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Samenvatting  

De belangrijkste eigenschap van elke taal is dat deze dynamisch en continu aan verandering 
onderhevig is. Een taal evolueert onder andere door natuurlijke invloeden, maar ook doordat 
gebruikers bewust variaties in een reguliere standaardtaal aanbrengen, zoals dat bijvoorbeeld in 

straattaal gebeurt. In de jongerentaal worden verschillende taalvarianten gecombineerd en gemengd 
met elementen uit andere (internationale) taalvormen. Jongerentaal en variaties op het 

Standaardnederlands komen ook veel voor in Nederlandstalige rapteksten. Rappers lijken zeer 
begaafd in het spelen met taal en bijbehorende conventies. Het fenomeen nederhop (Nederlandse 
hiphop) en bijbehorende rapteksten vormen een relatief nieuw genre. Deze scriptie is een poging om 

het genre taalkundig te karakteriseren. Op basis van een voorstudie zijn tien taalkundige categorieën 
geïdentificeerd die vermoedelijk karakteristiek zijn voor de Nederlandse rapteksten: Verengelsing, 
Ontlening, Woordvervorming, Nieuwvorming, Verwijzing, Ambiguïteit, Verklanking, Vergelijking, 

Intertekstualiteit en Uitdrukking. 
Om te analyseren hoe vaak en in welke vorm bovenstaande taalkundige categorieën worden 

gebruikt door artiesten binnen de nederhop is een corpusanalyse gedaan. Als casestudy is gekeken 

naar de onderlinge verschillen tussen artiesten. Daarmee is namelijk getracht het taalkundig 
onderscheidend vermogen van De Jeugd Van Tegenwoordig (kortweg DJVT) aan te tonen. De 
mediahype rondom deze groep rappers sinds de hitsingle ‘Watskeburt’ lijkt namelijk vooral te zijn 

gebaseerd op hun excentrieke taalgebruik. Hiervoor is een corpus samengesteld van getranscribeerde 
en geautoriseerde rapteksten. Het corpus omvat ≈24.000 woorden en bestaat uit veertig rapteksten 
van acht verschillende artiesten. Er zijn vijf rapteksten van De Jeugd Van Tegenwoordig geselecteerd 

en ter vergelijking vijf teksten van de volgende rappers/groepen: Boef en De Gelogeerde Aap, 
Brainpower, Extince, Jiggy Djé, Opgezwolle, Typhoon en Winne. 

Uit de analyses blijkt dat alle tien vooraf opgestelde taalkundige categorieën vertegenwoordigd 
zijn in de onderzoekscorpora en dat de artiesten onderling zowel in frequentie als in vorm significant 
verschillen in het gebruik ervan. Opvallend is dat DJVT in de meerderheid van de categorieën een 

significante bijdrage levert aan deze onderlinge verschillen (uitgezonderd de categorieën Vergelijking 
en Intertekstualiteit). De categorie Uitdrukking is de enige categorie waarbinnen DJVT negatief afwijkt 
van de andere artiesten. De meest interessante bevinding is dat in de overige zeven categorieën de 

groep positief afwijkt. Dat geldt voor de categorieën Verengelsing en Verklanking; en wat betreft 
Verwijzing, Ambiguïteit, Nieuwvorming, Ontlening, en Woordvervorming wijkt DJVT zelfs het meest 
extreem positief af van alle andere artiesten. Deze kwantitatieve observaties worden ondersteund met 

bevinden uit de kwalitatieve analyse. Hieruit kan geconcludeerd worden dat DJVT niet alleen koploper 
is wat betreft het aantal taalkundige ingrepen; ook de uitvoering ervan is qua vorm van een complexer 
kaliber. Bewonderenswaardig is vooral het unieke idioom van de artiesten en het aantal eigen creaties. 

Ook de opeenstapeling van combinaties van verschillende stijlfiguren in één zin, couplet of refrein 
draagt bij aan de originaliteit van de teksten. 

Doordat in dit onderzoek de oorsprong van creaties is achterhaald, wordt ook inzichtelijk wat de 

benodigde verwerkingswijze is voor de luisteraar. Deze wordt uitgedaagd om de verschillende 
betekenislagen te herkennen en ontleden. Vaak is er sprake van collocationele lexicale verbanden in 
een tekst en voor een volledig begrip van de rapteksten is dan niet alleen kennis van de gebeurtenissen 

en begrippen in de (internationale) hiphopcultuur vereist, maar ook een uitstekende beheersing van 
de Nederlandse taal, kennis van de (wereld-)geschiedenis en de maatschappelijke actualiteiten. Het 

gevolg hiervan is dat de teksten maar voor een kleine in-group begrijpelijk zijn. Met deze 
corpusanalyse zijn de creativiteit, productiviteit en kundigheid van de artiesten verhelderend 
aangetoond. De resultaten geven een inzicht in het typische taalgebruik in Nederlandstalige 

rapteksten.  
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Hoofdstuk 1  

Inleiding  

Onlangs verschenen in verschillende media artikelen over het taalgebruik in Nederlandstalige 
rapteksten. Deze berichtten met name het excentrieke taalgebruik van De Jeugd Van Tegenwoordig 

(kortweg DJVT). De rappers van deze groep worden zowel door taalkundigen als critici ‘Intellectueel’ 
(dichter Kees ’t Hart, 2010), ‘Taalkunstenaars’, (Looijestijn, 2012:13), ‘Spitsvondige taalgebruikers’ 
(HipHopLeeft; Koren, 2011), ‘Taaltovenaars’ (Instituut Nederlandse Lexicologie, Waszink, 2012), 

‘Ongekend creatief’ (Genootschap Onze taal in: Dams & van Oostendorp, 2010) of ‘Taalvernieuwers’ 
(Vrij Nederland; Heerma van Voss, 2012) genoemd. De Jeugd Van Tegenwoordig heeft inmiddels zelfs 
een eigen katern in een serie Prisma Woordenboeken toebedeeld gekregen. In de Volkskrant reageren 

de rappers op alle ophef over hun teksten: ‘Als je niets kunstigs met taal doet, heb je als rapper geen 
bestaansrecht’ (DJVT in: Van den Breemer, 2012:3). 

Het genre Nederlandstalige rap is een relatief jong en krijgt nog niet de literaire erkenning die het 

verdient. Het taalkundig niveau van de teksten is uitstekend en wellicht geavanceerder dan veel 
erkende literaire genres. Rappers gebruiken namelijk bestaande literaire en retorische procedés in 
hun teksten maar beheersen daarnaast een bovengemiddeld groot idioom aangezien ze uit veel 

verschillende talen en registers putten. Rappers verwerken opzettelijk woorden, zinnen en 
uitdrukkingen uit de jongeren- of straattaal en buitenlandse talen in hun teksten. Zij zijn bewust actief 
bezig met het verkennen en verleggen van de grenzen en conventies van het Standaardnederlands. 

De nederhop is een in zichzelf gekeerde subcultuur en wie deze niet begrijpt blijft buitengesloten. 
Hierdoor is rap en de Nederlandse hiphop een onbegrepen en ondergewaardeerd genre. Een 
meerderheid van de ontvangers haakt af en beoordeelt de teksten (ook door invloed van het slechte 

imago van de Amerikaanse hiphopcultuur) als grof, seksistisch, gewelddadig, vrouwonvriendelijk en 
taalkundig zwak. Deze scriptie is een pleidooi voor de kwaliteit van Nederlandstalige rap. Door de 

teksten te ontleden en te kijken welke stijl en retoriek er gebruikt worden in het genre kan worden 
aangetoond dat de teksten verschillende literaire elementen bevatten. Daarnaast is het interessant om 
te vergelijken of de teksten van DJVT daadwerkelijk taalkundig verschillen van andere artiesten uit de 

nederhop. Wellicht is dit een verklaring voor het uitzonderlijke succes van deze Nederlandse groep. 
De taalcreaties van nederhoppers komen tot nu toe nauwelijks aan bod in de wetenschappelijke 

onderzoeksliteratuur. En dat terwijl inzichten over het excentrieke taalgebruik en gebruik van 

mengtalen en jongerentalen kunnen bijdragen aan de discussie en berichtgeving over taalverandering 
en de hedendaagse jongerentaal. ‘Op het moment dat je het gaat ontleden dan klinkt het heel technisch. 
Maar het is niet zo dat je boeken erbij gaat pakken’ (DJVT in: Van den Breemer, 2012:3). Maar deze 

analyse is een uitzondering op deze quote, want alleen door tekstanalytisch onderzoek is aantoonbaar 
en verklaarbaar te maken waarom Nederlandse rapteksten geavanceerder zijn dan de meeste mensen 
zouden verwachten. 

Met de ambitie om de kwaliteiten van het genre te analyseren en typeren en tegelijkertijd te kijken 
naar het onderscheid tussen verschillende rappers en teksten zijn de volgende onderzoeksvragen 
opgesteld: Welke taalverschijnselen/retorische middelen gebruiken de rappers van De Jeugd Van 

Tegenwoordig in hun rapteksten? En valt het succes van de (teksten van de) groep te verklaren doordat 

de rappers zich door middel van hun taalgebruik onderscheiden van andere rapteksten van Nederlandse 

hiphopartiesten? 

Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen start dit rapport met een uitgebreide 
literatuurstudie over taalverandering (Hoofdstuk 2). Vervolgens worden resultaten uit een voorstudie 

van de data toegelicht. Uit deze voorstudie vloeit een onderzoekskader met tien taalkundige 
categorieën die typerend lijken voor rap (Hoofdstuk 3). Voor het daadwerkelijke onderzoek is een 
corpus samengesteld en zijn de rapteksten getranscribeerd. Vervolgens is de onderzoeksmethode 

bepaald en verfijnd (hoofdstuk 4). In de daaropvolgende hoofdstukken worden de kwantitatieve en 
kwalitatieve resultaten gerapporteerd (hoofdstuk 5 & 6). Tot slot wordt antwoord gegeven op de 
onderzoeksvragen en worden de toegevoegde waarde en praktische implicatiemogelijkheden van dit 

onderzoek verantwoord. Afsluitend zijn enkele discussie en evaluatiepunten geformuleerd (hoofdstuk 
7).  
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Hoofdstuk 2  

Theorie  

Dit hoofdstuk start met een uiteenzetting van taalkundige visies op de Nederlandse Standaardtaal en 
taalverandering die plaatsvindt (§2.1). Vervolgens wordt de nadruk gelegd op jongerentaal. Deze 

taalvorm is wat betreft taalverandering een zeer dynamisch domein van de Nederlandse taal (§2.2). 
Een genre waarbinnen de jongerentaal zich bij uitstek manifesteert wordt gevormd door songteksten, 
of specifieker: rapteksten van de hand van artiesten binnen de hiphopcultuur. Dit genre wordt 

geanalyseerd (§2.3), waarbij de nadruk wordt gelegd op het onderdeel taalgebruik. Deze 
literatuurstudie leidt tot de onderzoeksvraag van dit taalkundige corpusonderzoek (§2.4). 
 

 
2.1 De Nederlandse (standaard-)taal  

Wat is de Nederlandse taal? Om onze taal te definiëren heb je grenzen nodig. Maar eigenlijk kent geen 

enkele taal vastliggende grenzen. Enerzijds verschillen talen van elkaar, anderzijds is er sprake van 
overlap tussen verschillende taaldomeinen. Want de belangrijkste universele eigenschap van alle 
taalvormen is wellicht dat taal dynamisch en continu aan verandering onderhevig is. Een taal evolueert 

onder andere aan de hand van maatschappelijke, sociologische, technische ontwikkelingen. 
De Nederlandse taal heeft zich in de afgelopen eeuwen ontwikkeld en voor zover mogelijk een 

gestandaardiseerde schrijftaal en grammatica gekregen. De uitspraaknorm kreeg in 1895 de naam 

Algemeen Beschaafd Nederlands, oftewel ABN. Maar de schrijftaal is vaak als uitgangspunt genomen 
wat betreft de consensusvorming over taal. Invloedrijke elementen bij taalvorming zijn oude of 
godsdienstelijke geschriften bijvoorbeeld de Bijbel of het Arabisch in de Koran, vakliteratuur zoals het 

Groene Boekje en woordenboeken, de geschiedenis en de visie van autoriteiten onder andere 
taalgeleerden, de overheid en prominente taalgebruikers (Bennis, Cornips & Oostendorp, 2004). 

Het ‘Standaardnederlands’ is een veelgebruikte term voor de heersende conventies en regels van 
het Nederlands. Maar wat is een zogenaamde ‘standaardtaal’? ‘Een pakket normen en regels voor bij 
het schrijven. In de mate waarin het schrijvende deel van de samenleving zich aan die normen en 

regels houdt, is de standaardtaal een realiteit’ (van der Horst, 2008a:305). 
Deze definitie suggereert dat er een standaard is die aan de basis staat van een taal. Wat zijn dan 

de kenmerken van het Standaardnederlands? Deze kenmerken zeggen iets over de aard van de taal; 

Standaardnederlands is een taalvariëteit, een gecultiveerde vorm van het Nederlands die niet verraadt 
waar iemand vandaan komt (Smakman, 2003). Daarnaast zijn kenmerken te traceren over het gebruik 
van het Standaardnederlands en het spreken van ABN. In 2003 is een grootschalig onderzoek gedaan 

onder respondenten naar de gebruikskenmerken van het ABN. Hieruit blijkt dat veel Nederlanders 
vinden dat dit voornamelijk ‘in het Westen’ of ‘de Randstad’ gesproken wordt. Anderzijds zijn er 
respondenten die zeggen dat ABN door heel Nederland wordt gesproken en overtuigd zijn van de 

egaliteit van de Nederlandse taal. Over het algemeen wordt gevonden dat het verschil tussen mannen 
en vrouwen minimaal is, al zegt een kleine meerderheid dat vrouwen het ABN iets beter beheersen en 
worden ‘hoogopgeleiden’ en ‘nieuwslezers’ genoemd als typische gebruikers van het ABN. Het vaakst 

worden de jaren ’50 genoemd als periode waarin het ABN correct gebruikt werd. Dit correspondeert 
met de constatering van taalkundigen (van Haeringen, 1962; Kloeke, 1951) dat het ABN vroeger 

striktere regels kende en exclusief toegeschreven werd aan maatschappelijk hoge(re) kringen. Door 
onder andere het onderwijs en de industrialisering is het ABN toegankelijker geworden voor meer 
Nederlanders (van der Horst, 2008b). Maar serieuze schattingen over het aantal gebruikers van het 

ABN worden vrijwel nooit gemaakt. Dit lijkt ook onmogelijk, aangezien taalkundigen het nooit eens 
zullen worden over hoe strikt het Standaardnederlands gedefinieerd moet worden. Wel constateren 
veel taalkundigen dat de normen van het Standaardnederlands van tijdelijke aard zijn (Bennis, 2003). 

Ook Smakman (2003) concludeert zijn zoektocht naar het gebruik van het ABN met de opmerking dat 
het erop lijkt dat de norm meereist met de tijd, zij het heel langzaam. 

Maar de externe normen die worden opgelegd aan het Standaardnederlands voorkomen niet dat 

er variaties zijn in de Nederlandse taal. Het Nederlands is niet één taal maar een verzameling talen. En 
juist het bestaan van deze variëteiten van het Nederlands is een belangrijke aanwijzing voor de 
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vitaliteit van onze taal (Bennis, 2003). Taalkundig inzicht heeft juist geleid tot het accepteren van deze 

dynamiek in taal. Taal moet niet gezien worden als een verzameling officieel vastgelegde regels maar 
als een natuurlijk proces van taalvorming, herziening en verandering dat continu in beweging is. In het 
artikel ‘Hoeveel talen telt het Nederlands?’ schetst Bennis (2003) de extreme tegenstrijdigheid van het 

al dan niet bestaan van een zogenaamde norm. Enerzijds wordt één taalvariëteit benoemd tot de 
Standaardtaal (ofwel het ABN), anderzijds behoort elke variëteit van het Nederlands tot het 

Standaardnederlands. Of een specifieke taalvariëteit van het Nederlands behoort tot de standaardtaal 
kan volgens Bennis gerelateerd worden aan criteria van gebruik, attitude, geografische en sociale 
spreiding en frequentie. ‘Tot de standaardtaal behoren dan die variëteiten die regelmatig gebruikt 

worden in het publieke domein, die over het algemeen tot de standaardtaal worden gerekend, die een 
redelijke geografische en sociale spreiding vertonen en die met een redelijk hoge frequentie worden 
gebruikt’, (Bennis, 2003:28). Deze open en tolerante definitie van het concept Standaardtaal staat dus 

variaties toe. 
Wanneer we deze theorie in de praktijk toepassen betekent dit dat variatie binnen het 

Standaardnederlands niet heel erg afwijkt van onze bestaande conventies. Je zou kunnen stellen dat 

deze variatie voorkomt dat het officiële Standaardnederlands niet meer aansluit op het dagelijks 
gebruik in de samenleving. Daarnaast kan je spreken van variatie buiten het Standaardnederlands als 
onderdeel van de Nederlandse taal. Deze variatie wordt gebruikt in een klein taalgebied buiten het 

publieke domein, zoals allochtoon Nederlands, een regiolect of straattaal. 
 
Taalvariaties van het Nederlands 

Het Nederlands is dus een zeer rijke taal die ook veel taalvariaties buiten het Standaardnederlands 
kent. Wat zegt dat over onze taal? En is onze taal daardoor in het geding? Deze intrigerende vragen 

roepen veel uiteenlopende reacties op. Taalverandering en variaties in taal komen in elke taal voor, 
maar dat betekent niet dat ze zonder slag of stoot geaccepteerd worden door de samenleving. 

De media berichten regelmatig over de verwaarlozing en achteruitgang van de Nederlandse taal 

door trends als ontlezing, een dalend niveau van het reguliere basisonderwijs en schokkend slechte 
taalbeheersing van scholieren en studenten. De variaties van het Standaardnederlands worden zeer 
regelmatig als de oorzaak hiervan genoemd zoals het overmatig gebruik van Engelse leenwoorden, een 

toename van chat- en sms-taal en de slechte uitspraak van Nederlanders. 
Gaat het Standaardnederlands inderdaad achteruit? En komt dat doordat het aantal varianten op 

de Nederlandse standaardtaal toeneemt? Vanuit de taalwetenschap en historische linguïstiek zijn de 

geluiden veel genuanceerder. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de taalverandering zoals 
die zich nu voordoet zich niet ook in het verleden heeft voorgedaan stelt Jansen (1978). Hij verwijst 
hierbij naar de inzichten van Labov (1972) en vertaalt zijn ‘Uniformation principle’ als volgt: ‘We 

nemen aan dat de krachten die taalverandering van nu bewerkstelligen van dezelfde soort en grootte 
zijn als de krachten die de afgelopen 5000 jaar werkzaam waren’ (Jansen, 1978:199). Onder 
taalkundigen heerst inmiddels diezelfde visie: taalverandering is van alle tijden en een natuurlijk 

proces van de taal. Toch worden ook vanuit de taalkundige hoek regelmatig kritieken of verontruste 
berichten gepubliceerd. Van der Horst (2009) stelt dat de kritiek vanuit de journalistiek en de media 
niet geheel onterecht is en serieus moet worden genomen. Hij constateert dat veelheid en variatie 

altijd hebben bestaan maar dat dit in de loop der jaren niet meer als ‘fout’ of ‘afwijkend van de norm’ 
wordt ervaren maar juist iets is waar men naar streeft en openlijk voor uitkomt. Deze versoepeling van 

de norm is een teken van ‘taalverarming’ volgens van der Horst (2008a). Niet alleen de taal verandert 
maar ook het aanzien van het Standaardnederlands verdwijnt omdat de norm soepeler wordt. Maar is 
het niet zo dat de conventie de regels maakt? De regels zijn immers wat de taalgebruikers doen 

(Fischer, 2007). 
Bovendien is taalverarming een subjectieve benaming voor een trend. Verarming is een 

gedramatiseerde term want er is geen sprake van een daadwerkelijke taalverschuiving of het 

verdwijnen van het Standaardnederlands. Wellicht dat de taal wat versimpelt, maar is dit juist 
uiteindelijk niet voordelig? Nederlands kent veel ‘onnodig complexe regels’ waarvan de gemiddelde 
taalgebruiker het nut niet (meer) inziet. Veel taalgebruikers kennen bijvoorbeeld het grammaticale 
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geslacht van een woord niet meer waardoor fouten worden gemaakt met verwijswoorden. Als in de 

verre toekomst alle grammaticale geslachten geneutraliseerd worden, zoals dat in het Modern-Engels 
gebeurd is, betekent dit niet zozeer een verarming maar een logische versimpeling van de taalregels 
(Cornips & de Rooij, 2003). ‘Hoewel er dus vaak een waardeoordeel wordt toegekend aan 

‘versimpeling’, is het proces in wezen waardevrij’ (Bennis et al., 2004:29). 
Terwijl taalkundigen (Fischer, 2007) zelfs durven te stellen dat taalverandering noodzakelijk is 

voor de voortgang van een taal, zijn het vaak de taalgebruikers zelf die overtuigd zijn en blijven 
spreken van een achteruitgang van de taal. Aitchison (1991) bewijst met het boek ‘Language change: 
Progress or decay?’ overtuigend dat taalverandering onvermijdelijk is en dat taalvariaties ook niet te 

classificeren zijn in termen van voor- of achteruitgang. De onderliggende sociale factoren die de 
oorzaak zijn van taalvariaties (globalisering, technologie, internationalisering etc.) vertellen iets over 
de sociaal-culturele toestand in en houding van de maatschappij. Dit heeft vervolgens weerslag op de 

taal en gebruiksconventies. 
Maar afgezien van het feit of men de taalverandering ziet als iets noodzakelijks voor de voortgang, 

verloedering of verrijking van onze taal: het iets waar wij niet om heen kunnen. Dit overkomt niet 

alleen het Standaardnederlands. Elke taal verandert en Europese landen signaleren dezelfde tendens 
(van der Horst, 2008a). Bovendien is het niet tegen te gaan; ingrijpen in een taal is iets dat in het 
verleden niet heeft voorkomen en in de toekomst niet zal voorkomen dat de Standaardtaal verandert 

en dat variaties op deze norm komen en gaan (Deutscher, 2005; Bennis et al., 2004). 
 
Sociologische oorzaak 

Bedreigend voor de standaardtaal of niet, vanuit sociolinguïstisch oogpunt vertelt de veelheid in 
variaties van de Nederlandse taal veel over de oorzaak van deze variaties. Groepstaal is een combinatie 

van onbewust overgenomen taalgebruiken en bewuste aanpassingen van de standaardtaal. Uit die 
veelheid in variaties ‘kan worden afgeleid dat taal meer doelen dient dan een optimale communicatie’ 
(Bennis, 2003:31). Het (on-)bewust gebruiken van een taalvariant heeft dus naast een primaire functie 

ook een aantal belangrijke sociaal-culturele functies. ‘Taalverandering is vanuit de sociologie gezien 
sociaal gedrag, gestuurd door de in de gemeenschap geldende conventies’ (Koefoed, 1978:14). 
Taalverandering is dus niet van één persoon, maar van een groep afhankelijk en verbeeldt het sociaal-

cultureel milieu in een bepaalde tijdsperiode. Labov (1994) beschrijft en verklaart in ‘Principles of 
linguistic change’ dat taalvariatie niet willekeurig is maar correleert met sociale variabelen van 
(groepen) taalgebruikers. 

Het spreken van een bepaalde taalvariant of groepstaal heeft volgens de ‘Self-categorization 
theory’ (Turner, Hogg, Oakes, Reicher & Wetherell, 1987) twee doelen voor de spreker. Allereerst kan 
de taalgebruiker zichzelf tot een bepaalde groep rekenen en handelen volgens bijbehorende 

conventies. Vervolgens kan de spreker zich met deze groepsidentiteit onderscheiden van 
buitenstaanders. Zo ontstaat iemands sociale identiteit en een verschil tussen ‘wij’, de leden van de 
subgroep, en ‘zij’, de buitenstaanders. Dit wordt het verschil tussen ‘ingroup’ en ‘outgroup’ genoemd 

(Turner, Oakes, Haslam & McGarthy, 1994). Een individu kan automatisch tot een bepaalde subgroep 
horen (bijvoorbeeld door afkomst, geslacht of intellect) maar het komt ook veel voor dat iemand 
bewust zijn of haar eigen groepsidentiteit bepaalt aan de hand van persoonlijke attitude, normen en 

voorkeuren (zoals persoonlijke geloofsovertuiging, muzikale voorkeur etc.). 
Groepsleden delen dus een sociale identiteit waaraan allerlei ongeschreven gedragregels 

verbonden zijn. Een onderdeel van de groepsidentiteit is ook een (deels) eigen taalvariant, met zijn 
bijbehorende gebruiksconventies: ‘Verschillen tussen groepen mensen komen overeen met verschillen 
in taalgebruik’ (Bennis et al., 2004:13). Bij de ene groep zijn deze regels strikt exclusief, bij een andere 

groep kunnen het alleen subtiele variaties op het Standaardnederlands zijn. Dat betekent dat er 
onderscheid kan worden gemaakt tussen een ‘externe’ en ‘inherente’ norm. De externe norm is het 
Standaardnederlands dat door de maatschappij wordt opgelegd. De inherente norm is de taalnorm van 

de groep mensen waar een taalgebruiker door geboorte of eigen keuze bij hoort (Bennis et al., 2004). 
De inherente norm kan verschillen van de standaardtaal op het gebied van intonatie, uitspraak, 
grammatica en lexicon. Soms gebeurt dit onbewust omdat dit door iemands achtergrond gevormd is. 
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Maar het kan ook opzettelijk ontwikkeld en gebruikt worden zodat een groep zich kan onderscheiden 

en afzetten tegen de externe norm. Het bekendste voorbeeld hiervan is de jongerentaal. 
 
 

2.2 Jongerentaal  

Jongerentaal is eigenlijk niet echt te definiëren als een variëteit van de standaardtaal omdat de 

gebruikers de taal alleen in bepaalde contexten gebruiken. Jongeren gebruiken deze dus taal naast de 
standaardtaal of taalvariant die ze beheersen. Jongerentaal wordt daarom ook wel een ‘register’ 
genoemd (Hoppenbrouwers, 1991). Een register is een taalvorm die gebruikers onderling uitsluitend 

in bepaalde contexten gebruiken (Halliday, MacIntosh & Strevens, 1964). In het geval van jongerentaal 
is dat alleen wanneer de situatie tussen gesprekspartners gelijkwaardig en informeel is (Veerman, 
2009). Jongerentaal is qua taalverandering het meest dynamische domein van de Nederlandse taal, 

deze wordt namelijk continu opnieuw uitgevonden en heeft een relatief korte omlooptijd. Woorden, 
constructies, betekenissen, uitdrukkingen en spellingswijzen van de jongerentaal zijn niet strikt 
vastgelegd en voortdurend aan verandering onderhevig. 

Jongerentaal is een mengtaal en ontstaat voornamelijk door overname en aanpassingen van 
bestaande taalvormen. Woorden worden verbasterd, nieuw gevormd, krijgen een nieuwe of ruimere 
betekenis of worden ontleend aan andere talen of taalgebieden. Woorden binnen de jongerentaal 

behelzen voornamelijk de volgende betekenisgebieden: dagelijks leven, sociale omgang en 
communicatie, emoties, kleding en uiterlijk, persoonsaanduidingen, relaties en seks, popmuziek en 
vrije tijd (Hoppenbrouwers, 1991). Binnen deze betekenisgebieden worden woorden uit het 

Standaardnederlands vervangen waardoor een eigen idioom ontstaat. Dit idioom is van tijdelijke aard 
want de woorden zijn trendgevoelig en worden na verloop van tijd weer vervangen. 

Eigenlijk kun je niet spreken van ‘de jongerentaal’ want het is namelijk een algemene 
verzamelnaam voor allerlei taalvarianten die door groepen jongeren worden gesproken. Er bestaan 
veel uiteenlopende gedaantes van jongerentaal en die verscheidenheid komt doordat verschillende 

groepen jongeren uit verschillende sociale situaties, regio’s en van wisselende etnische samenstelling 
een eigen variant van jongerentaal gebruiken. Dit maakt het lastig om jongerentaal te onderzoeken en 
vast te leggen. Wel zijn er verschillende hoofdstromingen zichtbaar en vanuit sociolinguïstisch oogpunt 

onderzocht. Door inzichten uit deze voorgaande onderzoeken te combineren valt er nu een grof 
onderscheid te maken tussen drie vormen van jongerentaal: ‘Digitale communicatietaal’, het ‘Murks’ en 
de ‘Straattaal’ (Appel, 1999). 

Digitale communicatietaal is een algemene schrijftaal onder jongeren en wordt gebruikt als 
verzamelnaam voor het eenentwintigste-eeuwse taalgebruik uit de game, sms en chat context. Chattaal 
heeft veel overeenkomsten met de spreektaal en wordt daarom vaak ‘chatspeak’ genoemd (Crystal, 

2001). Deze afleiding van de spreektaal kent twee belangrijke basisregels: ‘Schrijf zoals je spreekt en 
schrijf zo snel mogelijk’ (Vandekerckhove & Nobels, 2010:178). Het is een schrijftaal met opmerkelijke 
eigenschappen op zowel tekstueel als visueel gebied. Het woordgebruik en de notatievormen van deze 

schrijftaal kennen namelijk extreme afwijkingen van de reguliere schrijftaal en -conventies. Den Ouden 
en van Wijk (2007) maken een karakterisering van taalgebruik specifiek voor chat en sms en traceren 
verschillende lexicale en orthografische elementen van het taalgebruik. Op lexicaal gebied worden 

woorden ontleend ‘Creepy’, verruimd van betekenis ‘Wreed’ (gaaf/goed) ‘Standaard’ (tof/zeker/ 
natuurlijk) of afgekort ‘irri’ (irritant). Orthografisch worden woorden op basis van de uitspraak 

benadrukt ‘Dat is ZOOOOW goed’, ‘Pliezzz’ of verklankt ‘Mensuh’, ‘Dus da deek nii’. Op basis van de 
spelling worden woorden ingedikt ‘FF’, ‘W88’, geschonden ‘Allez’, ‘Tog’, ‘Nix’ of letters weggelaten ‘idd’ 
(inderdaad), ‘Wicky’ (wish I could kiss you). Ook combinaties van bovenstaande elementen zijn 

mogelijk en worden vaak aangevuld met emoticons ‘:-)’ of ‘:P’. Of met leestekens als vervanging voor 
letters ‘%k’ (ook), ‘Ver3t’ (verdriet). Digitale jongerencommunicatie gebruikt ook veel letterlijke 
termen ‘epic’, afkortingen ‘LOL’ (laughing out loud) of codes uit de Engelse gamecontext ‘L33t’ (elite, 

voor actieve gebruikers) (de Jonge, 2012). 
Het Murks (samentrekking van Marokkaans en Turks) is een tweede vorm van jongerentaal. Het 

is een en mengtaal van Marokkaans, Turks, Berbers en Nederlands. Opvallend is dat deze 
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jongerentaalvariant uitsluitend door autochtone Nederlandse jongeren wordt gesproken en niet in de 

nabijheid van allochtonen of jongeren van Marokkaanse afkomst (Nortier, 2001). Het verschijnsel dat 
elementen uit minderheidstalen door leden van de meerderheidsgroep worden overgenomen wordt 
‘crossing’ genoemd (Rampton, 1995). In Utrecht wordt het Murks veel gesproken door autochtone 

jongeren. Zij imiteren het taalgebruik van allochtonen op het gebied van intonatie, uitspraak en 
grammatica. Zo wordt er een uitheems accent gesproken met een zwaar aangezette ‘g’, een ‘s’ die 

wordt uitgesproken als [z] of [sj]. Ook worden opzettelijk grammaticale fouten gemaakt door het 
weglaten van lidwoorden ‘We gaan naar winkelcentrum’ of door bewust verkeerde aanwijswoorden 
‘Deze liedje’, ‘Die meisje’ te gebruiken. Daarnaast wordt overbodig vaak ‘gaan’ als hulpwerkwoord aan 

een zin toegevoegd ‘Ga zeggen dan’, ‘Ik ga je zien’ (Nortier, 2003). Ook opvallend is dat sprekers van 
het Murks een uitgangs-e achter adjectieven plakken waar dit niet nodig is: ‘Een Marokkaanse meisje’, 
‘Een goeie diploma’ (Cornips & de Rooij, 2003). Het Murks is voornamelijk het nadoen van een taal. Er 

komt weinig creativiteit bij kijken en er is ook geen sprake van een zeer afwijkend lexicon in 
vergelijking met de algemene jongerentaal. 

