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Inleiding
4

Taal is iets heel moois. Ik ben er altijd gefascineerd door geweest: talen die niet te volgen zijn, talen die
zingen, talen die bijna niemand spreekt, talen die er mooi uitzien, maar ook mijn eigen taal die ik zo goed
mogelijk probeer te gebruiken; een goede zinsbouw, woordkeuzes, uitspraak, daar ben ik bewust mee bezig.
Nu ik met deze studie bezig ben en me dus ben gaan interesseren in de leefwerelden van jongeren kan het
niet anders dan dat je meer en anders naar ze kijkt. Zo liep ik op straat langs een jongen die iets in een telefoon stond te schreeuwen. En dat ging zo:
					
‘Eeeej fawaka, alles chili met mij rustig ckrZz’
Ik vond het zo’n vreemde zin dat ik verbaasd even omkeek. Ik verwachtte iemand van buitenlandse komaf
te zien, mede gelet op de uitspraak, maar daar stond een oer-Hollandse jongen met een zwaar Marokkaans
accent iets aan iemand te vertellen aan de andere kant van de lijn. ‘Waarom???’ dacht ik toen. Jongerentaal
dus. Een heel andere taal dan mijn taal en misschien wel de moeite waard om er onderzoek naar te doen.
Ik moet als docent niet de intentie hebben die taal zelf te kunnen spreken. Dat lijkt me niet natuurlijk over
komen en het lijkt me niet functioneel. Maar ik kan me er wel in verdiepen. Als professional die met jongeren omgaat wil je van alles over ze te weten komen. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van hun (sociale)
identiteit. Hierbij kan je proberen jongerentaal in een context plaatsen en zo erachter komen waarom en op
welke wijze jongeren woorden gebruiken. Speelt hun taal een rol in hun persoonlijke ontwikkeling?
Toen ben ik begonnen met lezen. En dit was het eerste dat ik tegenkwam: ‘Vandaag de dag is – onder andere
door de angst voor de verloedering van het Nederlands en de overname door Engels – jongerentaal, naast terrorisme

en overgewicht, één van de door de Nederlandse media meest besproken onderwerpen (Wikipedia, 2013).
Toen ik die jongen zo hoorde praten merkte ik een kleine ergernis bij mezelf opborrelen. Hoezo spreekt hij
niet gewoon Nederlands? En als deze manier van praten onderling misschien dus normaal is, betekent dat
dan niet iets voor de Nederlandse taal? Ook kwam ik erachter dat de taal van die Hollands/Marokkaanse
jongen met z’n telefoon een bepaald soort jongerentaal is.
Straattaal. Een mengelmoes van verschillende talen dat nog niet zo heel lang bestaat.
Bij de vraag of straattaal een rol speelt in de ontwikkeling van de sociale identiteit van een jongere uit de
straatcultuur speelt communicatie een rol. Wij communiceren voor een belangrijk deel via taal. Het is een
middel voor communicatie. Om te kunnen communiceren is het dus goed om elkaars taal te begrijpen.
Straattaal kan gebruikt worden voor het letterlijk onder woorden brengen van gedachten, ideeën en meningen, maar het is eveneens een middel waarmee gebruikers boodschappen van identiteit kunnen uitdragen.
Straattaal is een verrassend, boeiend, creatief en steeds veranderend fenomeen.
Dit is wat ik mij afvraag:
In hoeverre speelt straattaal een rol in de ontwikkeling van de identiteit bij jongeren uit de straatcultuur?

Voordat ik een antwoord geef op deze vraag neem ik je eerst mee de straat op. Ik wil laten zien aan welke
kenmerken wij jongeren uit de straatcultuur kunnen herkennen en waarom zij ervoor kiezen om tot deze
cultuur te horen. Daarna kijken we naar de belangrijkste kenmerken van de huidige straattaal in Nederland
en benoemen de beweegredenen van jongeren om straattaal te gebruiken.
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Doelstelling
6

Het doel van mijn onderzoek is om als professional die met jongeren werkt inzicht te krijgen in het hoe en
waarom jongeren hun eigen taal spreken, wat dat betekent voor de ontwikkeling van hun eigen sociale identiteit en of we ons zorgen moeten maken over eventuele verloedering van de Nederlandse taal. De straatcultuur en de bijbehorende straattaal zijn voor veel mensen misschien onbegrijpelijke fenomenen die soms
ook wel wat bedreigend kunnen overkomen. Ik ben door dit onderzoek te doen in ieder geval anders ernaar
gaan kijken. Ik heb veel boeken en artikelen gelezen en daardoor eigenlijk mijn blik op de fenomenen verruimd. Ik denk dat het bijzonder wenselijk is voor diegenen die met jongeren werken te weten wat er speelt
en er een open houding voor te hebben, zodat we beter met elkaar kunnen omgaan.

Begrippen
Straatcultuur.
Jan Dirk de Jong (2010) omschrijft in zijn artikel ‘We houden het lekker ‘straat’ de straatcultuur als volgt; ‘Het
begrip straatcultuur verwijst naar een stedelijke groepscultuur van ‘straatjongens’. Dit zijn jongens die in een
achterstandsbuurt wonen en veel vrije tijd met elkaar doorbrengen in de (semi-)openbare ruimte, zoals op
de hoek van straat, op een pleintje, in de gokhal of in het buurthuis. Deze jongens delen een kenmerkende
manier van met elkaar omgaan en reageren op de omgeving. Ze zijn herkenbaar aan hun groepseigen ‘straattaal’ en uitspraak, hun haardracht en kledingstijl, en hun stoere lichaamshouding, bewegingen en gebaren’ (de
Jong, 2010, p.1).
Jongerentaal.
Dé jongerentaal bestaat niet. Het is geen zelfstandige taal, maar een taalvariant. Jongeren gebruiken de taal
om zich te onderscheiden en om hun identiteit te vormen. Volgens Hoppenbrouwers (1991) ontwikkelen en
spreken jongeren onderling een eigen taalvariëteit waarmee ze zich identificeren met de eigen leeftijdsgroep
of generatie. Deze jongeren zijn ongeveer tussen de veertien en zeventien jaar oud. Zij spreken hun taal om
hun eigen leefwereld te uiten. Het gaat om het wij-gevoel, het erbij horen en het je onderscheiden van de
anderen. Het is een vorm van groepstaal dat alleen door jongeren wordt gesproken. Dé jongerentaal bestaat
niet, want het wordt in bijvoorbeeld Rotterdam anders gebruikt dan in Arnhem. Er zijn wel een aantal uitdrukkingen die jongeren in heel Nederland hetzelfde gebruiken, maar de diverse regio’s spelen zeker een rol
in de diversiteit van jongerentaal.
Straattaal.
Straattaal is een vorm van jongerentaal. Straattaal is moeilijk te definiëren, omdat we nog relatief weinig
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erover weten, maar over het algemeen kun je het volgende eronder verstaan: het is het taalgebruik van
jongeren die in de grote steden wonen waarbij Nederlandse woorden worden veranderd door toevoeging
van woorden uit andere talen. Denk hierbij aan Surinaams, Marokkaans en Engels (Cornips & de Rooij, 2007).
Identiteit.
Er zijn heel veel definities van identiteit te vinden. Ik heb deze definitie uit het boek ‘De hangman’ van N.
van Ceulenbroeck gekozen om in mijn onderzoek te plaatsen: ‘De persoonlijke identiteit bevat individuele
karakteristieken waarmee een individu zich onderscheidt van andere individuen. De sociale identiteit bestaat
uit karakteristieken waarmee iemand kenmerken van de eigen sociale categorie onderscheidt van die van andere categorieën’ (Van Ceulenbroeck, 2011, p.34). Ik koos deze definitie omdat het volgens mij heel duidelijk
maakt dat in geval van de ontwikkeling ervan een onderscheid moet worden gemaakt tussen de persoonlijke
en de sociale identiteit. De jongeren in mijn onderzoek zijn bezig met de belangrijkste taak uit hun ontwikkeling, namelijk het op zoek gaan naar hun eigen identiteit. En die zoektocht vindt voor een heel belangrijk deel
plaats tijdens de omgang met vrienden. Als ze zich in een sociale context begeven dus (Van Ceulenbroeck,
2011).
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Doe gewoon eens normaal...

Aan welke kenmerken kun je jongeren uit de straatcultuur herkennen?

10

De term straatcultuur komt uit Amerika en is in de Nederlandse samenleving een overkoepelend fenomeen
geworden van allerlei verschillende jongerenculturen. Deze worden ook wel subculturen genoemd. Bij subculturen kun je denken aan punkers, gothics of alto’s. Het gaat dus om jongeren die zich in uiterlijk, muziek of
gedrag onderscheiden van andere groepen jongeren. Willen we kijken naar hoe jeugdcultuur en jeugdsubcultuur wordt ingedeeld en onderzocht moeten we onderscheid maken tussen de kenmerken en functies van
jeugdcultuur.
Kenmerken verwijzen naar de manier waarop jeugdcultuur zich kan manifesteren: in snelle verandering (muziek en kleding), in samenhang met maatschappelijke omstandigheden (flowerpower, skinheads), in creativiteit
en experimenteerdrang.
Functies verwijzen naar de betekenis hiervan voor individuele jongeren en jongerengroepen: identiteitsontwikkeling en losmaken van thuis, leren omgaan met problemen, aansluiten bij leeftijdgenoten, uiting geven aan
(maatschappelijke) vernieuwing, verspreiden van ideeën en gedragswijzen.
(Hermes, Naber en Dieleman, 2012)
Dan nu de straatcultuur. Hierbij kunnen we een aantal verschillen zien. Het verschil tussen straatcultuur en
subculturen van jongeren is ten eerste de reikwijdte. Straatcultuur komt voor in alle lagen van de maatschap-

