenprofielen van Lombok/Transvaal met gegevens over een vijftal
dimensies: taalcon¡urrentie, taalvaardigheid, taalkeuze, taaldominantie en
taalpreferentie (cf. Aarssen, Broedet & Exrã 1998 voor een soo¡tgelijke oPzet). Met
de cultuurpeiling worden gegevens verzameld over het verenigingsle'r'en, het sociale
leven, de Zangcultuur en de viering van feesten. Samen met het taalprofiel kan het
cultuurprofiel inzichl ve¡schaffen in de etnische pluriformiteit van de wijk en in
processen van culturele coêxistentie, uit,,¡r'isseling, afscherming, toeêigening eû
ãssimilatie lcl Bennis e.a. 1998: 5).

De kracht van een dergelijk survey onderzoek, de grootschaligheid, is
tegelijkefijd ook haar zwakke punt. De enige manier om op grote schaal infomatie te
verzamelen is het gebruik van goed gestructurcerde vragenlijsteû met voomamelijk
gesloten vragen waarbij geldt dat naarmate de enquete uitvoedger wordt, de
ui¡voerbaa¡heid afneemt. Om tot een bruikbare en werkbare lijst met v¡agen te komen
moet er voortdurend afgewogen worden of de vragen het vooropgestelde
inventa¡iserende doel dienen en of de vragen geen ongewenste reacties oproepen bij
de informanten. Het is zeker niet de bedoeling in te gaan op gevoelige kwesties als
voo¡oo¡delen of discriminaúe. Om na te gaan in hoevelle de gestelde Nederlandstalige
vragen onverwachte problemen opleveren en misschien zelfs niet verwerkbaar zijn. is
de vragenlijst getest iû een pilotpeiling buiten de wijk Lombok/Iransvaal, in d¡ie
verschillende st¡aten in de .,vijk Pijlsweerd (zie sectie 2.1).

2,1 Pilotpeiling

De oilot werd afgenomen door vie¡ TCljlT-onde¡zoeke¡s die individueel of in duo's
meieen electronische versie van de vragenlijst op een laptop langs de deuren $ngen
en bewoners probeerden Îe onderyragen en de antwoorden rechtst¡egks invoerden in
de computer. Naar aanleiding van deze piìot is de elechonische versie van de
vragenlijs! aangepast. Deze wijzigingen warcn technisch van aard om de elechonische
vragenlijst gebruikenvriendelijker te maken en ook inhoudelijk zijn er wijzigirgen
dooigevoerd. Attitude\Tagen met betrekking tot integratieve en instuumentele motivatie
om Nede¡lands te kunnen spreken, bleken in de pilot vaak moeilijk te beantwoorden
voor de respondenten. Omdat deze wagen ingaan op de beleving en emoties van de
respondenten zijn ze minder geschikt voor de b¡eedtestudie en zijn ze niet opgenomen
in de ui(eindelijke vragenlijst.

In de piÌotpeiling werd gemiddeld een respons gehaald van 50%, hetgeen betekent dat
bij één op de lwee adressen waa¡ na aanbellen werd opengedaan, een interylew rs
afgenomen. De onderzoekers die de pilot-interviews hebben afgenomen hebben goede

eryarinsen met het werken in duo's zodat besloten is de echte Peiling ook dool
(semen-e.de) duo's te laten uitvoeren. Bovendien is ervoor gezorgd dat elk duo uit ten
rñinste Ëén sDreker van een andere taal dan het Nederlands (bijvoorbeeld Turks,
Ma¡okkaans-À¡abisch, Be¡bers, Koe¡disch) bestond.

In biilase I wordt de uiteindel¡ike wagenli¡st van de taal-en culluurpeiling integraal
.eerieãeven (cf. Bennis e.a. i9981. Bii gèzinnen met kinderen wo¡den maximaal
¿rie íañ de aanweziee volwassenen en 

-mãximaal 
twee van de aanwezige kinderen

boYen de achtjaar onãervraagd.

