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Voorwoord 

In 2008 heeft Iliass El Hadioui op verzoek van APS een zeer verhelderend essay, 'Hoe 

de straat de school binnendringt', geschreven over de huidige verschijningsvormen 

van de straatcultuur in de Nederlandse (groot)stedelijke context en hoe deze 

‘cultuur’ ook de scholen binnendringt. 

 

Een kenmerkend aspect in de studie was, dat de overlastgevende kant van de 

straatcultuur niet primair vanuit etnisch-culturele achtergronden verklaard werd, 

maar dat het ‘straatgedrag’ in hoofdzaak een gevolg is van de sociaalgeografische 

en economische omstandigheden die hier, in de Nederlandse context, voorhanden 

waren en nog steeds zijn. 

 

Deze studie is voor APS de basis geweest voor het praktijkonderzoek over deze 

thematiek, dat wij vanaf 2010 gestart zijn met een aantal scholen en wijkinstanties. 

In dat onderzoek gaat het vooral om de vraag wat voor creatieve pedagogische en 

onderwijskundige ‘antwoorden’ de school en haar partners kunnen bedenken om 

adequater met het binnendringen van de straatcultuur om te gaan. In eerdere 

werkconferenties hebben we een aantal van deze ‘antwoorden’ aan de 

deelnemende scholen getoond. Hierbij was steeds de leidraad: hoe kan de overlast 

worden tegengegaan, talentverlies voorkomen worden en het ‘sociaal kapitaal’ om 

te slagen in de ‘burgercultuur’ worden opgebouwd? De afgelopen jaren heeft Iliass 

El Hadioui regelmatig presentaties verzorgd voor scholen en andere instellingen op 

basis van het eerste essay. De daaruit voortvloeiende gesprekken, discussies en 

voortgaande studie hebben geleid tot een verdieping in de thematiek van het 

verschijnsel straatcultuur en de maatschappelijke impact daarvan, zowel op de 

jongeren zelf als op scholen, ouders, de wijk et cetera. Iliass El Hadioui heeft deze 

verdiepingsslag voor ons uitgewerkt in dit nieuwe essay. 

 

In dit essay  wordt op scherpzinnige wijze de ‘mismatch’ tussen deze drie domeinen 

uitgewerkt vanuit een sociologische en sociaalpedagogische invalshoek, en worden 

de maatschappelijke gevolgen daarvan geschetst voor de socialisatie van deze 

jongeren ‘van de straat’. 

 

In de laatste paragraaf wordt er een meer praktisch ‘antwoord’ voor scholen 

geformuleerd op deze mismatch. Dit gebeurt in de vorm van richtlijnen en 

consequenties voor het pedagogisch en onderwijskundig handelen. De uitwerking 

daarvan vormt volgens ons een indringend en verhelderend analysekader voor 

scholen en haar partners om meer greep te krijgen op de eigen specifieke 

jongerencultuur op school en in de wijk. In het bijzonder op het overlastgevende 

aspect daarvan, maar ook op de achterliggende kansen op talentontwikkeling van 

deze jongeren.  

 

Wij danken Iliass El Hadioui voor deze vervolgstudie.  

 

Johan Hamstra,  

APS, Utrecht december 2010
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1 Ter inleiding 

Voor u ligt een essay over de verhouding tussen het pedagogische domein van het 

schoolleven en het pedagogische domein van het straatleven. Preciezer gezegd 

gaat het over de mismatch tussen de codes van een meer feminiene schoolcultuur 

en die van een meer masculiene straatcultuur. Samen met een traditionele of volkse 

thuiscultuur vormen deze domeinen de pedagogische driehoek waarbinnen een 

deel van de jongeren in stedelijke omgevingen van ons land hun socialisatie 

doormaakt. In deze publicatie wordt stapsgewijs ingegaan op deze drie 

pedagogische domeinen en hun onderlinge verhouding, en wordt er toegewerkt 

naar het schetsen van de toestand van een pedagogische mismatch. Dit is een 

sociologische en pedagogische situatie waarin jongeren in uiteenlopende domeinen 

gesocialiseerd worden met onderling tegenstrijdige boodschappen, codes, 

ambities, doelstellingen en talen. Deze pedagogische mismatch ligt ten grondslag 

aan allerhande deviante gedragingen binnen het schooldomein, aan een 

problematische interactie tussen docenten en leerlingen met een straatrepertoire 

en uiteindelijk aan een mogelijk voortijdige beëindiging van de schoolcarrière.   

 

Na dit introducerende hoofdstuk zal beknopt ingegaan worden op de 

maatschappelijke relevantie van de bovenstaande thematiek. Hoofdstuk 3 handelt 

vervolgens over het concept van de pedagogische driehoek. Centraal hierbij staan 

de twee condities van een pedagogische 'match', met een coherente aansluiting van 

de verschillende domeinen waarin het kind gesocialiseerd wordt, en een 

pedagogische 'mismatch', met een onderling tegenstrijdige socialisatieboodschap 

in verschillende domeinen. De hoofdstukken 4, 5 en 6 handelen achtereenvolgens 

over deze drie centrale domeinen, waarbij in hoofdstuk 4 een uitgebreide duiding 

van de straatcultuur wordt ontwikkeld, terwijl de bespreking van de schoolcultuur 

(hoofdstuk 5) en de thuiscultuur (hoofdstuk 6) beknopt zal geschieden. Deze drie 

hoofdstukken monden uit in hoofdstuk 7, waarin de onderlinge verhoudingen 

tussen deze drie domeinen, op pedagogisch en linguïstisch vlak, stapsgewijs de 

revue zullen passeren. Ten slotte zal in hoofdstuk 8 de praktische vertaalslag 

worden gemaakt naar de dagelijkse onderwijspraktijk. De focus ligt in dit laatste 

hoofdstuk op de pedagogische mismatch tussen een straatrepertoire en een 

schoolrepertoire, en niet op een thuisrepertoire. In dit hoofdstuk wordt in dat kader 

een structureel perspectief ontwikkeld met een pleidooi voor een mentale en 

praktische ‘switch’ op stedelijke onderwijslocaties.  

 

Deze publicatie staat niet op zich maar vormt een synthese op eerdere artikelen en 

essays. In 2005 was daar de publicatie Marokkaanse jongeren en overlast waarin de 

eerste contouren van een straatcultuur op straat werden opgetekend. In 2008 werd 
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echter middels het essay Hoe de straat de school binnendringt gebroken met het 

etnische perspectief uit 2005. Het concept straatcultuur werd in dat essay duidelijker 

gedefinieerd en de relatie werd gelegd met de schoolcultuur. In 2010 is mijn 

wetenschappelijke artikel De Straten-Generaal van Rotterdam. Naar een 

stadssociologisch perspectief op jeugdculturen gepubliceerd in Pedagogiek. Dit artikel 

had een wetenschappelijke invalshoek met een theoretische discussie en een 

pleidooi voor een stadssociologisch perspectief als alternatief voor het dominante 

etnische discours.  

 

Met deze publicatie, die dezelfde hoofdtitel draagt als het essay uit 2008, tracht ik 

een meer uitgekristalliseerd perspectief naar voren te schuiven waarin het centrale 

thema – de verhouding tussen de straatcultuur en de schoolcultuur – de 

complexiteit gegund wordt die het verdient. Op basis van wetenschappelijke 

concepten bouw ik stapsgewijs een analyse op in een stijl die, naar ik hoop, 

toegankelijk is voor een breed publiek buiten de wetenschap. Ik sluit hierbij aan bij 

een traditie die Michael Burawoy (2005) zo treffend ‘public sociology’ heeft 

genoemd. Binnen deze traditie worden wetenschappelijke invalshoeken gebruikt 

om het publieke debat te voeden, te prikkelen, uit te dagen en te bekritiseren. Ik heb 

vanwege die doelstelling van de publieke toegankelijkheid gekozen voor een 

essayistische schrijfstijl waarin allerlei intern-wetenschappelijke theoretische 

discussies, methodologische kwesties en technische referenties achterwege zijn 

gelaten. Dit essay is primair een vanuit de wetenschap ontwikkeld perspectief dat 

geadresseerd is aan een breed publiek van onderwijsmanagers, docenten, 

studenten, journalisten, politici, beleidsmakers, maar ook ouders van schoolgaande 

kinderen, jongerenwerkers, welzijnswerkers en al die andere beroepsgroepen. 

