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“Pomp die shit als een lekke 
band”, spoort rapper Win-
ne ons aan. En Extince 

rapt: “Ik heb het net zo druk als Hong-
kong”, en “Ik ben als je eigen pincode, 
me vergeten doe je echt niet.” Neder-
hop, Nederlandstalige hiphop, is popu-
lair. In de jaren tachtig had Blonnie B. 
al Nederlandse raps, met teksten “in- 
gewikkeld als een mummie”. In de jaren 
negentig rapten de Osdorp Posse en  
Extince (“hitgevoelig als Abba, flexibel 
als Barbapapa”) in hun moerstaal, en 
tegenwoordig zijn er heel veel neder-
hopacts. Dret & Krulle, Kleine Viezerik 
en Xterne Ruis: allemaal succesvolle 
jongens met indrukwekkende teksten 
op frisse beats. Gers Pardoel kwam zelfs 
op nummer één in de top-40 met de 

meezinger ‘Ik neem je mee’ – die ik 
laatst zowaar uit een draaiorgel hoorde 
komen. 

	 G e zelli G e	 j o n G en s	
Rappers worden gezien als gezellige 
jongens, vooral als ze, zoals Ali B,  
lachend bellen in T-Mobile-reclames  
en intussen hun baby verschonen. Of  
als ze met Kyteman meedoen, inclusief 
blazers en strijkers. Of in het tv-pro-
gramma Ali B op volle toeren optreden 
met Corry Konings of Willeke Alberti. 
En dat er dan na afloop leverworst 
rondgedeeld wordt. Kapabel rapt over 
dieren en heeft een nummer met Her-
man van Veen. Over Kapabels fabels 
stond een paginagroot artikel in de 
Volkskrant, waarin teksten werden 

uitgelicht als “Sjakie Schildpad was de 
shit, chillen met de zon op zijn gezicht.”       
 Zolang rappers hun eigen stijl mixen 
met een andere, of iets anders doen dan 
anders, worden ze leuk gevonden. Maar 
als ze gewoon alleen rappen, zonder 
live-instrumenten en (levenslied)zan-
gers, is er vooral gemopper over vuil-
bekkerij, de verheerlijking van geweld 
en het onvriendelijk behandelen van 
vrouwen. Hiphopteksten krijgen weinig 
aandacht, alleen het bekende ‘Watske-
burt?!’ van De Jeugd van Tegenwoordig 
wordt eindeloos bestudeerd. Los daar-
van gaat het soms over straattaal, voor-
al over woorden als doekoe (‘geld’) en 
patta’s (‘sportschoenen’), maar dat is 
het dan. Dat is jammer, want in neder-
hop wordt mooi Nederlands gebruikt.

Nederlandstalige rappers zijn populair. 

Ze verschijnen in goedbekeken tv 

programma’s met artiesten als Corry 

Konings, zijn te zien in reclames, en 

worden zelfs omarmd door een eer

biedwaardig woordenboek – zoals  

verderop in dit nummer blijkt. Wat 

hebben nederrappers te melden? En 

vooral: hoe doen ze dat? “Mijn rijms 

zijn geblokt als een schuur in het slot.”

“Wie pakt meer grietjes dan Hans?”
De taal van de nederhop 

Vivien Waszink

Rapper Extince.
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 Natuurlijk, hiphop is vooral ook 
stoere praatjes ophangen, uitweiden 
over vrouwen met grote billen en wan-
kelend van het goud in grote auto’s 
stappen. Maar voor die ‘braggin’ en 
boastin’’ gebruiken de rappers fraaie 
metaforen. 