2.2 De taâl-en cultuurpeiling: eerste ervaringen

De Utrechtse wijk Lombok/fransvaal bostaat uit precies 3086 adressen. Het streven
van de taal- en ðultuurpeiling is om de vragenlijsi bij 300 huishoudens af te nemen.
Omdat in de pilot een lemiddelde respons werd gehãald van 1-: 2' is me-t behulp van
de sample prôcedure vãn SPSS een aÀelecte steekproef getrokken van-600 ad¡essen
uit het ùestànd van 3086 adressen. Hie¡onder volgi een overzicht van de tussenstand

la.vier 
weken enguêteren van onder meer de verhouding respons/non-resPons (tabel

Tqbel 1: Tussensløndvqn de taal- en cultuurpe¡W nav¡er wefun e e
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6
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geslotendeuren niet-bestaandadrcs
winkeVinsteltng
geen bel
¡enovatie
niet thuis

geopendedeuren interview(resPons)
wil wel op ardere dag/ander tijdstip
wil nievkan niet (non-resPons)
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De oositieve respons is 184 ondervraagde huishoudens op het totaal aantal geopende
deuien van 331 (567,). Omdat een aantãl adr.essen uit de steekproef niet bruikbaar zijn
omdat ze niet bestaan, winkels of kanto¡en huisvesten, geen bel hebben, gerenoveerd
wo¡den, en omdat e¡ op een aanzienlijk aantal adressen zelfs na vijf bezoeken op-
ve¡schillende dagen en'tijdstippen niei wordt opengedaan. is (na 6 weken intensief
enquêteren) nog ón aanvullendè steekproef van 30 adressen getrokken.

3 Deelthema functie en betekenis Yan taal- en cultuuruitingen:
attitude-onderzoek

In de multicultuele \rijk LombokÆla¡svaal vindt voofidüend sociale interactie p-laats
tussen leden van de ve¡schillende etnische groeperingen. Mensen conftonteren elkaar
dagelijks met vormen van (taat)gedrag, met objecten en met. verschillende
beiekenissystemen. De buurlbewoners zulen in hun contact met anderen op zowel
taal- als op cultuumiveau uitdrukking geven aan hun identiteit. Met de ontwikkeling
van een multiculturele samenleving zijn ook processen van beeldvorrning verbonden
(cf. Extra 1996): mensen hebben de neigingbm algemene, gegeneralise€¡de ideeën
òver een etnische groep te projecteren op de individuen die deel uitmaken van die
sroeo. Binnen de wiik Lombok/fransvaal zal doo¡ middel van een matched-guise
ãxpeiìment onderzoðk worden gedaan naar de beeldvoming van de verschillende



1,02

taalgroepen onde¡ling.- Dè matched-guise rechniek ontwikkeld door Lambert e.a. (1960) maakt het
mogelijk om attituAes tegenover taal en taalgroepen te meten. H€t matched-guise
expèriment zal uitgevoerd worden met spreken ui! de vijf verschillend€ taalgroepen,
nl. Turks, Koe¡disch, Arabisch, Berbers en Nederlands. Uit elke taalgroep zal een
tweetalige spreke¡ tweemaal inhoudelijk dezelfde tekst voodezen, bijvoo¡beeld een
neuhaal wee¡bedcht, eenmaal in de eerste taal (bv. Turks) en eenmaal in de tweede
taal (Nederlands), Deze twee spraakfragmenten wo¡den op tape opgenomen en in
random volgorde aangeboden aán sprekers uit de vijf verschillende taalgroepen (vijf
per groep) die de frágmenten beoordelen. Voor deze beoo¡deling wordt gebruik
gemaakt van verschillende typen persoonskenme¡ken:
1) de klassieke Lambert persoonskenmerken zoals die voor de dominante

Nederlandse cultuur gebruikt worden: iûtelligent, vriendelijk, betrouwbaa¡,
zelfverzekerd, behulpzaam, goed in leiding geven, gevoel voor humor,
ambitieus, gezellig, succesvol;

2) adjectieven waarvan vertegenwoordìgers van.de versc.hillende.etnisctte groepeJt
zeif aargevet dat ze passen bi¡ hun cultuur, bijvoorbeeld gastvrij en religieuq (ci
Presron, Wolck), Dit betekent dat doot middel van interviews in kaart gebracht
moet wo¡den hoe de veruchillende etnische groepen zichzelf typeren.

