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DE MEERTALIGE stAD 
 
Folkert Kuiken 
 
Aan het begin van de twintigste eeuw is bijna de helft van de Amsterdammers van allochtone 
afkomst. Dat wil zeggen dat tenminste een of beide ouders niet in Nederland is geboren. En 
het zal niet lang duren voordat dit voor meer dan de helft van de Amsterdammers het geval 
zal zijn. De UvA, die zich als stadsuniversiteit wil profileren, kan er uiteraard niet omheen 
aandacht te besteden aan recente ontwikkelingen in het hedendaagse Amsterdam. De 
instelling van een bijzondere leerstoel Nederlands als tweede taal (voorheen Verwerving en 
didactiek van het Nederlands als tweede taal) vanwege de gemeente Amsterdam geeft daar 
uitdrukking aan. Een ander voorbeeld is de stermodule ‘De meertalige stad’, die met ingang 
van het studiejaar 2002-2003 door alle bachelorstudenten van de Faculteit der 
Geesteswetenschappen kan worden gevolgd.  

Mijn samenwerking met Ad Welschen is te danken aan deze module, want door het 
onderwijsinstituut Neerlandistiek werden wij als docenten voor deze module aan elkaar 
gekoppeld. Hoewel deze samenwerking geen verder vervolg heeft gekregen, kon door een 
dakpanconstructie de continuïteit van de module wat inhoud en aanpak betreft gewaarborgd 
blijven. In 2003-2004 bestond het docentenkoppel uit Marianne Verhallen en Ad Welschen, in 
2004-2005 uit Jan Don en Folkert Kuiken, terwijl voor 2005-2006 Folkert Kuiken en Marije 
Michel staan geprogrammeerd.  

Omdat Ad en ik aan de wieg hebben gestaan van ‘De meertalige stad’ heb ik het verzoek 
om een bijdrage te leveren aan deze afscheidsbundel aangegrepen om na drie jaar terug te 
kijken op de module. Ik zal daarbij kort ingaan op de studenten, de inhoud van de leerstof en 
de aanpak die in de module gehanteerd wordt. Het grootste deel van deze bijdrage zal echter 
gewijd zijn aan de producten die de module heeft opgeleverd. Behalve een grote 
betrokkenheid met het onderwerp komt daarin vooral het belang van samenwerking tussen 
verschillende disciplines naar voren om nieuwe ontwikkelingen in de meertalige samenleving 
te beschrijven en daarvoor oplossingen te vinden.    
 
Studenten, inhoud en werkwijze 
Behalve studenten van Nederlandse taal en cultuur hebben de afgelopen drie jaar 
bachelorstudenten van uiteenlopende studierichtingen aan de module meegedaan, zoals 
Gechiedenis, Communicatiewetenschap, Europese studies, Filosofie, Taalwetenschap, 
Culturele studies, Onderwijskunde, Sociologie, Religiestudies, Film- en televisiewetenschap 
en het latere Media en cultuur. De verborgen doelstelling om meer studenten uit de faculteit 
voor taal en meertaligheid te interesseren is dan ook zeker gehaald.   

Tijdens de eerste zeven weken van de module volgen de studenten werkcolleges van twee 
maal twee uur, waarbij ze aan de hand van de gelezen literatuur opdrachten moeten uitvoeren. 
De leesstof bestaat uit inleidende artikelen op het gebied van de verwerving van Nederlands 
als tweede taal, de factoren die daarbij van invloed zijn op het verloop en het succes, 
meertaligheid, nieuwe talen in Nederland, de invloed daarvan op het Nederlands en 
omgekeerd. Deze leerstof wordt door niet-talenstudenten soms als lastig ervaren, hoewel de 
meesten een goede score behalen op het schriftelijk tentamen waarmee het eerste blok wordt 
afgesloten. Daarna splitsen de studenten zich op in subgroepjes waarin een onderzoekje of 
literatuurstudie wordt uitgevoerd. Deze groepjes komen op gezette tijden bijeen met een van 
de docenten die hun bij het onderzoek begeleidt en de voortgang in de gaten houdt. Het 
resultaat van het onderzoek wordt in een nota vastgelegd. De module wordt afgesloten met 
een bijeenkomst waarop de subgroepjes hun bevindingen presenteren. 
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Producten 
De nota’s die in het kader van de module tot stand komen, zijn even gevarieerd als de 
studenten die eraan deelnemen. Vaak weerspiegelen de onderwerpen de studieachtergrond 
van de studenten, maar niet altijd: ook niet-talenstudenten wagen zich soms aan een 
taalkundig onderzoek, terwijl talenstudenten op hun beurt soms buiten hun vakgebied treden. 
En dan zijn er de combinaties van talen en niet-talenstudenten die het beste van twee werelden 
met elkaar proberen te verenigen.  