Straattaal daarentegen wordt in grotere en etnisch gemengde jongerengroepen gesproken. Met 

name in stedelijke gebieden en de Randstad wordt het veel gebruikt, al zijn er natuurlijk ook regionale 
varianten. Appel is in 1999 één van de eerste linguïsten die de taalvariant bestudeerd. Hij verving ook 
de bagatelliserende termen ‘smurfentaal’, ‘etnisch Nederlands’ en ‘mengelmoes’ voor de nu neutralere 

term straattaal. Dit is een objectieve benaming voor de informele ‘mengtaal met Nederlands als basis 
waarin allerlei woorden, uitdrukkingen en korte zinnetjes uit andere talen zijn gevoegd’ (Appel, 
1999:52). Uit diezelfde verslaglegging zijn kwantitatieve resultaten over het gebruik vermeld. Hieruit 

blijkt dat de straattaalsprekers starten in de leeftijdsfase 12-15 jaar, het productiefst zijn tijdens hun 
16/17e levensjaar en dat vervolgens het gebruik weer afneemt. Iets meer jongens dan meisjes lijken de 

taal te spreken en in aflopende volorde door jongeren met een Surinaamse, Nederlandse, Marokkaanse 
of Turkse afkomst. Jongeren zeggen straattaal te gebruiken omdat het mooi klinkt, grappig is, vrienden 
het spreken en het een onderlinge geheimtaal is. Ook hieruit blijken de eerder genoemde sociale 

functies van jongerentaal: je onderscheiden van de rest en samenhang creëren in de eigen groep. 
Straattaal kent een derde belangrijke sociale factor, namelijk het overschrijden van etnische of 
culturele grenzen (Appel, 1999:43). Kenmerkend aan straattaal is dat woorden multifunctioneel zijn, 

de betekenis is afhankelijk van de context. En veel woorden zijn seksueel geladen of expressiemiddelen 
bij ruzie of geweld. Opvallend aan de Amsterdamse versie is de grote invloed van het Surinaams 
(Sranan). Appel (1999) verklaart dit niet alleen door het hoge aantal jongeren met een Surinaamse 

achtergrond. Cultureel gezien hebben Surinamers in Nederland een trendsettend imago dat van 
invloed is en bovendien is er ook een belangrijk fonetisch aspect; het ‘bekt’ lekker door het grote aantal 
Surinaams woorden met een open uitgang ‘Lusu’, ‘Faja’. Naast Surinaams zijn ook andere ontleningen 

kenmerkend. Er worden ook veel Engelstalige woorden en uitdrukkingen letterlijk ontleend ‘Chick’, 
‘Fuck off’ en verbasterd of vervoegd ‘Chickie’, ‘Ga me niet fucken’. Ook worden er sporadisch Spaanse 
‘Hola, que pasa’, Antilliaanse ‘Contabai’, Turkse ‘Dumus’ en Marokkaans-Arabische ‘Wollah’ woorden 

aan het lexicon toegevoegd. 
Gezien bovenstaande multiculturele kenmerken noemde Hoppenbrouwers (1991) het een 

‘mengtaal’, een meertalige variant van jongerentaal. Maar wie denkt dat Nederland hierin een 

uitzondering is heeft het mis. Onder invloed van globalisering is het gebruik van mengtalen een 
universeel verschijnsel. Goyvaerts (1988) schrijft over ‘Indoubil’, een mengtaal die in Zaïrese steden 

wordt gesproken. Hewitt (1982, 1986) bracht het gebruik van elementen uit het ‘London Jamaican’ 
door blanke jongeren in kaart. In Stockholm lanceert Kotsinas (1998) de term ‘Rinkeby Zweeds’ dit is 
een verwijzing naar een wijk in Stockholm waar veel etniciteiten samenwonen en deze taalvariant 

spreken. Het Duits wordt vermengd met Turks in het Duitse Hamburg constateren Auer en Dirim 
(2000). Nog dichter bij onze taalgrens, in Belgisch Limburg, wordt het ‘Algemeen Cités’ gesproken 
(Ramaekers, 1998). Ook de claim dat jongeren de taal dusdanig veranderen dat hierdoor de 

standaardtaal in het gedrang komt is universeel. Deutscher (2005) stelt in zijn boek ‘The unfolding of 
language’ dat eigenlijk elke generatie de neiging heeft om het einde van de taal te verkondigen. 
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Taalbeheersing 

Jongerentalen waarbij talen gemengd worden, zoals het Murks of straattaal, worden vaak onterecht 
geassocieerd met het gebrekkig Nederlands dat immigranten of mensen van een andere etnische 
afkomst spreken. Hierdoor krijgt het vaak het label gebrekkig, taalverarming of zelfs verloedering van 

het Standaardnederlands en worden straattaalsprekers gezien als jongeren die hun beperkte taalschat 
willen camoufleren. Dit blijkt geheel onjuist. Allereerst is een belangrijk feit dat zowel allochtonen als 

autochtonen straattaal gebruiken en bovendien bestaat er een aanzienlijk verschil in het 
beheersingsniveau van de taal tussen straattaalsprekers en taalverwervers. Er blijkt zelfs een causaal 
verband tussen taalbeheersing en straattaalgebruikers: hoe beter de beheersing van de Nederlandse 

taal, hoe vaker die persoon straattaal gebruikt (Appel, 1999; Nortier, 2001). Het komt er op neer dat 
een taalgebruiker de Nederlandse taal eerst goed moet beheersen voordat hij er mee kan ‘spelen’. 

Het opzettelijk spelen met taal is een overeenkomst van alle variaties van jongerentaal. Jongeren 

zijn heel creatief in het toekennen van een nieuwe betekenis aan bestaande woorden en verrijken de 
Nederlandse taal daarnaast met leenwoorden. Raakt het Nederlands hierdoor verloren? Is de claim 
terecht dat jongeren de taal ‘verengelsen’ met hun gebruik van leenwoorden? Uiteraard niet, het is 

simpelweg een nieuwe vorm van ontlening. Vroeger leende men uit het Frans of Latijn, tegenwoordig 
onder invloed van globalisering, zijn andere talen zoals het Engels of Sranan in de mode (Bennis et al., 
2004:20). Bovendien toont Nortier (2001:113) aan dat jongeren deze leenwoorden conform de 

Nederlandse grammaticaregels vervoegen met voor- en achtervoegsels. Dit getuigt van een uitstekend 
bewustzijn van de conventies van de Nederlandse taal. 

Het taalspel dat in jongerentaal veel voorkomt is volgens Bennis (2003) juist een verrijking van de 

Nederlandse taal en essentieel voor de vorming van een eigen identiteit. Juist het feit dat de 
jongerentaal niet gebruikt of zelfs geaccepteerd wordt door oudere generaties is van belang. Het 

vormen van een eigen identiteit en groep is belangrijk voor jongeren. Labov (1994) stelt ook dat 
ouders invloed hebben op hun kinderen totdat ze vier jaar oud zijn, vanaf die leeftijd slaan kinderen 
een eigen weg in waar eigen keuzes van belang zijn. Tijdens het opgroeien leren kinderen zich te 

ontwikkelen en oriënteren op hun eigen smaak die verschilt van hun ouders, ook op het gebied van 
taalgebruik. Jongerentaal is dus zeer verklaarbaar en dat de gebruikers zich hierin creatief tonen en 
intelligente woordspelingen maken is een vruchtbare variatie van het Standaardnederlands. 

Veel taalvarianten en woordcreaties of betekenissen daarbinnen zijn van tijdelijke aard. Vaak 
blijken woorden eendagsvliegen. Enkele populaire woorden beklijven en worden daardoor 
kenmerkend voor een bepaalde generatie (Cornips, 2002). ‘Mieters’, ‘Te gek’ en ‘Vet’ zijn voorbeelden 

van zulke generatiewoorden. Hoppenbrouwers (1991) vergelijkt deze principes van jongerentaal met 
de tipparade: woorden kunnen met stip binnenkomen en snel doorbreken, andere verdwijnen even 
snel als ze gekomen zijn. 

 
Invloed van muziek 

De voorgaande gelijkenis tussen de jongerentaal en de tipparade is niet de enige overeenkomst. Het 

blijkt dat muziek en jongerentaal elkaar wederzijds beïnvloeden; ‘straattaal lijkt als register een 
uitdrukking van een urbane jeugdcultuur, waarin vooral ook muziek en het vermengen van 
verschillende muziekstijlen en –soorten een belangrijke rol speelt’ (Appel, 1999:54). Met name de 

hiphopcultuur wordt hierbij genoemd als domein waarin veel straattaal gecreëerd of gebruikt wordt in 
de rapteksten (Hoppenbrouwers, 1991; van Kempen, 2000; Appel, 1999). 

Hiphop is een subcultuur die de jaren zeventig is ontstaan in New York (Forman, 2000). Hier 
vindt de stroming zijn oorspong in ‘The Bronx’, een gettowijk die destijds voornamelijk bewoond werd 
door Afro-Amerikanen en Latino’s (George, 1998)1. Deze groep mensen was in de minderheid en werd 

destijds gezien als een lagere klasse in de Amerikaanse maatschappij. Door het geven van eigen 
buurtfeesten (zogenaamde ‘block parties’) kwamen verschillende etnische minderheidsgroepen 
samen. Zij creëerden een groepsidentiteit en onderscheidden zich door middel van hun eigen lifestyle 

op het gebied van kleding, kunst, taal, dansen en muziek. Vaak wordt de term hiphop alleen 

                                                 
1 De informatie in deze paragraaf over (de geschiedenis van) hiphop is ontleend aan Forman (2000) en George (1998). 
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geassocieerd met de muziek die deze subcultuur uitdraagt maar de hiphopcultuur bestaat ook uit 

mode (informele kledingsstijl met grote shirts, laaghangende ‘baggy’ jeans en nieuwe gympen, 
‘sneakers’), graffiti-art (kunst met spuitbussen in openbare gelegenheden), beatboxen (the ‘human 
beatbox’, het vocaal nadoen van percussie), breakdancing (dansstijl die ook wel ‘breaking’ of b-boying 

wordt genoemd), mc’ing (master of ceremonies, een host van de avond) en deejayen (de diskjockeys, 
‘dj’s’). De oorspong van de hiphopcultuur ligt in het deejayen. Disckjockeys gingen verschillende 

muziekplaten aan elkaar mixen en manipuleren. De MC ging hier ritmisch overheen praten en tijdens 
zo’n feest werd er op deze muziek gebreakdanced. 

Pas later kreeg de MC in de vorm van een rapper een hoofdrol binnen de hiphopcultuur. De 

rapper werd de stem van de minderheid en de muziekstijl werd een uiting van frustraties over de 
levenssituatie van etnische minderheden in de Amerikaanse samenleving. De muziek ging over 
discriminatie, de gevaren van verslavingen, het harde leven op straat en de kritiek op de samenleving. 

De hiphopcultuur werd een onderdeel van de emancipatiebeweging van gettobewoners. Hierdoor 
kreeg de subcultuur ook voet aan de grond buiten New York. Eerst alleen bij etnische 
minderheidsgroepen maar langzamerhand werd de groepsidentiteit door steeds meer jongeren 

uitgedragen. Hiphop heeft een enorme groei gemaakt en is nu één van de belangrijkste muziekstijlen in 
Amerika, waarbinnen de rappers ongeacht etnische afkomst veel aanzien genieten. 

De hiphopcultuur wordt ook uitgedragen in Nederland (waarbinnen de muziekstijl vaak 

‘nederhop’ wordt genoemd)2. Nederlandstalige rappers begonnen met het rappen in het Engels 
waarbij onmiskenbaar de Amerikaanse hiphopcultuur werd nagedaan, zowel qua geluid als wat betreft 
onderwerpen en taalgebruik. Later kreeg Nederland een eigen hiphopcultuur en startte de nederhop: 

de rappers gingen in het Nederlands rappen en gebruikten ook steeds vaker Nederlandse begrippen, 
situaties of maatschappelijke onderwerpen in hun teksten. ‘Osdorp Posse’ wordt gezien als de 

grondlegger van het nederhop genre. Deze raps van deze groep werden in de jaren negentig 
opgemerkt door de media als een nieuw en opkomend muziekgenre: ‘Rauwe hiphop met oer-Hollandse 
geluiden als draaiorgels en trams die de bocht om gaan (Jansen, 2012:69). De rapper Extince verruilde 

vervolgens ook het Engels voor het Nederlands en langzamerhand werd hiphop commerciëler. Eerst 
was de hiphopcultuur kenmerkend voor de undergroundscene in grote steden, vervolgens werd het 
algemeen bekend en radiovriendelijker. Ook technisch gezien maakte nederhop een groei door; de 

kwaliteit van geluid werd beter en met de komst van het internet werd het ook voor beginnende 
rappers veel eenvoudiger om hun fans te bereiken. Met name het downloaden van mixtapes (raps van 
verschillende artiesten die door een dj aan elkaar zijn gemixt) werd populair. Dit zorgde voor een 

groot bereik en daarmee de groei van de aanhang en de nederhop. Een tweede generatie nederhoppers 
maakte zijn entree (HIJS, 2012). Waaronder artiesten als THC, Brainpower, DuvelDuvel, DAC, Ali B, 
Lange Frans & Baas B, Zwart Licht, Opgezwolle en recenter The Opposites, Flinke Namen, Fresku, 

Winne, ZoMoeilijk, Typhoon, Boef en De Gelogeerde Aap, Jiggy Djé en De Jeugd Van Tegenwoordig. Ook 
onderling wordt er veel tussen rapgroepen gewisseld en samengewerkt. Sommige rappers 
benadrukken hun extravagante levensstijl, anderen rappen over hun problemen. Vaak is de etnische 

afkomst en huidige woonplaats van een rapper een belangrijke invalshoek en wordt er veel humor 
gebruikt. Een ding dat alle nederhoppers gemeen hebben is dat ze bijzonder vindingrijk met de 
Nederlandse taal omgaan. 

Nederhoppers onderscheiden zich dus op linguïstisch gebied door een eigen ‘flow’ (stijl van 
rappen) te creëren met ritme, taalgebruik en woordkeus. Vaak benadrukken ze tot welke groep zij 

zichzelf rekenen en zetten zij zich vervolgens af tegen de gevestigde orde. Het spelen met taal in de 
rapteksten is hier de duidelijkste indicator van. De cultuur heeft een eigen taal en taalcreaties. 
Enerzijds zijn er woorden die binnen de hiphopcultuur ontstaan die vervolgens in het lexicon van de 

jongeren- of straattaalgebruikers terecht komen. Anderzijds gebruiken rappers de huidige jongeren of 
straattaal (ook wel ‘ slang’ genoemd) in hun liedteksten. 

                                                 
2 De informatie in deze paragraaf over (de geschiedenis van) nederhop is ontleend aan de documentaire ‘Ontwikkeling van Hiphop in 
Nederland 1999-2009’ (Hijs, 2012) en Jansen (2012). 
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Wat betreft het gebruik van straattaal zijn enkele zeer uitgesproken voorbeelden in de nederhop. 

Nina, de enige vrouwelijke rapper die bij een platenlabel is aangesloten in Nederland, en de rapper 
Ome Omar hebben allebei apart van elkaar recentelijk een rap met de titel Straattaal gemaakt. In beide 
liedteksten lichten zij op zeer ludieke wijze de straattaal toe. Deze raps zijn getranscribeerd door de 

onderzoeker en geautoriseerd door de artiest, zie bijlage Ia & Ib: Voorstudie data; jongeren- en 
straattaal in rapteksten. Niet alleen woorden uit de straattaal maar ook woorden die anders gebruikt 

worden of niet Nederlands lijken zijn gemarkeerd om een beeld te geven van wat er zoal gebeurt in 
rapteksten. Dat de raps en straattaal continu aan verandering onderhevig zijn blijkt uit een ouder 
voorbeeld. ‘Origineel Amsterdams’ van Osdorp Posse is ruim tien jaar eerder gelanceerd dan de raps 

van Nina en Ome Omar. Ook deze rap gaat over straattaal maar dit taalgebruik is al sterk verouderd en 
veel termen zijn inmiddels ingeburgerd in het Nederlands of juist allang vervlogen, zie bijlage Ic voor 
bijbehorend transcript. Recent of niet, uit beide voorbeelden blijkt dat rappers het spelen met taal zeer 

serieus nemen en zich daarmee een eigen identiteit aanmeten waarmee veel jongeren uit de 
hiphopcultuur zich kunnen identificeren. Er wordt zelfs letterlijk gesproken van ‘codetaal’, een ‘eigen 
taal’ en ‘de jeugd ownt die taal’ (‘ownt’ is afkomstig van het Engelse ‘to owe’, bezitten). Deze 

voorbeelden illustreren voorgaande theorie exact: de jongerentaal is een register dat door jongeren 
wordt gebruikt om onderling mee te communiceren en status te bereiken binnen hun eigen subcultuur. 
 

 
2.3 Rapteksten  

Een genre waarin jongeren- en straattaal zich dus bij uitstek manifesteren is (de teksten van) muziek. 

En zoals voorgaande voorbeelden illustreren zijn rapteksten uit de hiphopcultuur een saillant 
voorbeeld hiervan. De rapteksten staan zijn een combinatie van het Standaardnederlands, algemene 

jongerentaal, straattaal en eigen creaties. De nederhop is een subcultuur waarin de Nederlandse 
jongerentaal zichzelf continu opnieuw uitvindt en ontwikkelt. De artiesten die de raps maken spelen 
zeer bewust met taal en bijbehorende conventies in hun teksten. 

Het genre liedtekst is eigenlijk een domein binnen het bredere genre ‘recorded song’. Met deze 
genretitel omvat het zowel de muzikale als de al dan niet aanwezige letterlijke inhoud van het genre 
(Steen, 2002). Een kenmerkend gegeven van hiphopmuziek is dat er op de melodie van de muziek 

altijd wordt gesproken, of beter gezegd gerapt. Rap bevat altijd een boodschap (Kelly, 1996). Dit kan 
kritisch, serieus of ludiek zijn en vanuit een politieke, maatschappelijke of persoonlijke invalshoek 
benaderd worden. Wanneer de populariteit van een rap groeit, groeit ook het aantal luisteraars dat 

(herhaaldelijk) in contact komt met die tekst en boodschap. Er kan dus worden aangenomen dat 
songteksten bij luisteraars of fans zeer bekend zijn: ‘Ze trekken nadrukkelijk de aandacht van veel 
mensen die met het lied in aanraking komen waardoor de woorden in de tekst aanzienlijk meer 

aandacht krijgen dan in veel andere genres’ (vrije vertaling van Steen, 2002:188). Sommige luisteraars 
gaan zelfs zo ver dat ze de tekst bestuderen en analyseren om de essentie te begrijpen. ‘Doordat men 
het werk herhaaldelijk ‘ondergaat’ en er steeds vertrouwder mee wordt, ontvouwt zich langzaam de 

‘betekenis’.’ (Dumont, 2012:11). 
Bovenstaande doet onterecht vermoeden dat de tekst van rap de belangrijkste factor is voor de 

uitvoerder en ontvanger. De esthetiek van rap, zoals Salaam (1995) die uiteenzet, bevat vier 

bestanddelen: lyrics, style, flow en sound. ‘Lyrics’ omvatten zowel het onderwerp als de inhoudelijke 
constructie ervan. De teksten zijn, een enkele uitzondering daargelaten, een persoonlijk relaas door de 

rapper zelf geschreven en uitgevoerd. ‘Style’ refereert naar de kwaliteit van de toon en originaliteit van 
de tekst en uitvoering van de rapper. Alle rappers zoeken een originele invalshoek maar variëren in 
stijl (emotioneel, minimalistisch etc.) en toon (energiek, monotoon, etc.). ‘Flow’ beschrijft het gevoel 

van ritme en timing van een rapper. De term flow kent geen goede Nederlandse vertaling en wordt dus 
veel als zelfstandig naamwoord gebruikt om de kwaliteit van de rappers te prijzen ‘hij heeft een goede 
flow’. Het vierde en laatste element van rap is de ‘sound’, ofwel het ‘eigen’ geluid van een rapper. Dit 

geluid moet breder opgevat worden dan slechts de muziek. Het is een individueel stempel van de 
rapper, een onderscheidend vermogen. Het is een lastig te kwalificeren eigenschap van rap, die met 
name (onbewust) op basis van gevoel wordt erkend. 
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Veel van de zojuist genoemde kenmerken van rapmuziek zijn lastige concepten die grotendeels 

subjectief zijn en op emotionele basis worden toegekend. Tegelijkertijd is dit kenmerkend voor 
muziek: een groot deel van de waardering van bepaalde muziek komt voort uit universele emoties. 
Wanneer je de uitvoering en muziek buiten beschouwing laat, kan de tekst niettemin zeer objectief en 

analytisch bestudeerd worden. Een songtekst laat zich dan lezen als een vorm van kunst met diepgang 
(Salaam, 1995) en de artiesten die de tekst schrijven hebben literaire pretenties (Dumont, 2012). 

Wanneer je de hiphopteksten via dit taalkundig perspectief benadert, zijn er opvallend veel 
overeenkomsten met het genre poëzie. Bradley (2009) schrijft hierover een boek genaamd ‘Book of 
rhymes. The poetics of hiphop’, waarin hij betoogt dat rappers poëtische kwaliteiten bezitten en hun 

luisteraars uitdagen om goed naar de tekst te luisteren. Het plezier dat de ontvanger beleeft aan het 
herhaaldelijk luisteren en ontcijferen van de boodschap in een rap is volgens Bradley de oorzaak van 
de populariteit ervan. Dit verwerkingsproces is exact hetzelfde bij het lezen en verwerken van poëzie. 

‘Hoe beter men de [rap] ‘taal’ leert verstaan, hoe meer diepgang men kan bereiken’ (Dumont, 2012:11). 
Bradley (2009) noemt rap zelfs een moderne vorm van poëzie. 

De vergelijking met poëzie is niet vreemd wanneer je beredeneert dat rap de poëzie van de 

jongerencultuur is. De genres lijken sterk op elkaar, alleen worden ze in een andere context gebruikt. 
Jongeren verkiezen de moderne rapteksten boven de klassieke poëtische teksten: ‘While rap may be 
new-school music, it is old-school poetry’ (Bradley, 2009:15). Afgezien van de context lijkt het 

algemene (communicatieve) doel van zowel poëzie als rap het fraai verwoorden van gedachten, 
gebeurtenissen of gevoelens door de auteur. Poëzie is wellicht de voorloper van de rap, zoals ook 
gesteld wordt in een betoog over het oeuvre van de Nederlandse dichter Drs. P: ‘Virtuoze taalspelletjes 

en rijmende woordenstromen die de weg hebben geplaveid voor de Nederlandstalige rap’ (van de 
Reijt, Eilander & van der Veer, 2012:27-29). In een recent artikel in de Volkskrant bevestigen de 

rappers zelf ook dat ze inspiratie uit de poëzie halen. Zoals één van de pioniers van de nederhop, 
rapper Extince: ‘Ik raakte wel geprikkeld door Nederlandse artiesten als Drs. P, Robert Long en Koot en 
Bie’ (Cabenda, 2012). Extince heeft zijn hitsingle Spraakwater zelfs geschreven naar aanleiding van 

teksten van Drs. P en rapt over zichzelf: ‘Machtige, krachtige, Drs. P-achtige, rijms die je bijblijven tot je 
tachtigste verjaardag’. In het NRC Handelsblad worden zowel de dichter Drs. P als de rapper Extince 
‘Taalmagiërs’ genoemd (van Stapele, 2012). Ook Pepijn Lanen (Faberyayo, één van de rappers van De 

Jeugd Van Tegenwoordig) zegt bewondering te hebben voor het ‘geraffineerde taalgebruik’ van poëten 
als Drs. P (Cabenda, 2012). 

Ook qua vorm delen rap en poëzie enkele genrekenmerken want ze hebben een bepaalde opbouw 

in strofen of coupletten afgewisseld met een refrein. Voor beide genres is de inhoud vrij te kiezen, de 
auteur is niet gebonden aan regels en wat dat betreft is zowel poëzie als rap een vrijplaats voor de 
schrijver. De persoonlijke inhoud wordt versierd met een eigenzinnige retoriek en stijlfiguren. In beide 

genres springt de (eind-)rijm vaak in het oog. Maar er wordt meer retorica gebruikt die van invloed 
zijn op de klank of uitspraak van de tekst zoals een alliteratie, anafoor, assonantie, epifoor, herhaling, 
homofoon, metrum, onomatopee en het ritme (Bradley, 2009). Om de inhoud een betekenis, of zelfs 

dubbele betekenislagen te geven, worden vaak stijlfiguren toegepast. Binnen de hiphopcultuur wordt 
dit vaak ‘wordplay’ genoemd, een informele verzamelnaam voor de verschillende manieren om met 
taal te spelen. Zowel binnen rap als poëzie worden de volgende vormen van ‘taalspel’ gebruikt: 

ambiguïteit, contrast, metaforie, ironie, paralellie, symboliek en vergelijkingen. Omtrent het 
taalgebruik zijn de regels voor zowel de poëet als de rapper niet strikt; alle taalgebruik is toegestaan. 

Maar waar de poëet vaak volgens ABN en de algemeen geaccepteerde grammaticaregels schrijft, speelt 
de rapper met taalvarianten en de conventies van taalgebruik. Rap is daarom een uitermate geschikt 
podium voor de moderne taalkunst die de jongeren aanspreekt, omdat zij ook graag grenzen opzoeken 

en spelen met de regels. Aan de hand van deze visie kan geconcludeerd worden dat nederhop de 
moderne variant is van poëzie waarbij poëtische teksten gerapt worden op muziek. 

De belangrijkste overeenkomst tussen de genres poëzie en rap lijkt het vrijblijvende karakter 

ervan: de schrijver is vrij om door middel van zijn unieke taalgebruik een persoonlijke boodschap over 
te brengen. Taalgebruik is vaak kenmerkend voor genres: ‘De linguïstische kenmerken geven het genre 
een eigen karakter’ (Schuurs & de Groot, 2010:179). In poëzie en rap wordt het gebruik van 
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stijlfiguren, uniek woordgebruik en retoriek niet geschuwd. De ontvanger weet deze taalkunst te 

waarderen en probeert de onderliggende betekenis en boodschap vervolgens naar eigen inzicht te 
ontsluieren. Opmerkelijk zijn de uiteenlopende perceptie en literaire waardering van beide genres: 
daar waar poëzie wordt gezien als literaire kunstvorm en de poëet als een taalkunstenaar, is rap (nog) 

geen maatschappelijke geaccepteerde kunstvorm en blijft de rapper een poëet zonder erkenning. 
Maar langzamerhand ontwikkelt de waardering voor rap als tekstgenre, gesteund door recente 

uiteenzettingen in wetenschappelijk onderzoek. Met name in Amerika, waar de hiphopcultuur is 
ontstaan en inmiddels veel waardering en aanhang heeft verworven, zijn taalkundigen positief en 
constateren ze dat rappers wel degelijk literaire kwaliteiten in hun teksten vertonen. Veel ontvangers 

die niet bekend zijn met de taal (‘slang’) die rappers gebruiken, oordelen door het onbegrip dat het bij 
hen opwekt te snel negatief over het taalgebruik en zien daardoor niet hoe inventief de artiesten zijn 
(Salaam, 1995). Stephens en Wright (2000) pleiten daarom met de slagzin ‘Beyond bitches, niggers, 

and ho’s’ voor kwalitatief onderzoek naar de rapteksten door verder te kijken dan alleen het 
ongebruikelijke en vaak grove taalgebruik. Het bestuderen van rapteksten zou volgens hen veel 
‘insiders’ knowledge’ blootgeven over de hiphopcultuur en bijbehorende muziek. Edwards en Ash 

(2004) doen een poging tot het benaderen van het genrespecifieke taalgebruik door verschillende 
teksten van de bekende Amerikaanse rapper Tupac Shakur met elkaar te vergelijken. Zo zijn de teksten 
van Tupac over eenzelfde thema maar voor een andere doelgroep en context qua taalgebruik zeer 

verschillend. Het blijkt dat de rapper zeer bewust een ander register, het zogenaamde ‘AAVE’ (African 
American Vernacular English, Edwards & Ash, 2004:165) gebruikt in zijn rapteksten in vergelijking 
met zijn teksten in gedichten of publieke toespraken. Het taalgebruik lijkt dus een noodzakelijk en 

variabel middel om zich te uiten in rap. Alhoewel dit een specifiek Amerikaans geval van rap-register is 
stelt Osumare (2001) dat hiphop universeel is. Alleen het verwoorden van gedachtegangen heeft 

verschillende nationale of zelfs locale uitvoeringsmogelijkheden. 
In Nederland bestaat het muziekgenre hiphop pas twee decennia en dat is nog relatief nieuw. 

Recentelijk openbaart zich voorzichtig een wetenschappelijke achterhoede voor de stilistiek en 

linguïstiek in rapteksten, zie hoofdstuk 3: Voorstudie voor een gedetailleerde analyse. Waszink (2012) 
is de eerste taalkundige die zich buigt over de taalcreaties van de Nederlandse rappers. Want volgens 
haar is er ‘zoveel meer over nederhop te vermelden’ dan alleen het verheerlijken van geweld, het grove 

(straat-)taalgebruik en de vrouwonvriendelijke teksten (Waszink, 2012). Ze illustreert dit pleidooi met 
fragmenten uit de rapteksten van tientallen artiesten uit de nederhop waarin rappers woorden 
ontlenen, vervormen en spelen met de woordbetekenis. Afgezien van het bijzondere taalgebruik 

worden volgens Waszink ‘Mooie zinnen gevormd waarin de woorden raak gekozen zijn en vormgelijk 
en in klank goed op elkaar aansluiten (…) rappers zijn een soort taaltovenaars’. Het artikel eindigt met 
een ode aan de legendarische teksten van de rappers van De Jeugd Van Tegenwoordig (kortweg DJVT) 

die ‘Wel een aparte alinea verdienen’. 
 