	 oo rloG
Hiphop wordt vaak voorgesteld als een 
oorlog met andere rappers, of een wed-
strijd, met een winnaar en veel verlie-
zers. In de ‘rapgame’ heeft Winne “de 
touwtjes in handen als Gepetto” (de  
vader van Pinokkio), maar het gaat  
ook om ‘rapatletiek’, waarin hij “de lat 
hoger” legt en kennis doorgeeft “als de 
stok van een estafette”. In ‘Pomp die 
shit’ doet hij er nog een schepje boven-
op: “Winne aan slag staat gelijk aan  
4 wijd, ik kon gelijk lopen. Geen dob-
belsteen, ik gooi hoge ogen.” Murth 
van rapcrew Flinke Namen rapte met 
Extince in ‘Zoete inval’ en noemt zich-
zelf daarin een “onverslaanbaar eiwit, 
niet te kloppen”. In datzelfde nummer 
speelt Brainpower “een lyrisch mono-
poly”, waarin hij “Risk” neemt. De  
muziek is “als Bassie en Adriaan, want  
de beat zit vol met kattenkwaad en de 
tekst is de acrobaat”. 
 De losers in de rapgame worden 
vaak als kleine jongetjes neergezet, bij-
voorbeeld in ‘De goeie in het vloeien’ 
van de Osdorp Posse: “Ze hebben  
wel de riemen maar ze weten niet te 
roeien, groentje, want jij zette nog je 
schoentje toen ik al gangster-rapte over 
Al Kapoentje.” Sinterklaas Kapoentje 
versus Al Capone: het verschil is duide-
lijk. Kiddo Cee geeft zijn “achterban de 
fles”. Duvel Duvel rekent af met ‘wack 
mc’s’, zoals slapjanussen in de rap wor-
den genoemd, in ‘Niemand doet Duvel 
iets’: “Ik pis in de pot, jij in de po.”  
Rex-N-Undercover hebben het in ‘Ge-
woon chill’ over “Calimeromc’s” – en  
ja, die komen maar half uit het ei.
 Brainpower is nog iets cryptischer  
in ‘Zoete inval’: “Rappers (zijn) net  
als zeven dagen, want ze klinken zo 
week.” Ook Opgezwolle weet wel raad 
met “neppe rappers”, in ‘Dat ding dat  
ik doe’: 

Ik heb zonet de magnetron aangezet. 
De tafel gedekt en het bestek klaar-

gelegd. 
Want A je bent wack en B a-relaxed. 
Daarom eet ik jullie neppe rappers 

voor het nagerecht. 
Met een maagtablet voor het zuur in 

me strot. 
Mijn rijms zijn geblokt als een 

schuur in het slot.

De jongens uit Osdorp noemen concur-
renten “nep als koudvuur” en “soft als 
Page”. Stellige taal, maar geen heel 
grimmige verwensingen.

	 Amy	Wi neh o use
Hierboven was het al te zien: in veel 
vergelijkingen wordt gespeeld met ver-
schillende betekenissen van woorden, 
en met schriftbeeld en klank. Fris is een 
leenvertaling van het informeel Engelse 
fresh (‘geweldig, cool’). In nederhop-
beeldspraak komen de verschillende be-
tekenissen van dit woord terug: bijvoor-
beeld in “fris als februari”, “fris als een 
wasserette” en “fris als ananassap”.
 Ziek heeft in hiphoptaal ook een posi-
tieve betekenis. Dat is bij meer bijvoeg-

lijke naamwoorden die (ook) iets nega-
tiefs aanduiden zo: dik, gruwelijk en 
lauw betekenen in de hiphopscene en 
in jongerentaal juist ‘geweldig’. Willie 
Wartaals ‘rijms’ zijn “zo ziek”, die “zit-
ten in de WAO” – waarin dus ook de  
basisbetekenis van ziek meeklinkt. 
 In ‘Back-up staat klaar’ van Zwart 
Licht zegt Leeroy: “Wie komt met lines 
die zelfs Amy niet kan handelen, dus 
homie whine niet.” Lines zijn lyrics, tek-
sten, en die van hem zijn zó goed dat 
zelfs Amy (Winehouse) er geen raad 
mee weet – een knipoog naar het cocaï-
negebruik (‘lijntjes’) van de vorig jaar 
overleden zangeres. En to whine bete-
kent ‘zeuren’ of ‘dreinen’, maar het doet 
in klank en vorm ook denken aan de 
achternaam Winehouse.
 Ook Winne doet zoiets in ‘Net als ik’: 

Laat me naam nu op katoen drukken. 
Freshcotton shirt, shit vroeger noem-

den ze me katoenplukker. 
Nu kan ik ze een schoen geven
Straks me eigen kledinglijn, ja ik 

moet ze wel van katoen geven.