Bovendien zal elke beoordelaa¡ tweemaal aan het experiment deelnemen: eenmaal als
individu in een gemengde groep waarbij hij alleen afgaat oP zijn eigen oordeel en
eenmaal waarbij hij coÌlectief, met leden uit zijn eigeû etnische groep tot een oordeel
moet komen. Met deze opzetkar, oiderzocht worden hoe de taalattitudes ten opzichte
van een outgroup individu (sp¡ekù van een ande¡e taal) beinvloed worden doo¡
solidadteit met de eigen groep (een persoon verkeert in verschillende culturele
netwerken en gedraagt zich binnen die netwerken ook verschillend, cf. Milroy 1987).

4 Effecten van taalcontactsituaties

Het gevolg van de demografische wijzigingen van de Nederlandse samenleving is
vanzelfsprekend een wijdverspreid verschijnsel van twee- en meertaligheid dat in de
toekomst alleen maa¡ zal toenemen (Milroy en Muysken 1996). Hoewel taalcontact
vroeger beperkt bleef tot sprekers tussen ve¡schillende Nederlandse varièteiten zoals
dialecten, sociolecten, regionaÌe en meer standaardtalige variëteiten, heeft het
taalcontact zich tegenwoordig uitgebreid tot sprekers van verschillende Nede¡landse
variëteiten met sDrekers van verschillen taalvariëteiten als bijvoorbeeld het
Ma¡okkaans A¡abiich. Spaans, Turks. Grieks en Sranan.

In een wijk als het Ut¡echtse LombokÆransvaal worden zeer veel ve¡schillende
talen gesproken. Het TCuL'l-project za7 zich met name richten op het (Marokkaans)
Arabisch, Turks, Be¡be¡s, Koerdisch, Nederlandse staodaardtaal en het stedelijke
Utrechts. Het sociolinguîstische kader van Labov (1966) biedt geschikte methoden
om taalvariatie en de effecten van taalcontact in ecn stedelijke gemeenschap als Utecht
te onderuoeken. Sociolinguiltische shrdies hebben aangetoond dat taalheterogeniteit in
belangrijke mate coneleert met gestratificeerde gemeenschappen naar sociale kìasse,
opleiding, beroep, gender en leeftijd van de groepen sprekers. Het TculT-project is
uniek omdat in dit project naast generatie, leeftijd en gender ook de variabele etnicitçit
onderzocht zal worden. Immers, zelfs Labov heeft non-native sprekers zoals sprekers
die tot de eerste generatie migranten en/of etnische minderheden behoren niet in zijn
onderzoek bet¡okken. Doo¡ de va¡iabele etniciteit te ondezoeken, is het mogelijk om
het effect van taalcontact tussen de Utrechtse taalvariëteit en de niet-nederlandstalige
variêteiten in Lombok te ondorzoeken. De autochtone en allochtone sprekers
verschillen exheem var elkaar doordat de autochtone groep sprekers sociologisch
dominant is. Deze groep sprekers kan immers eentalig blijven terwijl de allochtone
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groep sprekeß twee- of meertalig moet worden (cf. Appel and Mrrysken 1987: 2).- - Het taalcontact kan in twee richtingen verlopen. In de eelste plaats kan
biivooùeeld het Turks-Nederlands en-/of het Marokkaans-Nede¡lands invloed hebben
o¡ het Nede¡tandsrutrechts van de allochtone bewone6. Hoe\tel de groep autochtone
bèwoners sociaal dominant is, is oûderzoek naar deze richting van mogelijk effect van
taalcontact niet alleen een puu¡ theo¡etische kwestie. Zo laat Horvath's (1985) studie
naar het Engels gesproken in Sydney zien dat sp¡ekers uit etnische
minderheidsgroepen linguistische veranderingen leiden die de hele taalgemeenschap
en dus ook de sociologisch dominante groepen sprekers beinvloeden.
De richting van het efiect van taalcontãct Éan ook omgekeerd lopen in die zin dat het-
stedelijk Utrechts, de Nederlandse variëteit van bijvoorbeeld de Marokkaanse en
Turkse sprekers beinvloedt en wel zodanig dat het Ma¡okkaans-Nede¡lands en het
Turks-NêderÌands Utrechtse features kan bevatten. Voorbeeldèn van opvallende
klankaanpassingen in het stedelijk Utrechts die we in het Marokkaans-Nede¡la¡ds en
Turks-Nede¡lands kunnen tegenkomen, zijn (cf. Martens 1997):