De Jeugd Van Tegenwoordig 

De teksten van DJVT zijn volgens Waszink (2012) zeer veelzijdig en vergezocht. Ze citeert ter illustratie 
enkele opmerkelijke rijmregels uit het oeuvre van de groep, maar laat een interpretatie achterwege. 
Een rijmregel uit de tekst van Hot Hot Hot luidt: ‘Leanen als de toren van Pisa, meer hoes dan Isa’. Een 

zelfstandige interpretatie hiervan ontbloot verschillende betekenislagen: de verwijzing naar Isa Hoes. 
Maar ‘hoes’ wordt in deze context niet alleen als achternaam gebruikt, het wordt op z’n Engels 

uitgesproken en is dus een (veelvuldig in hiphop gebruikte) verbastering van de het Engelse ‘Whore, 
ho’ (hoer). Daarnaast is er een vergelijking met ‘Leanen (schuin/achterover hangen) als de toren van 
Pisa’. Al deze referenties samen schetsen het beeld van een stoere man, die nonchalant achterover 

leunt en veel vrouwen tot zijn beschikking heeft [AS]. De tekst ontvouwt zich dus bij nadere analyse als 
een puzzel. 

Blaauw (2011) probeert de vele verwijzingen en neologismen in de teksten van DJVT, die niet 

alleen woorden maar vaak hele zinnen of uitdrukkingen vormen, te ontleden. Door middel van een 
corpusanalyse van rapteksten van de drie albums van DJVT, maakt ze inzichtelijk dat de (ver-) werking 
van desbetreffende teksten geconcretiseerd kan worden aan de hand van verschillende taaltheorieën. 



Hip Hop Holland  17 

                                                                                                                                                                                                                             H2: Theorie 

Met name de Conceptual Blending theory (Fauconnier & Turner, 1998) blijkt relevant want daarmee is 

volgens Blaauw (2011) aantoonbaar dat DJVT in zijn teksten verschillende representaties van (delen 
van) de werkelijkheid integreert om zo tot nieuwe ‘geblende’ ruimtes te komen. Om dit daadwerkelijk 
te begrijpen moet de ontvanger bepaalde voorkennis hebben en allerlei informatie ordenen en 

verwerken. Zo reconstrueert ze de zin ‘t Is je boy met meer poes dan Oedi’, afkomstig van de tekst 
Hollereer, als volgt: ‘In dit geval wordt het fonologische element [oe·die·poes] uit de Oedipus-ruimte 

gehaald om daar vervolgens een nieuwe betekenis aan te geven. Poes krijgt in het doeldomein de 
metonymische betekenis van vrouw of het vrouwelijk geslachtsdeel. Een woord dat hetzelfde klinkt 
maar een andere betekenis krijgt. Op die manier vormt [Oedipus] het brondomein en wordt deze 

bewerkt tot het doeldomein’ (Blaauw, 2011:28). Aan de hand van dergelijke reconstructies is de 
conclusie van haar onderzoek dat de rapteksten retorische trucs en verschillende betekenislagen 
bevatten: ‘Zowel op woord-, zin- als contextniveau slaagt de formatie erin om hun talige creaties tot 

uiting te brengen (…) Op deze wijze is er sprake van een gelaagdheid van creatieve talige uitingen op 
verschillende niveaus’ (Blaauw, 2011:37). Blaauw benoemt verschillende inhoudelijke elementen die 
tot verassende creaties leiden zoals de combinatie van verschillende (sub-) culturen en bijbehorend 

taalgebruik, het aanhalen van bekende (veelal typisch Hollandse) elementen en hun eigen creativiteit 
en (directe) taalgebruik. Maar los van de inhoudelijke oorsprong blijft een verklaring voor het unieke 
taalgebruik achterwege afgezien van een vage notie ervan: ‘De Jeugd doet iets met taal. Zij lijken verder 

te gaan, waar andere vergelijkbare formaties niet aankomen’ (Blaauw, 2011:14). Maar wat is het dan, 
taalkundig gezien, wat deze rappers doen in hun teksten? 

Misschien is het de combinatie van zowel alledaagse als creatieve, afwijkende elementen in hun 

taalgebruik, stelt Dumont (2012:40) in zijn analyse van de rapteksten. In zijn masterscriptie gaat 
Dumont op zoek naar het literaire gehalte van de liedteksten van (o.a.) DJVT en bewijst hij dat deze 

teksten grondig te analyseren zijn. Het lijkt er volgens hem op dat de groepsleden wel degelijk literaire 
pretenties hebben met hun teksten. ‘De heren worden wel gezien als grote vernieuwers van het 
Nederlands’ (Jansen, 2012:71). En dat ontgaat ook het Genootschap Onze Taal niet, dat de leden van De 

Jeugd Van Tegenwoordig heeft benoemd tot ‘Taalscheppers van 2010’ met de woorden: ‘Drie 
taalgebruikers die zo ongekend creatief zijn dat ze de grens van de verstaanbaarheid regelmatig 
onbekommerd overschrijden’ (Dams & van Oostendorp, 2010). Maar tot dusver is het niet zover 

gekomen dat er exact kan worden omschreven wat DJVT precies doet in zijn rapteksten. Wel is 
duidelijk dat deze rappers zelfs buiten de hiphopcultuur hoge ogen gooien en bijzonder veel 
journalistieke aandacht en complimenten genieten. 

Dichter Kees ’t Hart heeft (na enkele persoonlijke ontmoetingen met de groep) de teksten van 
DJVT geanalyseerd. In zijn artikel ‘Het Nederlands van De Jeugd Van Tegenwoordig’ vraagt hij zich 
oprecht af of de teksten ‘stoerejongenspraat’ of poëtisch zijn en concludeert het laatste: ‘Ze hebben 

geen enkele ‘literaire’ pretentie, maar ze maken wel gebruik van literaire en retorische procedures uit 
de ‘normale’ poëziescene’ (’t Hart, 2010:121). ‘t Hart meent dat de rappers veel raakvlakken hebben 
met de poëzie en dat het ‘lastig doordringbare hiphopjargon’ te vergelijken is met het jargon in de 

moderne poëzie waarin bijvoorbeeld veel ontleend wordt aan de Griekse mythologie of grote poëtische 
voorgangers. 

De doorbraak van De Jeugd Van Tegenwoordig is in 2005 met de hitsingle Watskeburt, een woord 

dat inmiddels zelfs in de Van Dale is opgenomen. Het unieke taalgebruik van de groep is iets waar met 
name in hun beginperiode zeer veel felle kritiek op is geuit. Anno 2012 lijkt de groep zich ook onder 

critici bewezen te hebben en spreekt men juist lovend over de kenmerkende taalcreaties: ‘Taalkunst 
op academisch niveau’ (Looijestijn, 2012), ‘De Jeugd Van Tegenwoordig wordt tegenwoordig ‘geniaal’ 
en ‘ontregelend’ genoemd, hun taalgebruik een verrijking van het Nederlands’ (de Volkskrant, 2011). 

Het gevolg is enorm veel aandacht in de vorm van positieve albumrecensies, interviews en artikelen 
met citaten van excentrieke voorbeelden van ‘de taal van DJVT’. Op de vraag of ze zichzelf ook zien als 
‘spitsvondige taalvernieuwers’ antwoorden de rappers steevast laconiek dat ze daar niet zo bewust 

mee bezig zijn (Koren, 2011). 
Bewust of niet: de leden van de groep creëren een eigen idioom met behulp van eigenzinnige 

neologismen, leenwoorden, verbasteringen, samenvoegingen, spreekwoorden, rijmconstructies en 
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woordgrappen. Dit gebeurt op woordniveau, in zinnen en zelfs gehele refreinen of rapteksten die een 

metafoor zijn. Maar ondanks erkenning en analyses blijft een verklaring van het succes en de 
toegekende kwaliteit achterwege. Een interessant vraagstuk blijft dus waar de (immer groeiende) 
erkenning voor hun rapteksten vandaan komt; waarom worden de leden van De Jeugd Van 

Tegenwoordig als goede songwriters geclassificeerd? Onderscheiden zij zich op taalgebied 
daadwerkelijk van andere artiesten binnen de hiphopcultuur? Om dit vraagstuk te kunnen 

beantwoorden moeten de teksten van DJVT en andere populaire Nederlandstalige hiphopartiesten 
kwantitatief en kwalitatief bestudeerd en onderling vergeleken worden. 
 

 

2.4 Onderzoekskader en vraagstelling  

 

Onderzoeksdomein 

De taalcreaties van nederhoppers komen tot nu toe nauwelijks aan bod in de wetenschappelijke 
onderzoeksliteratuur terwijl uit voorgaand literatuuronderzoek blijkt dat de songteksten van deze 

rappers een vruchtbaar podium zijn voor taalcreaties, jongerentaal en straattaal. Bovendien wordt De 
Jeugd Van Tegenwoordig in recensies, interviews en blogs geroemd om zijn excentrieke en 
uitzonderlijke taalgebruik. Naar aanleiding van deze opmerkelijke observatie wordt de volgende 

onderzoeksvraag geïntroduceerd met de ambitie om dit fenomeen nader te onderzoeken en zodoende 
in kaart te brengen wat kenmerkend is voor rapteksten uit de nederhop en of DJVT daarin 
daadwerkelijk verschilt. 

 
Onderzoeksvraag 

Welke taalverschijnselen/retorische middelen gebruiken de rappers van De Jeugd Van Tegenwoordig in 

hun rapteksten? 

En valt het succes van de (teksten van de) groep te verklaren doordat de rappers zich door middel van 

hun taalgebruik onderscheiden van andere rapteksten van Nederlandse hiphopartiesten? 

 

Verantwoording 

Muziek is een uitermate breed genre en lastig te benaderen en af te bakenen voor onderzoek. 
Bovendien is de handicap van een taalkundig onderzoek dat de muzikale en sociale aspecten van het 
genre onderbelicht blijven. Daarentegen kan het linguïstisch bestuderen van songteksten veel 

uitwijzen over taal en hoe daar binnen de hiphopcultuur mee om wordt gegaan. Door inzichten uit 
voorgaande literatuurstudie te combineren met een eigen voorstudie van de te onderzoeken data zal ik 
eerst traceren wat mogelijkerwijs taalkundige genrekenmerken zijn van de Nederlandse rapteksten. 

Met deze verworven kennis kan een uniek corpus samengesteld, getranscribeerd en geanalyseerd 
worden. Hierbij worden teksten van andere Nederlandse rappers vergeleken met die van De Jeugd Van 
Tegenwoordig. Aan de hand van zowel een kwantitatieve als kwalitatieve taalkundige analyse van deze 

data wordt een antwoord gezocht op bovenstaande vragen. 
De achterliggende ambitie van dit onderzoek is om enkele taalkundige eigenschappen van de 

teksten afkomstig uit de Nederlandse hiphopcultuur in kaart te brengen en daarmee tegelijkertijd te 

pleiten voor de veelzijdigheid en verrijking die de rappers, of beter gezegd poëten, bijdragen aan de 
Nederlandse taal. 
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Hoofdstuk 3 

Voorstudie  

 
 

3.1 Doelstelling en onderzoeksmethode  

Als voorbereiding op de daadwerkelijke linguïstische analyse is een voorstudie gedaan naar 
kenmerkende linguïstische elementen in Nederlandstalige rapteksten. Uit voorgaande literatuurstudie 

blijkt dat er binnen de nederhop sprake is van uniek taalgebruik waarbij jongeren- en straattaal 
gecombineerd worden met de Nederlandse standaardtaal eigen taalcreaties. Om de juiste linguïstische 
elementen in rapteksten te traceren is deze voorstudie uitgevoerd. De datastudies van eerder 

wetenschappelijk onderzoek zijn, voor zover inzichtelijk, bestudeerd om zodoende na te gaan welke 
kenmerken het meest voorkomen in rapteksten uit de nederhop. Deze kenmerken zijn ter illustratie 
opgenomen in de voorstudie en aangevuld door middel van eigen vondsten uit intuïtieve analyses van 

raps. Door middel van deze selectiemethode zijn de kenmerken samengevat in tien categorieën en 
persoonlijk gedefinieerd. 

Voor zover bekend zijn er alleen drie Nederlandse studies naar de teksten van DJVT uitgevoerd. 

Interessant is dat deze studies elk vanuit een verschillend oogpunt –cognitief-linguïstisch (Blaauw, 
2011), literatuurwetenschappelijk (Dumont, 2012) en lexicologisch (Waszink, 2012)- zijn benaderd. 
Aan de hand van citaten uit deze onderzoeken zijn niet zozeer de conclusies, maar fragmenten uit de 

datastudie gebruikt om een beeld te krijgen van de taalkundige concepten die voorkomen in nederhop. 
Ook is gekeken welke tekortkomingen of onduidelijkheden er nog resten zodat dit onderzoek daaraan 
kan bijdragen. 

Tegelijkertijd heb ik heel veel Nederlandstalige rapteksten beluisterd en intuïtief geanalyseerd. 
Hiermee is nagegaan of de genoemde kenmerken uit eerder onderzoek daadwerkelijk aanwezig zijn in 

de te onderzoeken data en of er eventuele aanvullingen zijn. Van deze datastudie zijn ter illustratie 
twee voorbeelden opgenomen, één tekst van DJVT en één tekst van Opgezwolle (een soortgelijke 
rapgroep), die elk zijn getranscribeerd en voorzien van analytisch commentaar. Zie bijlage IIa & IIb: 

Voorstudie; linguïstische elementen in rapteksten. 
Deze voorstudie is uitgevoerd om tot een verantwoord analyse model en hanteerbaar codeboek te 

komen. De verworven resultaten uit deze gecombineerde voorstudie dienen als onderzoekskader. 

Hiermee is inzichtelijk welke linguïstische kenmerken voorkomen in de nederhop. In het onderzoek 
dat hierop volgt worden de intensiteit en variaties ervan bestudeerd. 
 

 

3.2 Resultaten  

 

Idioom 

Waszink (2012) is de enige onderzoeker die het taalgebruik van nederhop in het algemeen vanuit 
lexicologisch oogpunt bestudeert, zonder hierbij nadruk te leggen op één enkele rapper of groep. Voor 

een nog te verschijnen boek ambieert ze bovendien om de woorden en uitdrukkingen uit de nederhop 
te verzamelen en verklaren3. In een voorpublicatie benoemt ze de creatieve elementen in de 

rapteksten en benadrukt ze de veelgemaakte koppeling van nederhoppers met de Engels-Amerikaanse 
hiphopcultuur. Soms worden deze termen ontleend, maar ook vaak worden ze letterlijk vertaald: 
 

 ‘Voorbeelden hiervan zijn voelen jullie me 'are you feeling me', voel je met me mee, volg je me, en 
Woord!, afkomstig van Engels word, word up, of word is bond, wat zoiets als 'zo is het' 
of'‘afgesproken' betekent. Tot dit type behoren ook Jullie hebben mijn rug, en ik die van jullie 'you 

got my back and I got yours', dat voor elkaar opkomen of op elkaar kunnen rekenen betekent, en 
Ik ben uit/uit van hier 'I'm out of here/I'm outta here'. Verder heb je ook nog in het huis (zijn) '(to 

                                                 
3 Dat verklaart Waszink in een radio-interview op 27 februari 2012, zie: http://eversstaatop.radio538.nl/fragmenten/eigen-
woordenboek-voor-nederhop/comment-page-1/#comment-10094 
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be) in the/da house', de bom 'the/da bomb, breng de beat in 'bring the beat (in)' en de shit is aan 

'the/da shit is on'.’ (Waszink, 2012) 
 
Blaauw (2011) treft ook zeer veel Engelse termen aan in de teksten van DJVT. Afgezien van de 

verwerkingstheorie die ze hier aan koppelt zijn ook in deze corpusanalyse rijen met Engelse termen 
terug te vinden. Bijvoorbeeld leenwoorden ‘floor’, ‘down’, ‘mic’, ‘another’, geheel ontleende 

uitdrukkingen ‘Yes we can’, ‘Lord have mercy’ en ‘I wanna take ya’ en letterlijke vertalingen vanuit het 
Engels ‘Nigger wees weg’. Maar het blijkt zelfs dat het niet blijft bij het gebruik maken van ontleningen 
of letterlijke vertalingen vanuit het Engels. Dumont (2012) merkt namelijk terecht op dat daarnaast 

ook de Engelse grammatica terug te vinden is in de teksten van DJVT: 
 

‘De meest opvallende taalvariaties zijn de diverse Engelse leenwoorden (bijv. “changede”, “crazy”, 

“lady luck”) en opnieuw woorden die een Engels meervoud krijgen (“oogs” en “sters”); zinnen als 
“men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lam” en “ze werd zijn baby en hij was haar baby 
terug” lijken ook meer de Engelse dan de Nederlandse grammatica te gehoorzamen.’ (Dumont, 

2012:84) 
 
Daarnaast is het ook niet ongewoon dat het andersom gebeurt: Engelse woorden worden Nederlands 

vervoegd. In de tekst van de rap Wopwopwop, De Tentbakkers rapt DJVT: ‘Amateurs zeuren als de Fur 
murdert’. Bij het woord ‘Murdert’ is een Nederlandse –t uitgang achter het Engelse woord ‘murder’ 
(moord) geplaatst, zo wordt het Engelse woord een ‘Nederlands’ werkwoord. Waszink (2012) noemt 

een soortgelijk voorbeeld: 
 

‘Verder is Engels spit ook vernederlandst tot spitten, met een Nederlandse werkwoords-
uitgang -en, dat verder ook als een Nederlands zwak werkwoord vervoegd wordt.’ 

 

Ook in de eigen analyse zijn vertalingen, ontleningen en verbasteringen van de Engelse taal en 
grammatica gevonden, zie bijlage IIa & IIb 

Naast het mixen van verschillende talen en grammaticaregels wordt ook vaak het gebruik van 

straattaal genoemd waarmee DJVT variatie aanbrengt in de rapteksten. Blaauw (2011) heeft onder de 
verzamelnaam ‘subcultuur’ uitingen zoals ‘Trippen’, ‘Tjoeries’, ‘Mami’, ‘Bakka’ en ‘Swagger mang’ 
gegroepeerd. De hele tabel van Blaauw (2011:45) is opgenomen in bijlage IIc: Voorstudie; straattaal en 

idioom hiphopcultuur in DJVT. Dumont (2012) noemt ook ‘Faffie’, ‘Stang’, ‘Wappie’, ‘Gappie’, ‘Skeer’, en 
‘Banga’s’ als straattaal. Hieruit blijkt dat hij voornamelijk of Engelse of Surinaamse termen markeert 
als straattaal. Maar ook Frans, Duits, Spaans, Turks, Marokkaans of Antilliaans komen regelmatig 

voorbij in de nederhop. 
Beide analysemethoden zijn niet direct bruikbaar voor dit onderzoek: allerlei termen worden op 

één hoop gegooid zonder dat er naar de taalkundige oorsprong wordt gekeken. Bovendien is er veel 

overlap tussen ontleningen en verbasteringen van het Engels. Deze worden als Nederlandse straattaal 
gemarkeerd terwijl de uitdrukking van oorsprong ontleend is aan het Engels. Ook in mijn eigen 
analyses van straattaal in rapteksten zijn voorlopig alle taalvariaties gemarkeerd zonder dat hier 

onderscheid in is gemaakt, zie bijlage I & II. Er zal voor dit onderzoek dus een strikt onderscheid 
moeten worden gemaakt tussen straattaal en andere taalvarianten. 

 
Retoriek 

In de nederhop wordt veel gespeeld met de betekenis(-sen) van een woord of uitdrukking. Vaak ligt de 

oorsprong van dit soort wordplay bij de ambiguïteit van een woord, Waszink (2012): 
 
 ‘Een opvallend kenmerk van nederhop is dat er veel vergelijkingen worden gemaakt, waarbij er 

gespeeld wordt met letterlijk en figuurlijk taalgebruik en er vaak meerdere betekenissen van 
afzonderlijke woorden tegelijkertijd een rol spelen. Een woord als fris is ook een leenvertaling 
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van Engels fresh, dat in de hiphop vaak in de betekenis 'geweldig; cool' wordt gebruikt, 

bijvoorbeeld in 'Fris als februari', 'Fris als een wasserette' en 'Fris als ananassap.’ 
 
Waszink (2012) noemt ook de vergelijking die Opgezwolle maakt ‘Hangen als slingers in het rond’, 

waarbij hangen gebruikt wordt als chillen/samenkomen. En Dio en Sef rappen over ‘Hangen als een 
megaposter’. Ook in de eigen analyse komen deze woordspelingen tussen letterlijk en figuurlijk 

taalgebruik veelvuldig terug, zowel bij DJVT ‘Je gappie leeft zoet als een sappie’ als bij Opgezwolle 
‘Onze naam zit op je lippen maar dit is geen BlissTex’, zie bijlage IIb. Ook Dumont (2012) signaleert 
deze creaties veelvuldig in de teksten van DJVT en stelt dat ze vaak een komisch effect hebben: 

 
 ‘Opmerkelijk is ook de vergelijking “mijn geduld is nu lang als vloei”. Vloeitjes zijn immers niet 

bepaald lang, maar dit lijkt een verwijzing naar lange vloei, die wordt gebruikt bij het roken van 

hasj en wiet. (…) [en] bijvoorbeeld de creatieve, doch vooral nogal komische vergelijking: 
“Wiwaleantje lijkt wel op een pandabeer, de mascara zit niet meer”.’ (Dumont, 2012:80 & 89,90) 

 ‘De vergelijking “We komen met z’n vieren als een Kitkat” verwijst daarbij naar de verpakte snack 

bestaande uit vier reepjes chocolade aan elkaar.’ (Dumont, 2012:95) 
 
Ook synoniemen worden veel gebruikt in de nederhop. Het blijkt dat dit vaak gebeurt om expliciete 

onderwerpen en uitspraken over seks en drugsgebruik enigszins te verbloemen: 
 
 ‘Het drugsgebruik wordt aanvankelijk alleen in indirecte termen beschreven: synoniemen 

“sneeuw” is een andere benaming voor ‘coke’, “bijt z’n tanden” en “bekken” (wijzen op de 
bijwerkingen van drugsgebruik), “Peppie” verwijst waarschijnlijk naar ‘pep’ oftewel ‘speed’, 

“priks” (injecties), “olie” en “folie” verwijzen naar ‘Chinezen’, een manier om drugs te inhaleren en 
met “pony” wordt verwezen naar het orgastische gevoel als gevolg van drugs. Na gebruik moet 
men uiteraard de “restjes weg priechelen”.’ (Dumont, 2012:94) 

 
Spelen met homoniemen, vergelijkingen tussen letterlijke en figuurlijke woordbetekenissen en 
verruimen van woordbetekenis gebeurt dus op zeer grote schaal in de nederhop en is iets waarin DJVT 

lijkt uit te blinken. Er zal tussen elk van deze kenmerken een afgebakend onderscheid gemaakt moeten 
worden voor een valide analyse. 
 

Stijlfiguren 

Dumont (2012) noemt de teksten van DJVT meer dan eens poëtisch. De oorzaak hiervan ligt 
waarschijnlijk in de vele stijlfiguren die de rappers in hun teksten verwerken. Uit eigen analyse blijkt 

dat in de teksten van DJVT veel beeldspraak is terug te vinden. Dit gebeurt op woordniveau waarbij 
‘Sterrenstof’ als metafoor wordt gebruikt voor drugs, maar ook op tekstniveau, zoals een geheel refrein 
over het magische heelal dat als metafoor dient om de pracht van een vrouw en de effecten van 

drugsgebruik te combineren: ‘Caleidoscopische oogs. Ik kijk omhoog, m'n pupillen worden groot. De 
wereld is weer plat ja, op je bolle bips na. Golflengte afstand van je hemellichaam. Ze is van spectrale 
klasse. Onaardse krachten. Losgebarsten, toen ze naar me lachte’. 

 
 ‘Diverse uitdrukkingen zijn dubbelzinnig bedoeld en op te vatten als seksueel geladen metaforen: 

“neem je mee uit eten, dineetje voor tweetje, bij restaurant Het Spleetje”, “ik heb je flapjes in mijn 
portemonneetje”, - “noem me Winnie Dam Pooh als ik met m’n snoet van je honingpot proef”.’ 
(Dumont, 2012:82) 

 
Literaire procedés 

Herhaaldelijk worden de volgende stijlfiguren en retoriek gebruikt in de nederhop: samentrekkingen, 

ellipsen, hyperbolen en metonymia (Dumont, 2012). ’t Hart (2010:121) signaleert beeldspraak, 
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metaforiek, metriek, assonantie en alliteratie in de teksten van DJVT4. 

 
Verwijzingen 

Opmerkelijk vaak gebruikt DJVT beeldspraak door het gebruik van merknamen en verbasteringen 

daarvan zoals: ‘Appie’ (Albert Heijn), ‘Zit je achterop de Puch’, ‘Je bent lekker als Sloggiebillboarden’ of 
‘We gaan gek, ik zie je in de Pieter Baan’. Ook uit eigen voorkennis blijkt dat rappers veel merken 

gebruiken om een bepaald imago of sfeer neer te zetten. Zo rapt Winne: ‘M'n click is sterk, meer 
sterren dan een Mercedesdealer’. Ook in de analyse van Opgezwolle vallen merknamen als ‘Blisstex’, 
‘Gamma’ en ‘Praxis’ op, zie bijlage IIb. Waszink (2012) treft naast merknamen ook veel persoonsnamen 

aan, zoals bij Opgezwolle: ‘Ik scoor in je oor, ik word door Cruijjf gecoacht’. Dit doet DJVT ook door 
rijmregels als: ‘Papa is een haantje noem hem Sarkozy’ en ‘Soms leek ik Hazes, ik had vaak een paar 
slokjes op’ (Blaauw, 2011:57). 

Daarnaast verwijzen veel rappers onderling naar elkaar of de hiphopcultuur. Dit kan negatief 
bedoeld zijn, om te laten zien dat ze beter zijn dan desbetreffende rapper: ‘Ik eet jullie neppe rappers 
voor het nagerecht’. Soms worden rappers ook direct aangesproken, bijvoorbeeld in de tekst van de 

rappers van Zwart Licht: ‘Laat me je skirren als Baas B’ (Baas B is een Nederlandse rapper, 
voornamelijk bekend als duo met Lange Frans). Deze directe verwijzingen naar concurrerende rappers 
rappers zijn in de teksten van DJVT (nog) niet aangetroffen. 

In tegenstelling tot deze negatieve variant zijn sommige verwijzingen naar rappers ook als ode 
bedoeld en als intertekstualiteit op te vatten. Zwart Licht rapt bijvoorbeeld: ‘Ik ben net als Winne 
onoverwinnelijk’ (een referentie naar het rapper Winne en zijn album Winne Zonder Strijd). Winne 

maakt zelf ook gebruik van intertekstualiteit in zijn teksten. Hij rapt: ‘Dit is een antwoord op je vraag, 
jij bent veel meer waard dan een tweede plaats, nummer één, je bent geen vriend je bent een lotgenoot.’ 

Dit is een citaat (en de schuin weergegeven passage is zelfs een sample) uit een eerdere rap van 
Typhoon die luidt: ‘Dit is een antwoord op je vraag: nee, jij bent veel meer waard dan een tweede 
plaats, nummer één, muziek is liefde en liefde ben jij’. 

Rappers maken niet alleen gebruik van intertekstualiteit door middel van referenties binnen de 
nederhop, er zijn ook gevallen bekend waarbij nederhoppers intertekstuele verbanden leggen met de 
bredere muziekscene. Dumont (2012) herkent in het refrein van Zilt van DJVT ‘Bermuda, Jamaica. 

Oooh I wanna take ya. Pajiba, Bahama. Come on pretty mama’ een citaat uit de hit ‘Kokomo’ van de 
Beach Boys. En ook in de eigen analyse van DJVT is sprake van een intertekstuele verwijzing waarbij 
DJVT refereert naar een lied van The Beatles, zie bijlage IIa. 

 
Zelfbenoeming 

Wat DJVT (en met hen vele andere nederhoppers) ook veel gebruikt is zelfintroductie. Dit is een 

typerende stijlfiguur binnen de hiphopcultuur (’t Hart, 2012:117) en ook in Engelstalige rap gebeurt 
dit veel. Dit kan door je artiestennaam te noemen (‘namedropping’), maar ook door zoveel mogelijk 
bijnamen te verzinnen voor jezelf of je formatieleden. In de voorstudie van de data zijn in twee 

rapteksten al vier voorbeelden gemarkeerd, zowel bij DJVT: ‘Wiwalean’ (Willie Wartaal), ‘Yayo’ 
(Faberyayo) als bij Opgezwolle: ‘Ri’ (Rico) en ‘Dippy D’ (Delic). 

 

Uitdrukkingen 

Blaauw (2011) stelt dat een groot deel van de taalcreaties van DJVT zijn oorsprong vindt in bestaande 

spreekwoorden, uitdrukkingen of gezegdes en citeert hiervan enkele voorbeelden: ‘Ik heb geen bord 
voor m’n kop, eerder een muur’ (afkomstig van ‘een bord voor de kop hebben’). En de volgende 
verbastering lijkt afkomstig van Huisje, Boompje, Beestje: ‘Kleven, plakken, zweten, huisje, doosje 

spacen’ (Blaauw, 2011:49). Creatief hieraan is dat veel van deze uitdrukkingen worden aangevuld, 
veranderd of verbasterd. Zie voor meer voorbeelden bijlage IIa & IIb. 
 