pij en onder alle soorten etnische achtergronden. Straatcultuur is niet verbonden aan sociaal milieu. Ten
tweede kunnen we straatcultuur omschrijven als een meer overkoepelend begrip. Dat wil zeggen dat kenmerken van de straatcultuur voorkomen binnen verschillende subculturen van jongeren. Een derde verschil
is dat straatcultuur voorkomt in alle lagen van de bevolking, maar dat de grootste groep te vinden is in de
grote en middelgrote steden.Voorts zien we dat straatcultuur een verbroederende werking heeft op groepen jongeren. De etnische achtergrond speelt geen rol in de straatcultuur. Verder zien we dat de straatcultuur niet verbonden is aan een bepaald thema, zoals subculturen van jongeren dat vaak wel zijn (denk aan
bijvoorbeeld muziekkeuze). Straatcultuur gaat over het gevoel niet geaccepteerd te zijn en dit gevoel loopt
dwars door de subculturen heen. Ook leeftijd speelt een rol in het verschil tussen straatcultuur en andere jongerenculturen. We zien dat leeftijd er niet toe doet in de straatcultuur. Kinderen van 10, maar ook
volwassenen van 35 kunnen gedrag vertonen dat past bij de straatcultuur. Als laatste verschil zien we dat
wanneer ‘de rest van de samenleving’ interesse krijgt voor de subcultuur (denk aan de commercie rondom
de gabbers) het voor jongeren al snel minder interessant wordt om er onderdeel van uit maken en zal de
subcultuur verdwijnen. Het is niet uniek meer. Bij straatcultuur, dat een volledig op zichzelf staande cultuur
is, ligt dat anders. De media gebruiken straatcultuur steeds meer, maar het zorgt er niet voor dat de jongeren er niet meer toe willen behoren. Het breidt zich zelfs juist alleen maar uit.
(Van Strijen, 2009)

11

Frank van Strijen benadert op de site jeugdenzo.nl de straatcultuur vanuit 4 dimensies. Ik zal ze hier op een
rijtje zetten en er een uitleg bij geven.
De eerste dimensie:

Achterstandswijken

Volksbuurten
12

We zien een aantal kenmerken van dit soort wijken die veel lijken op wat er in de straatcultuur aan de hand
is. Dit zijn:
-Gemeenschapszin (wij-cultuur). Wij ‘Nederlanders’ zien onszelf als individuën en gedragen ons dan ook
zo in de wijk waarin we wonen. In veel volksbuurten/achterstandswijken wonen diverse groepen mensen
die meer vanuit een wij-cultuur denken en dat ook naar buiten toe laten zien. Er worden activiteiten georganiseerd waar de hele buurt aan mee doet. Maar ook staat de hele buurt op als er iemand onrecht wordt
aangedaan, alsof het de buurtbewoners zelf was aangedaan.
Dit zie je ook terug in de straatcultuur van jongeren: ze beleven het groepsgevoel heel sterk. Dit uit zich in
de wij-cultuur waarbij de jongere onlosmakelijk verbonden is aan zijn groep en hier ook loyaal aan is.
-Leven op straat. We zien in deze wijken de mensen veel meer op straat die dingen doen die in de Nederlandse burgercultuur juist binnenshuis worden gedaan. De komst van grote groepen allochtonen in deze
wijken heeft dit verschijnsel nog extra versterkt.
-Underdog- en survivalgevoel. We zien in veel volksbuurten mensen wonen die sociaal en economisch lager op de ladder staan dan gemiddeld. Hierdoor voelen zij zich vaak samen één in het gevoel door
de rest van de samenleving achter gesteld te worden. Ook de jongeren uit de straatcultuur kennen dit
gevoel: de maatschappij is tegen ons! We doen toch niets verkeerd? Ze zijn zich nauwelijks bewust van het

feit dat hun gedrag wel eens aanleiding zou kunnen geven tot kritische geluiden uit de samenleving. In zowel
volksbuurten als binnen de straatcultuur is men vooral bezig met overleven: survival.
-Hiërarchie. In volksbuurten zijn er vaak één of enkele buurtbewoners die een vrij sterke stempel drukken op de wijk of buurt. Het gaat er hier om dat deze personen de buurt vertegenwoordigen bij bijeenkomsten en gewoon vaker het initiatief nemen. We zien dat in volkswijken hiërarchie een grotere rol speelt dan
in andere wijken, waar het meer democratischer toe gaat. Binnen de straatcultuur ziitten groepen ook sterk
hiërarchisch in elkaar. Enkele jongeren binnen de groep drukken een sterke stempel op de rest.
De tweede dimensie:

Allochtone culturen
13

Door de enorme ontwikkeling van de multiculturele samenleving verschuift de verhouding tussen autochtoon en allochtoon in ons land steeds meer.Van meer autochtoon naar meer allochtoon. En we zien steeds
meer mengvormen ontstaan doordat de verschillende culturen in elkaar verweven. In de straatcultuur zien
we ook een aantal van die cultuuraspecten.
-Buiten leven. Het sociale leven van mensen uit allochtone culturen speelt zich veel meer af op straat.
Ook de manier waarop zij die straat gebruiken verschilt met onze opvatting over het openbare leven. Wij
hebben geleerd om ons rustig te houden op straat. In veel allochtone culturen speelt dit geen rol. Denk aan
bijvoorbeeld harde muziek op straat en ook de luide manier van praten met elkaar. In de straatcultuur ontstaat gemakkelijk cultuurvermenging en we zien bij de straatbeleving van de jongeren de normen en waarden
uit al die diverse culturen terug.
-Wij-cultuur. Ook in de straatcultuur wordt, net als in veel allochtone culturen, veel meer vanuit de
groep gedacht dan vanuit het individu. En als je je richt tot één persoon dan betekent dat voor de jongeren

dat je je richt tot de hele groep.
-Eergevoel tegenover eerlijkheid. In de Nederlandse burgercultuur hebben wij respect voor mensen
die eerlijk zijn. Binnen veel allochtone culturen is dit vaak anders en hecht men veel meer waarden aan het
eergevoel boven eerlijkheid. Dit zien we ook sterk terug binnen de straatcultuur. Jongeren die bijvoorbeeld
op camera te zien zijn tijdens een diefstal en toch blijven ontkennen dat zij het waren.
-Groepshiërarchie. Binnen diverse allochtone culturen zien we dit terugkomen. Binnen families, waar de
oudere broer het voor het zeggen heeft. In de straatcultuur speelt groepshiërarchie ook een grote rol.
De derde dimensie:
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Gangcultuur
De gangcultuur is rond 1970 ontstaan als een reactie op discriminatie en onderdrukking van de Afro- Amerikaanse bevolking. Gangs worden geassocieerd met geweld en criminaliteit. Binnen gangs zien we kenmerken
die ook invloed hebben op de straatcultuur. Dit is wat we zien:
-Groepshiërarchie. In een gang is de groepshiërarchie enorm sterk en zelfs georganiseerd. In de straatcultuur zie je dit ook terugkomen, zij het in veel mindere mate en niet georganiseerd. De hiërarchie binnen
de groep vormt zich meer vanzelf.
-Wij-cultuur. In een gang is de groep eigenlijk het enige dat telt. Binnen de straatcultuur zien we dit ook,
zij het ook hier weer in mindere mate.
-Masculiene cultuur. In een gang gelden mannelijke normen en waarden als prestatie en vergelding. Ook
de straatcultuur is sterk masculien.
-Loyaliteit. Het allerbelangrijkste in een gang is loyaliteit.Verraad van de gang kan ernstige gevolgen hebben. Ook moet de loyaliteit regelmatig bewezen worden, onder andere door crimineeI gedrag te vertonen.

In mindere mate, maar ook in de straatcultuur speelt loyaliteit een rol.
-Underdog gevoel. We zagen al dat gangs zijn ontstaan als een reactie op discriminatie en onderdrukking
van de Afro- Amerikaanse bevolking. Het ‘underdog’gevoel speelt een grote rol binnen gangs. Luister maar
eens naar rapteksten waarin het vaak gaat over “wij” en “zij”. Er zijn veel jongeren in de straatcultuur die het
gevoel hebben dat de rest van de maatschappij tegen hen is. Hier zien we ook “wij” en “zij”.
-Survivor. Een ,,survivors”- mentaliteit, zoals we die zien in gangs, kan veel problemen opleveren. Zo zien
we dat jongeren uit de straatcultuur die ook deze mentaliteit hebben, vaak niet goed inzien wat de gevolgen
van hun daden kunnen zijn. Dat het voor de jongere op dat moment nodig is om bepaalde (criminele) handelingen te verrichten, is belangrijker dan de eventuele problemen die het zou kunnen opleveren.
-Postcode. De wijk of het poscode gebied is heel belangrijk voor gangs. Daar wonen ze en daar zullen
ze zorg voor dragen. Rapteksten zijn weer een duidelijke afspiegeling hiervan. Dit zien we ook terug in de
straatcultuur. We zien dat binnen het postcode gebied de etnische afkomst geen rol speelt. En dat zouden
we een positieve ontwikkeling kunnen noemen.
De vierde dimensie:

Hedendaagse Nederlandse

		straatcultuur

		

Een nieuw soort straatcultuur (buiten die in volksbuurten, allochtone culturen en de gangcultuur) is de hedendaagse Nederlandse straatcultuur. Nieuw omdat deze voorkomt in alle sociale lagen van de maatschappij
en bovendien speelt etnische afkomst geen rol. Wat we verder nog zien is dat straatcultuur in Nederland
wordt beïnvloed door diverse media, de commercie en zelfs de politiek. Hierdoor zouden jongeren zich eerder met straatcultuur willen identificeren. Het is redelijk bekend terrein geworden doordat het op televisie
is geweest (bijvoorbeeld in reclamespotjes). De drempel is hierdoor verlaagd. Ook internet speelt een rol.
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Via Facebook en Twitter wordt de straatcultuur wijd verspreid. Iedereen kan er zo wat over te weten komen
(van Strijen, 2009).