Hiermee lijken zo’n beetje alle mogelijk-
heden van het woord katoen wel benut. 

	 PA skAmer
Ook opscheppen over vrouwen en sek-
suele prestaties is erg hiphop. Extince 
heeft vaak sjans en “pakt meer grietjes 
dan Hans”, want hij “maakt de chicks 
kokend als Cas Spijkers”. Over een van 
die meisjes zegt hij: “Ze neemt me vaker 
in de mond dan een lidwoord.” In 
‘Grootheidswaan’ loopt hij een condo-

merie binnen en vraagt: “Waar is de 
paskamer?” De Jeugd van Tegenwoor-
dig heeft in ‘Hot hot hot’ “meer hoes 
dan Isa”. Het Engelse ho betekent eigen-
lijk ‘hoer’, maar wordt in de hiphop  
gekscherend gebruikt voor ‘meisje’.  
Het Nederlands uitgesproken hoes doet 
dan weer denken aan actrice Isa Hoes. 
Best macho-achtig allemaal, maar niet 
schandelijk vrouwonvriendelijk.
 Nederhoppers lenen veel uit het En-
gels. Die leenwoorden worden in Neder-
landse zinnen gebruikt, bijvoorbeeld 
game (‘rapscene’), vooral in in de game 
zijn. Swag of swagger staat voor ‘zelfver-
zekerde uitstraling’. Als je ‘swag hebt’, 
heb je een stoere versie van de x-factor. 
Hef, die deze artiestennaam koos omdat 

hij erg gecharmeerd is van Playboy-baas 
Hugh Hefner, wisselt moeiteloos tussen 
Engels en Nederlands, bijvoorbeeld in 
‘Gone with the major’: “Cruise met me, 
leer mijn hood kennen, en check hoe  
al die mannen voor hun loot rennen” 
(hood is ‘buurt’, loot ‘buit’, ‘geld’). 
 Engelse werkwoorden zijn ook popu-
lair, zoals diggen (‘begrijpen’, ‘waarde-
ren, goed vinden’), fronten (‘ruziema-
ken’) en representen (‘representeren, ver-
tegenwoordigen’). Dissen (‘beledigen’) 
komt van het Engelse diss, een verkor-
ting van disrespect. Spitten betekent in 
de hiphopscene ‘teksten uitspugen, rap-
pen’; in het Surinaams is een ‘rhyme’ 
een ‘spitie’. Veel geleende werkwoorden 
worden moeiteloos op z’n Nederlands 
vervoegd: “ik spit”, “al spittende”, “wij 
hebben gespit”. In ‘Spuugdingen op die 
mic’ van Opgezwolle wisselen spitten en 
spugen elkaar af en worden deze woor-
den ook in samenstellingen gebruikt: 
“En, in mijn spitfirma vind je geen 
spuugmuggen. Ik spuug voor m’n rug-
gen (…). Ik heb m’n spitbewijs plus m’n 
spitcertificaat.” Winne beklaagt zich in 
‘Pomp die shit’ over andere rappers om-
dat zij “spugen beneden maat”. 

	 Wi e 	d e	neuk	
Letterlijk vertalen is een specialiteit van 
de Osdorp Posse. Dankzij Def P. en kor-
nuiten staat het scheldwoord moeder-
neuker in het woordenboek. De Posse 
gebruikt sowieso vaak neuk voor fuck, 
bijvoorbeeld in de woordgroepen wie de 
neuk en weet jij de neuk veel. In “Duik 
weg, als de schijt de ventilator raakt”  
zit de uitdrukking when the shit hits the 