                                                 
4 Om dit onderzoek af te bakenen is er voor gekozen om rijmvormen buiten beschouwing te laten in de daadwerkelijke analyse. Deze 
keuze is ook gebaseerd op het feit dat rijm niet alleen typerend is voor rapteksten maar voor nagenoeg het totale genre songteksten. 
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Woordvorming 

Waar alle wetenschappelijke literatuur het over eens lijkt te zijn is de eigenzinnige creaties en 
neologismen in de teksten van DJVT. De groep is ooit doorgebroken met een hit die een neologisme als 
titel had ‘Watskeburt’. Inmiddels kent het oeuvre van de groep veel meer eigen creaties. Blaauw (2011) 

stelt dat het veel samenvoegingen en samentrekkingen zijn: ‘Aanheidstrophy’, ‘Nepkomen’, 
‘Dansvloerstrateeg’). Dumont (2012) noemt ook ‘Ezelsvis’ en daarnaast veel verbasteringen van 

bestaande woorden. Ook in de analyse werd een bijzonder neologisme aangetroffen in de tekst van 
DJVT: ‘Intermegalaktisch’, zie bijlage IIa. Maar het zijn niet alleen woorden die DJVT uitvindt, ook hele 
zinnen of uitdrukkingen komen tot stand. Dat is iets wat ook de journalistiek en recensenten niet 

ontgaat: 
 
 ‘Watskeburt’ in plaats van ‘hoe gaat het?’, ‘Buma’ als omschrijving van ‘geld’, en ‘versieren’ 

vervangen door ‘Hengelen at a bitch’: het zijn een paar voorbeelden van de taalvernieuwingen van 
de Jeugd.’ (Heerma van Voss, 2012) 

 

Uitspraak 

De intonatie en uitspraak van woorden verraadt veel over oorsprong ervan5. Bovendien kan aan de 
hand van het stemgeluid soms sarcasme of een persiflage tot uitdrukking komen. Een treffend 

voorbeeld hiervan komt uit de rap 5 Sterren Abbo van DJVT dat geheel over geslachtsgemeenschap 
gaat: 

‘De seksuele geladenheid wordt nog explicieter gemaakt door de kreunende klanken in de regels 

“Oh, drempel, verkeersdrempel, meah, d’r in, uh, geen stempel.’ (Dumont, 2012:86) 
 

Ook in de analyse van de tekst van Opgezwolle komt een soortgelijke onomatopee (verklanking) voor: 
‘Whooooshhh’ is een nabootsing van het geluid dat de boxen van je auto maken wanneer je 
desbetreffende rap luistert, zie bijlage IIb. Een ander element dat vooral opvalt wanneer je de raps 

daadwerkelijk beluistert is –afgezien van alle rijmvarianten- het gebruik van alliteraties of homofonen 
(klankovereenkomsten) tussen woorden. Ook dit is veel terug te zien in teksten van DJVT, zoals: 
‘Avonturen in de late avond uren’ (Blaauw, 2011:31). 

 
Thematiek 
Waszink (2012) signaleert naast het unieke taalgebruik van de rappers ook de meest belangrijke 

thema’s in de nederhop5: ‘money maken’ (geld bezitten en verdienen), ‘straat zijn’ (stoer en 
tegelijkertijd ‘echt’ zijn door te weten en respecteren waar je vandaan komt en je mannetje staan), het 
‘representen van je (neighbour-)hood’ (ofwel het noemen en roemen van de stad of wijk waar je 

vandaan komt), ‘macho zijn’ (door te pronken over vrouwen en seks) en ‘braggin’and boastin’ (het 
opscheppen en uitdagen/beledigen van andere rappers). Dumont (2012) ziet veel van deze thema’s 
terugkomen in de teksten van het meest recente album van DJVT. Naar aanleiding van een taalkundige 

analyse van alle teksten op dit album noemt hij de volgende terugkomende thema’s: status/macht, 
persoonlijke levensweg, dromen/fantasieën, vervreemding door verdovende middelen, alledaagsheid, 
jeugd(-herinneringen), eenzaamheid, onmacht en liefde (Dumont, 2012:30). 

 
 

3.3 Interpretatie van bevindingen  

Uit zowel het onderzoek van Blaauw (2011), Dumont (2012) als Waszink (2012) komt duidelijk naar 
voren dat DJVT veel cryptisch taalgebruik gebruikt in rapteksten. Toch zijn er twee aspecten die 

vragen om een vervolgonderzoek. Allereerst is geen van deze studies kwantitatief ondersteund door 
verschillende rappers uit de nederhop met elkaar te vergelijken. Ten tweede signaleren de 

                                                 
5 Ondanks dat dit een tekstanalytisch onderzoek is dat kijkt naar taalkundige elementen is het voor het begrip van de teksten 
essentieel om ook notie te nemen van de fonetische en thematische aspecten die typerend (kunnen) zijn voor de nederhop. 
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onderzoekers alleen het taalgebruik en wordt er niet gezocht naar een de totstandkoming en/of 

intensiteit ervan in de teksten. 
Waszink (2012) geeft namelijk slechts een beschrijving van enkele taaltrucs die ze bij 

verschillende nederhoppers signaleert en verbindt hieraan geen frequenties of gradaties. Dumont 

(2012) verbindt ook geen duidelijke conclusie of verklaring aan zijn bevindingen (dat is overigens ook 
niet de insteek van zijn onderzoek, hij wil aantonen dat de teksten taalkundig wetenschappelijk te 

bestuderen zijn). Blaauw (2011) doet wel uitspraken over de kwaliteit van de teksten van DJVT maar is 
daarmee te voorbarig aangezien voor haar onderzoek alleen de teksten van DJVT zijn bestudeerd 
zonder deze te vergelijken met andere nederhop artiesten. 

Dit onderzoek kan dus een bijdrage leveren aan bestaande kennis. Want om daadwerkelijk 
uitspraken te kunnen doen over de taalkundige karakteristieken en kwaliteit van teksten uit de 
nederhop moet allereerst onderscheid gemaakt worden in het cryptische taalgebruik. Zodra deze 

taalkundige categorieën gedefinieerd zijn kunnen teksten van DJVT vergeleken worden met die van 
andere artiesten waarbij gekeken kan worden naar de gradaties en intensiteit van het taalgebruik. Niet 
alle genoemde aspecten kunnen geanalyseerd worden, maar de notie ervan helpt bij de analyse en 

interpretatie van de teksten. In de volgende paragraaf is een theoretisch voorstel gedaan waarin de 
taalkundige elementen zijn verzameld in categorieën en voorzien van een definitie. 

 

 

3.4 Conclusie  

Om de taalkundige elementen te analyseren zijn deze verzameld in tien persoonlijk gedefinieerde 

categorieën. Ter illustratie is bij elke subcategorie geschreven een praktijkvoorbeeld gegeven. Aan de 
hand van dit theoretisch voorstel kunnen de variabelen geanalyseerd en vergeleken worden in de 

rapteksten om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag. Zie voor een uitgebreide versie van 
het codeboek inclusief restcategorieën en een verantwoording en legenda bij de coderingen bijlage III: 
Codeboek & Legenda. 

 
1. Verengelsing 

Het Engels uit het reguliere Amerikaans-Engels of Engelstalige hiphopjargon en straattaal als 

inspiratiebron voor nieuwe woorden of uitdrukkingen door deze te lenen, vervoegen, vertalen of 
grammaticaal te wijzigen. 
1.1 Conventionele ontlening 

Woord of uitdrukking ontleend aan het conventionele Engels: ‘Je boy was laks’, ‘Maar ready or not 
ik kom terug als ik tijd heb’, ‘Let’s get it on’ 

1.2 Onconventionele ontlening 

Woord of uitdrukking ontleend aan Engelstalige slang/hiphopjargon: ‘Baddest bitch you’ve ever 
seen’, ‘Veel te veel van die peeps gedragen zich als een zombie’ – people 

1.3 Vervoeging 

Engelstalig woord conform Nederlandse conventies vervoegd of vice versa: ‘Ineens changede zijn 
hele leven’, ‘Ghetto’tje spelen’, ‘Sters’, ‘Lekkere chickies’, ‘Ik ben de Illste lyricist’ 

1.4 Grammaticale ontlening 

Engelse grammatica toegepast op Nederlandstalige zin: ‘We doen een feestje’, ‘Men probeerde 
hem te zeggen hij was telkens zo lam’, ‘Dit is zo niet mij’ 

1.5 Vertaling 
Engelstalig woord/uitdrukking letterlijk vertaald naar het Nederlands: ‘Ik heb je rug’-I got your 
back, ‘Voelen jullie me?’–are you feeling me ‘Jullie spugen beneden maat’–spugen als letterlijke 

vertaling van spitten afkomstig van het Engelse ‘to spit’, in de hiphopcultuur gebruikt voor het 
uitspugen van rapteksten 

1.6 Verbastering 

Vervorming van de Engelse naar Nederlandse spelling van een woorddeel waardoor de 
oorspronkelijke ontlening lastiger te achterhalen is: ‘Fokking’ i.p.v. fucking, ‘Rijms’ i.p.v. rhymes 
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2. Ontlening (uitheems) 

Woorden of uitdrukkingen ontleend aan uitheemse taal (m.u.v. Engels). 
2.1 Surinaams (Sranan) 

‘Ik hou van schreeuwen op een pokoe’–liedje, ‘Onderweg naar skoro’–school, ‘Sen san cheng’– 

Dingen zijn veranderd 
2.2 Antilliaans (Papiamento) 

‘En een sma een chickie’–meisje’, ‘Hoe is het merhaba conta bai’–hoe gaat het 
2.3 Spaans 

‘Je krijgt niks, ik zeg yo no tengo’–ik heb niet, ‘Er is tijd, ku dios ke’-zoals God het wil, ‘Claro que si, 

claro que no’-natuurlijk wel, natuurlijk niet 
2.4 Marokkaans 

‘Wollah’-ik zweer het,‘Kagbe’–hoer 

2.5 Turks 
‘Dumus’–varken, ‘Inshallah, ik heb kapot gemaakt, weer gesoldeerd’-bij Gods’wil 

2.6 Frans 

‘Kenk je bent een fool gast, Oublié, quelque chose’–vergeten, sommige, ‘En nu ben jij van mij en ik 
van jou, je’ taime’-ik hou van je 

2.7 Duits 

‘Ik leg het uit, zeg het zelfs in gebrekkig Duits: Es ist ein krankenhaus’–het is een gekkenhuis, 
‘Duitse madchen vragen: Wo bist?’–Duits meisjes vragen waar ben je? 

 

3. Woordvervorming 

Vervormen of wijzigen van de spelling van een woord(-deel) waardoor het woord en/of de betekenis 

lastig(er) te herkennen is. 
3.1 Inkorting 

Weggenomen lettergre(e)p(en) zonder dat er meteen sprake is van betekenisverandering: ‘Je 

weet qua ho’s is de W aso’–asociaal, ‘Nog steeds kwali met de pen, steek tijd in die teksten’-
kwaliteit 

3.2 Uitbreiding 

Woord(-delen) vervangen of aanvullen waardoor betekenis hetzelfde blijft maar versterkt wordt: 
‘Manneke wat had je dan nou’, ‘Gezelligitos’, ‘Die televisieclippies zijn televisieclippies’ 

3.3 Verbastering 

Vervorming van de spelling van een woord(-deel) waarvan of waardoor de betekenis of herkomst 
nauwelijks meer duidelijk is: ‘Kenk je bent een fool gast’–kanker, ‘Zwolle, hoeissie nouw?’–hoe 
gaat het nu, ‘Ik wil jullie effe officieel welkom heten’-even, ‘Ghostwrite je moer’-moeder 

 
4. Nieuwvorming 

Neologismen gevormd aan de hand van reguliere woordvormingsprocedés of door middel van het 

overschrijden van bestaande regels. 
4.1 Afleiding 
 Grondwoord+affixen, gebonden morfeem. Prefixen: aarts-/anti-/be-/ge-/her-/on-/ont-/poly-ver-

/vice-/wan-. Inclusief prefixen ontleend aan andere talen (meestal het Latijn, in principe alleen 
voorkomend in leenwoorden): a-/ab-/ad-/ex-/con-/col-/com-/in-/il-/im-. En suffixen: -aar/-

aard/-achtig/-baar/-heid/-er/-erd/-(er)ig/-ij/-ing/-je/-lijk/-logie/-schap/-te 
 ‘Aanheid’-aan, wordt in de hiphopcultuur gebruikt als synoniem voor hip/populair en aanheid in 

deze context dus als populariteit. ‘Wie is die boy in die groen-wit-oranje Nike geveterd’-door 

middel van zowel een voor- als achtervoegsel is hier een voltooid deelwoord van het zelfstandig 
naamwoord ‘veter’ gevormd 

4.2 Samenstelling 

Combinatie van twee vrije morfemen (substantieven, adjectieven, werkwoorden en bijwoorden): 
‘Ik ben die Koningskok, kijk mijn Koningscock’, ‘Hou je aan ’t lijntje, als een ezelsvis’, ‘Billen en 
tieten, yep zijn televisiechickies’ 
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4.3 Samenstellende afleiding 

Twee vrije morfemen aaneengesmeed in combinatie met een achtervoegsel: ‘En kreeg wegens 
prestaties een aanheidstrophy’, ‘Ontbijttypetjes’ als De Vries 

4.4 Zuiver neologisme 

Een woord dat niet is afgeleid van een bestaand woord, niet is samengesteld uit bestaande 
woorden en dat niet vertaald of ontleend is en dus nergens van afgeleid lijkt te zijn. ‘Drama in de 

club met nederblingking’, ‘Of er wordt wiet geklapt, of er wordt dit genakt’ 
 

5. Verwijzing 

Refereren naar algemeen bekende elementen door middel van oorspronkelijke, verbasterde of 
verzonnen (bij-)namen. 
5.1 Bekende personen of personages (buiten de muziekbranche) 

Gebruik maken van persoonsnamen: ‘Ik kom voor goud of de beker, Usain Bolt, beest op die 100 
meter’, ‘Pappa is een haantje noem hem Sarkozy’, ‘Meer hoes dan Isa’–Hoes is in dit geval in 
dubbele woordbetekenis gebruikt: Hoes = achternaam van Isa en ‘hoes’ = vrije vertaling van het 

Engelse ‘whore, ho’-hoer 
5.2 Referentie naar bekende begrippen, instanties of merken 

Verwijzen naar bekende of minder bekende begrippen ‘Je volgt de geletruidrager’, merknamen 

‘Doe niet zo sloom ja, Ik neem Corona’ of instanties ‘Buma in m’n zak’-Buma verwijst naar de 
vereniging die in de muziekbranche de afdracht van auteursrechten regelt en is vervolgens 
gebruikt als zelfstandig naamwoord voor inkomsten/geld 

 
6. Ambiguïteit 

Op geraffineerde wijze met de inhoud en betekenis van woorden spelen. 
6.1 Toekennen of verruimen van woordbetekenis 

Een bestaand woord een nieuwe betekenis geven: ‘Wat ik schrijf is zo hard m’n rijmboek is bang 

voor me-‘hard gaan’ of ‘hard komen’ wordt in de jongerentaal gebruikt om iets dat ongeremd, 
stoer en/of supergoed is uit te drukken. ‘Shit is gruwelijk’ in dit geval is de betekenis van 
gruwelijk verruimd naar gaaf/te gek 

6.2 Homoniem 
Gebruik maken van bestaande dubbele woordbetekenis van een woord: ‘Je klinkt als een muts 
met een cap’-muts in de betekenis van hoofddeksel en scheldwoord voor dom/onnozel, ‘Geef je 

over, alsof je loopt te chillen in kots’-(je) overgeven in twee betekenissen, namelijk opgeven en 
braken 

6.3 Synoniem 

Bestaande synoniemen gebruiken voor bekende elementen: ‘Ik heb flappen, maar dat heb ik al 
gezegd’–geld, ‘Ik kom wederom met m’n vocalen op de digitale schijf’–CD, ‘Blijf maar kleppen’-
praten, ‘Desnoods verkoop ik de honing van mijn reet aan die meelopers’-kont 

 
7. Verklanking 

De uitspraak van een woord wordt vervangen of benadrukt door de uitspraak. 

7.1 Klankovereenkomst 
Homofonen; woorden of zinnen waarbij de klank wel overeen komt maar de betekenis niet. ‘Het is 

beter een dagje niet, dacht je niet?’, ‘Avonturen in de late avonduren’, ‘Ik spit zestien barz in 
zestien bars’–barz is straattaal voor rijmregels en 16 barz (regels) is een normale lengte voor een 
couplet in raps. ‘Een cracker voor de Durst als die Limp Bizkit’- Fred Durst is de zanger van de 

Amerikaanse rockband Limp Bizkit, de woordgrap zit in ‘Bizkit’ dat hetzelfde klinkt als het 
Engelse ‘bisquit’, een synoniem voor cracker. Daarnaast klinkt ‘Durst’ als dorst, een cracker voor 
de dorst 

7.2 Klanknabootsing 
 Onomatopeeën; nabootsing van bekende geluiden of uitspraak van woorden. ‘En waar komt dat 

geluid dan vandaan, dat whooooffsshh’–onomatopee van het geluid van een subwoofer/speaker, 
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‘Oe, zo hard als Bam, in je kont als Wham!’, ‘Mijn hart ging boem bij de eerste zoen’ 

 

8. Vergelijking 

Vergelijking tussen collocationele elementen. 

8.1 Vergelijking tussen letterlijke en figuurlijke betekenis van elementen 
‘Ik maak wel ruggen en die ruggen zijn de stuwende factor Wartaal de chiropractor’-letterlijk 

ruggen maken, geld verdienen versus geblesseerde ruggenwervels herstellen. ‘Onze naam zit op je 
lippen maar dit is geen BlissTex’–figuurlijk op je lippen zitten/op het puntje van je tong versus 
lippenbalsem op je lippen hebben 

 
9. Intertekstualiteit 

Referenties binnen het eigen oeuvre of de muziekwereld leggen naar artiesten of songteksten. In de 

vorm van een echo, citaat, woord, uitdrukking of titel. 
9.1 Binnen eigen oeuvre (zelfbenoeming) 

Een referentie naar een citaat uit een eerdere rap van de artiest zelf. Zo rapt Winne in Pomp Die 

Shit: ‘Geef acht, ‘t is de generaal’, een verwijzing naar zijn rap Geef Acht. Hieronder valt ook het 
benoemen van zichzelf of formatieleden met (bij-)namen, zoals Willie Wartaal over zichzelf rapt: 
‘Wiwaleantje, never nooit vriendje’. Jiggy Djé verwijst zelfs dubbel naar zichzelf: ‘De Kleren van de 

Keyser rappers zijn paspoppen’, zijn eigen bijnaam is namelijk ‘Keyser Punchline’ en daarnaast 
verwijst hij tegelijkertijd naar een andere rap van zichzelf met de titel ‘De Kleren van de Keyser’ 

9.2 Binnen de hiphopcultuur (namedropping) 

Een verwijzing naar hiphopartiest of raptekst of afleiding daarvan: de oorspronkelijke tekst van 
Typhoon ‘Dit is een antwoord op je vraag: nee, jij bent veel meer waard dan een tweede plaats 

nummer één, muziek is liefde en liefde ben jij’ is verweven in een latere tekst van Winne: ‘Dit is 
een antwoord op je vraag, jij bent veel meer waard dan een tweede plaats -Nummer één- je bent 
geen vriend je bent een lotgenoot’ waarin schuin weergegeven passage zelfs qua stemgeluid 

gekopieerd is uit de oorspronkelijke rap. Intertekstualiteit kan ook gebruikt worden om te dissen. 
Zo is de oorspronkelijke tekst van Opgezwolle ‘Shit, ik kom uit een achterstandswijk, gasten 
slapen overdag zodat ze 's nachts de man zijn’ waarop Jiggy Djé pesterig reageert: ‘Ik woon op het 

Binnenstadsplein waar gasten slapen overdag, omdat ze 's nachts te lam zijn’ 
9.3 Buiten de hiphopcultuur 

Een verwijzing naar een artiest of songtekst m.u.v. het genre hiphop: De Jeugd Van Tegenwoordig 

rapt over ‘Loesoe in de sky met diamonds on my neck’ wat een verbastering is van het 
oorspronkelijke lied ‘Lucy in the sky with diamonds’ van The Beatles. Geïnspireerd door diezelfde 
tekst rapt DJVT over ‘Caleidoscopische Oogs’ wat een duidelijke referentie is naar ‘A girl with 

kaleidoscope eyes’. Brainpower gaat juist met een kinderliedje aan de haal ‘Deze vuist op deze 
vuist, deze vuist op deze vuist, ik plug de mic in en ik geef een fuif’ 

 

10. Uitdrukking 

Nationaal bekende uitdrukking, gezegde of spreekwoord is de bron van citaten, verandering of 
uitbreiding. 

10.1 Oorspronkelijk 
De uitdrukking wordt in originele vorm gebruikt: ‘Ik heb schijt aan je macht, iets op tegen gast, 

zwijg als een graf’, ‘Had ‘ie maar water bij de wijn gedaan, dan was hij niet op de pijnbank gegaan’ 
10.2 Contaminatie 

Twee uitdrukkingen worden gecombineerd: ‘Als ik door je heen prik zijn de rapen gaar’–door 

iets/iemand heen prikken+de rapen zijn gaar, ‘‘t Is tijdloos, Vader Tijd erbij’-mengeling van begrip 
Vadertje Tijd+ ‘bij de tijd zijn’ 

10.3 Verandering 

De uitdrukking lijkt opzettelijk verbasterd of uitgebreid: ‘Zie me als een bijtende hond die blaft’–
blaffende honden bijten niet, ‘We schillen appels in de hel’–Met iemand nog een appel te schillen 
hebben, ‘Zij mag de broek wel even aan als ze daarna maar alles uitdoet’-de broek aan hebben. 
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Hoofdstuk 4 

Methodologie  

 
 

4.1 Corpusselectie  

Voor de linguïstische analyse is een corpus samengesteld van 40 Nederlandstalige rapteksten uit de 
periode 1995-2011. Deze periode behelst de beginfase van de nederhop tot heden en brengt zodoende 

de ontwikkelingen in het genre in beeld. Daarnaast is het om de onderzoeksvraag te beantwoorden 
interessant om een tijdsperiode te nemen waarbinnen De Jeugd Van Tegenwoordig zich in de industrie 
vestigde (2005-heden). In dit onderzoekscorpus zijn acht rappende artiesten of groepen opgenomen 

die in deze periode een oeuvre hebben opgebouwd en daarmee persoonlijk hebben bijgedragen aan de 
nederhop. 

De artiesten zijn, afgezien van De Jeugd Van Tegenwoordig, willekeurig geselecteerd. Het 

selectiecriterium was allereerst dat de artiesten binnen de periode 1995-2011 minstens twee eigen 
albums hebben uitgebracht, afgezien van verzamelalbums en samenwerkingsverbanden. Bovendien 
was van belang dat de artiesten destijds onder contract hebben gestaan bij een erkend platenlabel. 

Daarnaast zijn inzichten en standpunten uit recente artikelen van journalisten en muziekrecensenten 
(Cabenda, 2012; Heerma van Voss, 2012; Jansen, 2012; Stapele, 2012 en Waszink 2012) meegenomen 
in de overweging. Ook de documentaire ‘De ontwikkeling van hiphop in Nederland 1999 – 2009’ (HIJS, 

2012) is van invloed geweest tijdens het selectieproces. Rappers die in deze media zijn aangehaald bij 
uiteenzettingen over de (geschiedenis van de) nederhop zijn kennelijk door deskundigen gemarkeerd 
als invloedrijke artiesten. Daardoor heb ik aangenomen dat deze rappers een geschikte representatie 

zijn voor dit onderzoekscorpus. 
Om qua idioom een goede representatie te geven van een artiest of groep heb ik aangenomen dat 

vijf rapteksten per artiest voldoende is6. Uit praktische overweging is de maximaal haalbare grootte 
van dit corpus gesteld op 40 volledig getranscribeerde rapteksten. Hierdoor was het mogelijk om acht 
artiesten op te nemen in dit corpus. De selectie van de raps van deze artiesten is voornamelijk uit 

persoonlijke interesse voortgekomen. Wel was het van belang om enige duurzaamheid en continuïteit 
te genereren en daarom zijn alleen de teksten van raps getranscribeerd waarvan de audioversie is 
vastgelegd bij Buma Stemra7. Daarnaast is getracht om de verscheidenheid en ontwikkeling door de 

jaren heen van de rappers te omvatten in het corpus door raps van verschillende albums van de 
artiesten te selecteren. Ook is geprobeerd zo min mogelijk muzikale samenwerkingsverbanden 
(‘features’) met andere artiesten op te nemen in het corpus, omdat dit een vertroebeld beeld zou 

kunnen geven van het persoonlijk idioom van de artiesten. Voor een beschrijving van de geanalyseerde 
artiesten en geselecteerde rapteksten zie bijlage IV: Corpussamenstelling. 
 

 
4.2 Transcripten voor corpus  

De 40 rapteksten binnen dit corpus zijn zelf volledig getranscribeerd8. Het unieke van dit corpus is dus 

dat het merendeel van de rapteksten nooit eerder zijn uitgeschreven (niet door de artiesten zelf of 
door anderen). Bij twijfel over spellingwijze zijn het zogenaamde ‘Straattaalwoordenboek’ (2012) en 

Google geraadpleegd. Ten behoeve van het transcriberen is gebruik gemaakt van een speciale 
mediaplayer waarmee de raps vertraagd afgespeeld kunnen worden. 

Vervolgens zijn de artiesten via e-mail en/of een afspraak benaderd en gevraagd om deel te 

nemen. Alle artiesten waren bereid om mee te werken en hebben de eerste versies van hun teksten via 
de mail ontvangen welke zij vervolgens volledig geautoriseerd teruggestuurd hebben voor dit 
onderzoekscorpus9. Alleen Brainpower heeft geen tijd gevonden om de teksten te autoriseren maar 

drie van de vijf teksten bleken al officieel vastgelegd (Mulder & Gvozden, 2006). Ook de teksten van 

                                                 
6 Hierbij is verondersteld dat één rap gemiddeld 500-600 woorden bevat en het corpus per geselecteerde artiest/groep dus ±3.000. 
7 Buma Stemra is een Nederlandse stichting voor belangenbehartiging voor artiesten op het  gebied van muziekauteursrecht. 
8 Voor dit onderzoek volstond het transcriberen met het uitschrijven van de platte tekst. 
9 Jiggy Djé heeft één van zijn vijf teksten niet verbeterd. 
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DJVT waren al vastgelegd in het Handboek der Jeugd (De Jeugd Van Tegenwoordig, 2011), waarvan 

met goedkeuring voor gebruik de teksten zijn verkregen via de uitgeverij Van Nijgh & Ditmar. In bijlage 
IV: Corpussamenstelling, is ook inzichtelijk gemaakt per artiest of groep door wie en op welke wijze de 
transcripten geautoriseerd zijn. 

In totaal bestaat het corpus uit 40 rapteksten, waarvan er 37 (92,5%) zijn geautoriseerd. Deze 
corpussamenstelling was een intensieve tijdsinvestering. De rapteksten die op het internet staan 

bleken bij nader inzien van te slechte kwaliteit om te gebruiken als basis voor transcripten. In totaal 
zijn er 23.486 woorden getranscribeerd voordat de analyse uitgevoerd kon worden. Het voordeel 
hiervan was wel dat de teksten zeer intensief individueel bestudeerd zijn. De gemiddelde lengte van 

een raptekst in dit corpus is 587 woorden. Het corpus is opgesteld in acht delen; voor elke bestudeerde 
artiest of groep is een eigen deelcorpus aangemaakt dat gemiddeld 2935 (≈3.000) woorden telt. Bij de 
transcripten van de teksten zijn ook de volgende variabelen genoteerd: album waarop de track 

verschenen is, in volledige titel inclusief verschijningsjaar (vb. ‘Parels voor de Zwijnen, 2005) en 
eventuele samenwerkingsverbanden met andere artiesten (vb. ‘Ft. Jawat!’10). Zie voor alle transcripten 
per artiest bijlage V: Onderzoekscorpus. 

 

 
4.3 Coderingen  

Elk deelcorpus van de artiesten is in Excel gecodeerd waarbij elke geanalyseerde variabele een unieke 
kleurcode heeft gekregen. Subcategorieën binnen die variabelen zijn conform de nummering in het 
codeboek gecodeerd. Zie voor het uitgebreide codeboek en bijbehorende legenda bijlage III: Codeboek 

& Legenda. Voor inzicht in de gecodeerde data in Excel zie bijlage VIa: Gecodeerde data. 
Alle onderdelen van een rap, dus ook de titel en het refrein, zijn gecodeerd. Daarnaast is besloten 

dat met name het totale aantal taalcreaties dat een artiest gebruikt van belang is. Vandaar dat de 
frequenties van elke variabele geteld zijn. Dit heeft tot gevolg dat wanneer een woord meer dan eens in 
één rap genoemd wordt dit ook zodanig is gecodeerd. Wanneer een woord of zinsconstructie in 

verschillende categorieën thuishoort is deze ook dubbel gecodeerd. Zie voor overige uitzonderingen of 
bijzonderheden de verantwoording bij het codeboek in bijlage III. 

 

 
4.4 Dataverwerking  

Elke raptekst is geanalyseerd waarbij is geteld hoe vaak elke taalkundige variabele uit het codeboek 

voorkwam. Zie voor de absolute frequenties per deelcorpora en een totaaloverzicht bijlage VIa: 
Gecodeerde data. Deze data zijn vervolgens geaggregeerd per artiest en de aantallen zijn 
gestandaardiseerd naar 3.000 per deelcorpus ten behoeve van de statistische analyse. Zie voor 

relatieve frequenties en bewerkte data bijlage VIb: Statistische analyse. 

In het kwantitatieve resultatenhoofdstuk is aan de hand van een Chikwadraattoets11 (χ2) met de 

gestandaardiseerde tellingen getoetst of er een verband bestaat tussen artiest en taalgebruik. Via deze 
toetsing is achterhaald of de geobserveerde aantallen (per artiest) systematisch afwijken van de 

verwachte frequenties bij een gelijke verdeling. Hoge χ2-waarden duiden op sterke onderlinge 

afwijkingen en tonen aan dat er sprake is van een sterk verband. Om te analyseren in welke mate 
variabelen hebben bijgedragen aan het significantieniveau zijn de data nader geanalyseerd door 

standaard residuen (SR) te berekenen. 
In het kwalitatieve resultatenhoofdstuk is dieper ingegaan op de resultaten. Niet alleen de 

hoofdcategorieën maar ook de subvariabelen binnen een taalkundige categorie zijn geanalyseerd. In 

dit beschrijvende hoofdstuk worden opmerkelijke en veelvoorkomende gevallen uit het corpus 
gepresenteerd en toegelicht. 

                                                 
10 ‘Ft.’ is een afkorting uit de muziekwereld die staat voor de Engelse term ‘featuring’. 
11 De data voldoen aan de voorwaarden van een χ2 toets: de verwachte frequenties (Expected Count/E) zijn bij alle 10 variabelen >5. 
en slechts één frequentie in de data is <1. Bij variabele 2 (Ontlening) blijkt dat bij Extince (Artiest kolom 4) ‘0’ gecodeerd is omdat hij 
geen ontlening toepast in zijn songteksten en die is daarom buiten beschouwing gelaten voor deze deeltoets. 
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Hoofdstuk 5 

Kwantitatieve resultaten  

In dit hoofdstuk wordt de geanalyseerde data besproken aan de hand van kwantitatieve gegevens en 
de uitslagen van de statistische toetsen. Voor inzicht in de gecodeerde corpusbestanden zie externe 

bijlage VI: Data & Analysebestanden. 
Naar aanleiding van de Chikwadraattoets mag worden aangenomen dat het taalgebruik van de 

artiesten zeer uiteenloopt en dat er een significant12 verband bestaat tussen artiest en taalgebruik. Bij 

elke van de tien categorieën is sprake van een verschil tussen de geanalyseerde artiesten; zie tabel 1 
voor uitslagen van de Chikwadraattoets. 