Intrinsieke straatcultuur
Cosmetische straatcultuur
16

Waar we tenslotte nog naar kunnen kijken is het verschil tussen intrinsieke- en cosmetische straatcultuur.
We zullen zien dat deze twee verschillende soorten straatcultuur ook heel verschillende typen jongeren
bijelkaar brengt. Dit is belangrijk om een beeld te kunnen schetsen van de jongeren die tot de straatcultuur
behoren. Een jongere die tot de cosmetische straatcultuur behoort heeft de uiterlijke kenmerken van de
straatcultuur, maar beleeft de straatcultuur niet echt van binnenuit. Het is hem, zogezegd, niet met de paplepel ingegoten. De jongere wil opgenomen worden in een groep en verandert hiervoor zijn gedrag. Deze
verandering is van tijdelijke aard, want zodra de jongere merkt dat zijn nieuwe gedrag zijn ontwikkeling binnen de maatschappij in de weg staat, zal hij hierin veranderen. En dat zal hem niet veel moeite kosten. Dit zal
gebeuren als hij ouder wordt(van Strijen, 2009). Jongeren met een intrinsieke straatcultuur hebben ‘de straat’
echt in zich zitten. Ze geloven sterk in waar ze voor staan en zullen hun gedrag niet snel aanpassen, ongeacht
de consequenties. Het zijn jongeren die de straatcultuur gebruiken om een persoonlijkheidsvacuüm op te
vullen. Het zijn vaker jongeren uit achterstandswijken met een negatiever toekomstbeeld dan jongeren uit de
cosmetische straatcultuur. Jongeren met een intrinsieke straatcultuur lopen niet zomaar mee met een hype
om zich in hun puberale fase af te zetten tegen ouders, leerkrachten en de rest van de maatschappij. Het zit
veel dieper van binnen, het wordt echt doorleefd (van Strijen, 2009).
Om een beeld te krijgen van wie de jongeren uit de straatcultuur zijn heb ik een aantal afleveringen van

‘Rauw en puur’ bekeken. In deze documentaire-reeks van Mildred Roethof worden in verschillende Nederlandse steden straatjongeren gefilmd en geïnterviewd. Een indrukwekkende reeks waarin thema’s als liefde,
geld, respect, geweld en ambitie naar voren komen. Een aflevering ging over een jongen die net een maand
vrij was na 3 jaar gevangenis. Hij zat vast voor poging tot doodslag. Ik raakte eigenlijk behoorlijk geïrriteerd
door zijn enorm lakse houding. Aan werken moest hij niet denken, dat was niets voor hem, het paste niet bij
hem. Hoe hij dan aan zijn geld kwam, valt wel te raden. Of hij dan niet bang was weer gepakt te worden? Ach,
ja, dat zag hij dan wel weer, zo erg was het nou ook weer niet om te moeten zitten. Alles is mooi geregeld
daar...Verder kwam door zijn verhaal duidelijk naar voren dat jongens van de straat elkaar opfokken en uitdagen om zo ver te gaan dat ze in de bak komen. Een andere aflevering laat een iets positiever beeld zien van
jongeren uit de straatcultuur. ‘Ambitie en perspectief’ heette het en ging over een groep jonge dansers die
op straat zijn begonnen en het is gelukt om zonder vooropleiding een plek te krijgen op een dansacademie.
Door hun enorme ambitie, hun passie en door alle hobbels op hun pad weten te trotseren.
Conclusie.
Straatcultuur is een fenomeen waar we steeds meer mee te maken krijgen, niet alleen maar in de grote
steden, ook in de provincie zien we dat jongeren de cultuur overnemen. En ook niet alleen maar aan de rand
van de maatschappij. Straatcultuur heeft zich ontwikkeld tot een opzichzelfstaande cultuur waarin de maatschappelijke afkomst, leeftijd of etniciteit van de jongeren er niet toe doet. Deze jongeren gedragen zich zo
anders dan wij gewend zijn dat wij hier als maatschappij mee om moeten leren gaan.
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Van de straat.

Waarom kiezen jongeren ervoor om tot de straatcultuur te horen?
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Hyves, Facebook, Twitter. Het samenkomen van jongeren uit de straatcultuur speelt zich niet alleen maar af
op straat De sociale netwerksites worden voor een groot deel gebruikt om het contact met de straatgroep
te versterken vanachter de computer of vanaf de telefoon. Zo loopt hun online en offline communicatie
vloeiend in elkaar over. Maar er is nog iets anders aan de hand met deze sociale netwerksites. Ze spelen ook
een belangrijke rol in de verbreiding van straatcultuur. Jongeren uit het hele land komen over straatcultuur
te weten. We zien straatcultuur niet alleen maar in achterstandswijken in de Randstad. De grenzen vervagen.
Jongeren uit Friesland komen ook samen op straat. Overal hebben jongeren hebben de behoefte om met
elkaar rond te hangen. Hierbij kunnen we meteen opmerken dat er verschillende varianten van straatcultuur
bestaan. Niet alleen zien we straatcultuur waarbij crimineel gedrag een grote rol speelt. Ook zien we straatculturen waarbij de jongeren alleen de gedragingen op een meer uiterlijke manier over nemen. Hierover
later meer.
Van Strijen (2009) benoemt de behoeften van jongeren uit de straatcultuur. Dit zijn:
Ergens bij horen.Veel jongeren voelen zich pas iemand als ze bij de groep horen.
Ertoe doen. Jongeren uit de straatcultuur vinden het heel belangrijk dat ze volgens de anderen ertoe doen.

Dat ze een bestaan van waarde hebben. Jammer genoeg veroorzaken ze hierdoor een negatief beeld van de
cultuur, omdat die eigenwaarde gevormd wordt door gedragingen die volgens de rest van de maatschappij
gezien worden als overlast of criminaliteit.
Veiligheid. Voor sommige jongeren is de thuissituatie geen veilige plek. En dan gaat het niet alleen om
veilig in de zin van warmte, geborgenheid en vertrouwelijkheid, maar ook om de veiligheid van grenzen. Die
kunnen zich binnen de groep bevinden. Maar, en hier heeft Van Strijen het over de professionals die zich met
straatjongeren bezig houden, ook de veiligheid van iemand die grenzen stelt.
Een eigen plek. Ook hier geldt dat voor sommige jongeren de thuissituatie geen veilige plek is, of dat er
überhaupt geen eigen plek is. De straat is dan het alternatief om toch hun eigen plek te kunnen creeëren
(van Strijen, 2009).

Primaire en
Secundaire socialisatie
We zagen in het vorige hoofdstuk al het verschil tussen cosmetische en intrinsieke straatcultuur en welke
jongeren ertoe behoren. El Hadioui (2011) legt uit waarom jongeren tot de straatcultuur behoren en maakt
hierin onderscheid tussen primaire en secundaire socialisatie.
Secundair: Hier kunnen we spreken van straatcultuur als urban lifestyle: ‘Hier spreken we niet van een
diepgaand mentaal en emotioneel proces, maar meer van een identiteitskader aan de oppervlakte dat herkenning, vertier en amusement verschaft. Het sluit aan bij de algemene ontwikkelingspsychologie en pedagogische fasen van de puberteit en de adolescentie. Jongeren zijn op zoek, aan het ontdekken en de beschermende cocon van de thuiscultuur gaat open voor de invloed van de peergroup en de omgeving. Hier zien
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we de straatcultuur als secundaire socialisatie, een bricolageproces waarin jongeren, in interactie met elkaar,
elementen uit allerlei culturen in elkaar knutselen om zich vervolgens daarmee te identificeren. Elementen
die deze jongeren bindt zijn de kleding, de muziek, de sport, de humor en de taal. De jongeren DOEN straat,
maar ze ZIJN niet van de straat.’(El Hadioui, 2011, p.60)
Primair: Anders is dit voor jongeren van de straat die de cultuur als primaire socialisatie hebben meegekregen. Ze hebben zich vaak onbewust de straatcultuur eigen gemaakt omdat ze er van jongsaf aan al mee te
maken kregen. Mentaal en emotioneel zijn ze ‘van de straat’, wat het vaak heel moeilijk voor ze maakt om er
zogezegd weer van af te komen als ze ouder worden. Je haalt de straat niet zomaar 1,2,3 uit een persoon.
Primair of secundair, beide categorieën jongeren hebben behoefte aan erkenning, waardering, geborgenheid
en een identificatiekader en zoeken dit ook op straat. Zoals ieder mens bij een groep wil horen willen de
jongeren van de straatcultuur dat ook. Geboren en opgegroeid in volkswijken in de stad vinden zij het simpelweg op de straat. Daar waar de straatcultuur het meest aanwezig is (El Hadioui, 2011, p.62).
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Als we de jongeren zelf aan het woord laten over het waarom ze tot de straatcultuur willen behoren kunnen
we het volgende beeld schetsen. Ze gaan de straat op voor ontspanning en om te kunnen ontsnappen aan
het toezicht van volwassenen. Even relaxen, beetje kletsen, vrienden zien. Ze vinden vooral ook dat iedereen
gewoon zichzelf is. Ze vinden steun bij elkaar als ze een probleem hebben en hebben het over de omgang
met ouders, leraren en elkaar. Dit zijn nog positieve verklaringen. Als we nu het onderstaande citaat van een
jongere lezen zien we iets anders:
“Bij ons Marokkanen is het eigenlijk zo dat onze ouders weinig meer meegeven dan de basics, begrijp je? Soms zit er
hooguit eentje op voetbal of kickboksen. Maar geen hobbyclubs, muziek maken, dat soort dingen. Niet zoals Hollanders. Geen pianoles, geen gitaarles. Geen paardrijden of zeilen en zo.Veel van mijn Nederlandse vriendjes hadden altijd van alles te doen. Deze jongens van de buurt hiero niet. Die hebben geen reet te doen. Hun moeten de straat op.
Je weet toch? Ze hangen alleen maar rond op straat, op het schoolplein, of in het buurthuis.” (De Jong, 2007, p.138)