Laat ik een paar voorbeelden geven. Wendy de Rijk en Sarah Willems (beiden 
Nederlandse taal en cultuur) schreven over taalverwerving in films. Hun onderzoek richtte 
zich op de vraag in hoeverre het beeld dat cineasten in hun films van het proces van tweede-
taalverwerving tonen overeenkomt met wat daarover vanuit hedendaagse tweede-
taalverwervingstheorieën bekend is. Door de vaak grote sprongen in de tijd die in veel films 
worden gemaakt, bleek het niet eenvoudig om op deze vraag een bevredigend antwoord te 
geven. Sanne Jaspers (Onderwijskunde) en Jadwiga Klein (Nederlandse taal en cultuur) 
interviewden schrijvers van buitenlandse afkomst, die nu in het Nederlands publiceren. Ze 
gingen daarbij vooral in op de vraag in hoeverre de moedertaal van invloed is bij het schrijven 
in het Nederlands, en wat het feit dat zij het Nederlands als tweede taal hebben geleerd 
betekent voor hun schrijfproces in het Nederlands. Chryssa Dimas en Romina Toroz (beiden 
Grieks) vroegen zich af of het Grieks van Grieken die lange tijd in Nederland hebben 
gewoond sporen van het Nederlands vertoont, zodat er gesproken kan worden van een 
Nedergriekse variant, naar analogie van het Nederturks en Nederarabisch.  

Op een paar nota’s wil ik hier wat uitgebreider ingaan. Het betreft werkstukken die het 
gebruik van straattaal, de relatie tussen taal en identiteit en het verband tussen taal en 
integratie tot onderwerp hebben. 
 
Straattaal 
Sinds de publicatie van Appel (1999) over straattaal mag dit onderwerp zich in een ruime 
belangstelling verheugen. Tot dan toe was bekend dat jongeren zich in hun woordgebruik 
onderscheiden van ouderen, maar Appel liet zien dat in het taalgebruik van jongeren van 
allochtone afkomst een duidelijke etnische component aanwezig is, die niet alleen in het 
woordgebruik tot uiting komt, maar ook op fonologisch en morfosyntactisch niveau. De vraag 
of het hierbij om een blijvende, door jongeren ingezette, etnische variant van het Nederlands 
gaat dan wel om een etnische versie van jongerentaal is nog niet afdoend beantwoord, maar er 
staan genoeg taalwetenschappers klaar om dat antwoord mettertijd te geven. Ook in ‘De 
meertalige stad’ is het een onderwerp dat erg tot de verbeelding van de studenten spreekt. 
Daniel Lorist (Film- en televisiewetenschap) en Teun Westhoff (Duits) onderzochten aan de 
hand van Nederlandstalige films als ‘Spetters’ (1980) en ‘Costa’ (2001) hoe jongerentaal zich 
in de loop der tijd heeft ontwikkeld. Het taalgebruik in dergelijke films bleek echter een slap 
aftreksel van wat jongeren dagelijks in het gewone leven gewend zijn te bezigen, zodat er aan 
dit onderzoekje geen harde conclusies konden worden verbonden. In 2005 gingen Thijs Bol 
(Sociologie), Jan-Willem van Leussen (Geschiedenis), Claire Lintelo (Spaans) en Lotte 
Wendt (Europese studies) zelf de straat op in Amsterdam-West om daar het gebruik van 
straattaal onder jongeren te inventariseren. Alle kenmerken van straattaal die door Appel 
werden genoemd kwamen ze bij hun informanten tegen, maar er was één belangrijk verschil: 
ze kwamen vrijwel geen woorden van Surinaamse oorsprong tegen, terwijl die bij Appel nu 
juist zo prominent aanwezig waren. De verklaring voor dit verschil heeft ongetwijfeld alles te 
maken met de plaats van onderzoek: Appel verzamelde zijn data in Amsterdam Zuidoost waar 
veel jongeren van Surinaamse afkomst wonen, terwijl de onderzoekers in West vooral 
jongeren van Marokkaanse afkomst interviewden. Een bijkomende reden kan zijn dat de 
bewondering voor de gangsta-cultuur onder jongeren stijgt, waardoor de populariteit van 
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Surinaamse woorden terrein verliest aan het Engels. We laten de jongeren even zelf aan het 
woord (J = jongere, I = interviewer): 
 