 
Tabel 1: Aantallen van de onderzochte categorieën, per groep/artiest13 (gestandaardiseerd naar 

  3000 woorden, inclusief standardized residuals, SR) 

    1 2 3 4 5 6 7 8       

    BEGA BRAI DJVT EXTI JIGG OPGE TYPH WINN Chi
2
 df P 

1 Verengelsing   

  Aantal 44,03 173,73 195,00 72,52 237,94 125,20 89,04 211,18 
  

  

  SR -8,31 2,53 4,29 -5,89 7,87 -1,55 -4,56 5,62 245,44 7 <.001 

2 Ontlening 
          

  

  Aantal 17,61 1,58 38,57 0,00 2,91 0,98 5,48 3,11 
  

  

  SR 2,49 -2,55 9,09 0,00 -2,23 -2,86 -1,60 -2,23 115,63 6
14

 <.001 

3 Woordvervorming 
          

  

  Aantal 17,61 34,75 49,29 22,51 10,68 13,69 15,07 14,49 
  

  

  SR -0,93 2,66 5,62 0,13 -2,41 -1,77 -1,56 -1,77 54,16 7 <.001 

4 Nieuwvorming 
          

  

  Aantal 4,40 24,48 77,14 5,83 9,71 14,67 16,44 7,25 
  

  

  SR -3,56 0,92 12,80 -3,12 -2,22 -1,10 -0,87 -2,89 202,61 7 <.001 

5 Verwijzing 
          

  

  Aantal 33,76 27,64 172,50 20,01 50,50 61,62 47,95 51,76 
  

  

  SR -3,20 -3,99 14,97 -5,03 -0,98 0,46 -1,37 -0,85 279,39 7 <.001 

6 Ambiguïteit 
          

  

  Aantal 10,27 60,81 175,71 48,35 100,03 75,32 30,14 51,76 
  

  

  SR -7,10 -0,96 12,88 -2,53 3,73 0,72 -4,70 -2,05 264,38 7 <.001 

7 Verklanking 
          

  

  Aantal 7,34 13,42 33,21 43,35 9,71 18,58 17,81 5,18 
  

  

  SR -2,67 -1,28 3,37 5,70 -1,98 0,12 -0,12 -3,14 66,38 7 <.001 

8 Vergelijking 
          

  

  Aantal 5,87 11,06 7,50 15,84 24,28 19,56 17,81 18,63 
  

  

  SR -2,38 -1,10 -1,87 0,20 2,25 1,23 0,72 0,97 18,20 7 .011 

9 Intertekstualiteit 
          

  

  Aantal 30,82 41,06 76,07 77,52 89,35 44,02 43,84 86,96 
  

  

  SR -3,87 -2,59 1,89 2,15 3,55 -2,21 -2,21 3,30 62,88 7 <.001 

10 Uitdrukking 
          

  

  Aantal 27,89 11,85 6,43 31,68 31,08 39,13 24,66 36,23 
  

  

  SR 0,37 -2,76 -3,93 1,15 0,96 2,53 -0,22 1,94 35,63 7 <.001 

 
Het meest opvallende aan deze resultaten zijn de herhaaldelijke afwijkingen van de teksten van De 

Jeugd Van Tegenwoordig (kolom 3) ten opzichte van alle andere artiesten. In acht van de tien 
categorieën (uitgezonderd Vergelijking en Intertekstualiteit) levert de groep een significante bijdrage 
aan de onderlinge verschillen tussen de artiesten. In zeven categorieën veroorzaakt DJVT een positieve 

afwijking. Dat geldt voor de categorieën Verengelsing (SR=4.29) en Verklanking (SR=3.37) en wat 
betreft Verwijzing (SR=14.97), Ambiguïteit (SR=12.88), Nieuwvorming (SR=12.80), Ontlening 

                                                 
12 χ2 is significant bij een p-waarde van .05 of kleiner; SR is significant als SR >1.96 of SR<-1.96. 
13 Alle aantallen zijn afgerond op twee decimalen. 
14 Binnen het corpus van Extince (kolom 4) is geen ontlening aangetroffen en daarom niet meegenomen in analyse categorie 2. 
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(SR=9.09) en Woordvervorming (SR=5.62) wijkt de groep zelfs het meest extreem positief af van alle 

andere artiesten. Uitzondering is de categorie Uitdrukking (SR=-3.93), de enige categorie waarin DJVT 
negatief afwijkt van de verwachte frequenties en de andere artiesten. 

Per taalkundige categorie worden hieronder de artiesten besproken die hebben bijgedragen aan 

het significantieniveau. Hierdoor is cijfermatig zichtbaar welke taalingrepen artiesten wel of niet 
toepassen. Bij opsommingen van artiesten worden deze in gradatie opgesomd, waarbij eerstgenoemde 

altijd het grootste (positieve of negatieve) aandeel heeft in de relatieve afwijking. 
 

1. Verengelsing 

De relatieve frequenties van het gebruik van de categorie Verengelsing zijn extreem ongelijk verdeeld 

(χ2 (7) =245.44, p<.001). De aantallen binnen deze categorie weken zowel positief als negatief extreem 

van elkaar af, wat de hoge Chi2 verklaart. De grootste relatieve afwijking is veroorzaakt door het 
corpus van Jiggy Djé, waar vaak verengelsing in voorkomt (kolom 5, SR=7.87). Dat is ook zo bij Winne 
(kolom 8, SR=5.62), De Jeugd Van Tegenwoordig (DJVT kolom 3, SR=4.29) en Brainpower (kolom 2, 

SR=2.53). Boef en De Gelogeerde Aap (kolom 1, SR=-8.31), Extince (kolom 4, SR=-5.89) en Typhoon 
(kolom 7, SR=-4.56) maken relatief gezien weinig gebruik van verengelsing. 
 

2. Ontlening 

De relatieve frequenties van het gebruik van de categorie Ontlening zijn extreem ongelijk verdeeld (χ2 

(6) =115.63, p<.001). Vooral DJVT (kolom 3, SR=9.09) maakt vaak gebruik van ontlening, gevolgd door 
Boef en De Gelogeerde Aap (kolom 1, SR=2.49). Opgezwolle (kolom 6, SR=-2.86), Brainpower (kolom 2, 
SR=-2.55), Jiggy Djé (kolom 5, SR=-2.23) en Winne (kolom 8, SR=-2.23) maken relatief gezien weinig 

gebruik van ontlening, maar de scores van deze artiesten wijken niet veel van elkaar af. Extince (kolom 
4) is de enige artiest die helemaal geen gebruik maakt van ontlening. 
 

3. Woordvervorming 

De relatieve frequenties van het gebruik van de categorie Woordvervorming zijn ongelijk verdeeld (χ2 

(7) = 54.16, p<.001). Opnieuw is DJVT (kolom 3, SR=5.62) de groep die relatief het vaakst woorden 
vervormt. Ook Brainpower doet dit in enige mate (kolom 2, SR=2.66). Voor de rest zijn er weinig 
artiesten die erg afwijken van de verwachte waarden, afgezien van Jiggy Djé (kolom 5, SR=-2.41) die 

relatief weinig gebruik maakt van woordvervorming. 
 

4. Nieuwvorming 

De relatieve frequenties van het gebruik van de categorie Nieuwvorming zijn extreem ongelijk 

verdeeld (χ2 (7) = 202.61, p<.001). Binnen deze categorie zijn de contrasten zeer groot. DJVT is de 

enige die heel vaak nieuwe woorden vormt(kolom 3, SR=12.80). Ook zijn er enkele afwijkingen 
doordat artiesten relatief weinig gebruik maken van nieuwvorming, zoals Boef en de Gelogeerde Aap 
(kolom 1, SR=-3.56), Extince (kolom 4, SR=-3.12), Winne (kolom 8, SR=-2.89) en Jiggy Djé (kolom 

5,SR=-2.22). 
 

5. Verwijzing 
Ook binnen de categorie Verwijzing wijken de relatieve frequenties extreem van elkaar af, wat zorgt 

voor de hoogste Chi2 binnen van alle toetsen (χ2 (7) = 279.39, p<.001). In dit geval is dit weer met name 

te verklaren door de bijdrage van De Jeugd Van Tegenwoordig (kolom 3, SR=14.97) die binnen deze 
categorie de enige groep is die vaak gebruik maakt van verwijzingen. Relatief gezien gebruiken de 

volgende artiesten weinig verwijzingen: Extince, (kolom 4, SR=-5.03), Brainpower (kolom 2, SR=-3.99) 
en Boef en De Gelogeerde Aap (kolom 1, SR=-3.20). 
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6. Ambiguïteit 

In de categorie Ambiguïteit zorgt de extreem ongelijke verdeling tussen relatieve frequenties in het 

corpus van de artiesten ook voor een hoge Chi2 (χ2 (7) = 264.38, p<.001). DJVT levert ook binnen deze 

categorie een aanzienlijke bijdrage aan dit significante verband (kolom 3, SR=12.88). Ook Jiggy Djé 
(kolom 5, SR=3.73) gebruikt veel ambigue woorden maar niet zo vaak als DJVT. Relatief zeer weinig 
ambiguïteit is aangetroffen in het corpus van Boef en De Gelogeerde Aap (kolom 1, SR=-7.10) en 

Typhoon (kolom 7, SR=-4.70). Ook Extince (kolom 4, SR=-2.53) en Winne (kolom 8, SR=-2.05) 
gebruiken relatief weinig ambigue taal. 
 

7. Verklanking 

De relatieve frequenties van het gebruik van de categorie Verklanking zijn ongelijk verdeeld (χ2 (7) = 

66.38, p<.001), maar de contrasten zijn minder groot dan bij de andere categorieën in deze toets. Met 
name Extince (kolom 4, SR=5.70) en DJVT (kolom 3, SR=3.37) gebruiken vaak verklanking in hun 

teksten. Relatief gezien gebruiken Winne (kolom 8, SR=-3.14), Boef en De Gelogeerde Aap (kolom 1, 
SR=-2.67) en Jiggy Djé (kolom 5, SR=-1.98) weinig verklanking. 
 

8. Vergelijking 
Ook binnen de variabele Vergelijking zijn de relatieve frequenties ongelijk verdeeld en is er sprake van 

een significant verband (χ2 (7) = 18.20, p<.011), al is het onderlinge verschil tussen de artiesten 

minder groot dan bij de andere categorieën. Jiggy Djé (kolom 5, SR=2.25) gebruikt relatief iets vaker 
vergelijkingen en Boef en De Gelogeerde Aap (kolom 1, SR=-2.38) relatief weinig. 

 
9. Intertekstualiteit 

Het gebruik van intertekstuele verbanden verschilt onderling tussen de artiesten (χ2 (7) = 62.88, 

p<.001). Jiggy Djé (kolom 5, SR=3.55) en Winne (kolom 8, SR=3.3) gebruiken dit relatief vaak en ook 
Extince (kolom 4, SR=2.15) doet dit. In de corpora van Boef en De Gelogeerde Aap (kolom 1, SR=-3.87), 

Brainpower (kolom 2, SR=-2.59), Opgezwolle (kolom 6, SR=-2.21) en Typhoon (kolom 7, SR=-2.21) is 
juist relatief weinig intertekstualiteit aangetroffen. 
 

10. Uitdrukking 

Ook wat betreft het gebruik van uitdrukkingen verschillen de artiesten onderling (χ2 (7) = 35.63, 

p<.001). DJVT (kolom 3, SR=-3.93) levert wederom een belangrijke bijdrage aan de ongelijke verdeling, 
maar deze keer -tegen de verwachting in- doordat de groep juist relatief weinig gebruik maakt van 
uitdrukkingen in hun teksten. Brainpower (kolom 2, SR=-2.76) doet dit ook relatief weinig. Positieve 

uitschieters zijn er niet. Opgezwolle (kolom 6) gebruikt in vergelijking relatief het vaakst 
uitdrukkingen, maar hun aandeel is niet significant.  
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Hoofdstuk 6  

Kwalitatieve analyse  

Omdat uit de statistische toetsen blijkt dat er tussen alle tien taalkundige categorieën een significant 
verband bestaat bij verschillende artiesten worden deze allemaal in detail behandeld. Er wordt nader 

ingegaan op de artiesten die een significante bijdrage hebben geleverd aan de onderlinge verschillen. 
Dit keer wordt gedetailleerder gekeken naar veelvoorkomende of unieke gevallen binnen de 
categorieën. Daarom zijn ook de subcategorieën meegenomen in deze analyse. Afsluitend van deze 

analyse worden nog enkele opvallende observaties weergegeven. Dit zijn uitgebreide of unieke vormen 
van wordplay in de rapteksten die voorafgaand niet in het codeboek zijn opgenomen maar wel 
interessant zijn om te vermelden. 

 
 
6.1 Analyse taalkundige (sub-)categorieën  

Alle weergegeven frequenties in de tabellen in dit hoofdstuk zijn gestandaardiseerd naar 3.000 
woorden per artiest en getallen zijn afgerond op hele cijfers. Observaties worden ondersteund met 
citaten uit het corpus, waarbij de notatie tussen haakjes correspondeert met desbetreffende raptekst 

binnen het corpus van een artiest of groep. Voor inzicht in het corpus en desbetreffende tekst zie 
bijlage V: Transcripten rapteksten. 
 

1. Verengelsing  

Uit de statistische toetsen blijkt dat (in aflopende volgorde) Jiggy Djé, Winne, De Jeugd Van 
Tegenwoordig en Brainpower relatief het vaakst Verengelsing toepassen in hun raps. Interessant om te 

zien is dat elke artiest een hierbij een eigen stijl hanteert. 
 

Tabel 1(15): Geobserveerde frequenties binnen subcategorieën Verengelsing  

  1.1 Conventionele 1.2 Onconventionele 1.3  1.4 Grammaticale 1.5  1.6  

          Ontlening        Ontlening Vervoeging        Ontlening Vertaling Verbastering  

1. BEGA 25 13 4 0 1 0 

2. BRAI 63 73 19 1 9 8 

3. DJVT 49 89 23 10 20 4 

4. EXTI 19 43 1 4 3 3 

5. JIGG 57 108 27 14 26 6 

6. OPGE 44 38 20 2 19 3 

7. TYPH 18 34 5 12 18 1 

8. WINN 64 48 14 16 66 3 

 
De gevallen van Verengelsing die in het corpus van DJVT zijn aangetroffen zijn voornamelijk 

onconventionele ontleningen. Opvallend is dat de groep met name Engelstalig hiphopjargon gebruikt, 
zoals ‘Shit is going down’ (3.5), ‘Bout it bout’ (3.1), ‘Zeg die niggers’, ‘Holler at ya boy’ (3.2) ‘Kom niet 
skeer’ (3.2), ‘Voor shizzle’ (3.1), ‘G.’ (3.2), ‘Ballin’, ook al was mama altijd wappie’ (3.4). Typerend is dat 

het met name woorden zijn die hun superioriteit in de scene benadrukken. De conventionele 
ontleningen van DJVT zijn vaak losse, reguliere woorden verweven. Dit heeft vaak een intensiverend 
effect, bijvoorbeeld in de volgende gevallen: ‘De schwung is impeccable’(3.5), ‘Beats gezond als 

vitamientje’ (3.5), ‘Oke, laat me je vertellen wat de deal is’ (3.2), ‘Pappies schuilen dood want die boys 
gaan innen’ (3.2). Door Engelstalige woorden te vervoegen met Nederlandse (werkwoord-)uitgangen 
krijgt een zin een humoristisch effect: ‘Kan ik een kerk horen niggertjes?’ (3.3), ‘Gemaakt om te 

pimpen, jij om te fronten’ (3.2), ‘Wartaal spacet meer dan Achilles’ (3.2), ‘Ineens changede zijn hele 
leven’ (3.4), ‘Ho’tjes om te vozen’ (3.3). Maar ook andersom, door een Engelse (meervoud –s) uitgang 

achter een Nederlandstalig woord te voegen, creëert DJVT een verwarrend effect: ‘Praat met twee 
woords, drama ego’ (3.2), Drankin’ on Veuve met wat verse jus’ (3.5) en ‘Uitermate kek als ik slets 

                                                 
15 De dikgedrukte horizontale regels in de tabellen in dit hoofdstuk tonen welke artiest(en) hebben bijgedragen aan het 
significantieniveau van de Chikwadraattoets binnen desbetreffende categorie. 
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crackelek’ (3.2). Ook de letterlijke vertaling van ‘is happening’: ‘Vieze Freddy is aan het gebeuren’ (3.1) 

is humoristisch bedoeld. 
Van dergelijke letterlijke vertalingen lijkt met name Winne vaak gebruik te maken: ‘Het is aan’ 

(it’s on, 8.5), ‘En weet je niet?’ (don’t you know, 8,5), ‘Ik heb liefde voor je’ (I got love for you, 8.4), ‘Die 

echte hiphop is terug’ (is back, 8.1), ‘Eén vinger in de lucht’ (hands in the air, 8.4), ‘Ik verbind je met de 
straat’ (streetconnected, 8.2). Soms zijn fragmenten van Winne’s teksten niet vertaald, maar qua 

zinsopbouw en woordkeuze duidelijk grammaticaal ontleend aan het Engels: ‘Je weet het al ik ben wat 
nice is’ (8.2), ‘Ben daar als je geluk op is’ (8.3), ‘Marvin, Kenny, ik heb je’ (8.3), ‘Winne gaat als die echte 
mannen legendary’ (8.4), ‘Dus beter wen je eraan’ (8.5). Het lijkt dat Winne tijdens het schrijven van 

zijn teksten zich laat inspireren door Engelstalige werken. 
Dat is ook bij Brainpower het geval. Opvallend hieraan is dat hij relatief heel vaak termen ontleent 

aan het (on-)conventionele Engels en verschillende ontleningen in één zin voegt: ‘Alle peeps, yo 't is 

maar dat je ’t weet’ (2.2), ‘Voor al m'n b-boys met de allernieuwste gear en dope kicks’ (2.2), ‘Tracks zo 
ill, sounds zijn verbouwereerd’ (2.3), ‘Is die bounce funk je vibe, of dig je ’t niet’ (2.3). Soms geeft hij de 
woorden een Nederlands tintje door ze te vervoegen: ‘Doe maar net alsof je showt’ (2.1), ‘Lekkere 

chickies, die chillen met billen’ (2.1), ‘Spitten, deed het altijd om mijn manier’ (2.5) of door woorden te 
verbasteren: ‘Dus je partiet er op los’ (party, 2.1), ‘Van studenten in de bieb tot roffe gasten op straat’ 
(rough, 2.2). Typerend voor Brainpower is dus het gebruik van standaard ontleningen en het 

‘vernederlandsen’ van Engelse woorden door ze te vervoegen of verbasteren. Het gebruik van de vele 
(on-)conventionele Engelse woorden in oorspronkelijke vorm is waarschijnlijk een gevolg van het feit 
dat Brainpower ook Engelstalig rapt en daarmee een internationale carrière ambieert. 

Jiggy Djé, in wiens corpus het vaakst Engels is aangetroffen, komt qua verhouding tussen de 
subcategorieën het meest overeen met DJVT. Ze gebruiken beiden -net als alle andere artiesten- veruit 

het vaakst ontleningen binnen de categorie Verengelsing. Maar het verschil met de andere artiesten is 
dat zij hierin meer divers zijn. DJVT en Jiggy Djé creëren namelijk ook relatief vaker taalcreaties door 
Engelse woorden te vervoegen, verbasteren, vertalen of door een Nederlandse zin conform Engelse 

grammatica op te bouwen. De kunst die zowel Jiggy Djé als DJVT beheersen is om deze woorden 
daadwerkelijk te implementeren in een zin en ze niet alleen willekeurig te gebruiken. Enkele 
voorbeelden hiervan in het corpus van Jiggy Djé: ‘Tot ik dood ga en op de OK K.O. ga’ (operatiekamer, 

knock-out; 5.3) ‘Noem me geen jongeman ik ben de man jonge’ (I’m the man, 5.4), ‘Ik ben in het huis als 
een vrouw zonder schooldiploma’ (I’m in the house, 5.5). Maar Jiggy Djé maakt ook ingewikkelde 
zinnen door middel van combinaties van verschillende vormen van verengelsing. Zoals een combinatie 

van grammaticale ontlening en letterlijke vertaling: ‘Genoeg van dat, ik ben uit’ (I’m out, 5.1), En de zin 
‘Voel deze beat, en zone uit op die scratches’ (5.2) is een combinatie van een vertaling (feel this), 
conventionele ontleningen (beat, zone, scratches) en tegelijkertijd een letterlijke vertaling van de 

Engelse straattaalterm ‘zone out’. 
Wanneer je een gradering aan zou brengen in het gebruik van Verengelsing zou de veelzijdige en 

creatieve wijze van verengelsing die DJVT en Jiggy Djé toepassen in hun rapteksten een hogere 

notering moeten geven. In tegenstelling tot de andere artiesten, die veel losse woorden ontlenen en in 
een tekst voegen, zijn zij namelijk auteurs van meer complexe combinaties van verengelsing. 
Bovendien wordt elke vorm van verengelsing die ze gebruiken geïntegreerd in het reguliere 

Nederlands en de stijlmiddelen. 
Als slotopmerking over alle artiesten is het van belang om te realiseren dat alle oorspronkelijk 

Engelse woorden als zodanig gecodeerd zijn, terwijl veel van deze ‘reguliere’ ontleningen al 
geïntegreerd zijn in de Nederlandse jongerentaal. Bij alle nagenoeg alle artiesten zijn veelvuldig de 
volgende woorden gecodeerd als ontlening: ‘beats, check, chick, chill, flow, fuck, lyrics, MC, mic, 

relaxed, rock, shit, spit, yeah, yo’. Maar de meer ongewone ontleningen, zoals die nagenoeg alleen bij 
DJVT zijn aangetroffen: ‘De schwung is impeccable’, ‘Yayo, like a blizzard’ (3.5), blijken bij nadere 
beschouwing veel gewiekster. Deze unieke ontleningen en combinaties zijn verassende creaties 

waarmee DJVT zich onderscheidt van de andere artiesten. 
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2. Ontlening 

Uit de statistische toetsen blijkt dat (in aflopende volgorde) DJVT en Boef en De Gelogeerde Aap 
relatief het vaakst woorden uit een andere taal ontlenen (m.u.v. Engels). 
 

Tabel 2: Geobserveerde frequenties binnen subcategorieën Ontlening 

  2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  2.6  2.7  

  Surinaams Antilliaans Spaans Marokkaans Turks Frans Duits 

1. BEGA 12 0 0 0 0 3 3 

2. BRAI 2 0 0 0 0 0 0 

3. DJVT 17 0 0 1 0 16 4 

4. EXTI 0 0 0 0 0 0 0 

5. JIGG 0 0 0 0 0 3 0 

6. OPGE 0 0 0 0 0 0 1 

7. TYPH 1 1 1 0 1 0 0 

8. WINN 2 0 0 1 0 0 0 

 
DJVT maakt niet alleen het vaakst gebruik van ontleningen maar ook het meest divers. Ze gebruiken 
relatief gezien het meest Surinaams, zoals: ‘Dan ben ik pas stang yo uh, voor shizzle’ (3.1). En weer zijn 

het niet alleen losse woorden die willekeurig in een zin worden gevoegd maar worden er treffende 
combinaties gemaakt. Bijvoorbeeld alliteraties: ‘Willes wajo wederom waarzinnig’ (3.2) of een 

combinatie van Nederlandse en Surinaamse woorden met soortgelijke betekenis: ‘Van een donnie naar 
een barkie, van een barkie naar een kop16’ (3.3). Daarnaast gebruikt DJVT ook vaak verschillende 
Surinaamse woorden in één zin: ‘APC brakka, double Goose jakka, turquoise patta’s, dat is Faberpapa17’ 

(3.4). De hoge frequentie van het Frans is te verklaren door het refrein in Hollereer (3.2) waar de zin 
‘Je kijkt o zo zuur naar m’n haute couture, want m’n haute couture is oh zo duur’ vaak wordt herhaald. 
Interessant is dat ook DJVT ontleningen uit verschillende talen met elkaar combineert, zoals een Duitse 

en Engelse ontlening 'De schwung is impeccable, noem me Wiwalean18’ (3.5), ‘Vroeger was ik 
unterman, nu ben ik über spang’ 19(3.3). 

Het feit dat ook Boef en De Gelogeerde Aap een bijdrage hebben geleverd aan het 

significantieniveau geeft een vertekend beeld. Dit komt bijna geheeel door een Surinaams refrein in 
één van de rapteksten ‘Sen san cheng’ (1.4). Ander opmerkelijk detail is dat Typhoon vrij weinig 
gebruik maakt van ontlening maar wel verassend uit de hoek komt met ontleningen uit het Congolees 

‘Ze zeggen Typhoon, Bumaye’ (7.4, dood hem20) en Latijn: ‘Vuur dit spuug spit, digg carpe diem dus 
maak nu hits’ (7.1), ‘Alea iacta est, geen weg terug21’ (7.1). 

Maar al met al wordt er tegen de verwachting in weinig gebruik gemaakt van ontleningen. 

Afgezien van DJVT gebruiken artiesten zelden een woord uit aan andere taal, Extince zelfs helemaal 
niet. Een mogelijk oorzaak van de grote onderlinge verschillen kan zijn dat in de tijd van Extince de 
straattaal nog niet zo internationaal georiënteerd was en dat DJVT -als enige Amsterdamse formatie 

binnen dit corpus- beïnvloed wordt door de hedendaagse Amsterdamse straattaal. Maar dit neemt niet 
weg dat de groep zich ook wat betreft deze categorie onderscheidt door relatief veelvuldig en 

veelzijdig gebruik te maken van ontlening. 
  

                                                 
16 Uit navraag bij het INL blijkt dat donnie €10 en barkie €100 betekent. Kop is Nederlandse term voor €1.000. (Instituut voor 
Nederlandse Lexicologie, 2012). 
17 Brakka, broek; jakka, jas; patta’s, schoenen. 
18 Schwung, Duits ‘(stuw-)kracht’; impeccable, Engels (categorie 1.1) ‘onberispelijk’. 
19 Unterman, Duits ‘onder’ in deze context ‘iemand die niets voorstelt’; über, Duits in deze context gebruikt als bijvoegelijk 
naamwoord: ‘enorm’; spang, Surinaams in deze context: ‘aantrekkelijk, knap, populair’. 
20 Geheel in de lijn van de thematiek van dit nummer refereert deze uitroep naar Muhammed Ali en (de documentaire over) de 
bokswedstrijd op 30 oktober 1974 in Kinshasa. 
21 Geen weg terug is een hedendaagse vertaling van ‘de teerling is geworpen’ dat ‘Alea iacta est’ oorspronkelijk betekent. 
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3. Woordvervorming 

Ook in deze categorie heeft DJVT een flink aandeel in het significantieniveau door relatief vaak 
woorden te vervormen. Brainpower doet dit ook, maar minder vaak en op een andere manier dan 
DJVT. 

 
Tabel 3: Geobserveerde frequenties binnen subcategorieën Woordvervorming 

  3.1 3.2 3.3 

  Inkorting Uitbreiding Verbastering 

1. BEGA 6 3 9 

2. BRAI 4 3 28 

3. DJVT 1 6 42 

4. EXTI 2 3 18 

5. JIGG 4 0 7 

6. OPGE 0 1 13 

7. TYPH 7 0 8 

8. WINN 5 3 6 

 
Een enkele keer breidt DJVT opzettelijk een woord uit waar dat niet per se nodig zou zijn: ‘De tweede 

helft, maar ikke hoef geen helft’ (3.4). Soms ook meer dan eens in één zin: ‘Ik heb m’n mokkaprinsesje 
op m’n bankje, stemklankje, brengt nog steeds brood op ’t plankje’ (3.4). Ook wat betreft 

verbasteringen past de DJVT de grap van de herhaling toe, met name aan het eind van een zin 
waardoor een epifoor (eindrijm) ontstaat: ‘Voor alle vrouwen en chickies, van Joure tot Maastrikkie, 
Bout it bout it als een gek met al dat goud in m’n mikkie’ (3.1), ‘Uitermate kek, als ik slets crackelek’ 

(3.2), ‘Kakkig kakkig, ik hou het oppervlakkig’ (3.3), ‘Nou kijk je gappie leeft zoet als een sappie, ballin, 
ook al was mamma altijd wappie’ (3.4), ‘Peuken bij de sloffies, heuken met de schoffies’ (3.5). DJVT 
gebruikt veel verbasteringen en niet alleen om rijm te bewerkstelligen, ook om de (ongewone) 

woorduitspraak van de rappers te benadrukken. Enkele voorbeelden uit het corpus hiervan: ‘Zijn het 
biertjes voor kratis of gewoon pleurisduur’ (gratis, 3.1), ‘Wat is nièuw k’rel’ (kerel, 3.1), ‘Ghostwrite je 
moer kork of tantoe’ (moeder, 3.2), ‘Gewoon rusty, diamonds on my neck’ (rustig, 3.5), ‘Afhalen roti, 

Hellemut Lotti’ (Helmut, 3.5). Soms verbasteren de rappers zelfs hun eigen verbasteringen. Zoals in de 
hitsingle Watskeburt, waarvan de titel een verbastering is van ‘wat is [er] gebeurt’. In deze rap 
borduurt DJVT voort op hun eigen creaties door nog meer verbasteringen te maken: ‘Maar ze weten 

van geen ene kankermoer watsgebeurt (…) Watskebizzy (…) Watskeburt in de schuur’ (3.1). 
Ook Brainpower maakt relatief veel gebruik van verbasteringen binnen de categorie 

Woordvervorming. Maar waar DJVT met name unieke verbasteringen gebruikt en deze rijmt, lijkt 

Brainpower een stuk minder creatief. Hij gebruikt namelijk vooral ‘praktische verbasteringen’ die 
ontstaan door de woorden conform de ‘reguliere’ spreektaal te schrijven: ‘Als ze dees draaien want dit 
is mijn dansplaat’ (deze, 2.1), ‘Dig je ‘nem openbaar of zeg je ‘t lekker nie’ (hem, niet; 2.1), ‘Wacht effe, 

dit moet je checken’ (even, 2.2), ‘Grijp het Tweedeplaatyndroom és even wreed bij de kaak’ (eens, 2.2), 
‘Een vasthoudend emcee’ (MC, 2.2), ‘En dan zeg je lekker nix’ (niks, 2.3), ‘Vloeit wreed, daaruit da'k het 

uit de doeken nou deed’ (dat ik, 2.3). Veel van deze verbasteringen zijn regulier in de jongerentaal, in 
de spreektaal en als chat/smstaal. Slechts een enkele keer zijn de creaties van Brainpower echt uniek, 
zoals de volgende gevallen: ‘Je weet dat er meer is dan gewoon maar wat lau's’ (lauw, 2.1), ‘Deze kerel 

komt met kunsies, verstikkend voor klunsies’ (kunstjes, klunsjes, 2.3). ‘Kom ik net van het toilet, soms 
is het ook wel flox, heb m’n handen niet gewassen, ze willen al weer een boks’ (flex, 2.4). 
Laatstgenoemde gevallen zijn aanzienlijk zeldzamer in het corpus van Brainpower dan in de teksten 

van DJVT. Je kunt dus stellen dat DJVT een persoonlijke(re) stijl hanteert door niet alleen vaker maar 
ook op meer originele wijze woorden te vervormen. 
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4. Nieuwvorming 

Uit de statistische toetsen blijkt dat DJVT de enige artiest is die relatief erg vaak nieuwe woorden 
vormt. De groep toont zich bijzonder taalvaardig door zowel conform reguliere 
woordvormingsprocedés als regeloverschrijdende woordvorming toe te passen. 