Conclusie.
Het is mens-eigen om bij een groep te willen horen. Het geeft ons een goed gevoel. Jongeren zelf geven aan
tot de straatcultuur te willen horen om zich te kunnen ontspannen zonder dat volwassenen op ze letten,
voor een gesprek, om problemen te bespreken. Doordat ze midden in die straatcultuur terecht komen zodra
ze de deur uit stappen vinden zij het daar. De ene jongere als ‘urban style’ en de andere jongere dieper geworteld omdat hij niet anders kent.
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3

Street is net zoals Fries

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de huidige straattaal in Nederland?
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In het boek ‘Hoe de straat de school binnendringt’ legt Illias El Hadioui uit dat iedere cultuur is verbonden
met een taal. Aan de ene kant is die taal puur technisch-linguistisch in te delen. En aan de andere kant bevat
die taal allerlei betekenissen, ervaringen, codes, ambities en emoties (El Hadioui, 2011, p.50). We kennen het
allemaal. In gesprekken met je vrienden of je familie worden allerlei woorden en uitdrukkingen gebruikt waar
buitenstaanders geen touw aan kunnen vastknopen. Die uitdrukkingen zijn in de loop van de tijd ontstaan
doordat je met elkaar omgaat, elkaar door en door kent. Maar ook je werkomgeving kent weer zijn eigen
taal. Zo kan een pedagogisch werker met zijn collega een gesprek hebben waarbij een manager van een
telecombedrijf geen idee heeft waar ze het over hebben. Zo wordt door de taal die je met elkaar spreekt
duidelijk bij welke groep je hoort. Zo heeft de jongerencultuur dus ook zijn eigen taal. De jongerentaal.
Jongeren spreken onderling een eigen taal om zich met elkaar te identificeren, om erbij te horen en om zich
te onderscheiden van bijvoorbeeld de volwassenen. Jongerentaal is een soort groepstaal dat uitsluitend door
jongeren wordt gesproken en is te herkennen aan specifieke woorden en uitdrukkingen. Niet elke groep
jongeren spreekt dezelfde jongerentaal, wat te maken heeft met de sociale situatie, zoals de etnische samenstelling van de groep en met waar de jongeren wonen.
‘Een speciaal soort jongerentaal heet straattaal. Jongeren binnen een vriendengroep met een verschillende

etnische achtergrond in een multiculturele stad als Amsterdam kunnen straattaal spreken’ (Cornips, 2002,
p.21).
Taal associëren wij automatisch en onbewust met een land of cultuur. In Frankrijk spreekt men Frans, het
Frans is onderdeel van de historisch gegroeide en geografisch gedefinieerde Franse cultuur (El Hadioui, 2011,
p.51). Kijken we naar straattaal, dan zien we dat juist doordat er zoveel verschillende culturen in een grote
stad bij elkaar komen de taal zich daardoor heel divers ontwikkelt. Straattaal is gemengd met woorden en
uitdrukkingen uit het Nederlands, het Amsterdams, Sranantongo (Surinaams), Berber, Marokkaans-Arabisch
en Turks. Net zoals bij jongerentaal geldt ook voor straattaal dat er niet maar één soort bestaat. Dé straattaal bestaat niet. Maar wat is straattaal nu eigenlijk?
Het is goed om te benadrukken dat de term straattaal nog niet zo lang bestaat. Het is Rene Appel geweest
die als eerste de term gebruikte. Hij deed dit omdat hij ‘smurfentaal’ (zoals het door Frans van Deijl in 1997
in Het Parool werd genoemd) nogal denigrerend vond klinken.Van Deijl gebruikte het woord smurfentaal,
omdat de jongeren die deze taal spraken vaak van allochtoonse afkomst waren en het Nederlands niet zo
goed beheersten. Alsof zij als Smurfen spraken. Deze stripfiguren gebruiken het woord ‘smurfen’ in de plaats
van werkwoorden. Maar iets later bleek dit juist omgekeerd te werken.Verschillende onderzoekers zeggen
dat straattaalsprekers juist goed Nederlands moeten kunnen spreken om zo om te kunnen gaan met taal. De
jongeren hebben een uitgebreide woordenschat waardoor ze makkelijk en op een creatieve manier woorden door elkaar kunnen husselen. Zie hier het ontstaan van straattaal. (Ethard, 2008). Appel heeft de term
Straattaal niet zelf bedacht. De jongeren van de straat noemen hun taal zelf ook zo.Volgens de informanten
van Jiska Duurkoop die in haar onderzoek de jongens zelf aan het woord laat, moeten we straattaal als volgt
bekijken: ‘Want als iemand geen ‘straat’ kan praten zoals wij het praten, dan kun je niet met hem communiceren. Street is net zoals Fries’. (Duurkoop, 2010).
Fariel Ethard (2008) viel het op dat één bepaalde taal vooral de boventoon voerde.Vooral jongeren met een
Surinaamse achtergrond maken gebruik van straattaal. Dat komt ook duidelijk naar voren als men de taal
hoort. Er worden namelijk ontzettend veel Surinaamse woorden gebruikt binnen de straattaal.Voorbeelden
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hiervan zijn doekoe (geld), osso (huis) en fitti (vechten). Waarom we zoveel Surinaamse woorden horen als
jongeren straattaal spreken heeft twee oorzaken. De eerste oorzaak is een culturele: Surinaamse jongeren
zijn trendsetters. De muziek waar zij naar luisteren en de kleding die zij dragen worden vaak overgenomen
door andere jongeren. De tweede oorzaak is taalkundig van aard: jongeren hebben een sterke voorkeur voor
woorden met een klinker aan het eind. Bij een groot deel van de Surinaamse woorden zien we een klinker
aan het eind. Het gaat om de klank van deze woorden. Blijkbaar klinkt het lekker. Straattaal ontstaat min of
meer spontaan, zegt Van den Braak (2002). Een grappig of pakkend woord dat iemand gebruikt wordt overgenomen. Of bestaande woorden krijgen een andere betekenis. Dit kan nog wel eens tot verwarring leiden.
Wat denk je van hot chocolat? In straattaal betekent het aantrekkelijke jongen. Of als iemand je met vriendje
aanspreekt bedoelt hij klootzak. En verder komen in straattaal heel veel Engelse/Amerikaanse slang-woorden voor. Dit zijn woorden die geen andere betekenis krijgen, maar gewoon worden overgenomen. Dit zijn
woorden als
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chill, dope, phat, da

En nog wat meer voorbeelden van straattaal:

dushi(schatje), daggoe(hond), sagbi(vriend), skotoe(politie) , scherp(intelligent), wagie(auto),
whazzzzzzzzza(hoe is ‘t), bling bin(juwelen), bo
slecta(goeie plaat), hard(vies), macfees(mafkees),
mulut(mond), taker(lelijk), tapi movo(mond dicht),
joppe(werken), gi wan pingi(geef een seintje), gramma(oma), cutty ranks(wegwezen),

In het onderzoek van Van den Braak (2002) wordt aangegeven dat in een stad als Amsterdam, waar straattaal
veel gesproken wordt, de Surinaamse gemeenschap de grootste groep allochtonen vormt.
Kijken we bijvoorbeeld naar andere steden waar veel straattaal gesproken wordt, dan zien we dat daar juist
invloeden van weer andere etnische talen voorkomen. In Utrecht spreekt men over Murks. Hier vormen Marokkanen en Turken de grootste groep allochtonen. Het verschilt dus nogal waar je je onderzoek doet. Maar
de volgende algemene kenmerken gelden voor alle steden waar straattaal gesproken wordt.
Straattaal klinkt stoer of grappig. Straattaal zorgt ervoor dat sommigen er wel bij horen en anderen niet.
Kijken we naar het verschil jongens/meisjes dan zien we dat jongens het vaker spreken dan meisjes. De
straattaal van jongens is grover, natuurlijk om stoer over te komen op de meisjes, maar ook op hun vrienden.
Als meisjes straattaal spreken is dat omdat ze het leuk vinden. Niet om stoer over te komen.Verder zien we
dat straattaal door autochtone en allochtone jongens even vaak gesproken wordt. Alleen bij de meisjes is dit
anders, want allochtone meisjes spreken bijna nooit straattaal.
Wat alle straattaalsprekers gemeen hebben is dat ze vinden dat ze zich er beter mee kunnen uitdrukken
(Ethard, 2008). En dat vind ik eigenlijk iets heel moois. Het geeft aan dat ze het niet zomaar als ‘smurfentaal’
gebruiken, maar ze zijn er bewust mee bezig. Het is soms toch al zo moeilijk om met woorden uitdrukking
te geven aan bepaalde zaken. Ik vind het mooi dat deze creatieve jongeren er iets voor vinden om dit beter
naar hun hand te zetten.
Nog een kenmerk van straattaal is de angst voor taalverloedering en daardoor de negatieve houding van veel
mensen ten opzichte van straattaal.Voordat ik verder ga met de straattaal wil ik eerst iets meer vertellen
over al die andere jongerentalen die aanleiding zouden geven tot deze angst. Ik las het artikel ‘Verwoest jongerentaal het Nederlands?’ van Nina Hoek van Dijke aan. Zij is schrijfster van het boek ‘Jong en je wil wat.’
en dit is wat zij over jongerentaal schreef:

Ff, BFF, w8, egt, hvj, sgool, brb. Tjap, swa, gruwelijk, respect, pattas, ewa.
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Dit zijn vormen van jongerentaal. We zien MSN-taal, SMS-taal, straattaal. Allemaal taalvormen die jongeren
zelf hebben bedacht. Het zou verontrustend zijn als dit soort taal de enige taal is die jongeren zijn gaan spreken, maar het valt allemaal best wel mee. Jongeren zijn prima in staat om te bepalen wanneer ze hun eigen
taal kunnen gebruiken en wanneer het beter is om het Nederlands te gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat zij
de Nederlandse taal zeker belangrijk vinden. Ze vinden het belangrijk om het goed te spreken als het gaat
om school, in een gesprek met volwassenen, of tijdens een sollicitatie. We zien dus dat jongeren de Nederlandse taal vooral functioneel gebruiken. We hoeven dus niet bang te zijn dat jongerentaal de Nederlandse
taal zal vervangen, het zal naast elkaar bestaan. En ondertussen zijn de jongeren zelf zich terdege bewust
van het feit wanneer ze moeten omschakelen van de ene taal naar de andere. Het geeft hun creativiteit en
flexibiliteit weer. We kunnen jongerentaal zien als een verrijking van onze taal. Angst voor verloedering is niet
op zijn plaats (Hoek van Dijke, 2010).
Goed, de straattaal. Hoe ziet het eruit? Straattaalsprekers gebruiken ‘de’ waar wij ‘het’ gebruiken. Het
woordje ‘gaan’ komt in bijna elke zin voor. Ook het Nederlands spreken met een Marokkaanse tongval komt
onder straattaalsprekers voor. Ik verwijs hier naar de inleiding van mijn onderzoek, waar ik die oer-Hollandse
jongen hoorde praten op straat. ‘Moroccan Flavoured Dutch’ heet dat. En verder valt op dat straattaalsprekers
niet alleen woorden vervormen, maar ook nieuwe woorden verzinnen. Straattaal verrijkt het Nederlands
dus ook. En om nieuwe woorden te verzinnen moet je toch wel creatief zijn lijkt mij. Zoals we hiervoor al
zagen dat jongeren makkelijk omschakelen van bijvoorbeeld SMS-taal naar Nederlands, zo gaat dat dus ook
op voor straattaal. Ze vinden zelfs dat je geen echte spreker bent als je straattaal niet ‘uit en aan kan zetten’.
Oftewel, van het ene op het andere moment ABN spreken als dat nodig is. Ook hier geldt weer dat het dan
gaat om communicatie met volwassenen, leraren, werkgevers, enzovoorts.
En dan de jongeren zelf aan het woord over hun taal. Jiska Duurkoop (2008) heeft een heel mooi onderzoek
gedaan naar straattaal. Zij deed haar onderzoek onder andere door bij haar thuis interviews af te nemen
met twee jongens. Allebei straattaalsprekers en leden van een bende in Den Haag. Ze deed haar onderzoek
voor Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht. Uit haar onderzoek komen de volgende kenmerken
van straattaal, zoals benoemt door de jongens zelf, naar voren:

-gebruik van veel gebaren;
-hoog volume en krachtig praten;
-een eigen, groepsgebonden lexicon;
-een woordenschat die snel verandert;
-het wordt gebruikt als codetaal in bepaalde situaties en alleen onder elkaar (Duurkoop, 2008).
Voordat we gaan kijken waaróm jongeren straattaal gebruiken wil ik nog even mijn licht laten schijnen op het
volgende. Als we de diverse straattaalwoorden zo op een rijtje zien valt er toch wel iets op, nietwaar?
Doekoe (geld), fitti (gevecht), sma (meisje), jungo (weed), dippi (neppe gangster), chiboy (lekkere jongen),
nakken (stelen), gi wan pingi (geef een seintje), bling bin (juwelen), dushi (schatje), enzovoorts. El Hadioui legt
in zijn boek ‘Hoe de straat de school binnendringt.’ uit hoe het komt dat er voor bijvoorbeeld woorden als
boek, kunst, kennis, zorgzaam, beleefd en hulpvaardig geen vervangende begrippen zijn in straattaal, terwijl
voor bijvoorbeeld de woorden meisje, auto, rijk en sterk wel drie verschillende vervangende woorden zijn te
vinden. ‘Dat is niet toevallig. De taal is, zoals altijd, een reflectie van de onderliggende set aan codes, opvattingen, ambities, praktijken, voorkeuren en normen. In dit geval is dat een masculiene set waarvan straattaal een
expressie is’ (El Hadioui, 2011, p.56). Ik zal dat uitleggen. De codes van de straatcultuur zijn masculien: stoer,
niet voor elkaar onder willen doen, agressief, en vaak neerbuigend naar vrouwen. In vergelijking met bijvoorbeeld de schoolcultuur, waar vooral feminiene codes gelden. Hier kom ik later nog op terug als ik ga kijken
naar de invloed die straattaal kan hebben op de ontwikkeling van de identiteit bij jongeren.
Logisch dus dat juist de woorden die wel een vervangende uitdrukking hebben binnen de straattaal woorden
zijn die bij de masculiene codes horen. Onderwerpen waarbij jongeren straattaal spreken zijn seks, jongen/
meisje, groeten, schelden, geld, geweld, als ze het over een persoon hebben en als ze ergens iets van vinden.
Deze laatste twee op zowel positieve als negatieve manier. Het zijn onderwerpen die bij de interesses van
jongeren horen. Het wil niet zeggen dat dit de enige zaken zijn waarmee ze zich de hele tijd bezighouden.
En het is ook niet zo dat het altijd hun persoonlijke verhaal is. Als we een jongere in straattaal over geweld
horen praten, kan het ook net zo goed de beschrijving van een film zijn. Met de eerder genoemde andere
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onderwerpen (boek, kunst, kennis, enzovoorts) houden ze zich niet bezig op de straat.
Conclusie.
Straattaal, de taal van jongeren (en vooral jóngens) van de straat, is nog relatief een nieuw fenomeen. We
horen jongeren straattaal spreken binnen een bepaalde vriendengroep die bestaat uit jongeren met allerlei
verschillende culturele achtergronden. We horen het vooral in de grote steden, maar ook daarbuiten komt
het steeds meer voor. Dé straattaal bestaat niet, overal klinkt het weer anders. Toch zien we de volgende
algemeen geldende kenmerken: straattaal is een mengtaal van Nederlands met allerlei andere talen waarbij
jongeren woorden en zinnen op creatieve wijze veranderen en nieuwe, zelfverzonnen woorden toevoegen.
We mogen deze taal gerust zien als een verrijking van het Nederlands. Angst voor taalverloedering is niet op
zijn plaats, omdat de jongeren zich terdege bewust zijn van wanneer ze de taal wel of niet moeten gebruiken.
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‘Eeeej fawaka,
alles chili met mij rustig, ckrZz

Wat beweegt jongeren om straattaal te gebruiken?
Om antwoord te geven op deze vraag haal ik weer Jiska Duurkoop aan. Het mooie aan haar onderzoek is
dat zij het fenomeen straattaal belicht heeft vanuit 3 verschillende perspectieven. Dit zijn de onderzoekswereld (onderzoekers die zich bezig houden met de Nederlandse taalkunde en in het bijzonder straattaal), de
niet-sprekers (jongeren tussen de 14 en 19 jaar oud die zelf geen straattaal spreken) en de sprekers (jongeren die straattaal spreken). Hier volgen de bevindingen uit haar document ‘Straatpraat. Straattaal belicht vanuit
drie verschillende perspectieven’ uit 2008.
Volgens de onderzoekswereld:
‘Straattaal zou worden gebruikt om de (groeps)identiteit vorm te geven en om een sociale boodschap uit te
dragen. Straattaal kan worden ingezet om te shockeren of te beledigen en sociale afstand tussen buitenstaanders en de groep te benadrukken. Maar straattaal wordt voornamelijk gebruikt om haar symbolische functie:
je drukt er solidariteit en groepsbehoren mee uit’ (Duurkoop, 2008, p.15). Jongeren van de straat willen hun
eigen leefwereld vormgeven, datgene wat ze bezighoudt, en maken daarvoor gebruik van taal. Niet zomaar
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een taal; een taal die de jongere een bepaald aanzien geeft. ‘Er zijn ook jongeren die straattaal inzetten met
de intentie een stoer imago voor zichzelf te creëren. Dit tegenover het gebruik van straattaal omdat het
‘gewoon’ is. Dit noemen we onbewust gebruik van de taal. Met straattaal zouden jongeren ook benadrukken dat zij gedeelde voorouders of een gedeelde geschiedenis hebben’ (Duurkoop, 2008, p.16). Een ander
motief voor straattaal zou zijn om te onderscheiden. ‘Om een eigen alternatieve ruimte te creëren waarin
jongeren zich kunnen definiëren en beschrijven in eigen termen in plaats van op de manier zoals anderen dat
doen’(Duurkoop, 2008, p.16).
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Volgens de niet-sprekers:
Straattaal wordt hoofdzakelijk door de jongeren gebruikt om zich de groepsidentiteit aan te meten en deze
te versterken. Daarbij zou straattaal respect afdwingen: het is stoer. Het is ook een manier om het territorium af te bakenen. Door straattaal te spreken creeërt de jongere een eigen identiteit en wordt zijn zelfstandigheid groter. Het zou ook als uitlaatklep gebruikt kunnen worden: de sprekers voelen zich begrepen en
komen zo minder in aanraking met vandalisme en agressiviteit. Straattaalgebruik vormt volgens een enkeling
ook een stimulans voor de spreekvaardigheid. Straattaal kan ook gesproken worden omdat er behoefte is
aan nieuwe taal. Straattaal is vernieuwend, leuk en een uitdaging. Bij straattaal ontstaat meer ‘spreekvrijheid’:
de woorden en uitdrukkingen zijn makkelijker uit te spreken. Straattaal kan worden gebruikt als er behoefte
is aan ‘geheimtaal’, zodat jongeren onderling kunnen communiceren zonder dat anderen ze begrijpen. Maar
ook de etnische afkomst speelt volgens sommige niet-sprekers een rol. Door straattaal kun je je herinnering
aan het land waar je vandaan komt levendig houden en je één voelen met mensen die de dezelfde (eerste)
moedertaal spreken (Duurkoop, 2008).
En dan de sprekers zelf aan het woord:
Straattaal wordt als codetaal gebruikt om onderling met elkaar te communiceren zonder dat de buitenwereld het kan volgen. Met taal worden grensen gesteld en een territorium afgebakend. Straattaalgebruik is ook
leeftijdsgebonden: in het begin spreek je straattaal om erbij te horen en stoer te doen. Het in een geheimtaal

kunnen communiceren met elkaar zal echter steeds belangrijker worden. Dan gaat het niet meer om prestige. Het ‘codemotief’ komt er voor in de plaats. ‘Wanneer straattaal niet als code wordt gebruikt of wanneer
het niet mogelijk is de taalvariëteit als code te gebruiken (omdat teveel mensen deze begrijpen) dan komt
de betekenis te vervallen. Het is juist de onnavolgbaarheid die straattaal betekenis geeft’ (Duurkoop, 2008,
p.17).Van den Braak (2002) is ook de straat op gegaan. Zij heeft jongeren aangesproken, jongens en meisjes,
in de leeftijd van 13 tot 19 jaar, met verschillende etnische achtergronden en hen gevraagd of en waarom zij
straattaal spreken. Dit kreeg zij te horen: het is leuker dan gewoon nederlands, het is stoerder, je kan je er
beter mee uitdrukken, je raakt er aan gewend, het gaat vanzelf.
Conclusie.
Onderzoekers, niet-sprekers en sprekers zijn het allemaal erover eens dat straattaal vooral wordt gebruikt
als geheimtaal. De sprekers zelf hebben het hier over een codetaal. Straattaal wordt door de beginners
gebruikt om stoer te doen. Als een jongere langere tijd tot de groep behoort zal het hier niet meer om
draaien. Ze zullen het dan vanwege de code functie gaan gebruiken.
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Oriëntatie, verkenning,
		experiment en afweging