Hoewel het onderwijs en de ontwikkeling van jongeren iedereen aangaan, zullen 

actoren die direct en dagelijks te maken hebben met het onderwijs zich eerder 

herkennen in de inhoudelijke discussie of zich eerder geroepen voelen om de inhoud 

van dit essay te analyseren, juist vanwege de thematiek van de schoolcultuur en 

straatcultuur.  

 

Deze invalshoek is niet standaard. We zien professionele wetenschappers die vooral 

een intern-wetenschappelijk debat voeren met collega’s en we zien volkomen los 

daarvan publicisten, publieke intellectuelen, journalisten, politici en andere actoren 

die het publieke debat voeren. Vervolgens kunnen we waarnemen dat op een 

compleet andere dimensie docenten, onderwijsmanagers, ouders van schoolgaande 

kinderen, zorgcoördinatoren, jongerenwerkers, hulpverleners en andere actoren 

concreet en dagelijks bezig zijn met de ontwikkeling van kinderen en pubers. Anders 

gesteld, het onderzoeken van jongeren, het publieke spreken over jongeren en het  

begeleiden van jongeren zijn, los van incidentele momenten, autonome activiteiten 

die georganiseerd zijn in verschillende maatschappelijke kokers.  
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Het is zaak, en ook mijn oprechte streven, om een bescheiden bijdrage te leveren 

aan het structureel verbinden van die drie werelden. Dit essay is dan ook, wat mij 

betreft, het product van die drie werelden. De inzichten zijn niet louter gebaseerd op 

wetenschappelijke geschriften en wetenschappelijk onderzoek, maar ook op al die 

ervaringen die ik op conferenties, symposia en studiedagen vanaf 2005 heb 

opgedaan. Ik hoop dan ook dat het voorgestelde perspectief kan rekenen op 

ontzettend veel onderbouwde kritiek vanuit die drie werelden. Paradoxaal genoeg 

zal dat het teken zijn dat de drie werelden met elkaar in contact staan, dat er 

blijkbaar iets geraakt is en dat er voldoende energie is vrijgekomen om ‘iets te doen’ 

met de maatschappelijke uitdaging die ik in dit essay aan de kaak wens te stellen.    

 

Het is in ieder geval goed om al die mensen die ik heb mogen ontmoeten uit die drie 

werelden, en die mij hebben verrijkt met hun ideeën, uit de grond van mijn hart te 

bedanken. De lijst is lang en hun ideeën zijn hoe dan ook doorgedrongen tot dit 

essay. Zij hebben mij in ieder geval getoond dat er voldoende kwaliteit is onder ons 

om de uitdaging aan te gaan ten einde een maatschappelijke realiteit te creëren 

waarin ook stedelijke jongeren met een straatsocialisatie dezelfde kansen krijgen 

om maatschappelijk succesvol te zijn. Meer in het bijzonder dank ik Johan Hamstra 

van APS voor zijn ondersteunende, kritische en professionele voeding, gebaseerd 

op een enorme ervaring met het onderwijsveld, waarmee hij niet alleen het 

vertrouwen heeft gegeven aan de totstandkoming van dit essay, maar ook voorzien 

heeft in de noodzakelijke sturing richting het onderwijsveld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iliass El Hadioui, MSc. 

Maassluis, december 2010  
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2 De maatschappelijke relevantie: wat is er te winnen? 

In dit essay wordt zeker geen doemscenario opgetekend over de teloorgang van het 

complete onderwijssysteem, noch over de tekortkomingen van de jeugd van 

vandaag de dag. Wel wordt in dit essay de aandacht gevestigd op een fundamenteel 

vraagstuk, namelijk de verhouding tussen de pedagogische omlijsting van de 

schoolcultuur en die van een stedelijke straatcultuur, en er wordt hier stapsgewijs 

betoogd dat die verhouding op vooral stedelijke onderwijslocaties disfunctioneel is. 

Deze disfunctionele verhouding wordt nu, vanwege het dominante etnische 

perspectief in het publieke debat, voornamelijk getypeerd als een 

'integratieprobleem’ van niet-autochtone jongeren in de Nederlandse maatschappij. 

Dit essay heeft tot doel inzicht te bieden in de diepe sociologische en pedagogische 

achtergronden van de disfunctionele verhouding tussen de socialisatieboodschap 

van de schoolcultuur en die van een stedelijke straatcultuur, waarna er automatisch 

gebroken wordt met dit dominante perspectief. Het afscheid nemen van dit 

etnische perspectief, en de paradigmawisseling naar een stedelijk perspectief, is een 

noodzakelijke voorwaarde om ‘het probleem’ van de disfunctionele verhouding 

tussen school en straat, in de diepte, te begrijpen (El Hadioui, 2010).  

  

In de eerste plaats is het belangrijk om dit diepe begrip te kweken om bewust te 

worden van de pedagogische meerstemmigheid waar zoveel stedelijke jongeren, 

dag in dag uit, mee te maken hebben en waar zij zichzelf niet altijd bewust van zijn. 

Alhoewel deze pedagogische meerstemmigheid – het tegelijkertijd gesocialiseerd 

worden in een thuiscultuur, een schoolcultuur en een straatcultuur met onderling 

tegenstrijdige boodschappen – voor sommige jongeren geleid heeft tot creativiteit, 

gebiedt de eerlijkheid ons te stellen dat voor veel jongeren deze pedagogische 

toestand een pijnlijke, frustrerende en soms zelfs destructieve lijdensweg is 

gebleken. In het bijzonder is dit het geval voor al die jonge meiden en jongens die 

afkomstig zijn uit traditionele gezinnen, en die trouw wensen te blijven aan de 

levenswijze van hun ouders, maar die tegelijkertijd hun puberteit doormaken in de 

fysieke nabijheid van een stedelijke straatcultuur met alle hedonistische, macho-

masculiene en materialistische codes van dien, die hen doen vervreemden van hun 

eigen ouders, en hen tegelijkertijd doen vervreemden van een meer feminien-softe 

schoolhabitus met een nadruk op codes als zelfreflectie, zelfexpressie en 

zelfontplooiing. Deze jongeren gaan heen en weer tussen onderling tegenstrijdige 

codes, ambities, doelstellingen, houdingen, talen en uiteindelijk ook gevoelens en 

loyaliteiten.  
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De maatschappelijke relevantie van dit essay is gelegen in het verspreiden van 

kennis over deze toestand van de pedagogische mismatch onder de mensen, opdat 

er jongeren en volwassenen opstaan die bereid zijn het tij te keren, die deze 

jongeren een helpende hand willen bieden, zodat zij niet meer met zichzelf in de 

maag hoeven te zitten.  

  

Naast deze algemeen menselijke dimensie, is er op een concreter niveau de situatie 

dat stedelijke jongeren met een straatrepertoire, uit welke thuiscultuur dan ook, een 

‘uitwedstrijd’ spelen binnen de schoolcultuur. Dit vormt het centrale punt in dit 

essay. Op maatschappelijk vlak kan het belang van dit inzicht moeilijk overschat 

worden daar er op structurele basis juist jongeren, die een straatsocialisatie hebben 

doorgemaakt in stedelijke volkswijken en eerder en vaker overlastgevend gedrag 

vertonen op school, eindigen in de onderste echelons van het onderwijssysteem of 

zelfs vroegtijdig de school verlaten. Dat is niet altijd het gevolg van individuele 

capaciteiten. Dit essay vestigt de aandacht op zowel de structurele (zelf)uitsluiting 

van deze jongeren uit het onderwijssysteem als op de problematische verhouding 

die deze jongeren onderhouden met dat systeem, door de focus te leggen op de 

fundamentele ‘mismatch’ in de pedagogische repertoires van de school en het 

straatleven (Paulle, 2005). Het is die mismatch die ten grondslag ligt aan het feit dat 

veel stedelijke jongeren met een straatsocialisatie een uitwedstrijd spelen op school. 