“Wie pakt meer grietjes dan Hans?”
De taal van de nederhop 



“Jij zette nog je schoentje toen ik al  
gangster-rapte over Al Kapoentje.”
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fan, die in de jaren dertig van de vorige 
eeuw in Canada of de Verenigde Staten 
ontstond. Je gebruikt die als iets wat  
eigenlijk geheim is, uitlekt, en dit ver-
velende gevolgen heeft. 
 Def P. is niet de enige rapper die be-
dreven is in vertalen. Uit van hier (van 
out of / outta here) ben je als je weg-
gaat, en in het huis (in the/da house) als 
je er juist wél bent. Met geef het op voor 
... (give it up for …) vraag je applaus 
voor iemand. Woord! komt van word! of 
word up!, dat ‘zo is het’ of ‘afgesproken’ 
betekent. Beneden met iets zijn (be down 
with) wil zeggen dat je ergens een aan-
hanger van bent, of er respect voor 
hebt. Ook down met komt voor: een 
Engels woord gecombineerd met een 
Nederlands voorzetsel. Big up en shout-
out zijn uitingen van respect; ze worden 
veel gebruikt met het voorzetsel naar. 
 Voor rappers is het straatleven be-
langrijk, en geld ook. Mr. Probz (“recht-
streeks van het beton”) rapt in ‘Bolle-
tjesblues’: “Het zijn sombere dagen, 
plus hongerige magen, dus donkere  
zaken, ga het de straat vragen.” Salah 
Edin noemt “de waarden en normen 
van de stoeptegels, straatregels, nee we 
streven naar pegels”, waarin pegels 
‘geld’ betekent. Hef heeft het over ‘brie-
ven’ of ‘papier’. 
 Geld maken betekent, net als het En-
gelse to make money, ‘geld verdienen’, 
en dat geldt ook voor money maken, 
doekoe maken en do maken. Doekoe is 

Surinaams en do komt van het Engelse 
dough, dat informeel wordt gebruikt 
voor ‘geld’. Rapper Appa weet het: “De 
straten praten poen.” Poen praten is een 
informele vertaling van talk(ing) money, 
‘het over (goed) geld hebben’. 

	 h o u	he t	s trA At	
De straat wordt als een eigendom verde-
digd. Winne zegt: “Ik verbind je met de 
straat, ik ben wat Nike is” en “De straat 
is van mij, je moet tol betalen.” Kiddo 
Cee heeft een wijze raad in ‘Bijlmerstyle 
anthem’: “En nu b-b-bibber je als kou 
vatten, de straten moet je niet tarten.” 
Een vertaling is weer de straat slaan (van 
to hit the streets), voor ‘naar buiten gaan’.
 Het woord straat wordt ook bijvoeg-
lijk gebruikt, in bijvoorbeeld straat blij-
ven/zijn. Straat zijn is stoer zijn, res-
pecteren waar je vandaan komt en de 

‘regels’ van het straatleven kennen. Ei-
genlijk is het ook een vorm van keepin’ 
it real, een belangrijke hiphoples, die 
Extince vertaalt als “hou het echt”. 
‘Street credibility’ (‘straatgeloofwaardig-
heid’) is belangrijk. 
 De stad of wijk waar rappers wonen, 
wordt volop geroemd. In Amerika is er 

een battle tussen de oostkust en de 
westkust, vooral tussen New York en 
Los Angeles, en buurten daarbinnen. 
Ook in Nederland gebeurt het vooral in 
de grote steden, Amsterdam (‘Damsko’), 
Rotterdam (‘Roffa’) en Den Haag 
(‘Agga’), maar ook de hiphopscene in 
Zwolle en Nijmegen laat zich horen. 
The Opposites rappen trots over Heiloo, 
Hef draagt “Hoogvliet als een T-shirt”, 
en Kempi roemt de Eindhovense wijk 
Woensel-West. Deze plaatsen worden 
“gerepresent”. De jeugdige rappers van 
de Sloddervosgang riepen tijdens een 
concert in het Amsterdamse Paradiso 
voortdurend “1103”, de postcode van de 
Bijlmer. Zelfs netnummers komen voor-
bij; Zo Moeilijk uit Nijmegen verzekerde 
het publiek in Paradiso dat “024 in the 
building!” was. Ook nederhoppers bel-
len, hoe straat ze ook zijn, dus met de 
vaste lijn.