1) klinkerverhoging:
- [e] -> [i]

i) in de verkleinwoorduitgangen: druifje -> ldr yfi]
ii) in het pe¡soonlijk voomaamwootd van de tweede persoon enkolvoud, wanneer
deze na de persoonsv offikomti wat blíeÍ je -> [wob1iñ]
iii) in leenwoorden uit het FÉns die eindigen op -ge: horloge -> þrlosil

- [o] -> [Ê]: dan -> [den], dat -> [det]

2) palatalisering van initiële en finale alveolai¡e fticatieven;
fiets -> lfitj], zingen -> [s¡!ê]

3) palatalisedng van sch:
boodschappen -> lbotjopê]
schemerlampj es -> ljemerlompjes]

4) stomassimilatie: -stem -> + stem tussen t ee vokalen in: tafel -> [tavê1]

5) morfo-synt(Lï¡s: verschil in grammaticaal geslacht: l¡¿l fab¡iek versus d¿ fabriek
meervoudvorming met-s: gitaojs versug gitargll

(6)syntaxís zeldzarrî is een speciale woordvolgorde als in (1) (cf. Van Veen & Van
den Berg 1966:14):

. (1) Utrechts dialecl darik daorop komme wône bin
standaard: dallk dÀzrop ben kotnen wonen

Hoewel ook non-native sprekeß buiten het ondeüoeksteÍein van de dialectologie
vallen, is het TCIJLT-project uitermate van belang om te ondeEoeken wat de aard van
de relatie is tussen de verschijnselen dialect levelling/ dialectverlies aan de ene kalt en
dialect¡esistentie aan de andera kant. Intercssante vragen in dit verband zijn: zijn de
Utrechtse featues in bijyooùeeld het Turks-Nederlands gelijk of verschillend aan die
welke resistent blijken te zijû bij processen van accomodatie van het Utrechts naar de
standaardtaal? In welke mate en op welke wijze wordt een regionale variëteit als
tweede taal door sprekers van etnische groepen verworyen? Tot nu toe zijn detgelijke
vragen buiten het beeld van de dialectologie gebleven waar men geografische
verschillen probeert te verklarcn die op meer 'natuurlÙke' historische wijze gegroeid
zijn. Het is daarom niet vçr¡assend dat dialectondqzoek zich richt op het meer
homogene deel van de samenìeving door middel van onderzoek naat de zogenoemde
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NORM-sprekers (acroniem van Non-mobile, Old, Rural en Male) (Chambers &
Trudgill 1980). Het is duidelijk dat het TCIJLT-project ee¡ inter€ssante bijdrage kan
leve¡èn aan het meer traditionele dialectologische ondezoeksteÍein.

De waag rijst nu welke taalcontacteffecten we theoretisch gezien tegen kunnen komen
tussen sprekers van Nederlandse en Turkse en Marokkaans Arabische variëteiten in
Lombok/T¡ansvaal. Als we itarten vanuit een díachronè invalshoek dan zijn er
volgens Thomasson en Kaufman (1988) twee typen taalcontactverschijns€len- te
ondérscheiden, namelljk ontleníng et verschuíving ln het geval van ontlening houden
de sprekers in een tailcontactsituatie vast aan hun eigen taal maar ontle¡en zij vele
elementen uit de andere taal. Dit prcces begint met inhoudswoorden maar later kunnen
ook svntactische elementen uit'de anderã taal ontleend worden. De mate van he!
proceÁ uan ontlening wordt bepaald door (i) de t)?olog¡sche afstand tussen de twee
ialen bijvoorbeeld verschillendè woordvolgordes of afwijkende naamvalsystemen en
lii) de-intensiteit en de duur van de contactsituatie tussen de twee talen. In
tegenstelling tot ontlening, veranderen sprekers hun taal in het geval van
veischuivingl De verschuiviing resulteer! echier niet in een totale ovemame van het
grammaticalã systee¡n van de a¡de¡e taal maar de uitkomst va¡ dit P¡oces betreft een
ñieuwe variëteii van die taal (hieraan wordt ook wel eens gerefereerd als 'substratum'
ellecten of impedect leaming ).