 
Tabel 4: Geobserveerde frequenties binnen subcategorieën Nieuwvorming 

  4.1 4.2 4.3 Samenstellende 4.4 Zuiver 

  Afleiding Samenstelling       Afleiding       neologisme 

1. BEGA 0 3 1 0 

2. BRAI 2 22 0 0 

3. DJVT 1 63 4 9 

4. EXTI 1 3 1 1 

5. JIGG 0 10 0 0 

6. OPGE 1 9 3 2 

7. TYPH 0 14 1 1 

8. WINN 1 5 0 1 

 
Wat betreft het vormen van nieuwe worden spant DJVT de kroon: op één na heeft de groep in alle 

categorieën met afstand de hoogste frequenties. In de teksten worden met name veel samenstellingen 
aangetroffen, enkelen zijn volgens een vrij productief woordvormingsprocedé gevormd: ‘Kankermoer’ 

(3.1), ‘Kankerdope’ (3.2), ‘Voetbalvrouwen, niet te vertrouwen’ (3.5). In alle overige samenstellingen 
worden juist zeldzame woordcombinaties gemaakt, zoals: ‘Pleurisduur’ (3.1), ‘Fabergéshow’, 
‘Slettennek’ (3.5). Soms is er zelfs sprake van verschillende neologismen in één zin: ‘Ezelinnenmelk op 

m’n diamantenmuesli’ (3.3). Maar DJVT maakt ook nog complexere samenstellingen. Zoals een 
samenstelling waarvan één van de woorden ontleend is ‘Superstang’ (‘stang’ is ontleend aan het 
Surinaams, 3.4) of een contaminerende samenstelling: ‘Broncoli, beats gezond als vitamientje’ (Bas 

Bron is de producer van DJVT+broccoli, 3.5). Door achter een samenstelling ook nog een (niet-
reguliere) afleiding te voegen wordt het vervreemdend effect van de woorden nog groter: ‘Ja ze is 
praktisch, Intermegalaktisch’ (3.4), ‘Geen rapcentjes, geen paper, geen stang’ (3.4), ‘Ik heb m’n 

mokkaprinsesje op m’n bankje. De samenstelling waarmee de groep het meest mee aan de haal gaat 
bestaat uit drie woorden ‘Aldiedingen’ (3.5). Naast een unieke samenstelling refereert dit door de 
klankovereenkomst naar de winkel ‘Aldi’, zoals ze in het eind van de rap ook zeggen: ‘Al die Aldi 

dingen, all is lovely’ (3.5) 
DJVT lijkt bovendien geen moeite te doen om de woordcreaties uit te leggen in de tekst want dit 

wordt overgelaten aan de luisteraar. De context van de zin onthult nauwelijks iets over de oorsprong 

en/of betekenis van een woord. Dit komt doordat de neologismen gecombineerd worden met 
verengelsing, ontleningen en verbasteringen, zoals de schuingedrukte woorden tussen de 
neologismen: ‘Je bent een sjembek dat zeurt (…) je bent een sjembek zonder clout’ (3.1), ‘Ghostwrite je 

moer kork of tantoe (3.2)’, ‘Peuken bij de sloffies, heuken met de schoffies’ (3.5). DJVT bewijst dus 
bijzonder productief te zijn wat betreft woordvorming en overschrijdt graag de grenzen van reguliere 

woordvormingsprocedés met unieke constructies als gevolg. Door deze neologismen vervolgens te 
introduceren in combinatie met andere taalcreaties (uit andere categorieën) en deze nauwelijks toe te 
lichten krijgen de teksten een vervreemdend effect. Dit is waarschijnlijk één van de redenen waarom 

de rappers zo vaak als ‘taalvernieuwers’ worden getypeerd. 
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5. Verwijzing 

Ook in deze categorie blijkt uit de statistische toets dat DJVT zich flink onderscheidt van andere 
artiesten door het hoge aantal referenties in hun teksten. Dit doen ze met name door subjectieve 
referenties te maken naar bekende of minder bekende merken, instanties of begrippen. 

 
Tabel 5: Geobserveerde frequenties binnen subcategorieën Verwijzing 

  5.1 Referentie 5.2 Verwijzing 

        Personen of personages       Begrippen/instanties/merken 

1. BEGA 7 26 

2. BRAI 17 11 

3. DJVT 11 162 

4. EXTI 13 7 

5. JIGG 41 10 

6. OPGE 23 38 

7. TYPH 25 23 

8. WINN 18 34 

 

Er zijn maar enkele verwijzingen naar bekende personen of personificaties aangetroffen in het corpus 

van DJVT: ‘Wartaal spacet meer dan Achilles' (3.2), 'Krulspelden, maar ik ben je tante Truus niet' (3.3), 
'Toen uit de lucht kwam vallen lady luck' (3.4), 'Uitverkoop voor iedereen, Oprah Winfrey, yeeh' (3.5), 

'Afhalen roti, Hellemut Lotti' (3.5). Niet alle verwijzingen liggen aan het oppervlak, zoals: ‘t Is die boy 
die met meer pus dan Oedi22 (3.2) of ‘Twee gezichten, één formule als Lauda en Niki’ (3.1, Blaauw 
ontleedde deze complexe verwijzing in eerder onderzoek23). 

Ook wat betreft verwijzingen naar bekende domeinen gebruikt DJVT met name referenties die 
alleen voor de in-group begrijpelijk zijn. De rappers refereren naar (kleding) merknamen24 om zich te 
profileren met hun exclusieve stijl en imago: 'Heb die vouw in m’n Dickies, yo we houden het Jiggy' 

(3.1), 'Harde pappie, meer Chanel dan Coco' (3.2), 'Vjèze komt smooth, hij komt Nouveau Clochard' 
(3.2), ‘Schroom niet, zwaai met m’n Hermes' (3.2), ‘APC brakka, Double Goose Jakka' (3.5), ‘Drankin’ on 
Veuve met wat verse jus' (3.5). Of er wordt op subjectieve wijze uitgesproken waar zij zich juist van 

willen onderscheiden: ‘Karl kanker Kani’s, blughh' (3.2), 'Clip niet met caps en saaie Air Max' (3.2), 'Van 
de Lidl naar de Ap, niggertje geen grap' (3.3), ‘Al die Aldi dingen’ (3.5). 

Een kanttekening bij de extreem hoge frequenties van verwijzingen naar bekende domeinen 

binnen het corpus van DJVT is dat een groot aandeel hiervan is voortkomt uit het herhaaldelijk 
benoemen (van de ambigue betekenis) van het woord ‘Buma’. In de gelijknamige rap Buma In Mijn Zak 
wordt niet alleen de instantie benoemd maar wordt de betekenis van Buma verruimd naar ‘geld’ (dat 

DJVT verdient aan de afdrachten van de muziekrechten dankzij deze organisatie). Het refrein bestaat 
uit het herhalen van de volgende zin: ‘Buma in mijn zak, Buma Buma in mijn zak’ (3.3). Doordat DJVT 
zijn eigen creaties veel herhaalt wordt het onderscheid met andere artiesten vergroot. 

Hierdoor valt minder op dat alle artiesten naar merken verwijzen om daarmee hun imago te 
onderstrepen: ‘Het peil Jameson in mijn rechter daalt’ (Boef en De Gelogeerde Aap, 1.1), ‘De tequila die 

ik wil is Don Julio Reposado, wow, wow’ (Brainpower, 2.1), ‘Twintig lentes, roep m’n baby uit de 
Benz25’ (Extince, 4.4), ‘Ik verkoop je dat pak voor je broek als Ralph Lauren’ (Jiggy Djé, 5.4), ‘Rechts 

                                                 
22 Oedipus, figuur uit de Griekse mythologie. 
23 ‘Niki Lauda was formule 1 coureur en kreeg een ernstig ongeluk, waarbij zijn gezicht bijna volledig vervangen moest worden. Het 
doeldomein [twee gezichten één formule] refereert naar dit ongeluk, waarbij [één formule] refereert naar de formule 1 en [twee 
gezichten] naar het gezicht vóór het ongeluk en het gezicht ná het ongeluk (…) Hoewel ook in dit geval het doeldomein refereert naar 
het brondomein, is de betekenis van een andere homonieme strekking. [Twee gezichten, één formule] betekent hier ongeveer 
hetzelfde als ‘twee zielen één gedachte’ of ‘twee handen op één buik’.’(Blaauw, 2011:25). 
24 Dickies, urban/hiphopkleding; Chanel, haute couture; Nouveau Clochard, exclusief kledingmerk; Hermes, haute couture; APC & 
Double Goose, exclusieve kledingmerken; Veuve, exclusief champagnemerk; Karl Lagerfield, houte couture ontwerper; Kani, 
urban/hiphopkleding; Caps, urban/hiphopkleding; Air Max, sneakermerk; Lidl, goedkope supermarkt; Ap, Albert Heijn duurdere 
supermarkt; Aldi, goedkope supermarkt. 
25 Mercedes Benz. 
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links, scratch mix die shit met een Technics26’ (Opgezwolle, 6.2), ‘Net als Polaroid, ben gefocused boy’ 

(Typhoon, 7.1), ‘Want chicks diggen mijn kicks, nieuwe Nikes27 nieuwe hoodie’ (Winne, 8.2). 
In het algemeen zijn de verwijzingen naar bekende personen of personages vaak complexer, 

doordat deze indirect zijn: ‘Terwijl ik keihard rock als Balboa28’ (Jiggy Djé, 5.5), ‘Alsof God de kunst met 

morons overgoot, hiphop is Natalee, jullie zijn Joran van der Sloot’ (Brainpower, 2.5), ‘En die flow is 
Lactacyd voor die stinkende kutraps29’ (Jiggy Djé, 5.5). ‘Ik grijp m'n pen en denk, schrijf jou een letter 

man, als David30, dan weet je, dat ik soms ook weleens gezellig ben’ (Opgezwolle, 6.1), ‘Roep vijf keer 
‘Rico’ in de spiegel en ik kom er aan als de Candyman31’ (Opgezwolle, 6.1), 'Overal maskers om mij 
heen sick als Ipkiss32' (Typhoon, 7.2), ‘Want zeg je 9/11 denk ik niet aan Osama, denk aan een Porsche, 

breng verandering als Obama33’ (Winne, 8.4). 
Daarnaast is één ding in het bijzonder opgevallen: de belezenheid van nagenoeg alle rappers uit 

het corpus. Regelmatig wordt er gerefereerd naar historische personen of personificaties zoals dat ook 

in andere literaire genres gebeurt. Zo zijn in de teksten van DJVT ‘Achilles’ en ‘Oedipus’ gesignaleerd 
(3.2). Ook door andere rappers wordt er verwezen naar bekende personen uit de Griekse mythologie 
of Bijbelse geschiedenis. Enkele voorbeelden hiervan uit verschillende deelcorpora: 'Rappers met 

slappe was gingen flyen net als Icarus, ik rock op weg naar die top, ben on a roll net als Sisyphos, de 
rapscene ik kus, ik spit vaardiger, je weet het, ik hang met de Djézus als misdadigers' (in: Jiggy Djé, 5.5). 
Artiesten vergelijken zich soms met Bijbelse personificaties: 'Ik kom doper en heads verliezen het 

hoofd als Johannes' (5.5), 'Apostolisch als Lukas maar hoe dan' (Typhoon, 7.2), 'Jawat! die staat als 
David, en de wereld dat is Goliath' (in: Opgezwolle, 6.3), 'Maar geen één probleem is te groot we staan 
in David z’n schoen, dus breek een been pak die steen, overwin je angsten' (Typhoon, 7.4). Ook andere 

wijsheden of figuren uit de wereldgeschiedenis dienen als bron: 'Nou, roep rap en zing zang a la yin 
yang' (Extince, 4.5), 'Mensen zoek die balans, zoek die yin en yang' (Typhoon, 7.4), ''t Is Tijdloos, Vader 

Tijd erbij (Boef en De Gelogeerde Aap, 1.1), 'Nog even wachten en Moeder Aarde zegt "ik spreek je 
later"' (Opgezwolle, 6.3), ), 'Moeder Natuur is waaruit ik voortkom, Vader Tijd kent me niet hoewel ik 
met hem worstel' (Typhoon, 7.2). Opvallend vaak wordt er gerefereerd naar het geloof: 'Niemand 

breekt ons broer omdat die shit van God is, je kent me' (Winne, 8.3), ‘Alsof God de kunst met morons 
overgoot’ (Brainpower, 2.5), ‘Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden langs 
de Gazastrook34’ (Opgezwolle, 6.4), ‘Ik kan dit niet aan Heer’ (Typhoon, 7.2), 'De Verlosser je gebeden 

zijn gehoord' (Winne, 8.5). 
Dit is een bevinding die niet iedereen zou verwachten binnen de nederhop. DJVT maakt relatief 

extreem veel gebruik maakt van cryptische verwijzingen, waarvan enkele getuigen van een hoog 

intelligentieniveau. Maar ook nagenoeg alle andere rappers tonen hun belezenheid via hun rapteksten. 
Tot slot is ook nog opgevallen dat veel verwijzingen niet alleen eenmaal een persoon of personage 
(indirect) wordt benoemen, maar dat deze referentie vaak wordt uitgebreid in de thematiek van een 

couplet of hele raptekst. Ondanks dat beeldspraak bewust niet is opgenomen in deze scriptie worden 
in §6.2: Overige observaties (onderdeel Beeldspraak) van dit hoofdstuk enkele opvallende voorbeelden 
gegeven. 

 
 

6. Ambiguïteit 

DJVT gebruikt statistisch gezien relatief het vaakst ambigu taalgebruik, gevolgd door Jiggy Djé. DJVT 
creëert met name vaak nieuwe begrippen door een bestaand woord een extra, dubbelzinnige lading te 

geven. Jiggy Djé doet dit in mindere mate maar gebruikt juist vaker bestaande homoniemen. 

                                                 
26 Technics, populair merk voor DJ apparatuur. 
27 Nike, merk voor (sport-)kleding en sneakers. 
28 Rocky, filmreeks over de fictieve hoofdpersoon en bokser Rocky Balboa. 
29 Lactacyd, merknaam van een verzorgingsproduct voor de vagina. 
30 David Letterman, bekende presentator van Amerikaanse talkshow. 
31 The Candyman, fictieve film waarin een overledene wordt opgeroepen door 5 keer Candyman te zeggen voor de spiegel. 
32 Stanley Ipkiss is de hoofdpersoon in de fictiefilm The Mask. 
33 9/11 is datum van de aanslag o.l.v. Osama Bin Laden op de Twin Towers; 911 is het bekendste model van automerk Porsche. 
34 Citaat uit Christelijk gebed. 
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Tabel 6: Geobserveerde frequenties binnen subcategorieën Ambiguïteit 

  6.1 Woordbetekenis 6.2 6.3 

        toekennen / verruimen Homoniem Synoniem 

1. BEGA 7 1 1 

2. BRAI 50 5 6 

3. DJVT 167 3 5 

4. EXTI 20 20 8 

5. JIGG 71 27 2 

6. OPGE 61 7 8 

7. TYPH 22 5 3 

8. WINN 40 4 7 

 

Voor deze analyse is het niet van belang om de inhoudelijke betekenis en/of bedoeling van de artiesten 
exact te duiden. Het is interessanter om te zien op welke wijze betekenissen worden toegekend of 
opzettelijk homoniemen en synoniemen gebruikt worden. Uit het corpus blijkt dat de rappers van 

DJVT met name bewust minder voor de hand liggende woorden gebruiken wanneer ze over hun 
levensstijl rappen. Wanneer je in het ambigue woordgebruik een zeer grof onderscheid maakt is 
opvallend om te zien dat de groep dit voornamelijk gebruikt om over seks, drugs en rock & roll te 

rappen. De volgende dubieuze uitspraken over seks blijven impliciet door bewust andere woorden te 
gebruiken: 'Golflengte afstand, van je hemellichaam' (3.4), 'Ja ze is praktisch, Intermegalaktisch'(3.4), 

'Laat dat mokkel daar maar hobbelen op m’n hobbelpaard' (3.2). Qua ‘rock and roll’ is het in de 
hiphopcultuur van belang om je eigen superioriteit te benadrukken, hiervoor gebruikt DJVT met name 
woorden die een intensiverend effect hebben: 'Harde pappie' (3.2), 'Ik ben kankerdope’ (3.3), 'Kanker 

serieus en grappig als haha' (3.5). Deze zelfverheerlijking gaat vaak ten koste van andere rappers: 'Je 
bent een MC dat front, maar je komt niet tot de grond, tot de grond' (3.1), ‘Want jij bent slechts jij, en ik 
ben aan, gek' (3.2). Deze intensiverende woorden zijn overduidelijk, maar de rappers van DJVT 

gebruiken ook meer subtiele, dubieuze woorden om hun klasse te benadrukken: 'We komen met met, 
en we komen met zonder, we komen met d’r op, en we komen met d’r onder' (3.5). Een ander rock & 
roll onderdeel van de hiphopcultuur is het benadrukken van je status aan de hand van je (financiële) 

bezittingen. Ook dat gebeurt met unieke woorden in de teksten van DJVT: 'Als ik diepgang wil, tast ik in 
m’n zakken' (3.3), 'Van een barkie naar een kop35' (3.3), 'Nigga wat zijn die papiertjes in m'n zak' (3.3), 
'Ik heb flappen, maar dat heb ik al gezegd' (3.3). Tot slot kunnen ook de drugs niet ontbreken in het 

rijtje. Veel van de volgende zinnen refereren naar (de gevolgen van) drugsgebruik: 'Wartaal spacet 
meer dan Achilles' (3.2), 'Pappies schuilen dood want die boys gaan innen36' (3.2), 'Want we bossen 
voor buit (3.2), '[Sssfffffffff]37 nu is Buma op, eerst was het Buma in mijn zak, nu is het Buma in m’n kop' 

(3.3), 'want ik heb B tot de uma, brutaal, pak38 dat ik nu haal uit de spleet van de duivel' (3.3), 'Ik rol die 
niggers op39 want van Buma haal je pak (…) haal ik pillen pillen coke coke' (3.3), 'Dan ben ik alsnog, in 
de lucht als sterrenstof' (3.4), 'Ik kijk omhoog, m'n pupillen worden groot' (3.4), 'Gelukkig aan het 

sterrenstof, maar telt het nog dan (…) en alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs' (3.4), 
‘Onaardse krachten, losgebarsten' (3.4), ‘Sneeuwstorm op de piste40' (3.5), 'Eerst gaan we lekker, 

daarna gaan we slecht' (3.5). 
De dubbelzinnige zin van Jiggy Djé: ‘Terwijl de rest rapte over wiet, paddo's, pillen, pils bleef ik 

nuchter41, werd beruchter dan de meeste van die gasten' (5.1) is geen directe reactie op de teksten van 

DJVT maar wel typerend voor de rapper. Waar DJVT vooral dubbelzinnig doet en eigenzinnige 
woorden gebruikt om over bepaalde onderwerpen te rappen, maakt Jiggy Djé juist opzettelijk gebruik 

                                                 
35 Kop, synoniem van €1.000,- euro. 
36 Innen, drugsgebruik; inhaleren, injecteren, inslikken. 
37 sssfffffffff, fonetisch aspect; hier wordt het geluid van coke snuiven geïmiteerd. 
38 Pak,bijnaam voor drugs. 
39 Oprollen, joints oprollen/het oprollen van illegale drugshandel. 
40 Sneeuwstorm op de piste, coke (wit en poederachtig als sneeuw) in/rondom je neus. (Deze regel is ook gecodeerd als 
9.2:Intertekstualiteit, want refereert naar rapgroep SLBMG, waar Pepijn Lanen –rapper Faberyayo binnen DJVT- deel van uitmaakt). 
41 Nuchter blijven, niet onder invloed van verdovende middelen/nuchter als karaktereigenschap. 
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van de dubbelzinnigheid die in taal al aanwezig is. Dit doet hij met name door te spelen met 

homoniemen: ‘M’n lines lopen als een trein, terwijl ik vaker niet spoor' (5.3), 'Dit is slechts voorspel het 
woord bij de daad, ik voeg de daad bij het woord en voorspel dat ik door ga’ (5.3), 'Ik ben er een ster in 
en ik sla in als een meteoor' (5.3), 'Dus daag me niet uit, tenzij je noten kan lezen, biatch blaas op m’n 

fluit42’ (5.3), 'De kleren van de Keyser, in zestien maten verkrijgbaar43' (5.3), 'Ik verkoop je dat pak 
voor je broek als Ralph Lauren, lever op maat de perfecte pasvorm44' (5.4), 'Je weet hoe ik heet, je weet, 

zo niet heet ik je welkom' (5.5).  
Daarnaast gebruikt Jiggy Djé ook vaak bestaande woorden waarvan hij de betekenis verruimt. Om 

aan te geven dat iets (heel) goed is gebruikt hij de volgende woorden als zelfstandige naamwoorden: 

‘de shit’, ‘dik’, ‘gevaarlijk’, ‘hard’, ‘keihard’, ‘nep’, ‘strak’, ‘vet’ of ‘ziek’. Dit zijn overigens vrij reguliere 
woorden in de nederhop (en jongerentaal) welke in bijna alle deelcorpora vaak zijn aangetroffen. 

Het verruimen van de betekenis van een bestaand woord wordt verreweg het vaakst 

gepraktiseerd door de artiesten binnen de categorie ambiguïteit. DJVT en Jiggy Djé spelen extra met 
ambiguïteit door daarnaast bestaande homoniemen en synoniemen te gebruiken die soms vergezocht 
zijn. Het gevolg hiervan is dat onder de ‘eerste’ betekenislaag van de rap nog een diepere betekenis ligt. 

Deze is alleen begrijpelijk is wanneer de luisteraar kennis heeft van de Nederlandse taal en (het imago 
van) de artiest. Door de afwijkende woordkeus wordt de aandacht van de ontvanger geleid naar de 
diepere betekenislaag. De luisteraar wordt uitgedaagd om alert te zijn op de dubbelzinnige 

betekenissen van de woorden. Deze vorm van taalspel wordt ook veel gebruikt in andere literaire 
genres en onderstreept de (taal-)vaardigheid van de rappers, in dit geval met name van Jiggy Djé en 
DJVT. Wanneer de dubieuze inhoud wordt uitgebreid naar de rest van een couplet, refrein of hele 

raptekst is er vaak sprake van beeldspraak, in §6.2 van dit hoofdstuk (onderdeel Beeldspraak) worden 
enkele voorbeelden hiervan gegeven. 

 
 

7. Verklanking 

Uit de statistieken blijken de onderlinge verschillen binnen deze categorie minder groot in vergelijking 
met de andere categorieën. Maar toch onderscheiden Extince en DJVT zich ook in dit geval van de 
andere artiesten door relatief vaak gebruik te maken van verklanking. Extince doet dit voornamelijk 

door de fonetische overeenkomst tussen woorden te benadrukken (homofonen), terwijl DJVT vaak 
klanken nabootst (onomatopeeën). 
 

Tabel 7: Geobserveerde frequenties binnen subcategorieën Verklanking 

  7.1 7.2 

  Klankovereenkomst Klanknabootsing 

1. BEGA 3 4 

2. BRAI 4 9 

3. DJVT 4 29 

4. EXTI 23 20 

5. JIGG 9 1 

6. OPGE 7 12 

7. TYPH 12 5 

8. WINN 5 0 

 
Voor het analyseren of begrijpen van deze fonetische aspecten is het raadzaam om de rapteksten niet 
alleen te lezen maar ook te beluisteren. In bijlage IV Corpussamenstelling is inzichtelijk gemaakt welke 

muziek voor dit onderzoek is gebruikt en in welke vorm deze door de auteur is gepubliceerd zodat u 
deze eventueel kunt beluisteren. 
  

                                                 
42 Noten; fluit, synoniemen voor mannelijk geslachtsdeel. 
43 Zestien maten, kledingmaat/muziekmaat, een (rap-)couplet bestaat uit 16 maten. 
44 Pak, pak slaag/maatpak; Maat, kledingmaat/muziekmaat. 
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Extince speelt vaak met de klank van woorden die fonetisch wel overeenkomt, maar qua betekenis 

niet: 'Dus drink je drankje, slik je slokje' (4.1), 'Rappers zijn in rep en roer van Noord tot Zuid, zoeken 
haastje-repje naar een contravloeistof' (4.2), 'M'n rapnaam dat is m’n roepnaam’ (4.2), 'Je kent me toch, 
gulziger dan Jimmy Gulzar' (4.3), 'Maar ik doe het niet uit de doeken' (4.3). Soms gebruikt Extince geen 

twee woorden, maar benadrukt hij van één woord(-groep) de intonatie zodanig dat ook de andere 
betekenis (en fonetische overeenkomst) duidelijk wordt: 'Dus pak je poëziealbum45 en ik kladder 'm 

vol' (4.4), 'Maak ik het in de twee nul nul zeven, net als James gewoon helemaal te bont gek46' (4.5), '‘s 
Maandags begin ik met een Sundae ijsje47' (4.5) en ‘Ik blijf gewoon kletsen, net als platte handen op die 
blote bips48' (4.2). In één rap gaat Extince aan de haal met het liedje Repper-de-Klep van Danny Boy uit 

1980. Extince spreekt ‘repper’ uit op z’n Engels als [rapper] en ‘klepklepklep’ is een onomatopee van 
een hele snelle rap: 'Repper de klep de klepklepklepklepklep' (4.5). Extince imiteert vaker geluiden om 
iets te benadrukken: 'Extince kwam en de kijk- en luistercijfers schoten [Pfiew] omhoog' (4.1), ‘En zoals 

[bok-bok] het geluid is van een kogel' (4.2). Extince doet ook het tegenovergestelde; iets juist impliciet 
laten door het (rijm-)woord achterwege te laten en te vervangen voor een klank: 'Ey yo die billen zijn 
cool ik [petss!]' (4.5), ‘Dus pak je poëziealbum en ik kladder 'm vol, huisje, boompje, beempie en een 

lekkere [ssssss.. 49] (4.4). 
DJVT vervangt ook vaak woorden voor geluiden: 'Kanker serieus en grappig als [ha ha]' (3.5), ‘Dat 

ik ga waar ga, dat ik sta [bla bla bla]'(3.2), '[Sssfffffffff50] nu is Buma op’ (3.3), ‘Totdat hij uit het niks op 

tv kwam ineens changede z’n hele leven,[bam!]' (3.4). Soms imiteert DJVT ook anderen door middel 
van geluiden: 'Ook geen Bussa Bus maar ik breek wel je nek [Eheheheh51] (3.1), 'Uitverkoop voor 
iedereen, Oprah Winfrey [yeeh52]' (3.5). De afwijkende schrijfwijze en intonatie van ‘nieuw’ in de zin: 

‘Maar je weet niet wat is nièuw, wat is nièuw' (3.1) is niet meteen te verklaren. De rappers spreken het 
uit als [njauw]. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat deze uitspraak meer overeenkomt met 

het Engelse ‘new’ uit de uitdrukking ‘what’s new?’, waarvan ‘wat is nieuw’ een letterlijke vertaling is. 
Door afwijkende woordkeus of intonatie creëert DJVT ook homofonen, bijvoorbeeld: ‘Schroom niet, 
zwaai met m’n Hermes' (3.2) waarin ‘zwaai met m’n mes’ en het haute couture merk ‘Hermès’ 

verwerkt zitten. Een iets minder gecompliceerde variant is: 'Huismerk koffie, huismerk kloffie' (3.5). 
Het gevolg van de (dubbele) betekenis door iets te benadrukken of impliceren met klanken maakt 

de inhoud complexer. Extince en DJVT maken hier bekwaam gebruik van. Binnen deze categorie is het 

van belang om op te merken dat deze woordgrappen op geluidsdrager subtieler zijn dan hoe ze nu op 
papier geduid worden. Hierdoor is de grap voor een luisteraar (in vergelijking met een lezer) niet altijd 
meteen herkenbaar. 

 

 

8. Vergelijking 

Binnen deze categorie blijken de onderlinge verschillen minder groot want bij nagenoeg alle artiesten 
zijn creatieve vergelijkingen aangetroffen met treffende/humoristische effecten. Jiggy Djé gebruikt 

relatief het vaakst vergelijkingen waarin hij (kenmerken van) zichzelf in letterlijke zin vergelijkt met 
een ander element in figuurlijke zin.  
  