	 ko n i n G	 Wi nnedAG
Rappers vormen graag nieuwe woorden 
of gebruiken bestaande woorden in een 
nieuwe betekenis. Soms worden al be-
kende woorden samengevoegd en daar-
na ingekort, bijvoorbeeld in het leen-
woord femcee (‘vrouwelijke rapper’), 
van het Engelse female mc. Extince 
noemt de kerstvakantie “het kalkoen-
hoogseizoen”: ook een nieuwe samen-
stelling. Kay LC spreekt in ‘Je weet hoe 
laat het is’ (een vertaling van het veel-
gebruikte ‘You know what time it is’), 
van “microfoonmobiliteit”. De Osdorp 
Posse vormde creatyfuslijers uit de woor-
den creatief en tyfuslij(d)er, en noemt 
beats “heupwiegelijk”. Een typerend 
voorbeeld is ook Winnes variatie op  
Koninginnedag: Koning Winnedag. En 
Bas Bron van De Jeugd van Tegenwoor-
dig had als bijnamen De Neger des 
Heils en Majoor Vlosshart – een verwij-
zing naar Majoor Bosshardt, van het  
Leger des Heils. 
 Voor deze namen geldt wat in feite 
voor alle hiphoptaal geldt: er zullen 
mensen zijn die er aanstoot aan nemen 

omdat ze beledigend en grof zijn. Maar 
nederrap is ook anders te zien: als een 
spel, een stoer taalspel, waarin woorden 
worden geleend, vertaald, vervormd en 
verzonnen, en behendig worden onder-
gebracht in originele metaforen. En dan 
komt daar óók nog eens een spranke-
lende beat onder.  
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Zo Moeilijk uit Nijmegen verzekerde het  
publiek dat “024 in the building!” was.
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“Lekker urban!”, zegt Pepijn 
Lanen, een lange blonde 
man met een gouden tand. 

Hij staat op een voormalig haventerrein 
in Amsterdam-Noord naast wat ontziel-
de hijskranen vol graffiti. Verderop doen 
skaters hun capriooltjes. Lanen is de 
zoon van een advocaat. Hij zat op het 
Christelijk Gymnasium in Utrecht, stu-
deerde even rechten en Europese stu-
dies, maar is nu rapper van beroep.  
Faberyayo, zo heet hij ook. In 2005 had 
hij met zijn groep De Jeugd van Tegen-
woordig een grote hit: ‘Watskeburt?!’ 
Maar hij heeft ook solo succes. Bijvoor-
beeld met zijn recente album Coco, dat 
– met nummers als ‘Solonaise’ en ‘Neen’ 
– een protest is tegen kaasbroodjes. 
 Hij is hier nu samen met de rest van 
de Jeugd: Vjeze Fur, Willie Wartaal en 
Bas Bron. Ze gaan een filmpje opnemen 
met de aankondiging voor een wedstrijd 
van uitgeverij Unieboek | Het Spec-
trum. Die maakte een speciale editie 
van haar Prisma pocketwoordenboek 
Nederlands, met daarin een openings-
katern dat geschreven is door de Jeugd. 
“We willen beleving toevoegen aan de 
producten van Prisma”, vertelt Tycho 
Korbee, ‘trade marketeer’ van Unieboek 
| Het Spectrum, die ook bij de opnamen 
aanwezig is. “We willen de interactie 
met jongeren aangaan.” 