Overigens is deze optiek sinds de onderwijssociologie van Bourdieu (1977) common 

sense binnen het wetenschappelijk domein. Maar in dit essay gaat het erom deze 

wetenschappelijke inzichten toe te passen op een actueel vraagstuk in een publieke 

taal, zodat vooral in onderwijsland dergelijke inzichten ook common sense worden. 

Alleen op die manier kan er gewerkt worden aan het ontwikkelen van gelijke kansen 

op onderwijssucces, ook voor deze jongeren. Zoveel valt er te winnen.  

  

In de derde plaats is de relevantie van dit essay gelegen in het bieden van inzichten 

aan docenten, conciërges, teamleiders, onderwijsmanagers en al die andere actoren 

binnen het onderwijs, zodat zij deze als kennisbasis kunnen nemen om 

perspectieven te ontwikkelen voor een functionelere inrichting van het onderwijs, 

waardoor de docent meer toekomt aan inhoudelijk doceren omdat hij of zij 

gevrijwaard wordt van de problematische interactie met leerlingen die een 

straatsocialisatie hebben doorgemaakt.  

  

In de laatste plaats is het onderwijspeil gebaat bij een situatie waarin leerlingen met 

een straatsocialisatie het gevoel hebben een thuiswedstrijd te spelen binnen het 

onderwijs en waarin docenten dit ook ervaren doordat hun lessen interessanter, 

creatiever en intelligenter zijn, omdat de mismatch met hun leerlingen minder 

aanwezig is. Het onderwijsniveau ligt in die situatie simpelweg hoger.                
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3 De pedagogische driehoek: de ‘match’ of de ‘mismatch’   

In het geval van een coherente pedagogiek, een pedagogische ‘match’, is er sprake 

van een overeenkomstige socialisatieboodschap in de drie hoofddomeinen. In de 

thuiscultuur, de schoolcultuur en de peergroupcultuur worden ongeveer dezelfde 

codes, ambities, waardepatronen en taal doorgegeven aan de jongere. Er vindt in 

grote lijnen een vergelijkbare socialisatie plaats in de drie leefwerelden waar de 

jongere het grootste gedeelte van zijn of haar tijd spendeert. Vaak beseffen 

jongeren in deze situatie niet eens dat ze zich bevinden in verschillende 

pedagogische omgevingen: thuis, op school en met de vrienden worden 

voortdurend dezelfde codes gecommuniceerd. Waar ze ook zijn, ze lijken steeds een 

‘thuiswedstrijd’ te spelen. Deze situatie is afgebeeld in figuur 1.   

 

Figuur 1 De pedagogische driehoek: ‘match’ 

 

We weten vanuit de sociale psychologie dat identiteiten vooral sociale identiteiten 

zijn, in die zin dat ze ontstaan en betekenis krijgen in de sociale interacties met de 

omgeving (Verkuyten, 2010). Mensen identificeren zich met bepaalde groepen, zij 

rekenen zich ertoe, en deze binding kan etnisch, cultureel, religieus, intellectueel, 
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politiek, geografisch, familiair, emotioneel of economisch van aard zijn. Mensen 

hebben daarom ook altijd meerdere identiteiten: in verschillende situaties zijn 

verschillende subidentiteiten relevant. Er zijn ook steeds meer verschillende 

leefstijlen waaruit zij kunnen kiezen. Deze vormen samen een soort van natuurlijke 

identiteitssupermarkt waar de jongere opvattingen, gedragsrepertoires, ambities, 

codes en taaluitingen uit kan selecteren, waarna deze onderdeel worden van de 

persoonlijke identiteit. Immers, die persoonlijke identiteit wordt, zoals gezegd, 

geconstrueerd in relatie tot de omgeving. Welnu, wanneer deze omgeving bestaat 

uit een thuiscultuur, een schoolcultuur en een straatcultuur die onderling 

tegenstrijdige opvattingen, gedragsrepertoires, ambities, codes en taaluitingen 

communiceren naar de jongere, die deze op zijn of haar beurt absorbeert en een 

plekje geeft in de constructie van de eigen persoonlijke identiteit, dan bestaat er een 

reële kans op een ‘identiteitsblokkade’ (Bzitmi, 2009).  

 

Vooral in de grootstedelijke context is deze kans relatief groot vanwege de grote 

diversiteit aan leefstijlen en differentiatie in opvoedingsdomeinen. Dit is een directe 

resultante van de individualisering en toename in culturele diversiteit, die heftiger 

inwerken op de grote stad in vergelijking tot kleine dorpen in plattelandsgebieden 

(El Hadioui, 2010). De jeugdige populatie die opgroeit in de grote steden van 

Nederland heeft inderdaad steeds minder vaak de beschikking over een kant-en-

klare identiteit die op een vanzelfsprekende en eenduidige manier overgebracht 

wordt. Stedelijke jongeren krijgen geen overkoepelende en coherente identiteit mee 

vanuit zowel de thuiscultuur, de schoolcultuur en vriendengroepcultuur, maar 

moeten deze zelf maken uit het complexe en diverse aanbod van deze drie 

pedagogische omgevingen. 

 

Alle stedelijke jongeren hebben hiermee te maken. Echter, een deel van deze 

jongeren construeert deze identiteit op straat. Deze casuïstiek van de pedagogische 

driehoek van een traditionele of volkse thuiscultuur, een feminiene schoolcultuur en 

een masculiene straatcultuur wordt hieronder uiteengezet, maar het behoeft geen 

uitleg dat zoveel andere casuïstieken (met bijvoorbeeld een matrifocale 

thuiscultuur, een feminiene schoolcultuur en een masculiene straatcultuur) gekozen 

kunnen worden. Deze casuïstiek is echter om een duidelijke reden gekozen. Dit 

voorgestelde perspectief van de pedagogische ‘mismatch’ tussen een traditionele of 

volkse thuiscultuur, een feminiene schoolcultuur en een masculiene straatcultuur is 

hoog relevant voor stedelijke onderwijsinstellingen, vanwege de significante 

aanwezigheid van deze pedagogische combinaties in stedelijke volkswijken. 
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Figuur 2a Pedagogische driehoek: ‘mismatch’ 

 

 

Figuur 2b   Pedagogische driehoek: ‘mismatch’ 
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In het voorbeeld van een straatcultuur als derde socialisatiedomein zullen we zien 

hoe verschillende socialisatiedomeinen tegenstrijdige gedragingen en opvattingen 

kunnen doorgeven. We kunnen hier denken aan een macho-masculiene opvoeding, 

gekenmerkt door straattaal, een rebelse houding, extreem materialisme, de 

verheerlijking van geweld en brutaliteit, de nadruk op uiterlijk vertoon en de vrouw 

die bezien wordt als lustobject of gebruiksvoorwerp. Zo'n opvoeding staat haaks op 

een meer feminiene opvoeding, waarin ABN gesproken wordt en waarin de nadruk 

ligt op zelfstandig werken, zelfontplooiing, zelfexpressie en zelfreflectie. De 

verschillende pedagogische stijlen die parallel uitgeoefend worden op de jongere 

botsen en er is zo beschouwd sprake van een pedagogische ‘mismatch’. Maar dat is 

niet alles. Ook de pedagogiek in de schoolcultuur kan fundamenteel afwijken van 

die in de thuiscultuur. We kunnen hier bijvoorbeeld denken aan een traditionele 

thuispedagogiek, met het idee van de scheiding der seksen in het openbare leven, 

terwijl de jongere op school geconfronteerd wordt met een pedagogiek waarin de 

samenwerking tussen jongens en meiden juist gestimuleerd wordt, door zowel 

medeleerlingen als docenten. Ten slotte is er de mogelijkheid van een ‘mismatch’ 

tussen de thuiscultuur en de straatcultuur. We zouden hier bijvoorbeeld kunnen 

denken aan de, vanuit de thuiscultuur bezien, agressieve codes en straattaal of de 

relatieve nabijheid van genotsmiddelen en promiscuïteit in het straatleven, die 

botsen met huiselijke voorschriften en taalstandaarden.  