4.1 Code-wisseling

Hoe\Ã,el het model van Thomasson en Kaufman geschikt is om bij diachroon
onderzoek effecten van taalcontactsituaties te beschrijven kan dit model volgens
Muvsken (I998a) in synchroon onderzoek naar taalcontacteffecten slechts weinig
diríensies van va¡iatié aan en houdt he! model er te weinig lekening mee dat in
verschillende gemeenschappen verschillende typen tweetalig gedrag kunnen ontstaan
die niet eenduidig op (volledige) ontlening of op (volledige) verschuiving wijzen. Dit
model is met anãe¡ã woordeñ te weinig ãynariisch. volgens Muysken (1998a, De
Volkskant 1998b) vallen code-wisselingen. d.w.z. het bijna volwaardig naast elkaar
sebruiken van twee talen in het dageliiks leven in drie fundamenteel verschiÌlende
iwologische vomen uiteen, namelilk iñ (i) insenie, (ii) altemantie en (iii) 'congruent
léiicalization'. Van congruent lexicãlization is sprake wanneer beide talen door elkaar
gemengden als één systéem toegepast worden e-n dit Lype code-wisseling komt vooral
voor indien de typologische afstand tussen de twee talen minimaal is zoals
biivoo¡beeld bij een standaardtaal en dialect het geval is. In dat geval ziet het er naar
uii dat de wijze waarop er binnen de zin van laal gewisseld wordt alsof alle grenzen en
beperkingen overschreden worden. Het is dus te Yerwachten dat we dit type code-
wisseling nauwelijks tegen zullen komen in de Turkse Nederlandse en Marokkaans
Nederlandse code-wisselingen (zie ook Backus 1998: 12).

Wat beheft de contactsituatie tussen het Nederlands en het Turks laat Backus
(1996) zien dat verschillende generaties op verschillende manie¡en code-wisselen. Bij
àe eeiste sene¡atie Turken komt voor¡iameliik inserlie voor: losse Nede¡landse
inhoudswoãrdes ve¡schijnen in Turkse zinnen. 

-Dit verschijnsel wijst op ontlening ert
op oriëntatie vãn de Thrkle sprekers op Túks als hun eerste taal. Aang€zien het Tu*s
eñ het Nededands typologisch \ÃTeinig op elkaar lijken, wo¡den de Nederlandse
elemenren voorzien väi Tuit<se nexie ali ln (Zl (Bactu-s 1996: 140):

(2) evet, /err¿s-ta otuuyorlar
ia café-Loc zit-PRoc-3PLlin ze zirrcn nn her rer¡¿5'

In tegenstelling tot de eerste generatie Turken, blijkt de tweede gener_atie Tud<en code-
wissélingen te produce¡en die voomamelijk alternationeel van aard zijn, als in (3a).
(3a) laat-zien dãt de zin in het Turks begiirt en eindigt in het Nederlands zonder dat
àaarvoor gramrnaticaÌe aanpassingen n;dig zijn. Bovendien 'uerschijnen bij deze
generatie ãok af en toe Turlàe woðrdjes in hun Nede¡landse zinnen, zoals (3b) laat
zien (Backus 1996: 309):

(3) a. däSünmüyorlar acaba of ik dat leuk vind of zo
deñken-NEG-PROG-3ol misschien

. 'ze denken er niet eeniaar, ofik dat leuk vind'of zo'
b. en ik ben zelfstandig mesela thorax, longfoto maken, hmm,

onderste buik, blaasfoto, hmmm...