                                                 
45 Poëziealbum, wordt uitgesproken als [poessie] poes is bijnaam voor vrouwelijk geslachtsdeel. 
46 (Te) bont,het te bont maken/James bond; 007 is de codenaam van karakter James Bond/ 2007 [twee nul nul zeven] is het jaar dat 
Extince deze (come back) rap uitbracht. 
47 Sundae, ijssoort/Sunday (ontleend aan Engels, zondag). 
48 Kletsen, praten/[kletsss] het geluid van een klap met een platte hand. 
49 [sssss..], hier is opzettelijk alleen de beginklank van het woord ‘snol’ uitgesproken. 
50 [Sssfffffffff], imitatie van het geluid als je coke (drugs) snuift. 
51 [Eheheheh], DJVT imiteert de Amerikaanse rapper Busta Rhymes in zijn hitsingle Break Ya Neck 
52 [Yeeh], vrouwelijke intonatie, imitatie van het gastpubliek bij televisieshows van Oprah Winfrey 
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Tabel 8: Geobserveerde frequenties binnen subcategorieën Vergelijking 

  8.1 Vergelijking 

         letterlijk vs. figuurlijk taalgebruik 

1. BEGA 6 

2. BRAI 11 

3. DJVT 8 

4. EXTI 16 

5. JIGG 24 

6. OPGE 20 

7. TYPH 18 

8. WINN 19 

 

Jiggy Djé maakt zijn naam als Keyser Punchline waar met de hoeveelheid vergelijkingen tussen 
letterlijke en figuurlijke elementen in zijn teksten. Vaak zijn deze woordgrapjes met een knipoog 
opschepperig en uitdagend bedoeld: 'Ik maak mensen pissig, mijn fellas ze plassen' (5.1), 'Op je moeder 

na blijf ik toch wel het vetste' (5.1). Opvallend hieraan is dat voor een vergelijking tussen een letterlijke 
en figuurlijk betekenis van een woord of zin niet altijd een voegwoord (‘als’) wordt gebruikt. Dit maakt 
de vergelijking voor de luisteraar lastiger herkenbaar waardoor ook de diepere betekenislaag niet aan 

de oppervlakte ligt. Wat uniek is aan de vergelijkingen van Jiggy Djé is dat hij vaak standaard 
uitdrukkingen zoals ‘op de rails’ of ‘groen als gras’ combineert met een letterlijke interpretatie 

daarvan: 'Jiggy Diego, ik neem je in de boot als een zeerover' (5.3), 'Carrière op de rails als ‘n 
treinmachinist' (5.5), 'Als ik er als koorddansers voor de draad mee kom' (5.5), 'Maar of ik het sickste53 
blaas, laat ik in het midden als een dwarslaesie' (5.5). Soms zitten er ook verschillende letterlijke en 

figuurlijke betekenissen in één zin: 'Ik doe het al lang, rappers zijn groen als grasgazonnen, ze voelen 
zich opgelaten als gasballonnen' (5.4), 'Ik ben aan zet en zeg dat het schaakmat is, zwart, wit, fuck die 
shit ik sla alles' (5.4). Soms gebruikt de rapper ook Engelse uitdrukkingen in een vergelijking: 'Ik ben in 

het huis54 als een vrouw zonder schooldiploma' (5.5). En wat ook veel gebeurt is dat er in de 
vergelijking ook nog een referentie naar de rapper zelf zit: 'Het is aan nu het vlaggenschip aan wal 
ligt55' (5.4). Of een dubbele vergelijking: ‘Je hoort me, de dikke neus van de zalm, je hebt die Hollandse 

Nieuwe achterin je keel hangen56’ (5.4). 
Opmerkelijk is dat de luisteraar voorkennis van de Nederlandse taal en cultuur nodig heeft om de 

vergelijking en woordgrap te begrijpen. Dat is niet alleen bij Jiggy Djé, maar ook bij de vergelijkingen 

van andere geanalyseerde artiesten het geval. Bovendien vergelijken rappers vaak kenmerken van 
zichzelf in een vergelijking die niet voor de oppervlakkige luisteraar te begrijpen zijn. Veel van deze 
woordgrappen in vergelijkingen zijn dus bedoeld voor de in-group binnen de hiphopcultuur. 

Ondanks dat zij geen significante bijdrage leveren aan de verschillen binnen deze categorie, is het 
toch interessant om enkele vergelijkingen van andere artiesten te citeren. Aangezien het creëren van 
dit soort vergelijkingen eerder regel dan uitzonderling lijkt te zijn binnen de nederhop. Ook 

Opgezwolle maakt veel vergelijkingen tussen de letterlijke en figuurlijke betekenis van 
woorden/uitdrukkingen: 'We zijn, koel als ijsberen, fuck die kleine Winnie de Pooh' (6.1), ‘Abzurd en 

Jairo57, draaien door als propellers' (6.2), 'Werkloosheid, mensen staan rood als verkeerslichten' (6.3), 
'Ik ga mijn gang haal mijn gram voor spanning en actie58'(6.4). Ook Winne gebruikt veel vergelijkingen: 
'Ik drink er op maar blijf gewoon nuchter als autochtone Nederlanders' (8.1), 'Ik draag maat 41, zelfs 

                                                 
53 Sickste, Engelstalige onconventionele ontlening voor ‘goed, beste’; in deze context ook letterlijk ziek ‘als een dwarsleasie’. 
54 I’m in tha house is een gevleugelde Engelstalige informele uitdrukking om te zeggen dat je ergens (bij) bent. 
55 Jiggy Djé vergelijkt het begrip vlaggenschip (admiraalsschip) met zichzelf, een ‘leider’ in de nederhop als de oprichter van zijn 
eigen platenlabel Noah’s Ark. Daarnaast vergelijkt hij het figuurlijk aan wal liggen met het daadwerkelijk uitbrengen van zijn 
solodebuutalbum Noah’s Ark (2006); ‘Het is aan’ is een letterlijke vertaling van de Engelse uitdrukking ‘It’s on’. 
56 Dikke Neus, titel (intertekstueel verband) van eerdere rap van zichzelf; Hollandse Nieuwe, typering van zichzelf als verse,frisse 
rapper die ‘achterin je keel hangt’ omdat je zijn rap (zo) goed vindt (dat je mee wilt rappen). 
57 Abzurd & Jairo zijn DJ’s en hiphopproducers waarmee Opgezwolle heeft samengewerkt. 
58 Je gram halen, uitdrukking voor wraaklust bevredigen (Genootschap Onze Taal, z.j.)/letterlijk één gram drugs halen, voor 
‘spanning en actie’. 
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Nike moet me nu acht geven59' (8.2), 'We varen samen op die golf uit de speakers van je VW60' (8.5). 

Typhoon maakt zijn zinnen ook dubbel interpreteerbaar: 'Dieper dan het N.A.P. van ons lage land is61' 
(7.1), 'Gevoelig onderwerp ik schop in je kloten boy'(7.1), '‘k Ben als een vlieger en fladder raak' (7.3), 
'Een toekomstige koning dus ik zit prins heerlijk' (7.4). 

Ook de andere rappers maken, in mindere mate, vergelijkingen. Enkele voorbeelden van Extince: 
'Maar goed, de laatste roddels doen de ronde als een rotonde' (4.3), 'Ik zeg ze neemt me vaker in de 

mond dan een lidwoord62' (4.3), Boef en De Gelogeerde Aap: 'Jij kijkt te veel achterom als een 
fietsendief' (1.3), Brainpower 'Sta zo vierkant achter mij, noem me die kubus van Rubix' (2.3), 
'Playerhaters, maak je uit de voeten als zweet' (2.4). Ook DJVT past dit toe en gebruikt met name 

dwaze vergelijkingen met zelfspot: 'Altijd in je ooghoek net als je oogpoep' (3.2), 'En laat m’n pik 
hangen als een luifel' (3.3), 'We komen met z’n vieren als een KitKat, drie alcoholisten en een dikzak, 
dat is heel veel smaak in je scheur yo, en dat allemaal voor een euro63' (3.5). 

Het hoge aantal vergelijkingen dat is aangetroffen in het corpus toont aan dat het maken van 
vergelijkingen tussen de letterlijke en figuurlijke betekenis van elementen zeer gebruikelijk is in de 
nederhop. Interessant is om te zien dat bijna elke rapper elementen vergelijkt die niet daadwerkelijk 

met elkaar te vergelijken zijn, deze woordgrappen getuigen van een grote fantasie en woordenschat. 
Daarnaast lijkt het gebruikelijk om kenmerken van jezelf als rapper te vergelijken met collocationele 
elementen om daarmee (al dan niet zelfspottend) je superioriteit te profileren. Bovendien refereren 

rappers vaak naar de bekende gebeurtenissen uit de geschiedenis of actualiteit: ‘Twee gezichten, één 
formule als Lauda en Niki' (DJVT, 3.1), 'Want dit blijft langer hangen dan de wallen van Wim Kok' 
(Brainpower, 2.1), 'We spelen als Pelé, we spelen alleen maar met gevoel' (Opgezwolle, 6.1), 'Usain 

Bolt, yeah, beest op die 100 meter' (Winne, 8.5). 
De luisteraar moet dus niet alleen genoeg kennis hebben van de Nederlandse taal om 

respectievelijk de figuurlijke en letterlijke betekenis te kunnen ontleden en begrijpen. Ook kennis van 
de (wereld) geschiedenis is vereist om de vergelijking te begrijpen. Daarnaast worden veel 
vergelijkingen gemaakt met betrekking tot de eigenschappen van de artiest zelf, dat betekent dat de 

luisteraar ook nog voorkennis moet hebben van de inhoud van de hiphopcultuur en artiesten. Deze 
voorwaarden hebben als gevolg dat de aangetroffen vergelijkingen in deze analyse exclusief typerend 
zijn voor de nederhop en maar voor een kleine groep aanhangers volledig te ontleden en begrijpen 

zijn. 
 
 

9. Intertekstualiteit 

Intertekstualiteit is iets wat kennelijk ook zeer gebruikelijk is in de nederhop; het komt in alle 

deelcorpora vaak voor. Uit de statistische analyse blijk dat Jiggy Djé, Winne en Extince dit het vaakst 
doen in vergelijking met de andere artiesten. Elk hebben ze hun eigen stijl; Jiggy Djé refereert vaak 
naar zichzelf en zijn eigen teksten, Winne legt daarnaast veel verbanden binnen de nederhop en 

Extince doet dat ook, maar creëert ook intertekstualiteit door te refereren naar artiesten buiten de 
hiphopcultuur. 
  

                                                 
59 Acht, 8 is de Amerikaanse schoenmaatnotatie voor de Europese maat 41; Geef acht, uitdrukking en jargon van strijdkrachten voor 
‘let op’; Geef acht is tegelijkertijd een intertekstueel verband naar een gelijknamige andere rap van Winne. 
60 Golf, een golf in het water/ VW, Volkswagen Golf. 
61 Dieper, diepte/diepgang 
62 In de mond nemen, uitdrukking: erover praten/figuurlijk: orale seks (let op dubbelzinnigheid lidwoord,mannelijk geslachtsdeel). 
63 Willie Wartaal vergelijkt DJVT figuurlijk met een KitKat (vier verpakte chocoladerepen) en omschrijft vervolgens letterlijk zichzelf 
als ‘dikzak’ en z’n groepsleden als ‘alcoholisten’. 
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Tabel 9: Geobserveerde frequenties binnen subcategorieën Intertekstualiteit 

  9.1 9.2 9.3 

  Binnen eigen oeuvre Binnen hiphopcultuur Buiten hiphopcultuur 

1. BEGA 19 9 3 

2. BRAI 23 12 6 

3. DJVT 59 11 6 

4. EXTI 35 23 20 

5. JIGG 83 7 0 

6. OPGE 41 2 1 

7. TYPH 37 5 1 

8. WINN 56 30 1 

 

De oorzaak dat Jiggy Djé relatief zo hoog scoort op intertekstualiteit is met name doordat hij zichzelf 
continu benoemt. Vaak naar zijn standaard artiestennaam: ‘1,2, yo yo, wie ik ben? Jiggy Djé, ik denk ik 
zeg het maar even' (5.3) en een enkele keer naar zijn persoonlijke naam 'Was getekend, Vincent' (5.2). 

Maar in de meeste gevallen verbastert hij zijn artiestennaam: 'Jiggy Jiggy Djé Djé, Jiggy Jiggy Djé' (5.2), 
'Ben echt de beste, Jiggy Djézus' (5.3), 'Jiggy Diego' (5.3). Daarnaast gebruikt hij zijn bijnaam: 'Ik ben de 
Keizer Punchline’ (5.3) of de namen van zijn platenlabel en albums64: 'Op m’n boot, je rolt met Noah’s 

Ark' (5.4), ‘Net toen je dacht dat je veilig was kwam de Ark, de Triomf, met de bom’ (5.5). Daarnaast 
zijn heel veel woorden of zinnen citaten uit eerdere raps van zichzelf of van formaties waar van hij deel 

uitmaakt(e): ‘Dus daag me niet uit, tenzij je noten kan lezen, biatch blaas op m’n fluit65' (5.3), ‘Ik blaas 
kankerhard baby66’ (5.5). Dat dit bewust gebeurt lijkt geen twijfel over, maar Jiggy Djé geeft in één van 
zijn teksten zelfs op speelse wijze een verklaring: ‘Ik moet mensen d’r kennis van geven, dus kenners 

vergeef me, soms herken je wat regels, maar bedenk je dan steeds: hoe kan ik mensen die het niet 
kennen, die kennis ontnemen?’ (5.3). Zelden noemt Jiggy Djé Nederlandse rappers in zijn teksten. Hij 
citeert en vertaalt wel van enkele Amerikaanse rappers: ‘Ik spit met smaak, als Craig Mack smaken in je 

oor67’ (5.3), ‘Ik startte deze punchline hype, dit is de motherfucking dank die ik krijg? Hallo68’ (5.3). Om 
deze verbanden te herkennen en begrijpen moet de luisteraar op de hoogte zijn van het imago van 
Jiggy Djé en de internationale hiphopcultuur. 

Ook Winne noemt zichzelf heel vaak bij zijn rap/bijnaam of de formaties waar hij deel van 
uitmaakt: 'De Rotterdamse Verlosser69' (8.1), ‘Je mensen kennen mijn naam W I dubbel N E' (8.5), 'Wij 
riepen luidkeels DMG's70 van de daken' (8.3), 'Nederland in de ban van ons, dat is die Ecktuh Ecktuh' 

(8.5). Ook haalt hij citaten van eerdere raps aan, of zoals in dit geval de titel van zijn album: 'Je weet 
hoe we het doen dit is Winne Zonder Strijd' (8.3). Wat Winne ook vaak doet is zijn rappende collega’s 
benoemen en presenteert zichzelf dan graag als de beste rapper. Soms doet hij dit door zich te 

vergelijken met andere rappers: ‘Wie rapt fresher hier hè? Wat schiet je te binnen: Ray, Ty, Opgezwolle, 
DuvelDuvel of Winne?71' (8.1), 'Niet echt die TMF-er, meer Sticks en Ri dan Ali en Yes-R'72 (8.5). Maar 
Winne benadrukt ook regelmatig de saamhorigheid binnen de nederhop: 'Yeah, is voor die Kempi fans, 

bandana’s, die Appa fans, Mocro’s op dure Prada’s, Opgezwolle fans, Winne brengt ze allen samen73' 
(8.4), 'Big up naar Nina, Big up naar Sef74' (8.2), ‘In het land van75, op de rand van doorbreken’ (8.5). 

Soms gebruikt Winne zelfs samples van andere artiesten in zijn raps zoals: ‘Me broers, we delen 

                                                 
64 Jiggy Djé (Vincent Patty) heeft een eigen platenlabel genaamd Noah’s Ark (‘De Ark’) waarbinnen hij zijn solo albums Noah’s Ark 
(2006) en De Ark de Triomf (2009) heeft uitgebracht. 
65 Citaat uit Blaas Op M’n Fluit op het album HETISZOVER (2008) van Kohfie Konnect waar Jiggy Djé deel van uitmaakt(e). 
66 Blaas , referentie naar het nummer Van Blazen op het album DiDACtici (2002) van D.A.C. waar Jiggy Djé deel van uitmaakt(e). 
67 Craig Mack, Amerikaanse rapper ‘smaken in je oor’ is een letterlijke vertaling van diens single Flava [flavour] In Ya Ear. 
68 Vrije vertaling van citaat ‘I started this gangsta shit, and this the motherfucking thanks I get? Hello’ uit de rap Hello van de 
Amerikaanse rapper Ice Cube met features van Dr. Dre & MC Ren. 
69 Rotterdamse Verlosser, Winne woont in- en representeert Rotterdam vaak in zijn teksten waarvoor hij deze bijnaam gebruikt. 
70 DMG’s is de oude naam van de formatie waar Winne deel van uitmaakt, nu opereerr de groep onder de naam Ecktuh Ecktuh. 
71 In chronologische volgorde de rappers: Raymzter, Typhoon en de rapgroepen Opgezwolle en DuvelDuvel. 
72 Sticks & Rico (rappers uit o.a. Opgezwolle) maken rauwe(re) hiphop; Ali B & Yes-R zijn commerciëlere ‘top 40’ rappers. 
73 In chronologische volgorde: Nederlandse rapper Kempi, Appa (van Marokkanse, ‘mocro’ afkomst) en de groep Opgezwolle. 
74 Big up, een Engelse term om respect uit te drukken, Nina en Sef zijn twee Nederlandse rappers. 
75 Het Land Van, titel van hitsingle en gelijknamig album (2005) van de Nederlandse rappers Lange Frans & Baas B. 
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vreugde en verdriet76, ik meen het, dit gaat verder dan rappen’ (8.3) en ‘Dieper dan de meesten, 

bezeten, vergeef me, voor neppe shit moet je echt bij iemand anders wezen77’ (8.5). Winne werkt met 
veel artiesten samen, dit kan verklaren waarom hij z’n collega’s zo vaak op een positieve manier 
benoemt. 

Extince benoemt zijn collega’s niet altijd op een positieve manier. In zijn teksten is hij juist vaak 
schertsend naar andere rappers. Na een samenwerking met de groep Osdorp Posse uit Amsterdam 

komt Extince in conflict met de rapgroep en maakt hij de rap Kaal of Kammen78 (4.2). In deze tekst 
zitten veel (impliciete) negatieve referenties die aan Osdorp Posse zijn geadresseerd zoals: 'Ik 
constateer lef, maar waar komt dat in hemelsnaam vandaan, ey, ik praat tegen je dus kijk me aan', 

'Rappers zijn in rep en roer van Noord tot Zuid', ‘Ik speel dit spel al jaren lang en blijf de regels trouw, 
daar laat ik geen verandering in brengen, zeker niet door jou', ‘Daar sta je dan met al je demobandjes', 
‘voor straf pak ik je markt af’, ‘Ik hoor alleen jouw woorden kul, waar zijn je daden, waar zijn je wilde 

haren nu', ‘Verkeerde afslag, verkeerde keelgat’, 'Zo kijk ik op jou neer als een roofvogel’. Het toppunt 
is het refrein waarin de volgende zin wordt herhaald: 'Kaal of kammen weet je wel, dat maakt niet uit 
iedereen petje af, Kaal of, kaal of, kaal of kammen mannen'. Maar niet alle referenties binnen Extince 

zijn zo negatief, soms zijn de teksten onschuldiger en humoristisch bedoeld. In de rap ‘Repper-de-Klep’ 
neemt hij het oorspronkelijke oubollige liedje van Danny Boy uit 1980 op de hak door continu zijn 
eigen versie van ‘Repper de klep de klepklepklepklepklep’ te herhalen. Extince benoemt zijn 

‘inspiratiebron’ zelfs in deze rap: ‘ Ik begroet iedereen met ‘n ‘hoi’, inclusief Danny boy’ (4.5). Veel van 
die intertekstuele verbanden refereren ook met een knipoog naar artiesten of teksten buiten de 
hiphop: ‘En die willen weten waar ik woon net als Willem Wever79’ (4.5). 

Afgezien van het feit dat Jiggy Djé, Winne en Extince het vaakst gebruik maken van intertekstuele 
verbanden naar (teksten van) zichzelf, andere nederhoppers of andere (internationale) muziekanten, 

doen alle andere geanalyseerde artiesten dit ook. Het noemen van de eigennaam, citeren van eigen 
teksten of benoemen van je producer en platenlabel lijkt het meest te gebeuren. Intertekstuele 
verbanden kunnen zowel positief als negatief zijn bedoeld. 

Overigens is van belang te weten dat in de teksten van verschillende artiesten 'Jiggy' of 'Jiggy 
doen' wel intertekstuele verbanden zijn, maar niet naar de ook in dit corpus opgenomen artiest Jiggy 
Djé ('En gasten doen lekker Jiggy', 2.1; 'Is hardcore je stee, of dig je Jiggy R&B', 2.3; 'Heb die vouw in 

m’n dickies, yo we houden het Jiggy', 3.1). Dit zijn referenties zijn naar de Amerikaanse rapper Will 
Smith en zijn hitsingle Gettin' Jiggy with it. Overigens gebruikt Jiggy Djé deze referentie zelf ook in zijn 
rap Doeniejiggy80. 

Dat artiesten onderling veel intertekstuele verbanden leggen is zelfs in het relatief kleine corpus 
van dit onderzoek aantoonbaar, waarbinnen diverse intertekstuele verbanden zijn aangetroffen. Zo is 
de oorspronkelijke tekst van Extince uit 1995: ‘Hitgevoelig als ABBA en flexibel als Barbapapa’ (4.1). 

DJVT maakt hier in 2010 van: ‘Dat is Faberpapa, kaal als een kut en harig als ABBA’. Dit is overigens 
niet het enige verband dat DJVT naar Extince legt. In het corpus van Extince zit de zin: ‘Ik blijf gewoon 
kletsen, net als platte handen op die blote bips’ (4.2;1996). En in de tekst van De Stofzuiger81 rapt 

DJVT: 'Toch blijf ik gewoon kletsen, als m’n ballen op je bips'. 
Een ander voorbeeld in dit corpus is van Jiggy Djé, die rapte in 2006: ‘Voel deze beat, en zone uit 

op die scratches’ (5.2). In 2009 hoor je de zin letterlijk terug bij bevriende collega Winne: ‘Voel deze, 

voel deze, voel deze beat en zone uit op de scratches’ (8.3). En dit is niet het enige intertekstuele 
verband in het corpus van Winne. Hij gebruikt ook een groot deel van de volgende tekst van Typhoon: 

‘Dit is een antwoord op je vraag: nee, jij bent veel meer waard dan een tweede plaats nummer één, 
muziek is liefde en liefde ben jij’ (7.2;2007). Hij verwerkt deze als sample inclusief het stemgeluid van 
Typhoon twee jaar later als volgt: ‘Dit is een antwoord op je vraag, jij bent veel meer waard dan een 

                                                 
76 Onderstreepte passage is een citaat dat zelfs qua stemgeluid is overgenomen uit een raptekst van de Nederlandse rapper Feis. 
77 Onderstreepte zin is een fragment uit Levenslessen van Raymzter & Opgezwolle, het stemgeluid van Sticks (rapper) is gesampled. 
78 Kaal of Kammen, Extince maakt het lange, warrige haar van leden van Osdorp Posse (o.a. van rapper Def P) belachelijk. Extince is 
zelf kaal en stelt dat hoe dan ook iedereen z’n petje af moet zetten voor hem. 
79 Intertekstueel verband met Oudhollands liedje: ‘Wie weet waar Willem Wever woont? Willem Wever woont wijd weg’. 
80 Verschenen op album De Ark de Triomf (2009), niet opgenomen in dit corpus. 
81 Verschenen op album Parels voor de Zwijnen (2005), niet opgenomen in dit corpus. 
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tweede plaats, nummer één, je bent geen vriend je bent een lotgenoot’ (8.3;2009). 

De (Nederlandse) hiphop bestaat uit allerlei intertekstuele verbanden en kruisbestuivingen. Om 
deze te herkennen moet de luisteraar dus op de hoogte zijn van diverse artiesten en hun onderlinge 
relatie om de referentie juist te kunnen interpreteren. Gevolg is dat alleen luisteraars die tot de 

hiphopcultuur behoren (in-group) de intertekstuele verbanden kunnen traceren en begrijpen. 
 

 
10. Uitdrukking 

Alle artiesten in het corpus gebruiken uitdrukkingen in hun teksten. De geanalyseerde frequenties 

wijken niet erg veel van elkaar af. Opvallend is dat er alleen twee negatieve uitschieters zijn, namelijk 
De Jeugd Van Tegenwoordig en Brainpower. Zij gebruiken ook uitdrukkingen maar relatief gezien 
minder vaak dan alle andere artiesten. 

 

Tabel 10: Geobserveerde frequenties binnen subcategorieën Uitdrukking 

  10.1 10.2 10.3 

  Oorspronkelijk Contaminatie Verandering 

1. BEGA 9 13 6 

2. BRAI 9 0 2 

3. DJVT 1 0 5 

4. EXTI 25 3 4 

5. JIGG 29 1 1 

6. OPGE 30 3 6 

7. TYPH 16 0 8 

8. WINN 29 1 6 

 
Ondanks dat er geen significante verschillen zijn van artiesten die relatief vaker uitdrukkingen 

gebruiken en/of veranderen in hun teksten dan anderen, is het toch interessant om een beeld te geven 
van de veelzijdige uitdrukkingen, gezegden of spreekwoorden die gebruikt worden. 

Soms worden deze uitdrukkingen in oorspronkelijke vorm in een tekst verwerkt: ‘Uit het oog uit 

het hart hoor ik mensen zeggen' (Winne, 8.3), 'Nieuwe ronde, nieuwe kansen' (Brainpower, 2.2), 'Het 
mes snijdt aan twee kanten' (Typhoon, 7.3), 'Ook in dit land der blinden is eenoog koning' (Jiggy Djé, 
5.2). Daarnaast creëren rappers soms contaminaties door verschillende uitdrukkingen opzettelijk te 

combineren: ‘'t Is Tijdloos, Vader Tijd erbij82' (Boef en De Gelogeerde Aap, 1.1), 'Uit je dak tot in je 
naad83' (Extince, 4.3), 'Eén klappende rijm, schaakmat in het krijt84' (Opgezwolle, 6.1), 'Mensen lopen 
met iets, maar zetten niet die stap85' (Opgezwolle, 6.3). 

De manier die het meest getuigt van creativiteit is het zelf uitbreiden of veranderen van 
uitdrukkingen of gezegden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: ‘Ik zeg je liefde komt nooit met bakken 
tegelijk uit de hemel vallen, het kan mee of tegenvallen86’ (Boef en De Gelogeerde Aap, 1.2), 'Want 

zoenen is zilver en bonen is goud87' (Brainpower, 2.1), 'Hou het ziggie-zo simpel, bespaar je de 
rimpels88' (DJVT, 3.2), 'Een goed begin is het halve werk maar een goed begin is maar de helft89' (DJVT, 

3.4), 'Heb je ook je buik vol van veel gescheer en weinig wol90' (Extince, 4.1), 'Geef ons heden ons 
dagelijks brood en vergeef ons onze schulden langs de Gazastrook91' (Opgezwolle, 6.3), 'Niks, check 

                                                 
82 ‘Het is tijdloos’ + ‘Bij de tijd zijn’ + ‘Vader Tijd’ (personificatie). 
83 ‘Uit je dak gaan’ + ‘Zich uit de naad..(werken, lopen etc)’. 
84 ‘Schaakmat zijn’ + ‘Bij iemand in het krijt staan’. 
85 ‘Ergens mee rondlopen’ + ‘De (eerste) stap zetten’. 
86  Inspiratiebron; ‘(De regen komt) met bakken tegelijk uit de hemel vallen’. 
87  Oorspronkelijk: ‘Spreken is zilver en zwijgen is goud’; Bonen is een verbastering van Engelse slang ‘to bone someone’, wat staat 
     voor geslachtsgemeenschap 
88 ‘Bespaar je de moeite’. 
89 ‘Een goed begin is het halve werk’. 
90 ‘Veel geschreeuw en weinig wol’. 
91 ‘Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden’ (fragment uit gebed). 
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m’n stamboom, Ik kijk de kat eruit en pluk de vrucht92' (Opgezwolle, 6.1), 'Zij mag de broek wel even 

aan als ze daarna maar alles uitdoet93' (Typhoon, 7.5), 'Hou je handen thuis ik vecht voor je94' (Winne, 
8.3). 

Net als in andere categorieën onderstrepen bovenstaande voorbeelden de taalvaardigheid van de 

artiesten. Ze zijn op de hoogte van Nederlandse uitdrukkingen en zelfs capabel om deze op creatieve 
wijze te vervormen of uit te breiden. (Oude) spreekwoorden, gezegden en bekende uitdrukkingen 

lijken moeiteloos te worden aangepast en geïmplementeerd in de context van hedendaagse rapteksten. 
 
 

6.2 Overige observaties  

Tot slot zijn er nog enkele elementen van taalspel die zijn opgevallen in verschillende deelcorpora, 
doordat ze vaak of juist nauwelijks voorkomen, maar die niet van toepassing zijn op één van de tien 

bovenstaande categorieën95. 
 
Uitspellen 

Wat alle artiesten blijken te doen is woorden niet alleen uitspreken maar dit juist op een ritmische 
manier te brengen door ze letter(-greep) voor letter(-greep) te spellen. Dit gebeurt met name veel 
wanneer artiesten zich zelf –nadrukkelijk- benoemen. Enkele voorbeelden: ‘Het is de B en de R en de A 

en de I en de N en de P en de O en de W en de E en de R’ (Brainpower, 2.2), ‘Dubbel O-wtje96’ (in: Boef 
en dDe Gelogeerde Aap, 1.2), ‘Ik ben de E, X, T, I, N, C, E’ (Extince, 4.1), ‘En waarom kruipt De E voor’ 
(Extince, 4.2), ‘Waarin ik me nu begeef, S-T-dubbele E-Z97’ (in: Opgezwolle, 6.1). Winne heeft zelfs een 

hele rap over het spellen van zijn naam, zoals in het refrein duidelijk wordt: ‘Je mensen kennen mijn 
naam W I dubbel N E, W I dubbel N E, en weet je niet? Oké we spellen de naam, en ik blijf waar ik ben, 

dus beter wen je eraan W I dubbel N E, W I dubbel N E’ (8.5). 
Het spellen wordt ook gebruikt voor het uitspellen van de plaatsnamen (en/of bijbehorende 

netnummers) die je representeert als artiest of groep: ‘038A28, zes letters Z W O L . .’ (Opgezwolle, 

6.2), ‘Geen weg terug voor Z.W.O (…) 038 loopt voor’ (Typhoon, 7.1), ‘Stagiaires op de ABC, 
Paramaribo’ (Typhoon, 7.5). 

Extince breidt de rap-techniek van het spellen zelfs uit naar jaargetallen die voor hem belangrijk 

zijn: ‘Eén, negen, negen, vijf en ik kom wederom’ (4.1), ‘Maak ik het in de twee nul nul zeven’ (4.5). Ook 
Jiggy Djé gebruikt uitgespelde jaartallen in zijn teksten: ‘Je kan er van op aan dat nul zes m’n jaartal is’ 
(5.4). Maar waar in sommige instanties woorden benadrukt worden door deze techniek, blijven 

woordgrappen in andere gevallen juist impliciet door ze te spellen. Bijvoorbeeld in de tekst van 
Extince: ‘Eyo ik denk: zachte G, korte EI, dikke L’ (4.3). 

Ook wat betreft het uitspellen blijkt DJVT de overtreffende trap uit te voeren ten opzichte van de 

andere artiesten in dit corpus. De groep combineert diverse spellingsvormen en betekenislagen in één 
couplet: ‘F tot de aber,  Y tot de ayo, ayo, je weet de P van de tv, yo, V P tot de R O, E tot de EO (…) 
Gappie ik tast diep in m’n B tot de uidel’ (3.3). 

 
Geen taalverloedering (opzettelijke fouten in aanwijzende voornaamwoorden) 

Een vaak bekritiseerd element van straattaal is dat de gebruikers ervan opzettelijk verkeerde 

aanwijzende voornaamwoorden voor zelfstandig naamwoorden plaatsen. Een veelgebruikte aanname 
is dat er veel straattaal in raps voorkomt, daarom zou je deze ‘fouten’ ook verwachten in rapteksten. 

Omdat dit in de voorstudie al nauwelijks is aangetroffen, is deze categorie –terecht- niet opgenomen in 
de analyse. In de totaal veertig raps is dit slechts één keer aangetroffen (‘Oh, op deze plaatje kan ik de 
hele nacht wel dansen’; Brainpower 2.1). 