 

In deze beschrijving van de ‘mismatch’ wordt duidelijk dat de analyse op twee 

niveaus wordt uitgevoerd. Primair dienen de drie socialisatiedomeinen afzonderlijk 

beschreven te worden (drie hoeken). De focus ligt hier op het domein van de 

straatcultuur, omdat dit domein, in vergelijking tot de twee andere domeinen, een 

prominentere rol heeft in het faciliteren en bestendigen van zowel geïnternaliseerde 

als gemanifesteerde gedragsproblemen. Secundair dienen de drie 

socialisatiedomeinen beschreven te worden in het licht van elkaar (driehoek). De 

‘mismatch’ wordt dan zichtbaar. Het gaat inderdaad erom inzichtelijk te maken dat 

niet zozeer de socialisatie in de drie domeinen afzonderlijk problematisch hoeft te 

zijn, maar dat de sociale en psychologische problematiek een afgeleide is van het 

tegelijkertijd gesocialiseerd worden in deze drie domeinen.  
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4 Straatcultuur: naar een inhoudelijke duiding 

Nu we de pedagogische driehoek hebben besproken, is het zaak om te komen tot 

een inhoudelijke duiding van de straatcultuur. Die duiding is een noodzakelijke doch 

geen voldoende voorwaarde om te begrijpen waarom en hoe een socialisatie in die 

straatcultuur problematisch kan zijn. Centraal staat hier sociologisch en 

pedagogisch te begrijpen hoe deze straatcultuur in het licht van de interactie met de 

schoolcultuur en thuiscultuur onvermijdelijk leidt tot een ‘mismatch’ ermee, met alle 

gevolgen van dien. De interactie tussen de codes van de drie culturen leidt tot 

problematisch gedrag, maar dan bezien vanuit de schoolcultuur en thuiscultuur. Die 

street codes hoeven op straat helemaal niet beoordeeld te worden als 

problematisch. 

 

Achtereenvolgens zullen steeds aspecten besproken worden die onmisbaar zijn in 

de duiding van straatcultuur. Deze bespreking zou cumulatief begrepen moeten 

worden: de aspecten staan niet los van elkaar en juist de optelling van alle te 

bespreken aspecten verscherpt ons inzicht in de duiding van straatcultuur. Het gaat 

om een holistisch beeld. Deze optelling van sterk uiteenlopende aspecten verbreedt 

ook de horizon, omdat het leven op straat bestaat uit zoveel aspecten, waarvan 

sommige wel en andere niet botsen met de codes thuis en op school. De duiding 

wordt om die reden zo breed mogelijk uitgevoerd. Daarin worden tevens 

standpunten verwerkt die in bepaalde segmenten (onderwijs, creatieve sector, 

gemeentelijke instanties et cetera) mettertijd zijn ingenomen ten aanzien van 

(bepaalde aspecten) van de straatcultuur.  

 

Dit hoofdstuk vormt tevens een opstap naar de invulling van de pedagogische 

driehoek. De straatcultuur vormt de eerste hoek die besproken wordt. Tegelijkertijd 

is het mogelijk om dit hoofdstuk autonoom te lezen als een inhoudelijke duiding van 

de straatcultuur, voor die lezers waarvan de primaire interesse niet uitgaat naar de 

pedagogische driehoek. In paragaaf 4.1 wordt de ontwikkeling van de straatcultuur 

gekoppeld aan het stedelijk leven. Vooral de grootstedelijke dynamiek vormt een 

voedingsbodem voor de groei en bloei van deze jeugdcultuur. In paragraaf 4.2 

wordt duidelijk dat eigenlijk niet gesproken mag worden van dé straatcultuur. Het is 

immers een dynamisch fenomeen en essentieel hierin is het onderscheid tussen de 

straatcultuur als primaire of secundaire socialisatie. In paragraaf 4.3 wordt ingegaan 

op het gegeven dat de straatcultuur tegelijkertijd cultureel inclusief (cultuur en ras 

maken niet uit) en sociaal exclusief is (wie de straatcodes niet kent wordt 

uitgesloten). Deze sociale exclusiviteit is onlosmakelijk verbonden met de 

masculiniteit van deze jeugdcultuur. In paragraaf 4.4 wordt betoogd dat de 

secundaire straatcultuur gepopulariseerd, gecommercialiseerd, genormaliseerd en 
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uiteindelijk gecultiveerd is tot een geaccepteerde urban lifestyle. Kleding, muziek, 

sport en humor worden in het licht hiervan besproken. In paragraaf 4.5 wordt het 

meest manifeste aspect van de straatcultuur – straattaal – geduid als een vertolking 

van het leven op straat. Vervolgens wordt in paragraaf 4.6 de emotionele 

identiteitsdimensie van de straatcultuur besproken: het straatrepertoire als een 

mentale en emotionele safezone. In paragraaf 4.7 wordt de straatcultuur als 

economische habitus besproken. De materialistische doelstellingen, de 

overlevingsmentaliteit, het strategisch vernuft, de flexibiliteit en economische 

creativiteit behoren tevens tot de vaardigheden van het straatrepertoire. Ten slotte 

worden in paragraaf 4.8 concluderend de centrale lessen getrokken uit de 

bespreking in dit hoofdstuk.  

 

4.1 De voedingsbodem voor de straatcultuur 

Het is juist in de straten van de grotere steden in Nederland waar de straatcultuur 

van de grond af aan geproduceerd is. Het is juist in die setting waar individualisering 

en de afbrokkeling van kerninstituties extra heftig heeft plaatsgevonden en nog 

steeds plaatsvindt. In die stedelijke setting lukt het leden van gemeenschappen, of 

deze nu sociaal, religieus, cultureel of politiek zijn, minder goed om de onderlinge 

binding te behouden. De jongere generaties zijn niet meer vanzelfsprekend 

gebonden aan een geheel van instituties (religieuze organisatie, sportvereniging, 

culturele vereniging et cetera) waar een duidelijke en vastomlijnde identiteit wordt 

meegegeven. Individualisering is zowel een mentaal als institutioneel proces: 

mensen gaan zich losmaken van een groep, gaan de nadruk leggen op individuele 

ontwikkeling, en uiteindelijk past in die levenshouding steeds minder goed de 

automatische en totale binding aan een gemeenschap en een geheel van instituties. 

Wanneer dat proces zich inzet, dan krijgen de instituties het lastiger en zijn er steeds 

minder mensen die deze kunnen dragen, met als direct resultaat een verminderde 

kracht van die instituties om de eigen identiteit door te geven. Deze wederzijdse 

beïnvloeding van mentale en institutionele individualisering heeft ertoe geleid, 

vooral in de steden, dat het maatschappelijk middenveld aan belang heeft ingeboet 

en dat daarmee de sociale controle voorbij het gezin, op straat, sterk is verminderd.  

 

Parallel aan de individualisering heeft het proces van multiculturalisering 

plaatsgevonden. We kunnen hierbij twee dimensies onderscheiden: de diversiteit 

aan leefstijlen en de toename van verschillende etnische culturen. ‘Cultuur’ moeten 

we hier zogezegd ruim interpreteren. Vooral in de steden is er een grote diversiteit 

aan leefstijlen op het gebied van muziek, kunst, cultuur, politiek, intellectualiteit, 

sport en zoveel andere gebieden. En ook is in die steden de aanwezigheid van 

verschillende etnische culturen relatief hoog. Er zijn de afgelopen decennia meer 

migranten bijgekomen en de diversiteit in landen van herkomst is toegenomen. 
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Door de vergrote diversiteit aan leefstijlen, de permanente vestiging van migranten 

en de ontwikkeling van een multiculturele infrastructuur in de steden, zijn deze 

steden getransformeerd tot een culturele mozaïek. 