Hoe ontwikkelt zich de identiteit bij jongeren in het algemeen?
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Omdat ik uiteindelijk een antwoord wil geven op de vraag in hoeverre straattaal een rol speelt in de ontwikkeling van de identiteit bij jongeren uit de straatcultuur, wil ik ook graag weten hoe jongeren in het algemeen
hun identiteit ontwikkelen. Ik heb overwogen om in mijn vraagstelling het woord ‘sociale’ toe te voegen,
maar ik besloot om het bij identiteit te houden en de sociale identiteit verderop nog te bespreken. Identiteit heeft behalve dat iemand weet wie hij is ook een sociale kant. Laten we eerst maar eens kijken naar het
begrip identiteit. De volgende psychologische omschrijving van identiteit komt van Van der Werff (1985): ‘de
combinatie van essentiële psychische kwaliteiten die de persoon typeren en onderscheidbaar maken’. Wanneer we het hebben over de sociale identiteit hebben we het over hoe anderen de persoon met die unieke
identiteitskenmerken zien.Verder zijn er dan nog twee begrippen die belangrijk zijn bij het beantwoorden
van mijn vraag. Zelfbeeld en zelfwaardering. Zelfbeeld is het beeld dat iemand van zichzelf heeft en bij zelfwaardering gaat erover of diegene tevreden daarmee is of niet. (162) (psychologie vd adolescentie)
Via deze begrippen kom ik steeds dichter bij de doelgroep uit mijn onderzoek.

Jongeren worstelen nogal met identiteitsvragen tijdens het opgroeien. Hoe meer ze richting jongvolwassen
gaan leren ze beter om te gaan met tegenstellingen in hun zelfbeeld. Het is nou eenmaal zo dat iemand in
verschillende situaties steeds een andere ‘ik’ laat zien. Op school, thuis of bij vrienden. Een puber moet dat
leren accepteren. (Zimbardo, P. G., Johnson, R.L, & McCann,V., 2011, p.164). Als het om zelfwaardering gaat speelt
acceptatie door anderen een grote rol bij jongeren. In de loop van hun leven zijn die anderen de ouders, dan
de klasgenoten en daarna de leeftijdsgenoten. Wat we zien bij probleemjongeren (misschien wel de jongeren uit mijn doelgroep) is dat hun zelfwaardering lang niet altijd laag is. Een verklaring hiervoor kan worden
gegeven doordat de jongere die bijvoorbeeld op school niet voldoet aan de eisen om bij de groep te horen,
op zoek gaat naar een groep (bijvoorbeeld op straat) die niet moeilijk doet over die eisen. Of misschien zelfs
het afwijkende gedrag aanmoedigt. Zo blijft de zelfwaardering van de jongere op peil (Zimbardo, P. G., Johnson,
R.L, & McCann,V., 2011, p.164).
Ik blijf nog even op het terrein van de zelfwaardering. Zo kunnen we erachter komen wat dit in verband met
het feit dat straatjongeren een minderheidsgroep vormen te maken zou kunnen hebben met sociale identiteit. Zoals we al eerder zagen speelt sociale- of etnische afkomst binnen de straatcultuur geen rol. Wat wel
een grote rol speelt is het gevoel van ‘underdog’ te zijn: ‘De rest van de maatschappij is tegen ons.’
Er is veel onderzoek gedaan naar minderheidsgroepen en hun eigenwaarde. Dit is wat ik las in het boek Psychologie van de adolescentie: ‘ Volgens de sociale-identiteitstheorie zullen leden van een minderheidsgroep de
negatieve beeldvorming van een meerderheidsgroep alleen accepteren als ze het idee hebben dat er weinig
kans is om de machts-en statusverschillen tussen de groepen te veranderen. Als leden van een minderheidsgroep denken dat er iets aan de vooroordelen [...] kan worden gedaan en als ze er de maatschappij en niet
zichzelf de schuld van geven, is er waarschijnlijk weinig verschil tussen de eigenwaarde van leden van meerderheids- en minderheidsgroepen’ (Slot, W. & v. Aken, M., 2010, p.415). Eigenwaarde ontleent een jongere dus
vaak aan zijn sociale identiteit.
We gaan eens kijken naar wat dat is: sociale identiteit. Ik vond de volgende tekst van Oosterink (2008) wel
verhelderend: ‘Ieder mens heeft een bepaald beeld van zichzelf. Jouw eigen persoonlijkheidskenmerken en
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gedragingen vormen een samenhangende representatie. Dit is wat we identiteit noemen. Aangezien (bijna)
geen mens alleen leeft, hebben we ook een sociale identiteit. Deze sociale identiteit geeft ons verbinding met
anderen. Omdat we onderdeel zijn van een groter geheel voelen we ons niet alleen. Naast deze functie helpt
onze sociale identiteit ons ook bij sociale categorisatie. De wereld is te groot om in zijn geheel te bevatten,
daarom is het belangrijk dat we onderscheid kunnen maken tussen verschillende objecten en eveneens mensen. Zo delen we mensen in op nationaliteit, ras, geloof, opleiding en vele andere categorieën’ (Oosterink,
2008.)
We gaan weer terug naar de jongeren bij wie in deze fase van hun leven het erop aan komt op een evenwichtige manier die (sociale) identiteit te ontwikkelen. De auteurs van Leefwerelden van jongeren (2012)
schrijven dat er de laatste decennia steeds meer onderzoek naar identiteitsontwikkeling wordt gedaan . ‘Dit
hangt samen met het feit dat de verwerving van een identiteit in de westerse wereld steeds meer een opgave is geworden.Veel vanzelfsprekendheden zijn verdwenen en de keuzemogelijkheden op alle terreinen van
het leven zijn sterk uitgebreid. Dat vraagt van opgroeiende jongeren meer oriëntatie, verkenning, experiment
en afweging dan voorheen‘ (Hermes, 2007, p.38). Oftewel jongeren van nu worden geacht in staat te zijn hun
leven zelf in te richten, ze moeten assertief zijn, veranderingen aankunnen, opkomen voor zichzelf, goed voor
de dag komen en werken aan hun identiteit. Een hele opgave dus.Wie kunnen daarbij helpen?

De school
‘De school speelt vanouds een belangrijke rol in de identiteitsontwikkeling van jongeren,al was het alleen
maar omdat ze een groot deel van de dag op school doorbrengen in een fase waarin ze druk bezig zijn met

identiteitsvragen. De school heeft de taak om de ontwikkeling van de persoonlijkheid van jongeren in goede
banen te leiden. Daarbij gaat het er niet alleen om dat ze kennis en zelfstandigheid verwerven, maar ook dat
ze moreel worden gevormd’ (Hermes, 2007, p.139). De leerling krijgt instrumenten en vaardigheden aangereikt zodat hij kan groeien. Hij zal ze nodig hebben als hij in de samenleving zijn plek zoekt. Opvallend in dit
leerproces is de nadruk die ligt op de meer feminiene code en doelstellingen. Feminien betekent hier niet
‘vrouwelijk’, maar het gaat hier om de vier centrale doelstellingen, namelijk zelfreflectie, zelfontplooiing, zelfexpressie en zelfstandigheid (El Hadioui, 2011, p.72). We zagen eerder al dat op straat de meer masculiene
codes gelden. Ik noemde stoer, niet voor elkaar onder willen doen, agressief, en vaak neerbuigend naar vrouwen. Ik kom hier later nog op terug, omdat ik denk dat hiermee de straatjongeren zouden kunnen worstelen.

De thuissituatie
Een tweede plek waar jongeren hun identiteit kunnen ontwikkelen is de thuissituatie.Voordat jongeren naar
school gaan, wordt er al een basis voor de ontwikkeling van hun identiteit gelegd. Dit gebeurt meestal door
de ouders, in het gezin. De schrijvers van het boek ‘Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding’ (2000)
koppelen de visie van Prof. Micha de Winter aan dit onderwerp en verwoorden het op de volgende manier:
‘In de persoonlijkheidsontwikkeling staat het verzelfstandigen van de jonge mens uiteindelijk centraal. Hij
wordt en moet iemand worden die in staat is zichzelf te verzorgen, voor zichzelf kan opkomen, een eigen
systeem van waarden en normen heeft opgebouwd en dat kunnen hanteren, zodanig dat het dient als grondslag voor de beslissingen die hij neemt’ (Van der Wal, de Mooij, de Wilde, 2000, p.46).
Jongeren moeten zich op bepaald moment losmaken van hun ouders en dat lukt beter als de band ouder/
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De sociale media

kind sterk is. Dan kan je beter je eigen persoonlijkheid ontwikkelen en hoef je niet meteen op zoek naar een
groep die je een nieuwe identiteit kan geven. Wellicht hebben we het hier over de jongeren van de straat.
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Een derde plek is de sociale media.
Angelien Steen (2012) is psychiater en groepstherapeut en schreef een artikel over de effecten van sociale
media op identiteit en intimiteit. Sociale media als Facebook, Hives en Twitter dragen voor een heel groot
deel bij aan de ontwikkeling van de identiteit van jongeren. Kijk maar eens hoe veel ze er gebruik van maken.
Sociale media bieden jongeren de mogelijkheid om met hun identiteit te experimenteren. Zo kunnen ze
meerdere identiteiten aanmeten en hun identiteit bewerken en construeren.Valkuil hierbij is dat dit te ver
gaat en het op een toneelspel gaat lijken. (Steen, 2012, p.16)

De straat

Ten slotte de straat als plek voor ontwikkeling van de identiteit van jongeren. Kaat Sabbe (2006) schrijft
hierover dat jongeren op straat groepjes vormen, niet alleen om elkaar te ontmoeten, maar ook om elkaar
te helpen bij het ontwikkelen van hun identiteit. De groep geeft hen een sociale status en ook eigenwaarde.