                                                 
92 ‘De kat uit de boom kijken’ i.c.m. ‘Ergens de vruchten van plukken’. 
93 ‘De broek aan hebben’. 
94 ‘Je handen thuis houden’. 
95  In bijlage III: Codeboek & Legenda is terug te zien dat deze opvallendheden als ‘11, overig’ zijn gecodeerd. 
96  Oowtje is artiest die veel samenwerkt met Boef en De Gelogeerde Aap. 
97  Steez, (Sticky) Steez is de bijnaam van één van de rappers van Opgezwolle. 
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Wordplay (cryptische zinsconstructies) 

Soms wordt een woord ook opzettelijk uit elkaar gehaald of weggelaten, waardoor het taalgebruik 
ineens cryptisch wordt. Brainpower haalt bijvoorbeeld twee woorden uit elkaar, maar weet ze 
vervolgens door een vergelijking weer te verbinden: ‘Tekstueel niveau als graan gooi er wat silo’s bij’ 

(2.5). Winne hanteert een soortgelijke constructie: ‘Geen laarzen maar wel die zeven mijlen' (8.2). 
Dit lijkt een beetje op de stijlfiguur ellips, waarvan ook enkelen zijn aangetroffen in het corpus: 

‘Heb je ook Buma in je zak? Door de stront’ (DJVT, 3.3), ‘De rest kan het krijgen, de kleren van de 
Keyser’ (Jiggy Djé, 5.3), 'Djézus, mijn God weet dat ik heet als de hel kom' (Jiggy Djé, 5.5), ‘Ik ben je 

steun en toeverlaat je niet als de block hot is (Winne, 8.1). 
 

Representen (Plaatsnamen) 

In de hiphopcultuur is het gebruikelijk dat rappers hun thuisbasis representen98 in hun teksten. 
Waarschijnlijk ligt de oorsprong hiervan in de Amerikaanse hiphop, waar de rivaliteit tussen 

verschillende artiesten zich uitte in een onderscheid tussen verschillende wijken in New York of het 
algemeen tussen de Oost- en Westkust van Amerika. Nederlandse rappers doen dit -in mindere mate- 
ook door de naam van hun woonplaats te noemen. Wat ook vaak gebeurt is dat de woonplaats wordt 

verbasterd: ‘Jawel, Tillie, iedereen99’ (Boef en De Gelogeerde Aap, 1.2), ‘Meet me up IJtje, it’s going 
down100’ (DJVT, 3.5), ‘Live vanuit de Keistad, dude je kan ’t horen101’ (Jiggy Djé, 5.4). ‘Represent van 
Damsko tot aan Zwolle102’(Typhoon, 7.1). Bovendien worden ook vaak locale straatnamen of 

ontmoetingsplaatsen genoemd waardoor de verwijzing alleen voor de in-group begrijpelijk is. 
 
Herhaling 

Herhaling in songteksten is niet ongebruikelijk, vaak gebeurt dit voornamelijk in het refrein. Opvallend 
aan dit corpus is dat originele creaties van rappers niet alleen in het refrein, maar ook in de coupletten 
eindeloos worden herhaald: ‘Maar je weet niet watskeburt, watskeburt, watskeburt, watskeburt, 

watskeburt’ (DJVT, 3.1). 
Herhaling wordt in dit corpus ook –net zoals in de poëzie- als stijlfiguur gebruikt in rapteksten. 

Bijvoorbeeld door middel van een anafoor: ‘Net toen je dacht dat je veilig was kwamen Turri en ik 
ineens (keihard, keihard), net toen je dacht dat je veilig was dropte ik ineens de Ark (keihard, keihard), 
net toen je dacht dat je veilig was kwam de Ark, de Triomf, met de bom (keihard)’ (Jiggy Djé, 5.5). Of 

andersom, een epifoor: ‘Ik leef m’n leven, maar wel op mijn manier, en doe de grond beven, maar wel 

op mijn manier, schrijf m’n teksten op, maar wel op mijn manier en stel me kwetsbaar op, doe ’t op 
mijn manier’ (Brainpower, 2.5). DJVT creëert zelfs een cumulatief effect door verschillende vormen van 
herhaling met verschillende rijmvormen (en leenwoorden) te combineren: ‘Meet me up IJtje, it’s going 

down, meet me in the vocal booth, it’s going down, meet me met m’n pik in de kut van je moeder, shit is 
going down, it’s going down’ (3.5). 
 

Beeldspraak 

Meer dan eens blijken hele coupletten, refreinen of zelfs raps een metafoor te zijn. Artiesten maken 
graag gebruik van een overkoepelend thema in hun tekst(-en), dit blijkt bijvoorbeeld uit de teksten van 

Jiggy Djé. De hele thematiek rond zijn album (en gelijknamige eigen platenlabel) Noah’s Ark en het 
vervolgalbum De Ark de Triomf is aanwezig in al zijn geanalyseerde teksten. Hierin maakt hij vele 
dubbelzinnige woordspelingen waarbij hij niet alleen verwijst naar het Bijbelse verhaal of het bekende 

monument, maar tegelijkertijd naar zichzelf en zijn bijnaam Keyser Punchline: 'Dus wil je de kleren van 
de Keyser, je kan ze krijgen' (5.3), 'Don’t get it twisted, ’t is de Keizer Bonaparte' (5.4), 'Op m’n boot, je 
rolt met Noah’s Ark' (5.4), ‘Hé, Noah’s Ark, Noah’s Ark, Noah’s Ark, drie keer is scheepsrecht’ (5.4), 

                                                 
98 Represent, betekent vertegenwoordigen en is ontleend aan het Engels. 
99 Tillie, Tilburg. 
100 IJtje, IJburg Amsterdam. 
101 Keistad, Amersfoort. 
102 Damsko, Amsterdam. 
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'Djézus, mijn God weet dat ik heet als de hel kom' (5.5), 'Net toen je dacht dat je veilig was kwam de 

Ark, de Triomf, met de bom' (5.5). 
Ook de gehele rap Sterrenstof (3.4) van DJVT is één metafoor, zie voor ontleding hiervan ook 

bijlage IIa. En de tekst van Bumaye (7.4) van Typhoon bestaat helemaal uit beeldspraak en refereert 

naar Cassius Clay (alias Muhammad Ali). Winne’s tekst van Wij Zijn 1 (8.4) gaat over de gelijkheid en 
het samenbrengen van culturen, etnische achtergronden en godsdiensten. In een couplet verwoord hij 

dit door middel van de volgende beeldspraak: ‘Het Christendom of de Islam, de Bijbel of de Koran, 
Islamiet, Alaviet, Katholiek of Mohammedaan, de pastoor of praten met de imam, ik wil eten tijdens 
kerst, maar vasten tijdens ramadan’ (8.4). 

 
 
6.3 Slotsom  

Concluderend blijken de bevindingdingen uit de kwantitatieve en kwalitatieve analyses 
complementair. In de zeven categorieën waar DJVT qua gebruiksfrequentie (kwantitatief) positief 
afwijkt van de andere artiesten, blijkt dat de groep zich ook onderscheidt met de gradatie van de 

ingrepen (kwalitatief). Uit deze kwalitatieve analyse blijkt namelijk dat DJVT qua subcategorieën vaak 
meer complexere varianten (in vorm en stijl) creëert. 

Zo blijkt uit het gebruik van leenwoorden in de teksten van DJVT, zowel bij Verengelsing als 

Ontlening, dat vaak losse woorden worden ontleend die vervolgens op treffende wijze worden 
geïmplementeerd in de Nederlandstalige context. Soms worden leenwoorden gebruikt omdat het goed 
klinkt of beter rijmt, maar vaak hebben ze ook een intensiverende of inhoudelijke functie. Daarnaast 

verrijken de rappers van DJVT hun vocabulaire met eigen creaties, dit heeft vaak een vervreemdend en 
humoristisch effect. Zowel door gebruik van Nieuwvorming als Woordvervorming (ver-)vormen de 

rappers van DJVT de spelling, uitspraak en/of betekenis van een woord zodanig dat de betekenis lastig 
te achterhalen is. Dit wordt versterkt door het gebruik van Ambiguïteit in de teksten. Waar andere 
artiesten vaak bestaande homoniemen of synoniemen gebruiken, kennen de rappers van DJVT vaak 

zelf een nieuwe of ruimere betekenis aan een bestaand woord toe. Bovendien gebruikt DJVT naast veel 
rijmvarianten en herhaling vaak Verklanking, waarvan voornamelijk onomatopeeën. Het effect dat de 
groep hiermee bewerkstelligt is dat een betekenis op humoristische wijze wordt benadrukt. Tot slot 

blinkt de groep ook uit in het aantal Verwijzingen in de rapteksten. Door middel van oorspronkelijke, 
verbasterde of verzonnen (bij-)namen wordt gerefereerd naar bekende personen, personages, 
begrippen, instanties en merken. Bij DJVT zijn deze verwijzingen niet erg expliciet en dienen ze door 

minimale lexicale verbanden in de tekst getraceerd en ontleed te worden door de luisteraar. 
Afgezien van de hoeveelheid en hoedanigheid van ingrepen in de teksten van DJVT is de 

intensiteit ervan typerend voor de groep. Door niet alleen vaak en complexe ingrepen te doen maar 

ook combinaties te maken tussen de categorieën ontstaat een labyrint aan interpretatie 
mogelijkheden. De overdosis aan cryptische zinspelingen geven de teksten een hoog poëtisch gehalte. 
Al met al is er veel specifieke voorkennis nodig om de teksten van DJVT te vatten. 
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Hoofdstuk 7  

Conclusie & Discussie  

 
7.1 Beantwoording onderzoeksvraag  

Uit voorgaande analyses blijkt dat alle tien van de vooraf voorgestelde taalkundige categorieën in meer 
of mindere mate gebruikt worden door alle acht geanalyseerde artiesten. Ook alle vierendertig 
variaties (subcategorieën) binnen de tien categorieën zijn regelmatig aangetroffen in de deelcorpora. 

Het analyseren van de rapteksten aan de hand van deze theorie bewijst dus een goed instrument te zijn 
om de verschillen en overeenkomsten qua creatief taalgebruik binnen de nederhop in kaart te 
brengen. 

Welke taalverschijnselen/retorische middelen gebruiken de rappers van De Jeugd Van Tegenwoordig 

in hun rapteksten? De tien categorieën die naar aanleiding van de voorstudie zijn opgesteld als 
‘mogelijk typerend’ voor de Nederlandse rapteksten bleken inderdaad ook van toepassing op de 

rapteksten van DJVT. In de teksten van de groep komen alle volgende taalkundige elementen in 
verschillende vormen voor: Verengelsing, Ontlening, Woordvervorming, Nieuwvorming, Verwijzing, 
Ambiguïteit, Verklanking, Vergelijking, Intertekstualiteit en Uitdrukkingen. 

En valt het succes van de (teksten van de) groep te verklaren doordat de rappers zich door middel 

van hun taalgebruik onderscheiden van andere rapteksten van Nederlandse hiphopartiesten? Uiteraard is 
het succes en de populariteit van de groep niet volledig te verklaren door slechts het bijzondere 

taalgebruik te ontleden. Maar dat was ook niet de insteek van dit onderzoek. Het onderscheidend 
linguïstisch vermogen zal in zekere mate wel bijdragen aan het succes van de groep. En dat is 
aangetoond in dit onderzoek want uit de kwantitatieve analyse blijkt dat DJVT in acht van de tien 

bovenstaande categorieën (uitgezonderd Vergelijking en Intertekstualiteit) een significante bijdrage 
levert aan de onderlinge verschillen. De categorie Uitdrukking is de enige categorie waarbinnen de 

groep negatief afwijkt van de andere artiesten. De meest opvallende constatering is dat in de overige 
zeven categorieën de groep positief afwijkt van de andere artiesten. Dat geldt voor de categorieën 
Verengelsing en Verklanking en wat betreft de resterende vijf categorieën (is 50% van het totaal aantal 

categorieën) Verwijzing, Ambiguïteit, Nieuwvorming, Ontlening, en Woordvervorming wijkt DJVT zelfs 
het meest extreem positief af van alle andere artiesten. Relatief gezien gebruiken de rappers van DJVT 
dus heel vaak (in aflopende volgorde) Verwijzingen, Ambiguïteit, Nieuwvorming, Ontlening, 

Woordvervorming, Verengelsing en Verklanking in hun teksten. 
 
 

Verantwoording 

Het is wel belangrijk om te realiseren dat alle tien taalkundige categorieën die DJVT gebruikt 
tegelijkertijd typerend zijn voor de rest van de nederhop, aangezien deze -in mindere mate- nagenoeg 

bij alle geanalyseerde artiesten zijn aangetroffen. Een andere kanttekening bij bovenstaande conclusie 
is dat kracht van herhaling niet onderschat moet worden. De eigenzinnige creaties van DJVT worden 
eindeloos herhaald in de teksten. Volgens het coderingsbeleid van dit onderzoek zijn deze creaties dan 

ook telkens dubbel gecodeerd. Dit doet uiteraard niets af aan de unieke creaties van DJVT maar 
beïnvloedt uiteraard wel de verhoudingen ten opzichte van andere artiesten, die allicht iets subtieler 

omgaan met hun wordplay. 
Maar niet alleen qua frequenties is DJVT koploper. Bewonderenswaardig is vooral het unieke 

idioom van de artiesten en het aantal eigen creaties. Ook de opeenstapeling van combinaties van 

verschillende stijlfiguren in één zin, couplet of refrein draagt bij aan de originaliteit en complexiteit van 
de teksten. De teksten van DJVT zijn relatief kort maar de concentratie van taalkundige ingrepen is 
zeer hoog. Door een overdosis aan taalspel, onregelmatigheid van stijl, afwijkende combinaties tussen 

bovenstaande categorieën én herhalingen van eigenzinnige taalcreaties blijken de rapteksten van DJVT 
een klasse apart. De luisteraar wordt gestimuleerd om de teksten nader te analyseren en te 
doorgronden. Enerzijds blijven de teksten voor een grote groep luisteraars vervreemdend, anderzijds 

zijn de teksten geraffineerd volgens de groep luisteraars die in staat zijn deze cryptische teksten te 
verwerken en begrijpen. Deze conclusie impliceert dat de teksten van DJVT voor een subgroep zijn 
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bedoeld. Dat lijkt niet vreemd, gezien het feit dat exclusiviteit en verhevenheid (ten opzichte van 

andere nederhop artiesten) is iets wat de rappers van DJVT niet alleen in hun teksten, maar ook met 
hun ongrijpbare imago propageren. 
 

Theoretische beschouwing 

Het cryptische taalgebruik dat gehanteerd wordt in rapteksten is vergelijkbaar met andere literaire 

genres. Net zoals dat voor Amerikaanse rapteksten het geval is (Bradley, 2009), blijkt ook de 
Nederlandse variant van het genre veel overeenkomsten met de poëzie te hebben. De genres zijn 
vergelijkbaar qua diversiteit aan rijmvormen en gebruik van stijlfiguren die de inhoud van de tekst 

beïnvloeden zoals ambiguïteit, beeldspraak, herhalingen, fonetische aspecten, verwijzingen en 
intertekstuele verbanden. Een groot verschil tussen de genres is het informele karakter van rap ten 
opzichte van poëzie. Nederlandse poëten gebruiken het Standaardnederlands in combinatie met 

degelijke stijlfiguren die zich al jaren doen gelden in de poëzie en wijken niet gauw van deze 
conventies af. Ook in rapteksten worden deze literaire en retorische procedures verwerkt. Maar 
rappers hanteren hierbij minder strikte conventies en een bovengemiddeld ruim idioom (een 

combinatie van verschillende talen en registers). De stilistiek en retoriek van de genres komen dus 
overeen maar de invulling en uitvoering verschillen. De conventies van rapteksten lijken grenzeloos, je 
zou kunnen stellen dat rap de dynamische, moderne variant is van poëzie. 

De conclusies uit dit onderzoek tonen en prijzen de dynamiek van de (Nederlandse) taal en 
variaties daarbinnen. Dit sluit aan bij de heersende opvattingen uit de (socio-)linguïstiek dat variaties 
van de standaardtaal of conventies niet als fout of afwijkend van de norm bestempeld moeten worden 

beschouwd (o.a. Aitchison, 1991; Bennis, 2003; Fischer, 2007; Jansen, 1978; Labov, 1994). Het continu 
veranderende taalgebruik van (sub-)groepen taalgebruikers is juist een gevolg van de natuurlijke 

weerslag die maatschappelijke veranderingen hebben op de taal. De heersende ‘regels’ van een taal 
worden juist gevormd door de gebruiksconventies. 

Taalverandering is niet alleen onvermijdelijk maar ook bewonderenswaardig wanneer je de 

creatieve implicaties ervan bestudeert. Taalkundigen stellen dat jongerentalen waarbij verschillende 
talen gemengd worden zoals de straattaal, vaak door taalpuristen onterecht geassocieerd worden met 
een gebrekkige taalbeheersing van de gebruikers en verloedering van het Nederlands (o.a. Appel, 

1999;, Bennis, Cornips & Oostendorp, 2004; Hoppenbrouwers, 1991; Nortier, 2003.) Ook dit 
onderzoek bewijst het tegendeel: pas wanneer een taalgebruiker over een uitstekende taalbeheersing 
beschikt, kan hij de taal met andere talen mixen en met de inhoudelijke betekenis spelen. 

Dat het spelen met taal veel gebeurt in nederhop teksten signaleerde Waszink (2012) al eerder. 
Dit onderzoek ondersteunt haar bevindingen met kwantitatieve resultaten. De aanvulling en dus 
toegevoegde waarde van dit onderzoek is dat de taalkundige ingrepen naar soort en gradatie zijn 

ingedeeld en gemeten. Blaauw (2011) en Dumont (2012) beschreven al eerder in kwalitatief 
onderzoek de creativiteit en kwaliteit van de teksten van DJVT. Dit onderzoek heeft deze aannames 
zowel kwantitatief als kwalitatief getoetst door de groep te vergelijken met andere artiesten uit de 

nederhop. Dit onderzoek wijst inderdaad uit dat zowel qua frequenties als gradaties DJVT zich 
linguïstisch onderscheidt van andere artiesten binnen de nederhop. 

Tot slot is dit onderzoek een fundamentele stap richting een combinatie van linguïstische 

inzichten op het gebied van (het gebruik van) straat- en jongerentaal versus literaire procedés (in rap). 
Voor zover bekend is er nog geen Nederlandstalig onderzoek dat deze invalshoeken combineert. De 

inzichten uit dit onderzoek zijn zowel geschikt voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek als 
directe praktijktoepassing. De vaststelling, die voortvloeit uit dit onderzoek, dat het gebruik van straat- 
en jongerentaal (al dan niet in raps) op correcte manier wordt geïmplementeerd met het 

Standaardnederlands en reguliere stilistiek is verhelderend voor praktijktoepassingen in het 
onderwijs. Daarnaast draagt dit onderzoek bij aan de wetenschap en mogelijkheden voor 
vervolgonderzoek met een toepasbare theorie over taalkundige theorieën in rapteksten. Deze 

inzichten kunnen wetenschappelijk zowel verdiept worden door de categorieën te verfijnen, als 
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uitgebreid worden door extra elementen aan het analysemodel toe te voegen. Daarom stel ik ook mijn 

onderzoekscorpus en analysemodellen beschikbaar103 voor belangstellenden. 
 
 

7.2 Discussie  

De opgestelde categorieën en gradaties van taalkundige ingrepen die typerend zijn voor de nederhop 

zijn een eerste poging om het genre te karakteriseren. Ook het kwantitatief onderling vergelijken van 
verschillende Nederlandse artiesten en groepen binnen dit genre is voor zover bekend pionierswerk. 
Bijkomstigheid hiervan is dat er de categorieën elkaar niet uitsluiten en dat sommige teksten 

tegelijkertijd in verschillende categorieën ingedeeld kunnen worden. In eventueel vervolgonderzoek is 
het aannemelijk dat deze categorieën verfijnd kunnen worden en ook volgende (verbeter-)punten 
dienen dan in acht te worden genomen. 

Allereerst ben ik me er van bewust dat teksten in de hiphop tijdelijk zijn: ze worden niet officieel 
vastgelegd door de artiesten en ‘Zijn op geen enkele manier ‘heilig’ zoals in de ‘normale’ literaire scene’ 
(’t Hart, 2010:120). Het ad hoc karakter van de rapteksten is wat het genre zo siert: het is dynamisch 

en actueel. Teksten worden na verloop van tijd inhoudelijk en taalkundig aangepast of genegeerd. De 
geselecteerde onderzoeksdata voor het corpus in dit onderzoek zullen dus slechts van tijdelijke aard 
typerend zijn voor het genre. Maar de gehanteerde theorie en onderzoeksmethode zijn wel voor 

langere termijn relevant voor wetenschappelijk onderzoek. 
Een tweede aandachtspunt is de onderzoeksmethode, nadelig hieraan is dat deze deels subjectief 

blijkt. De analyse staat of valt namelijk bij de verwerkingscapaciteit en voorkennis van de onderzoeker. 

Voor een zo volledig mogelijke interpretatie van de teksten is niet alleen een uitstekende beheersing 
van de Nederlandse taal vereist maar dient de onderzoeker ook voldoende voorkennis te hebben van 

de (geschiedenis van de) internationale hiphopcultuur. Maar zelfs wanneer aan die voorwaarden 
wordt voldaan blijven de teksten voor verschillende interpretaties vatbaar. Ondanks dat ik al jaren 
graag naar hiphopteksten luister en een uitgebreide voorstudie van de data heb gedaan ben ik mij er 

van bewust dat ook mijn analyse en interpretatie niet volledig perfect zal zijn. 
Overige tekortkomingen van het onderzoek zijn uit praktische overwegingen voortgekomen. Zo is 

bewust besloten om metaforiek, thematiek, beeldspraak en rijm buiten beschouwing te laten, terwijl 

deze aspecten ook typerend zijn voor de nederhop en de teksten van DJVT. Daarnaast is dit onderzoek 
vanwege mijn studierichting toegespitst op een taalkundige analyse van de teksten. Het unieke idioom 
en taalgebruik van de groep zijn inderdaad een mogelijke factor die bijdraagt aan het succes. Maar naar 

verwachting spelen nog veel meer factoren een essentiële rol in het behaalde succes van DJVT, zoals de 
muziek, positionering, doelgroep, imago en commercie. Vandaar dat vervolgonderzoek vanuit 
verschillende wetenschappelijke disciplines voor aanvullende verklaringen zou kunnen zorgen. 

 
 
7.3 Toekomstige implicatiemogelijkheden  

Tot slot bieden de werkwijze en verkregen inzichten van dit onderzoek verschillende 
toepassingsmogelijkheden voor de toekomst, afsluitend enkele suggesties. 
 

Wetenschappelijk vervolgonderzoek 

Dit onderzoek bewerkstelligt verschillende aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, zowel binnen 

als buiten de linguïstiek. 
Allereerst biedt bovengenoemd voorstel over multidisciplinair onderzoek veel mogelijkheden. 

Zoals eerder gezegd is dit taalkundige onderzoek slechts een element van de stijl van artiesten. Een 

multidisciplinair onderzoek zou een verklaring kunnen geven voor het al dan niet aanwezige succes en 
onderscheidend vermogen van een artiest. Een combinatie van taalkunde, musicologie, psychologie, 
sociologie en marketing biedt niet alleen nieuw wetenschappelijke inzichten maar is bovendien van 

(strategische) waarde voor artiesten en commerciële partijen. 

                                                 
103 Contact/meer informatie met betrekking tot dit onderzoek via annesollie@gmail.com. 
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Ten tweede is het interessant om de bevindingen en voorspellingen uit dit onderzoek in experimentele 

opzet te toetsen. Uit de conclusies van dit onderzoek wordt aannemelijk gemaakt dat de afwijkende 
schrijfstijl en woordkeus van De Jeugd Van Tegenwoordig effect heeft op de populariteit van de groep. 
Uit de observatie dat deze rappers heel veel taalkundige trucs in hun teksten toepassen en deze 

tegelijkertijd met elkaar combineren, leidt de aanname dit een cumulatief effect heeft op de luisteraar; 
als hij deze cryptische teksten juist verwerkt en interpreteert, waardeert hij deze hoger. Het zou 

interessant zijn om deze voorspelling in een sociolinguïstisch experiment te toetsen, waarbij 
verschillende groepen luisteraars (in-group versus out-group) met rapteksten geconfronteerd worden 
en deze moeten waarderen. De waardering (vervreemden versus enthousiasmerend effect) zou dan 

volgens de voorspelling afhangen van de al dan niet aanwezige cryptische elementen in een tekst. 
Tot slot is het logischerwijs mogelijk om vanuit linguïstisch oogpunt aan te haken op de verkregen 

inzichten. Die karakterisering van rapteksten zou kunnen worden uitgebreid (door meer talige 

elementen aan het analysemodel toe te voegen) of kunnen worden verfijnd (door de categorieën 
strikter van elkaar te scheiden). 

 

Praktische implicaties 

Met dit onderzoek hoop ik een bijdrage te leveren aan de discussie over jongerentaal. In de rapteksten 
zijn veel talige kenmerken van de jongerentaal aangetroffen zoals het mengen van verschillende talen, 

woordvervorming en betekenisverruiming van bestaande woorden. Tegelijkertijd blijkt dat deze 
creaties correct worden geïmplementeerd binnen de context. De woorden worden namelijk conform 
Nederlandse spelling of grammatica vervoegd, wat getuigt van een uitstekende taalbeheersing en 

bewustzijn van de bestaande conventies. 
Bovendien wordt in rapteksten moderne jongerentaal gecombineerd met klassieke taaltheorieën 

en literaire procedés. De jongerentaal wordt gebruikt om stijlfiguren en retoriek zoals beeldspraak, 
ambiguïteit, woordvorming, verwijzingen, vergelijkingen, intertekstualiteit, uitdrukkingen, herhaling, 
rijm en verklanking mee vorm te geven. De rapteksten zijn toegankelijk voor jongeren omdat de 

complexe literaire applicaties in hun eigentaal (jongerentaal) worden gepresenteerd. Dit is een zeer 
bruikbare en exclusieve eigenschap van het genre rapteksten. 
Door rap en hiphop vanuit deze inzichten te bekijken biedt het genre vele mogelijkheden voor toepassing 

in het onderwijs. Op eigen initiatief heb ik een lespakket Nederlands opgesteld. Literaire theorieën met 
betrekking tot stilistiek en retoriek kunnen in didactische werkvorm uitstekend geïllustreerd worden met 
praktijkvoorbeelden uit de nederhop. Door eerst inzichtelijk te maken wat er inhoudelijk en taalkundig 

gezien gebeurt in rapteksten is het vervolgens mogelijk om deze taaltrucs zelf te leren beheersen. De 
lesstof is in een pilotversie getest op leerlingen in de leeftijd van 16-22 jaar op het ROC Stercollege in 
Eindhoven. Zowel met de studenten en docenten is het college geëvalueerd waaruit blijkt dat de lesstof 

inderdaad interessanter en toegankelijker wordt wanneer deze wordt toegepast in de context van hiphop. 
Na mijn afstuderen zal ik dit lespakket gaan doorontwikkelen en verschillende middelbare scholen 
benaderen voor deelname aan dit programma. Daarmee hoop ik zowel de creativiteit als de kundigheid 

van de nederhop in een leerzame context te kunnen overbrengen.  
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Dankwoord  

Shout-out’s!  

 
 

 
Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn docent Wilbert Spooren die mij 
uitstekend heeft begeleid bij mijn onderzoek en rapportage. Ook wil ik 

Margreet Onrust bedanken voor het lezen en beoordelen van deze 
scriptie. Daarnaast mijn familie en lieve vrienden om mij heen, die met 
veel geduld mijn overpeinzingen hebben aangehoord en mij continu 

hebben voorzien van relevante informatie en krantenknipsels. 
 
Tot slot ben ik dank verschuldigd aan onderstaande personen en 

organisaties, die elk met hun expertise in meer of mindere mate hebben 
bijgedragen aan deze scriptie: 
 

Agents After All, persfoto Brainpower 
Dion Plein, management Winne; autorisatie rapteksten namens Winston Bergwijn 
Francien van der Weerd; tekstredactie 

Glenn de Randamie/Typhoon; uitschrijven eigen rapteksten 
Instituut voor Nederlandse Lexicologie; etymologie 
Jarn van Strijen, BA Music Management; redigeren en vooranalyse transcripten 

Jeroen Sollie; schrijven transcripten 
Jos Kalter; beeldbewerking 

Junte Uiterwijk/Opgezwolle; autorisatie rapteksten namens formatie Opgezwolle 
Lindy Maris; redigeren transcripten 
MusicFromNL, persfoto Extince 

Nijgh & Van Ditmar; beschikbaarstelling rapteksten De Jeugd Van Tegenwoordig 
Nina Lie-atjam/MC Nina; autorisatie eigen raptekst 
Noah's Ark; persfoto Jiggy Djé (door Daniel J. Ashes) 

Omar Dahmani/Ome Omar; autorisatie eigen raptekst 
Peter Kops/Extince; autorisatie eigen rapteksten 
Speakers; fotografie Opgezwolle 

The Young Music Agency, management Typhoon; overdracht rapteksten van Typhoon 

Thomas Waterreus/Boef en De Gelogeerde Aap; uitschrijven rapteksten namens duo Boef en De Gelogeerde Aap 
TM Publishers; beschikbaarstelling rapteksten Brainpower 

Topbillin'; persfoto's Boef en De Gelogeerde Aap, De Jeugd Van Tegenwoordig, Winne & Typhoon 
Vincent Patty/Jiggy Djé; autorisatie eigen rapteksten 
 

En credits voor alle artiesten binnen de nederhop, 
wiens teksten dagelijks voor inspiratie hebben gezorgd! 
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Inhoudsopgave externe bijlagen  
Externe bijlagen zijn verkrijgbaar op data CD-ROM, uitsluitend na aanvraag via info@annesollie.nl. 
Reproductie van de inhoud van deze bijlagen enkel toegestaan mits voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de auteur 

Omwille van het auteursrecht dat er op rust worden de bestudeerde audio bestanden niet opgenomen in deze 

bijlagen. In bijlage IV is wel inzichtelijk gemaakt welke muziek voor dit onderzoek is gebruikt en in welke 

vorm deze door de auteur is gepubliceerd. 

 

 

Bijlage I Voorstudie; jongeren- en straattaal in rapteksten 

  Ia, Ib & Ic, allen exclusief audio bestanden 
 
Bijlage II Voorstudie; linguïstische elementen in rapteksten 

  IIab, exclusief audio bestanden & IIc 
 

Bijlage III Codeboek & Legenda 

  Gedetailleerde versie van het codeboek en verantwoording van coderingswijze 
 
Bijlage IV Corpussamenstelling 

  Presentatie van de acht artiesten en geselecteerde rapteksten 
 
Bijlage V Onderzoekscorpus 

  Geautoriseerde transcripten van geselecteerde rapteksten 
 

Bijlage VI Data & Analysebestanden 

  VIa Gecodeerde deelcorpora, inclusief een samenvattend bestand coderingen 
  VIb Statistische berekeningen in Excel & SPSS output 

 
 

 