 

Deze culturele diversiteit in de steden functioneert als een leverancier van 

identiteiten voor vooral de jonge populatie die steeds minder vaak is grootgebracht 

in vanzelfsprekende instituties met vanzelfsprekende identiteiten. Anders 

geformuleerd, de culturele diversiteit voorziet in de behoefte van die jongeren die 

juist extra zoekende zijn naar hun identiteit vanwege de individualisering. De 

stedelijke straatcultuur is een van de jeugdculturen die gefabriceerd is in die 

geïndividualiseerde setting met een diversiteit aan leefstijlen. De ontwikkeling ervan 

is ook mogelijk gemaakt door de anonimisering van de openbare ruimte. De straten, 

de hoeken, de pleintjes worden juist in de steden gekenmerkt door weinig sociale 

controle. Het is dat gegeven dat het mogelijk heeft gemaakt voor het 

gedragsrepertoire op straat om zich te ontwikkelen, om te groeien en om een 

nieuwe lichting erin te socialiseren. De anonimiteit en relatieve afwezigheid van 

sociale controle op de straten, voortgebracht door individualisering en een 

diversiteit aan leefstijlen, hebben letterlijk het toneel klaargemaakt voor het 

optreden van het straatleven. Qua tijd en fysieke ruimte is er een format geboden 

aan stedelijke jongeren om, buiten het zicht van hun ouders, een nieuwe way of life 

te ontwikkelen.  

 

Vanwege deze individualisering, deze diversiteit aan leefstijlen en deze 

anonimisering van de openbare ruimte, is de straatcultuur in eerste instantie een 

stedelijk fenomeen. Het is zo beschouwd een stedelijke jeugdcultuur. Maar doordat 

aspecten van de straatcultuur virtueel verspreid worden (YouTube, MSN en Hyves), 

door de mobiliteit van jongeren en door de aantrekkingskracht van vooral grote 

mbo-onderwijsinstellingen in de steden op suburbane jongeren, is de straatcultuur 

in laatste instantie niet louter een stedelijk fenomeen. De ‘fabricatie’ wordt vooral 

stedelijk gedaan, maar de ‘logistiek’ zorgt ervoor dat het zelfs in kleine dorpen 

terechtkomt. De vaak angstige afwijzing door bewoners van suburbane gemeenten 

van voorstellen om de grote stad te verbinden met hun gemeente via metrolijnen, 

moeten we dan ook in dit licht bezien. Er is het schrikbeeld ten aanzien van de 

overdracht van stedelijke problemen, in hun ogen belichaamd door stadse jongens 

die opgegroeid zijn op straat en de boel komen verstoren in rustige, pittoreske 

gemeenten. 
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4.2 De straatcultuur als dynamisch fenomeen: verschillende gradaties 

Technisch gezien is het onjuist om te spreken van een straatcultuur. De meeste 

antropologen, sociologen en psychologen zullen een statische, vastomlijnde en 

homogene invulling van dit begrip afwijzen. Juist het begrip cultuur doet het 

voorkomen alsof het iets is wat we kunnen vasthouden of aanwijzen, net als tafels 

en schoenen. Dat is in wezen niet het geval. We kunnen aspecten benoemen en ze 

vervolgens samenbrengen in een achteraf geconstrueerde notie van de 

straatcultuur, maar dat betekent inderdaad nog niet dat er één straatcultuur is. Niet 

alle jongeren van de straat praktiseren alle aspecten die doorgaan voor 

straatcultuur. Er zijn jongeren die zichzelf definiëren als straatjongens terwijl ze 

bijvoorbeeld geen straattaal (kunnen) spreken, maar dan wel andere codes, 

praktijken en houdingen van de straat onderschrijven en toepassen. Niet alle 

aspecten gaan altijd samen en jongeren duiden de straatcultuur op verschillende 

wijzen, al naar gelang stad, vriendengroep, leeftijd en etnische achtergrond. 

 

Om die reden zullen sociale wetenschappers eerder spreken van een straathabitus 

(automatische piloot waarmee men de wereld observeert en waardeert), 

straatcodes, straatpraktijken of een straatrepertoire. Deze concepten verwijzen 

immers, in tegenstelling tot straatcultuur, veel minder naar een statisch en 

homogeen gegeven en veel meer naar de dynamische werking ervan. Het grote 

nadeel van deze concepten is de relatieve onbekendheid ervan buiten de 

wetenschap, althans volgens de gangbare definitie die eraan gegeven wordt in de 

wetenschap, en dus ook de voortdurende onduidelijkheid die ermee gepaard gaat 

tijdens niet-wetenschappelijke conferenties, debatten, symposia en vergaderingen. 

In feite zijn we dan verder van huis wanneer wetenschappers door het spelen van 

wetenschappelijk verstoppertje het primaire doel in hun interactie met mensen uit 

het veld, zoals docenten, jongerenwerkers, beleidsmakers, politieagenten et cetera 

– namelijk het aanreiken van een theoretische kapstok om straatcultuur als 

fenomeen te begrijpen –, uit het oog verliezen. De kunst is om de dubbele taal te 

blijven spreken, namelijk conceptuele precisie binnen de wetenschap en de zo nu en 

dan onvermijdelijke vertaling naar common sense-taal in het publieke debat. In deze 

publicatie wordt daarom, omwille van de publieke toegankelijkheid, ook 

vastgehouden aan publieke concepten, naast wetenschappelijke concepten, met de 

bovenstaande opmerking in het achterhoofd.  

 

Essentieel in het begrijpen van het dynamische karakter van de straatcultuur is het 

onderscheiden van twee gradaties of vormen. De straatcultuur kan voor jongeren 

een primaire of secundaire socialisatie zijn. Dit onderscheid mag niet verward 

worden met ontwikkelingspsychologische definities van de primaire en secundaire 

socialisatie in verschillende levensfasen van kinderen. Het gaat hier om een 
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sociologische definitie van de straatsocialisatie zelf, als primaire vorm en als 

secundaire vorm, en niet om de ontwikkelingsfasen die kinderen in de tijd 

doormaken. De jongeren die de primaire socialisatie hebben doorgemaakt zijn echt 

van de straat en hebben de betekenissystemen, de codes, de ambities en de taal 

zodanig geïnternaliseerd dat de straatcultuur ook echt hun levensstijl is. Dit zijn vaak 

jongeren die opgegroeid zijn in de straten van stedelijke volkswijken, in de nabijheid 

van oudere jongens en meisjes die als role models hebben gefungeerd en die de hele 

cyclus van hinderlijk, overlastgevend en uiteindelijk crimineel gedrag hebben 

afgelegd. Deze jongeren staan zogezegd zowel achter de instrumenten als de 

doelstellingen van het straatleven en hebben intentioneel de ambitie om een soort 

van Tony Montana (Scarface) van de Nederlandse stadswijken te worden. Het is hier 

niet louter een spel maar een ingecalculeerd streven om materialistische doelen te 

verwezenlijken middels legitieme of illegitieme kanalen. Dit streven wordt treffend 

geïllustreerd door de titel die rapper 50 Cent gaf aan zijn cd: Get Rich or Die Trying. 

De opvattingen, de attitude en de codes van de straat zijn hier onderdeel geworden 

van het gevoelsleven, de basisemoties en het onbewuste gedragsrepertoire van de 

jongeren die, dag in dag uit, de kaders vormen waarmee zij de wereld bezien, 

beoordelen en waartoe ze zich verhouden (Anderson, 1999).  