De straat als ontmoetingsplek, omdat dat de plek is waar niet de normen gelden van waar ontmoetingen
doorgaans plaatsvinden. Denk daarbij aan school, werk, de vereniging, enzovoorts. Op straat vormen ze de
groep zelf (Sabbe, 2006, p.19).
Jongeren zelf geven aan dat ze tijdens het rondhangen veel leren over zichzelf en over anderen. Ze leren
andere mensen kennen, leren meningen uiten, omgaan met meningen, omgaan met conflicten, keuzes maken,
omgaan met reacties van andere mensen en hun eigen grenzen kennen (Sabbe, 2006, p. 21). Het gaat hier dus
om het ontwikkelen van de persoonlijke identiteit doordat er binnen de hanggroep groepsrollen ontstaan.
Jongeren vergelijken zichzelf met anderen binnen de groep. Ze herkennen anderen en ook zichzelf als stoer,
sociaal, volgzaam, vrolijk, brutaal of assertief.
Conclusie.
Voor jongeren is het ontwikkelen van een identiteit er de laatste jaren niet makkelijker op geworden. De
school, de thuissituatie, de straat en de sociale media kunnen hen hierin een richting geven.
De straat is daarmee de meest ‘vrije’ van de plekken waar jongeren hun identiteit ontwikkelen.Voor deze
plek lijken ze echt zélf te kiezen en er volgens eigen zeggen veel aan te hebben.
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...je weet toch......

In hoeverre speelt straattaal een rol in de ontwikkeling van de identiteit bij jongeren uit de straatcultuur?
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‘Straattaal is in wezen een belangrijk onderdeel van de sociale identiteit. Onder taalkundigen woedt echter
een discussie over de waarde van straattaal. Sommigen, zoals de gemeente Rotterdam, vinden het een teken
van verpaupering van het taalvermogen en infantilisering van de cultuur. Anderen vinden het een natuurlijke
en waardevolle ontwikkeling die bijdraagt aan de interculturele communicatie en de ontwikkeling van jongeren’ (Admints, 2012, p.1).
We kunnen als samenleving de straatcultuur nu eenmaal niet ontkennen. De jongeren die ertoe behoren komen vaak uit een thuissituatie waarin de steun of aandacht die nodig is bij de ontwikkeling van een identiteit
niet wordt gegeven. De band tussen ouder en kind is hier niet zo hecht. Hierdoor speelt de thuiscultuur een
kleinere rol bij de identiteitsontwikkeling. De jongere gaat op zoek bij anderen dan de ouders om erachter
te komen wat zijn persoonlijke karakteristieken zijn. De plek waar hij zich het meest thuis voelt is de straat.
Daar waar ze een eigen plek hebben, vrienden ontmoeten, zichzelf kunnen zijn en hun eigen taal spreken.
El Hadioui (2011) schreef over straattaal ‘als meest manifeste onderdeel van de straatcultuur’. Het hoort als

meest duidelijk en uitgesproken bij het fenomeen straatcultuur.Van den Braak (2002) spreekt van straattaal
als een stijlkenmerk. Net zoals kleding en muziek kan straattaal een belangrijk onderdeel van de identiteit
van jongeren zijn. We zien dat de media dit ook hebben opgepakt. Zij gebruiken straattaal steeds vaker om
zich tot jongeren te richten. Hierbij wordt vooral de creativiteit van de jongeren benadrukt en zien we hoe
krachtig taal werkt bij het je onderscheiden van de rest (Van den Braak, 2002).
We lazen eerder al dat er verschillende typen jongeren zijn die tot de straatcultuur behoren. Er zijn de
jongeren die het zien als ‘urban lifestyle’ en de jongeren bij wie de straatcultuur echt van binnen zit. Ik denk
dat we dit onderscheid zeker moeten meenemen als we gaan kijken in hoeverre de taal die bij deze cultuur
hoort de ontwikkeling van de identiteit van de jongeren beïnvloedt. In het onderzoek van Jiska Duurkoop
(2008) horen we de straattaalsprekers over hoe zij onderscheid maken tussen ‘echte sprekers’ en zij die
straattaal spreken uit prestigeoverwegingen, om stoer te doen. Geen ‘echte sprekers’ dus. Want die spreken
straattaal als een soort codetaal. Een taal die ze gebruiken om alleen met elkaar te kunnen communiceren
en om hun territorium af te bakenen. Belangrijk hierbij is dat volgens de straattaalsprekers die laatste groep
goed in staat is om hun taalgebruik te controleren. Zij kunnen gemakkelijk omschakelen van straattaal naar
ABN als dat nodig is.
Ik maak nog even een omweggetje. Ik ga een stuk terug in de tijd. Wim Daniëls (2004) beschrijft hoe jongerentaal zijn intrede deed en dat het tot aan 1980 ging om één soort jongerentaal. Tot die tijd was het zo
dat jongeren zich min of meer gezamenlijk af zetten tegen volwassenen. Ze gebruikten onder andere hun
taal om zich te onderscheiden van de volwassenenwereld. Dat deden ze door woorden en uitdrukkingen te
gebruiken die volwassenen niet kennen of die bij volwassenen iets anders betekenen of anders uitgesproken
of gespeld worden.Vanaf ongeveer 1980 kunnen we spreken van het ontstaan van de subculturen. Jongeren
wilden zich niet langer alleen maar onderscheiden van de volwassenen, maar ook van elkaar. Een hiphopper
had een andere taal dan een gothic. Of jongeren zich nu van volwassenen of van elkaar willen onderscheiden en daarbij hun eigen taal ontwikkelen: we kunnen niet anders dan concluderen dat jongerentaal sociaal
bepaald is. ‘Met jongerentaal verschaffen jongeren zich een eigen identiteit, zoals ze dat ook met muziek en
kleding doen’ (Daniëls, 2004, p.9). Er wordt nog een ander aspect benoemd van het bestaan van jongerentaal.
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Namelijk de speelsheid van jongeren. Het mooie van taal is dat je het altijd bij de hand hebt. Zo kan je met je
speelse en flexibele geest daar iets leuks of raars mee doen. Je kan er mee experimenteren, je creativiteit op
los laten.Vooral jongeren zorgen ervoor dat taal steeds in beweging is. Zij zijn de grootste taalveranderaars.
En zo kom ik bij mijn eigenlijke onderwerp weer terug.

Creatief.
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De straattaal. Een variant van jongerentaal dat gesproken wordt op straat, meest in de grote steden van de
Randstad, waarbij sociale en etnische verschillen er niet toe doen. Niet voor niets heb ik dit laatste sprongetje gemaakt. Experimenteren en creativiteit ontplooien staan in mijn visie op het docentschap hoog bovenaan. Door dit onderzoek te doen zijn mijn ogen geopend. In de inleiding had ik het nog over onbegrip over
de taal, maar vooral ook de uitspraak van die oer-Hollandse jongen. Door er dus meer over te weten te
komen ben ik in gaan zien hoe creatief die straattaalsprekers eigenlijk wel zijn. Nieuwe woorden en zinnen
bouwen vereist een zekere mate van creativiteit. De jongeren zouden er dus ceatieve mensen van kunnen
worden. In heel veel situaties waar we in ons leven mee te maken krijgen is creativiteit een belangrijke tool.
Naast die ontwikkeling van creativiteit leren de jongeren door straattaal te gebruiken ook om inventief en
zelfredzaam te zijn.

Inventief en zelfredzaam.

Ik bedoel daarmee dat ze zich in bepaalde situaties staande weten te houden door iets nieuws te verzinnen,
namelijk die eigen code-taal. Ik kom hier even terug op het verschil tussen jongeren die de straatcultuur als
‘urban lifestyle’ zien en de jongeren die de straat ‘echt in zich hebben zitten’. Deze laatste groep is heel duidelijk over de aanleiding om tot straattaal over te gaan. Dit heeft te maken met hun wijk. In de wijken waar
deze jongeren wonen worden relatief vaak bendes gevormd. Hun eigen taal helpt bij het markeren van het
territorium.

Verdraagzaam en een open houding.