Volsens Backus (1998: 13) heett dit pafoon van verschillen tussen de generaÍes
TurËen veel Le maken met verschillen tussen de generaÛes in taalvaardigheid in beide
talen. De eerste geûeratie Turken spreken nauwelijks Nederlands waardoor ze ook
weinig Nederlanãse zinnen zullen pioduceren. Dìt is anders bij de tweede generatie
Turke-n: hun patroon van code-wissélingen is niet 1e verklaren uit hun taalvaardigeheid
omdat zii in het Turks Drima functioneren,

Een uniek effecf van code-wisselingen tussen het Nederlands enerzijds en het
Tu¡ks/l4arokkaans anderzijds is dat het Nederlandse werkwoord gecombineerd wordt
met het Marokkaanse of hét Turkse (hulpwerkwoord) doer, als respectievelijk in (4a)
en (4b) (zie Boumans in NRC 1998b). Het is belangrijk om op te merken dat dit
gebruik van doen orgrammaticaal is in een eentalige situatie van het Turks en
Marokkaans Arabisch:

14) a. Mar/Ì.{ed. Maka-t-dir-ha-É voelen?
'Doe ie het niet voelen'

b. Turks/Ned. Ínr'ãe afstuderen yapacak
'h juni afstuderen doet-ze'

4.2 InYloeden van het Nederlands

De invloed vanuit het Nederlands is niet alleen beperkt tot insefiie van inhouds-
woorden in de andere taal zoals in (2) geillustreerd is, maar die invloed kan ook op
andere wijze teruggevonden wo¡den. El Aissati heeft het Marokkaans onderzocht van
Nederlanáse Marõkkanen tussen i3 en 17 jaar (zie NRC 1998a). Hij heeft gevonden
dat Marokkaanse jongeren irr Nederland onde¡ invloed van het Nederlands in hun
Marokkaans betei overweg kunnen met bijvoegelijke bijzinnen. Deze bijzinnen
worden in het Ma¡okkaans Arabisch in Marokko gezien als moeilijke constructies en
worden daarom zoveel mogelijk vermeden terwijl deze bijzinnen in het Nederlands
een ¡eselmatis vcrschiinsel zijn. Het Nederlands beinvloedt dus het Marokkaans
A¡abisðh zoalihet hier in Nedeiland gesproken wordt.

4.3 Invloeden van allochtone variëteiten

Invloeden van allochtone va¡ièteiten op het Nederlands zijn terug te vinden in
'jongerentalen'. De Volkskant (1998c) vermeldt dat veel Amsterdamse jongeren die
één taal spreken behoren tot een groep die Surinaamse, Ma¡okkaanse, Tu¡kse en
Eneelse ui:tdrukkingen sebruiken. S-urinãamse, Marokkaanse, Tu¡kse en Nederlandse
ionleren creë¡en dèze mengtaal als taal voor vrienden onder elkaar. Deze mengtaal
woidt niet thuis gesproken. Uit het artikel blijkt dat de jongeren perfect weten welke
elementen in hun gecreeerde mengtaal uit welke taal afkomstig zijn. Vincent.



106

(autochtoon): "Hier bouw ik zinnen op z'n Surinaams om. Die kun jo- dan zo mooi
iaten swingen oD het eind. Wat sept die klok? Mi Jesus! Mi Sunst' .tl tien Zet die
teevee dichi, flQ;". Milan (autochtoõn.¡ kan praten op z'n Marokkaans: "Mel een hqrde
p en diep uit de keel en ve:el woella 1= ik zin'eer)" .l"tj kan het ook op z'n Caribisch:
rstap uit d,íe fiets". Ander voorbeeld is de zirlsconstluctie met 844t? dat als een soort
hulpïerkwoôrd sebruikt wordt in het Surinaams-Nederlands. 'Gaje gaan'? of: 'Hé
bakra, fe waka? Rom we gaan lusu. Op die schoolplein. Dan gd je '[ echt horen "

Ook Auer (zj) signaleert dat het ¿ebruik van èen alÌochtone vâriëteit, in dit geval
het Turks ondeijãngãren tussen 15 én 23 jaar oud in Hamburg geen 'out-group'
ve¡schiinseÌ is mãar ãat het Turks door iongeren uit ve¡schillende etnische groepen
(namelijk Duitse, Iraanse, Bosnische C-froatische). Giekse' Pooìse en Tunesische
herkomÃ$ binnen één net\terk gesproken wordt. Een voorbeeld hiervan is het gebruik
van Turks in (5) door Nadine, 16 jãa¡ oud en van Duitse herkomst (Auer zj: 10):