 

De jongeren die een secundaire socialisatie hebben doorgemaakt zijn groter in 

aantal en zijn vaker afkomstig uit suburbane omgevingen. Voor hen is de 

straatcultuur een spel, een mode en een tijdelijke bevlieging. Zij kunnen zonder al te 

veel problemen ‘switchen’ tussen verschillende levensstijlen en zij zijn dan ook vaak 

in staat om goede sollicitatiebrieven te schrijven, het belang in te zien van het 

behalen van diploma’s en te voldoen aan de voorschriften van de thuiscultuur. Zij 

zijn psychologisch zogezegd niet volledig geïntegreerd in het straatleven en zij 

kunnen zich vaak niet vinden in sommige aspecten van de straatcultuur zoals deze 

worden gepraktiseerd door jongeren die de primaire socialisatie hebben 

doorgemaakt (opvatting over vrouwen, beoordeling van crimineel gedrag en het 

spel van vernederen). Voor hen is de straatcultuur dan ook meer een urban way of 

life en juist hun geografische en psychologische afstandelijkheid stelt hen in staat 

om te selecteren wat voor hen leuk, hip en stoer is en te laten wat schade berokkent. 

De opvattingen, de attitude en de codes van de straat zijn hier niet onlosmakelijk 

verbonden met het gevoelsleven, de basisemoties en het onbewuste 

gedragsrepertoire waarmee deze jongeren het leven tegemoet gaan. Dit betekent 

overigens niet, zoals we later zullen zien, dat zij, en dan vooral de jonge meiden, 

gevrijwaard zijn van de (zelf)destructieve dynamiek van het straatrepertoire 

waarmee zij in relatie staan. 
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4.3 De straatcultuur als masculiene code: cultureel inclusief en sociaal 

exclusief     

Zoals gezegd kunnen we de straatcultuur het best duiden door een aantal aspecten 

te bespreken. Zo kunnen we stellen dat de straatcultuur etnisch overstijgend werkt. 

De straatcultuur is niet gebonden aan een etnische groep en het is juist een cultuur 

die jongeren met uiteenlopende etnische achtergronden weet te binden. Het leven 

op straat behelst bepaalde codes, normeringen, opvattingen en een taal, en die zijn 

voor iedereen, ongeacht etnische of religieuze achtergrond, toegankelijk. We zien 

deze culturele mix duidelijk tot uiting komen in straattaal, met een mix van woorden 

uit allerlei verschillende talen, zoals we verderop zullen bespreken. In algemene zin 

kunnen we stellen dat de straatcultuur een bricolage-identiteit is. Dit concept uit de 

wereld van de kunst en cultuur verwijst naar het construeren van iets nieuws uit de 

bestanddelen van reeds bestaande elementen. De straatcultuur behelst elementen 

uit de mainstream Nederlandse cultuur, uit de Amerikaanse of Franse gangsta-rap, 

uit de lokale stadscultuur (Amsterdams, Rotterdams et cetera) en uit de 

thuisculturen van bepaalde etnische groepen (Turks, Marokkaans, Surinaams, 

Antilliaans et cetera), die op straat in elkaar geknipt en geplakt worden. 

  

De straatcultuur is dan ook altijd dynamisch en de absorptie van nieuwe elementen 

gaat relatief makkelijk. Juist vanwege het toneel van de straat, en het feit dat de 

straatcultuur niet geïnstitutionaliseerd is in boeken, instituties, stichtingen en 

verenigingen, is het mogelijk dat deze straatcultuur voortdurend up-to-date is. De 

jongeren zijn vrij om te doen wat ze willen, om te spreken hoe ze willen en ze zijn 

niet gebonden aan de sociale controle van wie dan ook. De enige sociale controle is 

de interne controle van de jongeren van de straat die beoordelen wat stoer, flitsend 

en strak is, en die dan besluiten bepaalde woorden, opvattingen en codes over te 

nemen of af te wijzen. Daar houdt de vrijheid dan ook mee op. De straatcultuur is 

weliswaar inclusief en open wat betreft de etnische achtergrond van de deelnemers, 

maar het is hardhandig exclusief ten aanzien van die jongeren die uit de pas lopen, 

en in het bijzonder de zwakkeren onder hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen, 

die niet ‘hun mannetje staan’, en die vervolgens blootgesteld kunnen worden aan 

intimidaties, regelrechte beledigingen en verstoting. 

 

De bindende werking van de straatcultuur in etnisch opzicht is reden geweest voor 

sommige intellectuelen, sommige beleidsmakers en onderwijsmanagers en 

sommige trendwatchers uit de Kunst & Cultuur-sector om te kiezen voor de 

omarming ervan. Het idee is dat er nu eindelijk een jeugdcultuur is ontstaan waarin 

verschillende jongeren wél met elkaar optrekken, verenigd in een creatieve en frisse 

leefstijl, die de voorbode is van een nieuwe maatschappelijke trend of beweging. 

Vaak wordt dan verwezen naar de ontwikkeling op het gebied van de muziek, de 
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kunst, de kleding en de taal. Het frivole en exotisch ondeugende van de 

straatcultuur lijkt ons even te bevrijden uit die bedwingende integratiedebatten, 

zoals zo treffend geïllustreerd in de collectieve omarming van rapper Ali B door de 

gegoede middenklasse. Zelfs rapper APPA die met zijn cd De Straatfilosoof een 

weliswaar radicaler, maar maatschappijkritisch vertoog hield over de misère van de 

straat, het racisme van de instituties en de ongelijkheid onder de mensen, kon 

rekenen op een coöptatie door de instituties. Echter, de aantrekkelijkheid van deze 

rap vanuit de middenklasse is niet gelegen in het appreciëren van de straatcultuur 

an sich, maar lijkt gebaseerd te zijn op de creatieve vertolking van die straatcultuur. 

Anders gezegd, het is de filosoof die omarmd wordt en niet de straat waarover 

gerapt wordt.  

 

Want er is een groot verschil tussen het straatleven voor de jongeren die erin leven 

en voor de mensen die erop reflecteren, maar in de avonduren overgaan op een 

middenklasse-leefstijl. Dit wordt deels veroorzaakt doordat zij meer in contact staan 

met suburbane jongeren die, via een virtuele secundaire socialisatie, allerlei ‘leuke’ 

en ‘hippe’ elementen hebben geabsorbeerd. Om die reden is het noodzakelijk om, 

naast de beoordeling van de straatcultuur als een creatieve kunstvorm, te blijven 

focussen op de toestand van de jongeren die erin opgroeien en die het, zoals haast 

altijd het geval is, proberen te ontvluchten zodra de kans zich voordoet. Dat is om 

een duidelijke reden. Het is niet toevallig dat sociale problemen als overmatig 

alcoholgebruik, drugsgebruik, drugshandel, gokschulden, voortijdige schooluitval, 

overlastgevend en crimineel gedrag, maar ook emotionele problemen als suïcide 

neigingen, zelfverminkingen en een verstoord zelfbeeld onder jonge meiden, sterk 

oververtegenwoordigd zijn bij juist die stedelijke jongeren die in de nabijheid van de 

straatcultuur zijn opgegroeid. Intellectuelen kunnen de straatcultuur weliswaar 

beschrijven als creatief, maar voor die jongeren die slachtoffer zijn van de 

masculiene dynamiek ervan, is er niets creatiefs te beleven. 

  

Die sociale en emotionele problemen zijn vervlochten met het leven op straat. Juist 

vanwege de afwezigheid van ouderlijke controle worden de corrigerende ingrepen 

op de masculiene overheersing van de ene jongere over de andere niet uitgeoefend. 

Hierdoor ontstaat op straat de ruimte voor het recht van de sterkste. Het betekent 

ook dat overleven een belangrijk element is van de straatcultuur. Dit wordt 

gepraktiseerd door die codes eigen te maken die een duidelijk signaal afzenden naar 

de omgeving: met mij valt niet te sollen! Dit betekent dat de omgeving weet dat de 

jongere hard zal toeslaan in een situatie waarin er met hem of haar een spelletje 

wordt gespeeld. Zo heeft De Jong (2007) in zijn onderzoek in Amsterdam-West 

laten zien dat er vier kernwaarden zijn binnen de straatcultuur (waarnaar andere 

straatwaarden ook herleid kunnen worden): weerbaarheid, onkwetsbaarheid, 

waakzaamheid en succes uitstralen. Die masculiene levenshouding houdt mogelijke 
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bedreigingen of vernederingen buiten de deur, maar het werkt ook actief omdat de 

ander vernederen statuspunten oplevert.  