Het feit dat het de jongeren dus niet gaat om welke kleur je hebt of uit welk sociaal milieu je komt geeft aan

hoe zij omgaan met al die verschillende culturen waar we in onze samenleving mee te maken hebben. Zo
leren ze om verdraagzaam om te gaan met anderen. Ze ceeëren een open houding. De taal verbindt hen.
In het mailcontact dat ik had met Frank van Strijen, schrijver van het boek ‘Van de straat’, bracht hij naar voren dat volgens hem straattaal één van de minder belangrijke factoren is bij de beïnvloeding van de identiteit
bij straatjongeren. Hij meent dat er andere factoren in de straatcultuur zijn die de identiteit meer beïnvloeden. De taal is meer een uiting dan een oorsprong. Toch zegt hij ook dat taal binnen een cultuur een sterke
plek in neemt. En cultuur bepaalt nu eenmaal sterk de identiteit.
Hier ben ik het zeker mee eens. Waar we ook rekening mee moeten houden is dat identiteit iets is dat mee
beweegt. Het beweegt mee in de ontwikkeling die een mens in zijn leven doormaakt. Wat we weten van
straattaal is dat het onderdeel uitmaakt van de straatcultuur. Een jongere die tot de straatcultuur behoort zal
op bepaald moment er voor kiezen om ‘eruit te stappen’. We lazen al dat dit te maken heeft met leeftijd en
het feit dat de cultuur een belemmering vormt bij het innemen van een plek in de samenleving. De jongere
zal volwassen worden en weer tot andere groepen gaan behoren. En die nieuwe culturen hebben ook weer
hun eigen taal. ‘Een taal met allerlei betekenissen, ervaringen, codes, ambities en emoties’ volgens El Hadioui
(2011, p.50). Zo blijven wij als mens steeds bezig met de ontwikkeling van onze identiteit. Waarbij we niet
moeten vergeten dat deze ontwikkeling voor het belangrijkste deel plaatsvindt als we jong zijn.Voor de
jongeren van de straat dus in de periode waarin straattaal hun taal is. Creativiteit, inventiviteit, zelfredzaamheid, verdraagzaamheid en met een open houding in het leven staan zijn hierbij, volgens mij, maar mooi alvast
ontwikkeld.
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“Language often constitutes the most important
embodiment of ethnicity
and the means for distguishing ‘us’ from ‘them’
Taal is het belangrijkste uitdrukkingsmiddel van identiteit. (Van den Bulck & Van Poecke, 1995, p.3).

Met de vier deelvragen op een rijtje...
Straatcultuur is een fenomeen waar we steeds meer mee te maken krijgen, niet alleen maar in de grote
steden, ook in de provincie zien we dat jongeren de cultuur overnemen. En ook niet alleen maar aan de rand
van de maatschappij. Straatcultuur heeft zich ontwikkeld tot een opzichzelfstaande cultuur waarin de maatschappelijke afkomst, leeftijd of etniciteit van de jongeren er niet toe doet. Deze jongeren gedragen zich zo
anders dan wij gewend zijn dat wij hier als maatschappij mee om moeten leren gaan.
Het is mens-eigen om bij een groep te willen horen. Het geeft ons een goed gevoel. Jongeren zelf geven aan
tot de straatcultuur te willen horen om zich te kunnen ontspannen zonder dat volwassenen op ze letten,
voor een gesprek, om problemen te bespreken. Doordat ze midden in die straatcultuur terecht komen zodra
ze de deur uit stappen vinden zij het daar. De ene jongere als ‘urban style’ en de andere jongere dieper geworteld omdat hij niet anders kent.
Straattaal, de taal van jongeren (en vooral jóngens) van de straat, is nog relatief een nieuw fenomeen. We
horen jongeren straattaal spreken binnen een bepaalde vriendengroep die bestaat uit jongeren met allerlei
verschillende culturele achtergronden. We horen het vooral in de grote steden, maar ook daarbuiten komt
het steeds meer voor. Dé straattaal bestaat niet, overal klinkt het weer anders. Toch zien we de volgende
algemeen geldende kenmerken: straattaal is een mengtaal van Nederlands met allerlei andere talen waarbij
jongeren woorden en zinnen op creatieve wijze veranderen en nieuwe, zelfverzonnen woorden toevoegen.
We mogen deze taal gerust zien als een verrijking van het Nederlands. Angst voor taalverloedering is niet op
zijn plaats, omdat de jongeren zich terdege bewust zijn van wanneer ze de taal wel of niet moeten gebruiken.
Voor jongeren is het ontwikkelen van een identiteit er de laatste jaren niet makkelijker op geworden. De
school, de thuissituatie, de straat en de sociale media kunnen hen hierin een richting geven. De straat is daarmee de meest ‘vrije’ van de plekken waar jongeren hun identiteit ontwikkelen.Voor deze plek lijken ze echt
zélf te kiezen en er volgens eigen zeggen veel aan te hebben.
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kom ik tot een antwoord op de hoofdvraag van mijn onderzoek...
Straatcultuur is in zijn geheel erg bepalend voor de ontwikkeling van de identiteit van jongeren van de straat.
De taal die bij deze cultuur hoort is net zoals de kleding en muziek een uitingsvorm. Door hun manier van
praten horen ze bij de groep. De groep waar ze een groot gedeelte van hun identiteit aan ontlenen. Dus, ja,
ik denk dat straattaal de ontwikkeling van de identiteit van straatjongeren wel enigszins beïnvloedt.Volgens
mij met een aantal positieve kenmerken die bij de taal horen. Zo wordt hun creativiteit gestimuleerd, ze
leren inventief en zelfredzaam te worden, verdraagzaam en met open houding in de maatschappij te staan.
Ik ben het vooral eens met degenen die deze vorm van jongerentaal niet zien als een bedreiging voor de Nederlandse taal, maar eerder als een verrijking. Ik vind straattaal een boeiend, creatief fenomeen. Daarbij merk
ik wel op dat het belangrijk voor mij is te weten dat de jongeren zich bewust zijn van het gebruik van de taal.
Dat ze de taal kunnen ‘aan en uit zetten’.
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Op de school waar ik stage loop heb ik de leerlingen een aantal vragen laten beantwoorden over het onderwerp straattaal. Ik was benieuwd wat jongeren die dus niet in een grote stad in de Randstad wonen, maar
in Zwolle en zelfs voor een groot deel in kleinere dorpen in de buurt, over straattaal te zeggen hebben. Ik
heb gekozen voor een 1e klas HAVO/VWO en een 2e klas VMBO. Voor deze deze leerlingen heb ik een lessenplan ontwikkeld rondom het thema straattaal. Deze vragenlijst voorafgegaan door een kort klassegesprek
biedt zo ook een mooie inleiding voor de opdracht.
De vragen:
1.Wat vind je van mensen die straattaal spreken?
1.Ik vind het dom klinken
2.Ik vind het stoer overkomen
3.Die mensen zijn creatief
4.Anders, namelijk:
2.Denk je dat straattaal veel invloed heeft op het ABN? (Algemeen Beschaafd Nederlands)
1.Ja, want…
2.Nee, want….
3.Hoor je vaak straattaal om je heen? En zo ja, waar hoor je het dan?
1.Ja,….
2.Nee.
3.Geen idee.
4.Wat doe jij als iemand tegen je praat in straattaal?
1.Ik begrijp het niet en zeg dat hij gewoon Nederlands tegen me moet spreken.
2.Ik begrijp het wel maar ik geef geen antwoord.
3.Ik begrijp het wel en geef antwoord in ABN.
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5.Hoe denk je dat volwassenen over straattaal denken?
1.Ze hebben er geen problemen mee.
2.Ze vinden dat alleen die jongeren straattaal spreken die het ABN niet goed beheersen.
3.Ze vinden het onbeschoft.
Als jij zelf wel eens straattaal spreekt.
6.Waarom doe je dat dan?
1.Omdat ik gewend ben geraakt aan sommige woorden.
2.Omdat ik het leuk/grappig vind klinken.
3.Om bij een bepaalde groep te horen.
4.Om me af te zetten tegen volwassenen.
7.Tegen welke mensen spreek jij vooral straattaal?
1.Vrienden.
2.Familie.
3.Ouders.
4.Leraren.
5.Anders namelijk: …………………….
8.Bij welke onderwerpen spreek jij straattaal?
…………………………
En dit is wat eruit kwam bij de 1e klas HAVO/VWO:
De meesten vonden dat mensen die straattaal spreken creatief zijn. Eén leerling vond die mensen ‘gewoon’.
Of straattaal invloed heeft op het ABN antwoordden de meesten ja en hier volgen een aantal verklaringen:
‘De normale taal is misschien over een paar jaar weg.’ ‘Sommige woorden worden echte woorden.’ ‘Sommigen weten niet meer hoe ze normaal moeten praten.’ De drie leerlingen die nee hadden geantwoord vonden

dat het alleen door jongeren wordt gesproken, het niet de taal is van mensen met een hoog beroep en dat
ze het niet moeten spreken. Ze mogen het spreken. De meesten horen geen straattaal om zich heen. Zij
die het wel horen, komen het tegen bij vrienden, op school, ‘bij die straatschoffies’ en ‘elke dag in mijn straat’.
De meesten begrijpen straattaal wel, maar antwoorden zelf in ABN.Volwassenen vinden straattaal onbeschoft volgens de meeste leerlingen. Als ze zelf wel eens straattaal spreken doen ze dat omdat ze gewend
zijn geraakt aan sommige woorden. Iets minder kinderen spreken wel eens straattaal omdat ze het grappig
vinden klinken. Ze spreken het voornamelijk met vrienden en een paar ook met familie. De onderwerpen
zijn grappen, vanalles, ‘cool’, het dagelijkse leven, als begroeting en (volgens een meisje) ‘als ik tegen jongens
praat vooral’.
En dit zijn de resultaten bij de 2e klas VMBO:
Ook in deze klas vonden de meesten dat mensen die straattaal spreken creatief zijn en dat het het ABN niet
beïnvloedt. De meesten horen vaak straattaal om zich heen (in de buurt, op school en in de stad), maar begrijpen straattaal niet en vinden dat ze met gewoon Nederlands aangesproken moeten worden.Ook in deze
groep denken de meesten dat volwassenen straattaal onbeschoft vinden. Als ze zelf wel eens straattaal spreken doen ze dat omdat ze gewend zijn geraakt aan sommige woorden. Ze spreken dan met vrienden. Eén
leerling spreekt straattaal met haar broer, ‘omdat hij alleen maar straattaal spreekt’ en één leerling spreekt
gewoon straattaal met mensen die in de stad lopen. Er zijn maar twee leerlingen die een onderwerp hebben
genoemd: ‘meisjes’ en ‘vrouwen’.
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