J1 Ik ga je één ding zeggen, tegenwoordig iedereen heeft zo’n MP3-speler, en daar zitten 

gewoon genoeg nummers op. Dus je loopt de hele dag te luisteren en mee te zingen. 
I1 Gewoon altijd wel muziek. 
J1 Ja, er is altijd wel muziek. 
I1 En jij, waar luister jij muziek? 
J2 Zoals hij zei, iedereen heeft een MP3. Je luistert gewoon naar elkaar toch. Af en toe 

hier, af en toe daar, af en toe bij iemand thuis. 
 ... 
I2 En eh... wat voor muziek luisteren jullie? 
J3 Tupac. 
I2 Tupac? 
J4 DHC. 
I2 Ja, dat zijn die gasten van de Hirsi Ali eh diss toch? 
J4 Ja. 
I2 Dus vooral hiphop. 
J4 Ja, rap. 
I2 En waarom vind je, waarom... is dat leuk zeg maar? Waarom luister je... 
J4 Omdat zij schijt aan de maatschappij hebben. 
 
De veronderstelling van Appel dat het bij straattaal om een register gaat, wordt door het 
onderzoek in West ondersteund. De onderzoekers daar hebben sterk de indruk dat de jongeren 
met wie zij gesproken hebben naar wens kunnen omschakelen van min of meer ‘correct’ 
Nederlands naar straattaal. Naar hun mening zijn deze jongeren door de taalsituatie waarin zij 
opgroeien en door de hiphopcultuur waarin verbale vaardigheden een grote rol spelen, juist 
bewuster en creatiever met taal bezig dan wat op de eerste indruk doet vermoeden. Een van de 
jongeren verwoordt het zelf als volgt: 
 
I3 Gebruik je veel Marokkaans of meer Nederlands? 
J5 Nee, kijk, ik woon bij mijn moeder, en mijn moeder is zelf Nederlands en mijn vader 

is een Marokkaan, maar ik heb de taal, al mijn Marokkaans hier in de buurt geleerd. 
I3 O.k., dus niet van thuis? 
J5 Nee, en eh, mijn ouders waren, ik was twee toen mijn ouders gingen scheiden. 
I3 En met je vrienden, praat je dan ook gewoon Nederlands of Marokkaans? 
J5 Nee, ik heb gewoon vrienden waarmee ik Nederlands praat en ik heb ook vrienden 

waar ik Marokkaans mee praat. 
I2 O, dat is echt gescheiden een beetje? 
J5 Ja, nee, niet gescheiden. 
I2 Maar... 
J5 Ik kom voor … [onverstaanbaar] er bij mij in de buurt … [onverstaanbaar] als ik met 

jou praat en ik weet dat jij een Marokkaan bent dan spreek ik voor de helft met jou 
Nederlands en dan komen er woorden van in het Marokkaans, zo doen we het. 

 
De vergelijking met codewisseling dringt zich hier ontegenzeggelijk op. Ook daarvan dacht 
men eerst dat het vooral een gebrek aan vaardigheid in één of beide talen illustreerde. Later 
werd duidelijk dat codewisseling juist een zekere vaardigheid in die talen vereist. Aan 
toekomstige onderzoekers de uitdaging om de vraag te beantwoorden of met het gebruik van 
straattaal iets soortgelijks aan de hand is. 
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Taal en identiteit 
Sicco Wijers en Gijs Ochsendorf waren vanuit hun studie Media en cultuur geïnteresseerd 
geraakt in de toenemende aandacht voor dialecten en streektalen in de media. Als voorbeelden 
noemen zij muziekgroepen die ervoor kiezen niet in standaard Nederlands te zingen, maar in 
de variant of taal van hun eigen streek, zoals Normaal (Achterhoeks), Bertus Staigerpaip 
(Westbrabants), Skik (Drents), Rowwen Hèze (Noordlimburgs) of Twarres en De Kast 
(beiden Fries). Daarnaast zien ze een toenemend gebruik van dialecten in radio- en tv-
reclames, terwijl commerciële zenders met programma’s als ‘Hart van Nederland’ meer en 
meer ‘de taal van het volk’ adopteren.  