(5) hm: bilmiyom (-) heralde
'ik weet niet waarschijnlij k'

5 Cooclusie

Het interdisciplinaie karakter van het onderzoekprogramma máakt TCULT tot een
uniek project. De inzichten die het ondezoek naar het linguïstische en culturele
repertdireìan de verschillende etnische groepen zal opleveren, zijn van groot belang
voor de sociolinguistiek, de dialeclologie en de culturele anthropologie

6 Noten

1 De Meertens lTagenlijst 1998 Probeert de mâte van dialectverwerving door sprekers van het
Nederlands en andere talen door middel van de volgende twee lragen in kaart te brengen:
Vraag: Kent u iemand (bijvoolbeeld in uw straat, vere¡iging, in de winkel, oP het werk etc) die min

of meer probeeft ùw dialect te leren?
Indienja, zdn dat personen dio
(i) vanjongsaf a¿n het Nederlands (A(B)N) spreken en die naast het Nederlânds proberen uw dialect

te ìeren?
(ii) vanjongsafaan een Ândere tâal spreken (brjvoorbeeld Tu¡ks, Arâbisch, 'Su¡inaams', Spââns etc)

en die nu naast deze taâl en naast (een vorm van) het Nederlands proberen uw dialect te lelen?

2 De contactsituahe tùssen deze talen d¡rurt irl LomboldTransvââl al vanaf 1955. Tussen 1955 en
1965 was er vanuit de industrie grote vraag naar laaggeschoolde arbeid door een pe¡iode van opbouw
en bloei. Deze vraag trekt in die tijd Marokkanen eû Turken in l,ombok/Tlansvaal aan. Vânaf 1964
worden van regerings,rege officieel Turkse arbeiders geworven en vanaf 1969 Marokkaanse arbeide¡s
(Meder 1998: 3).

3 Na vier weken enquêteren waren nog niet alle adressen bezocht, zodat de som van de adressen older
de 600 blijft.
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Bijlage 1: TaâI" en Cultuurp€iling in het Utrechtse Lombok/Trânsvâal

I Stârt/anâmnese huishouden

Interviewer
Code strâât/huisff.
Uit hoeveel mensen beslaat uw huishouden?
Met welke mensen woont u hier? (Kies ¡u het te volgen protocol)

vader moeder kind(eren)
moeder kind(eren)
vader kind(e¡en)
samenwonende¡/echÞa¿ìr zonder kinderen
âlleðstâande
studentenhuis
overig:

Plaats gethterviewde binnen dit huishouden

> pfotocol I
> Protocol 2
> protocol 3
> protocol 4
> protocol 5
> protocol 6
> protocol 7

volwassene I
volwassene 2
volwâssene 3
kind I
kind 2

Opmerking bij protocol 1"3: bij gezinnen met kinderon gaan we uit van (maximaal drie vân) de
aanwezige volwasse¡e(n) en (maximâal twee van) de aanwezige kinderen boven de Sjaar.Indien el
alleen kinderen van 8 jaar ofjonger zljn, of alleen uitwonende kindererì, dan worden el gee¡ kindo¡en
berraågd.

Opmerking bij protocol4-7: in overige gevâllen worden âlle (aanwezige) inwoners boven de lSjaa¡
beÌraâgd

2 Taâlp¡ofiel

welke taaytâlen en/of dialect(en) worden er hier in huis gebruikt?
Instructie: bij de talen Turks/ Arabisch./ Berbers moet er woú.en d.oorgevr¿tagd; ook dialecten (plat
Utrechts) specirtcercn:
Turk: is dat S tandaard-Trìrks of dialect uil een bepaâlde streek?
Arabisch: is d¿t StândÂard-Arabisch of A¡abisch zoals dat in het land v,¡aar u vandaân komt, wordt
gesp¡oken?l
Berbers: weet u hoe die Berbertaal heet?