 

Het is juist die dubbele attitude (anderen mogen beledigen of bedreigen, maar zelf 

mag men niet beledigd of bedreigd worden) die de hiërarchie op straat blijft voeden. 

Het is defensief én aanvallend, en voor die jongeren die dat ‘spel’ niet goed kunnen 

spelen, is het een enorme beproeving. Een macho-masculien repertoire staat 

inderdaad centraal binnen de straatcultuur. Het zorgt voor bescherming tegen 

gezichtsverlies, het overleven in de groep en statuspunten. ‘Soft’ zijn is geen optie 

omdat diegene al snel kan rekenen op vernederende opmerkingen en het risico 

loopt uitgelachen te worden. ‘Soft’ zijn levert simpelweg geen statuspunten op en 

leidt tot gezichtsverlies. Gezichtsverlies is bijna het meest pijnlijke dat iemand kan 

overkomen binnen de straatcultuur. Daarom zien we ook de voortdurende nadruk 

die gelegd wordt op ‘respect’ en ‘eer’ terug in de codes op straat. Maar deze 

begrippen betekenen op straat niet dat anderen met eerbied en waardigheid 

behandeld moeten worden, maar juist dat anderen de persoon in kwestie niet 

mogen beledigen (‘dissen’), niet zijn eer mogen aantasten of zijn mannelijkheid ter 

discussie mogen stellen. De masculiniteit is een schild om de eigen status te 

beschermen tegen vernedering en gezichtsverlies door opmerkingen van anderen, 

die op ieder moment de aanval kunnen inzetten, op zoek naar dominantie en dus 

een verhoging van de eigen status. 

 

Het is in de dynamiek van dat masculiene ‘spel’ dat de grenzen opgezocht worden 

en die worden extern vastgesteld. De masculiene wedijver gaat door totdat actoren 

van buiten ingrijpen of totdat een van de partijen het ‘spel’ verliest, de strijd opgeeft, 

en een pijnlijke fase van gezichtsverlies moet doorstaan. Dit betekent niet dat 

affectie, vergeving, vriendelijkheid en barmhartigheid niet voorkomen in de 

straatcultuur, maar het betekent wel dat ze niet als een gemeenschappelijk kader 

fungeren voor alle actoren. Want deze ‘softe’ uitgangspunten kunnen een truc zijn 

(‘nep’) om de boel te belazeren (‘flashen’) en vooral voor de sterkere actoren is het 

niet altijd aantrekkelijk om eraan toe te geven. Die voortdurende alertheid voor de 

mogelijk dubbele agenda van de ander is een wezenlijk aspect van de straatcultuur. 

  

Aan deze specifieke masculiene verhoudingen zijn ook specifieke normeringen en 

methodes tot disciplinering verbonden. Wanneer namelijk ‘de eer is aangetast’, ‘het 

respect niet getoond is’, maar dit achter de schermen heeft plaatsgevonden, dan is 

het straatrepertoire zodanig ingesteld dat de ‘dader teruggepakt moet worden’. 

Roddels vormen daar vaak de aanleiding toe. De masculiniteit wordt extra 

hardhandig gehandhaafd om de ‘dader’ (‘flasher’) dusdanig fysiek en verbaal aan te 

pakken dat de roddels verdwijnen en het gezichtsverlies beëindigd is, en dat tevens 

de masculiene hiërarchie terugkeert door vernedering. Die extra hardhandigheid is 
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nodig, bezien vanuit de codes van de straat, omdat hier enerzijds de roddels en het 

gezichtsverlies weggenomen moeten worden en anderzijds de ‘dader’ afgestraft 

moet worden voor het overtreden van de normen. Het toepassen van agressie en 

geweld wordt vanuit de straatcodes logisch en normaal geacht in deze 

omstandigheden. In het licht hiervan moeten we de incidenten begrijpen waarbij 

jongeren anderen opwachten en mishandelen als reactie op roddels of opmerkingen 

en de legitimering die eraan gegeven wordt door jonge omstanders. Het idee is dat 

ze er zelf om gevraagd hebben door degenen die overgegaan zijn tot mishandeling 

te vernederen. Vooral in de grote steden doen deze voorvallen zich voor bij scholen, 

winkelcentra en sportverenigingen. 

 

Deze masculiene attitude heeft ook invloed op de verhouding tussen de seksen. Om 

preciezer te zijn op seksualiteit. Die verhouding is doortrokken door de wederzijdse 

observatie in termen van lustobjecten. Maar in die verhouding levert het de jongen 

of de man ook statuspunten op door het meisje of de vrouw te observeren in termen 

van een gebruiksvoorwerp. Het meisje heeft in dat repertoire een faciliterende 

functie. De jongen of de man kan zijn masculiniteit verhogen via het gebruiken van 

het meisje of de vrouw. Het meisje of de vrouw wordt dan ook beoordeeld op basis 

van haar uiterlijk en niet op haar intelligentie of karakter. Innerlijke aspecten leveren 

geen statuspunten op in de verhouding der seksen en het meisje heeft binnen de 

straatcodes dan uiteindelijk ook maar twee keuzemogelijkheden: meedoen in deze 

verhouding of er radicaal mee breken en er buiten staan. Op zoek gaan naar een 

waardering op basis van innerlijke aspecten is simpelweg niet mogelijk binnen de 

dynamiek van het straatleven. 

 

Tegelijkertijd is het een misvatting deze masculiniteit louter toe te schrijven aan het 

eenzijdige gedrag van de jongens of mannen. De complete verhouding tussen 

jongens en meisjes is masculien door het machogedrag aan mannelijke zijde én de 

waardering die eraan gegeven wordt aan vrouwelijke zijde. Het is in die specifieke 

groepsdynamiek van de straat waarin seksualiteit gereduceerd wordt tot een 

consumptieve activiteit en waarin de wederzijdse observatie in termen van 

lustobjecten gestalte krijgt door de echte man te definiëren als een macho, zowel 

door jongens als meiden. De meer verzorgende man die de nadruk legt op feminien-

softe waarden wordt vervolgens in die dynamiek geobserveerd als geen echte man, 

door zowel jongens als meiden. Liefde, investeren in duurzame relaties en 

monogamie vallen binnen het straatrepertoire buiten het profiel van de echte 

masculiene man. 

   

Hier tekent zich dan ook een duidelijk onderscheid af tussen de primaire en 

secundaire socialisatie. Dit is zo een typisch aspect waar zowel jongens als meiden 

die niet van de straat zijn, zich van kunnen distantiëren. Vaak is dat ingegeven door 
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diepgewortelde percepties op liefde en seksualiteit, doorgegeven vanuit de 

thuiscultuur. Tegelijkertijd doet zich hier een diep pijnpunt voor dat voor 

werknemers van de GGD, het RIAGG en vertrouwenspersonen binnen het 

onderwijs, vooral in stedelijke contexten, inmiddels dagelijkse kost is geworden. 

Juist de jonge meiden die een primaire socialisatie doormaken op straat zijn zich 

bewust van de dubbele agenda die jongens van de straat kunnen hebben, namelijk 

het enerzijds uitspreken van romantische doelstellingen, maar het tegelijkertijd 

koesteren en praktiseren van de perceptie op jonge meiden in termen van 

lustobjecten of gebruiksvoorwerpen. Zij hebben het ‘spel’ leren spelen en zij maken 

daarin hun eigen keuzes.  