Wijers en Ochsendorf koppelen deze verschijnselen aan de ideeën van David Morley 
(2001), die hiervoor de term ‘reterritorialization’ gebruikt: defensieve reacties van mensen die 
hun leven zien veranderen door bijvoorbeeld globalisering en een veranderende, 
multiculturele samenleving. Deze hernieuwde gebiedsafbakening is volgens Morley het 
gevolg van een ‘identity panic’, die polarisatie binnen de samenleving tot gevolg kan hebben. 
‘Reterritorialization’ betreft zowel de fysieke als de virtuele ruimte: mensen trekken zich 
letterlijk en figuurlijk terug in hun eigen leefwereld, wat tot ghettovorming kan leiden; in 
termen van de Duitse socioloog Baumann: ‘the invasion of the realm of the far into the realm 
of the near’, waarbij ‘the far’ staat voor het vreemde, dat problemen met zich mee kan 
brengen en ‘the near’ voor de traditionele, bekende, veilige ruimte. De moord op Theo van 
Gogh zal voor velen hebben bijgedragen tot een concrete invulling van het begrip 
‘reterritorialization’, waarbij het algemene gevoel dat hiermee een grens was overschreden 
overheerste. Er zal ongetwijfeld nog geruime tijd overheen gaan voordat het tot een evenwicht 
is gekomen in de posities van de verschillende partijen. Volgens Wijers en Ochsendorf uit 
deze territoriumdrang zich taalkundig gezien in een zich verder ontwikkelende straattaal 
tegenover een toenemende belangstelling voor dialecten, in het kijken naar het regionale 
nieuws op Omrop Fryslân versus Al Jazeera die via de satelliet binnenkomt, en in de aandacht 
van de media voor de diversiteit van de autochtone bevolking tegenover de uniforme, 
negatieve berichtgeving over de Marokkaanse gemeenschap waarin het negatieve gedrag van 
één individu aan het gedrag van een hele groep wordt opgehangen, door Shohat & Stam 
(1994) aangeduid met de term ‘the mark of the plural’. 

Wijers en Ochsendorf zijn van mening dat er parallellen bestaan tussen de belangstelling 
voor het dialect in Nederland en inspanningen voor het behoud van het Nederlands in een zich 
steeds verder uitdijend verenigd Europa. Een pamflet van de Stichting Taalverdediging 
waarin de Nederlandse bevolking werd opgeroepen tegen de Europese grondwet te stemmen, 
omdat dit zou leiden tot het einde van het Nederlands – niet alleen in Europa, maar ook in 
Nederland zelf – is daar een voorbeeld van. Of dit pamflet van grote invloed is geweest op het 
Nederlandse ‘nee’ valt te betwijfelen, maar een ‘identity panic’ voor de uniforme 
eenheidsworst die Europa heet heeft er wellicht wel toe bijgedragen dat Nederland een ‘nee’ 
heeft laten horen. Het zijn uitdagende gedachten en stellingen die niet altijd even gemakkelijk 
te bewijzen zijn, maar die vanuit andere disciplines een bijdrage kunnen leveren aan de 
verklaring van taalkundige verschijnselen in de hedendaagse maatschappij. 
 
Taal en integratie 
Waar Wijers en Ochsendorf socioculturele studies aanwenden voor de verklaring van 
taalkundige verschijnselen, doet Léon Voogt (Sociologie) het omgekeerde: hij benadrukt het 
belang van taal bij de verklaring van sociologische verschijnselen. Door ‘De meertalige stad’ 
is zijn kijk veranderd op de rol die taal bij integratieprocessen speelt. 

De basis van de hedendaagse stadssociologie is in het begin van de vorige eeuw aan de 
Universiteit van Chicago gelegd. Er werden allerlei studies gedaan naar de grote groepen 
migranten die daar zijn neergestreken, zoals de Mexicanen (Gamio 1931) en de Puertoricanen 
(Chenault 1938), later gevolgd door de Polen (Znaniecki 1984) en de Chinezen (Siu 1987). 
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Uit deze studies komt naar voren dat de verwerving van het Engels in die tijd geen grote rol 
speelde bij de integratie van deze groepen. We moeten echter niet vergeten dat in dit 
Amerikaanse model (Schuyt 1997) diversiteit een hoog goed was, waarbij het behoud van 
ieders cultuur centraal stond. De keerzijde van dit model is echter dat grote groepen 
immigranten bij elkaar woonden met als gevolg tal van sociale problemen, en dat men door 
deze segregatie het Engels vaak amper nodig had. 