Welke taa¡ spreekt u meestal met uw/jouw
moedef
vad€r
pa¡nef
kinderen
oudere broers en zussen
jongere broers on zussen
huisgenoten
b€ste vrienden

Kunt u deze taaYtalen verstâan?
Kunt u deze taaYtalen spreken?
Welke taal spreekt u het beste?
Maar welke taal spreekt u nu eigenlijk het lìefste?

3 Mediâgedrag

Kunt u deze taaYtalen Ìezen?
Kunt u deze taautalen schrÜven?
Leest u kanten?
In welke taal of talen leest u kânten?
Leest u boeken? ook studieboekenl
In welke tâal oftalen leest u boeken? alleen in de eerder genoemde thuishlen
AÌs u nafi deradio luistert, in welke taal of talen is datdan?
Als u televisie kijkt, in welke taal of tâler is dat dan?
Hier ziet u een folder over het ophâlen van huisvuil. In welke taal zou u het liefst deze folder
ontvângen?
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4 Cultùurprofiel

Kent u het Sinterklâasfeest?
Heeft u vroeger thuis wel eens Sinterklaas gevierd?
Viert u nu Sinterklaas?
Kenr u Nevro/Nauruz?
Heeft u vroeger thuis wel eens Nevroz gevierd?
Viert u nu Nevroz?
Kent u hel Kerstfeesl?
Heeft u vroeger thuis wel eens het kerstfe€st gevierd?
Viert ù nu het kerstfeest?
Kent u het islamitisch offerfeest, of het slachtfeest. In het Tùks heet het "kurban bâyram"; in het
A¡abisch "Id al Adha' of "Id al Kabn"
Heeft u !,roeger thuis wel e€ns dit feest gevie¡d?
Viert u ditfeest nu?
Kent u het Divali-feest?
Heeft u vroeger thuis wel eens het Divalifeest gevierd?
Vie¡t ù nu het Divali-feest?

Kent u: Aicha Kandisha
Anansi
Klein Duimpje
Nasreddin Hocâ
Hans en Crietje

Kent u: cheb Hasni
VÂder Abraham
Trafassi
LheD l(nârco
Tarkan
Ourn Kalthoum
Ome Cor
lbrahim Tatl ses

Wo¡den er bij u thuis wel eens de volgende gerechten klaargemaakt:
pafnenkoeken
cac k of tzatziki
couscous
stâmpPol of hutsPot
Mrek
pastilla
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Heeft u de volgende dingen wel eens gegeten:
simit
lahmacun
haring
drcP
roti
pom

Heeft u een van de volgende voorweçen in huis:
demlik
koekjestrommel
sheìlal
vedaadagsk¿lendel
woldwadjaÌg
ka¿sschaaf

wordt er bjj u thuis gezongen?
In welke tåâl of talen wordt er dan gezongen?

Is er een speciale dâg in de week die u meestal met familie doorbrengt?
Welke dag is dat?

Heeft u uw huis bij de wereldkamPioenschapPen voetbal versierd?
Zo j a, hoe dan?

5 Àchte¡grondgegevens

Sekse
Mag ik ì.¡/je vrâgen naar rwlje leeft$d2 Hoe oud bent u/ben ie?
ln welk land bent u,/ben je geboren?

+ indien an.iroord = Marokko ofTurkiie:
ln welke stad of regio bent u geborenz
Hoe lang woont u inNederland?

* indien antwoord = anders dan Nederland, Turkije of Marokko:
Hoe lang woontu in Nederland?

In welk land is uw vader geboren?
Jn welk land is uw moeder geboren?
Heeft u vaste activiteiten buitenshuis, bljvoorbeeld een club, of een vereniging of iets anders wÂal u

elke week naâr toe gaat? Komen daar vooral mensen uit uw eigen land?
alle€n ook
eigen land anderen

sport/beweging
muziek
gezelligheid/cafe
religieus
anders

Mogen wij u in verband met een vervolg op dit onderzoek later nog eens bezoeken?
Ove;ige aandachtspunteî (instructie: hoteer hiq eventueel op erkingen vfi ¿le resPondent of
opvallende gegewns).