	 A ssociëren	
De jongens van de Jeugd improviseren 
intussen wat voor de camera, voor de 
oproep van de wedstrijd. Ze zijn goed in 
associëren en grapjes maken. “Je mag 
kleien, je mag skateboarden, je mag ho-
mofiel door het veld rennen, je mag …”
 Pepijn Lanen heeft tussendoor even 
tijd. Maar hij is niet van de bespiegelin-
gen. “Het is leuk voor de kinderen, het 
is altijd goed iets voor de jeugd te 
doen.” Over de invloed van de Jeugd op 
de taal: “Taal verandert sowieso.” Hij 
hoopt dat het woord psychantisch weer-

klank zal vinden; het komt voor in het 
katern – al staat er niet bij wat het pre-
cies betekent. 
 Lanen wil zich ook bekwamen in de 
literatuur. Op Wateenleven.tumbrl.com 
schreef hij samen met schrijver James 
Worthy beurtelings korte stukjes proza. 
In het zomernummer van het literaire 
tijdschrift Das Magazin stond een ge-
dicht van hem. Het heet: ‘De Rechtvaar-
dige Schoffant’, over een briesend per-
soon die met een bijl inhakt op kinde-
ren, bejaarden, iedereen. “Van tijd tot 
tijd voelt hij berouw, en pinkt bijna een 
traan / Maar tja, het rechtvaardig schof-
feren, is nu eenmaal zijn baan.”
 Verhalen schrijven is echt iets heel 
anders dan rapteksten, zegt Lanen. 
“Heel anders, maar ook weer tof.” Hij is 
bezig met een bundel korte verhalen, 
maar pas als hij zelf helemaal tevreden 
is, wil hij met uitgevers praten. Hij be-
wondert Drs. P, “zeker wel een taalkun-
stenaar”. Hij leest verder niet zo veel 
Nederlandse literatuur, behalve dan 
Herman Brusselmans, maar wel buiten-
landse, zoals William Gibson en Bret 
Easton Ellis. 

	 PyG meeënvo lk	
Op het omslag van de deze zomer ver-
schenen “De Jeugd van Tegenwoordig 
Editie” van het woordenboek staan een 
onthoofde koe en een zinkend schip. In 
de inleiding, onder het kopje: ‘Woorden, 
wie zijn het, waar komen zij vandaan?’: 
“Woorden komen oorspronkelijk uit 
Honduras. Zij waren van origine een 
pygmeeënvolk dat veel pindakaas at.” 
En: “Veel plezier met dit psychantische 
woordenboek.” 

 Watskeburt staat er niet in, tussen 
watjekouw (“harde klap”) en watt (“een-
heid van elektrisch vermogen”). Maar 
later maakte de uitgever bekend dat dit 
alsnog gebeurt, in de nieuwe editie, die 
voorjaar 2013 verschijnt. “Aanleiding is 
het grote succes van het katern met ei-
gen woorden en sms-taal dat De Jeugd 
van Tegenwoordig samenstelde.”  

Woordenboek omarmt de Jeugd
Onlangs verscheen van het Prisma

pocketwoordenboekNederlands een 

speciale “De Jeugd van Tegenwoordig 

Editie”. Daarbij hoorde ook een  

promotiefilmpje. Arjen van Veelen 

was bij de opname.

Arjen van Veelen

Draaideur, flesje
Woorden van De Jeugd 
van Tegenwoordig 

De “De Jeugd van Tegenwoordig Editie” 
van het Prismapocketwoordenboek
Nederlands opent met een klein katern 
(acht bladzijden) met een inleiding en 
wat lemma’s van De Jeugd van Tegen
woordig, waaronder een lijst “Mensen 
met voornamen die ook woorden zijn”; 
een kleine greep:

Baguette Setdresser met Friese achter
grond.
Draaideur Een jongeman met een bij
zonder gevuld CV.
Flesje Roodharige vrouw met voorlief
de voor totaalpoëzie.
Variétés Echt een feestelijk persoon. 
Dol op felle kleuren en bonte prints.
Weefgetouw Een partypooper van de 
bovenste plank. Staat vaak bij mensen 
in de smartphone onder de naam ‘Niet 
Opnemen’.
Werkstuk Jongeman uit achterstands
wijk met enorme voorliefde voor entre
cote. Saus optioneel. 

De Jeugd van Tegenwoordig bij de opnamen voor het Prismawoordenboek.
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