Tegenover dit Amerikaanse model staat het Franse model, waarbij de nadruk ligt op 
assimilatie. Pogingen tot assimilatie in de Franse samenleving door bijvoorbeeld het 
beheersen van het Frans hebben overigens niet minder problemen tot gevolg gehad. Ook in 
steden als Lille, Marseille en Parijs is sprake van segregatie en zijn problemen als sociale 
uitsluiting, achterblijvende schoolprestaties en discriminatie aan de orde van de dag. Een 
goede beheersing van het Frans en het afstand nemen van de oorspronkelijke cultuur heeft 
niet geleid tot een betere situatie.  

Nederland heeft de laatste jaren tussen deze twee modellen in gezeten. In grote steden als 
Amsterdam en Rotterdam werd diversiteit lange tijd geassocieerd met iets moois, iets goeds. 
Dit diversiteitsdenken heeft de laatste tijd echter plaatsgemaakt voor assimilatie, waarbij van 
migranten gevraagd wordt zich aan de Nederlandse samenleving aan te passen. Voogt stelt 
daarom een derde model voor, uitgaand van een pragmatische, feitelijke opstelling, waarbij 
taal een grote rol speelt. Een model dat simpelweg constateert dat er verschillen zijn, zonder 
daaraan etiketten als ‘goed’ of ‘fout’ te verbinden. Door het bestaan van deze verschillen 
moeten er afspraken worden gemaakt over de vraag hoe daar mee om te gaan. De kennis van 
het Nederlands, de taal waarin die afspraken gemaakt moeten worden, is daarbij cruciaal. 
Naast het accepteren van verschillen en diversiteit is het Nederlands de bindende factor, aan 
de hand waarvan gemeenschappelijke leefregels opgesteld kunnen worden. In dat verband 
valt regelmatig de term sociale cohesie. Sociale cohesie wordt vaak gezien als voorwaarde om 
tot gemeenschappelijke leefregels te komen. Maar we moeten onze doelen niet te hoog 
stellen, aldus Voogt. Het delen van leefregels en omgangsvormen veronderstelt dat je kennis 
van elkaar hebt, maar niet dat je kennissen van elkaar bent (Duyvendak & Veldboer 2001). 
Het betekent hoe anderen in het leven staan en wat belangrijk voor hen is, maar het hoeft niet 
te impliceren dat je bij elkaar op de koffie gaat. 

Voogt noemt het streven naar sociale cohesie een sentimenteel en klef doel. In plaats 
daarvan zou het beter zijn te streven naar cognitieve cohesie. Het leren van Nederlands stelt 
de migrant in staat om kennis te nemen van de samenleving waarin hij zich vestigt, om de 
Nederlandse omgangsregels en de Nederlandse rechtsstaat te leren kennen en begrijpen. 
Voogt verwijt sociale wetenschappers aan dit aspect voorbij te gaan. Zij stellen simpelweg dat 
cohesie ontstaat door interactie tussen verschillende groepen (het zogenaamde ‘bridging’ van 
Putnam (Putnam, Leonardi & Nanetti 1989)), maar zonder kennis van de nieuwe taal bestaat 
er geen interactie en dus ook weinig tot geen kennisoverdracht. Het delen van een taal is 
noodzakelijk om beide groepen over en van elkaar te laten leren. Het is een illusie te streven 
naar een situatie waarin iedereen vriend van iedereen is, maar het is van groot belang te 
streven naar een samenleving waarin eilandjes met elkaar worden verbonden door gedeelde 
omgangsvormen en leefregels die men in één taal met elkaar overeengekomen is.  
 
Tot slot 
De bovengenoemde nota’s zijn slechts enkele van de interessante werkstukken die de 
afgelopen in het kader van ‘De meertalige stad’ tot stand zijn gekomen. De onderwerpen en 
de verschillende studieachtergronden van de auteurs geven aan hoe breed de categorie 
studenten is die geïnteresseerd is in meertaligheid en in de neerslag daarvan in een 
multiculturele stad als Amsterdam. De module laat daarmee zien tot welke boeiende 
resultaten interdisciplinaire samenwerking op bachelorniveau kan leiden.   
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