 

Hoe anders is dit voor die jonge meiden, vaak uit suburbane omgevingen, die 

opgenomen zijn in de dynamiek van het krijgen van aandacht van de 

machojongens, terwijl zij niet in staat zijn het ‘spel’ te spelen, niet volledig op de 

hoogte zijn van de dubbele agenda en hun aanstaande relaties met deze jongens 

begrijpen in de termen van liefde en seksualiteit waarmee zij gesocialiseerd zijn in 

hun thuiscultuur. Deze vaak naïeve veronderstellingen leiden in de dagelijkse 

praktijk tot pijnlijke processen voor deze jonge meiden die zich gebruikt en 

vernederd voelen en, in extreme gevallen, zelfs achtergelaten worden met seksueel 

overdraagbare aandoeningen of ongewenste zwangerschappen. De concrete 

gevallen waar sommige van deze jonge meiden, achteraf, hebben getracht 

juridische maatregelen te laten treffen, zijn vaak op niets uitgelopen. Immers, deze 

meiden geven zelf te kennen het hele parcours ‘vrijwillig’, in juridische termen, te 

hebben afgelegd. In vergelijking tot de meiden die slachtoffer zijn geworden van 

loverboys wordt deze categorie jonge meiden aan het lot overgelaten. Ook al zijn zij 

groter in aantal. Deze casuïstiek toont aan hoe de dynamiek van het primaire 

straatleven ook voor het secundaire straatleven destructief kan uitwerken. Het 

toont ook aan hoe instituties, binnen de zorg, het onderwijs en de rechtspraak, 

onvoldoende geëquipeerd zijn om antwoorden te formuleren of maatregelen te 

treffen.      

 

Deze instituties zijn immers niet opgewassen tegen de uitwassen van een bredere 

hedonistische mentaliteit. Deze instituties krijgen dit soort situaties op hun bord 

wanneer het gedrag reeds heeft plaatsgevonden. Zij hebben nauwelijks een 

preventieve uitwerking. Het is echter de mentaliteit van het genieten, van het 

‘chillen’ en van de directe behoeftebevrediging die aan de basis ligt van dit gedrag. 

In de straatdynamiek is de interne rem ontkoppeld omdat de normale 

socialisatietechnieken vanuit de thuiscultuur niet actief zijn vanwege het ontbreken 

van het ouderlijk gezag. De straatcultuur is een hedonistische cultuur waarin de 

nadruk gelegd wordt op intens genieten, op het niet te serieus doen en plezier 

maken, op een living-the-good-life-habitus. Daarom zijn genotsmiddelen en fastfood 
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onlosmakelijk verbonden met deze leefstijl. Het gebruik van genotsmiddelen en het 

consumeren van fastfood zijn niet voorbehouden aan de jongeren van de straat, en 

zijn inderdaad onderdeel van een bredere maatschappelijke praktijk, maar de 

setting waarin de consumptie plaatsvindt neemt een andere vorm aan op straat. Het 

gebruik van genotsmiddelen is namelijk intensiever in deze setting vanwege de 

continue behoefte aan ontspanning en amusement (‘chillen’), gecombineerd met de 

relatieve afwezigheid van controlemechanismen, omdat het gebruik vaak niet 

plaatsvindt binnen instituties maar op straat, in auto’s en in kelders. Voor fastfood 

geldt dat juist de jongeren van de straat, vanwege hun mobiliteit en het vaak niet 

thuis zijn, deze voeding consumeren bij snackbars, cateraars of treinstations. Het is 

lekker en snel en dat past goed bij de leefstijl. Ook hier geldt dat dit patroon zich 

breed maatschappelijk aftekent, maar dat het binnen het straatrepertoire 

intensiever wordt gepraktiseerd. Interessant is hier wederom de masculiene 

verwijzing naar echt eten, refererend naar veel vlees, en de afwijzing van vooral 

salades en groente (‘ik ben geen koe!’) als zogenaamd kunstmatige 

voedingsproducten in het straatvocabulaire.     

 

4.4 De straatcultuur als een urban lifestyle 

De straatcultuur beweegt zich bij jongeren op twee dimensies. Er is de innerlijke, 

latente dimensie waarin opvattingen, overtuigingen, ambities en een attitude 

opgenomen zijn in een referentiekader waarmee de jongeren de wereld tegemoet 

treden en observeren. We kunnen hier denken aan de masculiene attitude, het 

onderschrijven van de waarde van vernederen en het voorkomen van 

gezichtsverlies, een extreem materialistische levensvisie en de definitie van 

vrouwen in termen van lustobjecten en gebruiksvoorwerpen. Daarnaast, of liever 

gezegd daarboven, is er de uiterlijke, manifeste dimensie die vaak een resultante is 

van dit referentiekader. We kunnen hierbij denken aan de consumptiepatronen 

(genotsmiddelen en voeding), merkkleding en uiterlijk vertoon, het type muziek, de 

sport, de humor en natuurlijk de taal van de straat. Het is zo dat de primaire 

socialisatie op straat beide dimensies herbergt, terwijl dat niet het geval hoeft zijn 

voor de secundaire socialisatie waarin juist aspecten uit de uiterlijke, 

gemanifesteerde dimensie worden geabsorbeerd, zonder de onderliggende attitude 

te hoeven onderschrijven. Het is om die laatste reden dat de straatcultuur ook is 

verworden tot een urban lifestyle die gecommercialiseerd, genormaliseerd en 

uiteindelijk gecultiveerd is.  

 

Het voert hier te ver om, in extenso, alle aspecten, trends en richtingen van dit 

proces te bespreken. Dat is ook niet de doelstelling. Het gaat hier erom de reactie te 

begrijpen van die gemeentelijke instellingen en onderwijsinstanties die besloten 

hebben de straatcultuur als een urban lifestyle te omarmen. Zij observeren de 
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straatcultuur op de uiterlijke dimensie als een stedelijke jeugdcultuur die het ook 

verdient om (letterlijk) podium te krijgen. In het licht hiervan dienen we de financiële 

uitgaven aan het Urban Podium in het kader van Rotterdam als Europese 

Jongerenhoofdstad in 2009 (Your World) en de rapwedstrijden die in schoolkantines 

worden georganiseerd, te begrijpen. De straatcultuur, of liever gezegd de 

straatcultuur als urban lifestyle, is niet meer louter een cultuur van en voor de 

oorspronkelijke plekken van fabricatie, namelijk de stedelijke straten, maar is 

ontdekt door commerciële industrieën (muziekbranche, kledingdesigners, 

communicatiebureaus, citymarketingadviseurs et cetera). Hierdoor heeft deze 

cultuur een popularisering doorgemaakt naar brede jeugdlagen van de bevolking, 

urbaan en suburbaan, en is het onderhevig geraakt aan de heftige dynamiek van 

mode, reclame en verandering, zoals dat altijd het geval is met commercialisering. 

Dit heeft binnen de rapscene bijvoorbeeld geleid tot een anti-reactie van die rappers 

die zich profileren met hun trouw aan het echte leven van de straat, in oppositie tot 

neppe rappers die hun ziel hebben verkocht aan de commercie. Daarmee trekken zij 

onbewust een demarcatielijn tussen de primaire (echt van de straat zijn) en 

secundaire (kunstmatige imitatie) socialisatie. 

 

De commercialisering heeft een grondige verschuiving teweeggebracht in de 

mainstream perceptie op de straatcultuur. Historisch gezien is straatcultuur, wat de 

precieze inhoud ook was, altijd vereenzelvigd met de jonge, uitgesloten en 

gemarginaliseerde, stedelijke onderklasse. In de burgercultuur, en daarmee 

samenhangend de formele instituties, werd neergekeken op het gedrag van de 

straat. Er was in bepaalde perioden zelfs sprake van een ondubbelzinnige 

‘emancipatiedrang’ vanuit die burgercultuur. In onze tijd zien we dat door de 

gelijktijdige popularisering van zowel de straatcultuur als de burgercultuur, de 

straatcultuur een proces van normalisering en cultivering doormaakt. De uiterlijke 

aspecten van de straatcultuur worden geabsorbeerd door sommige formele 

instituties, in het bijzonder door gemeentelijke overheden, onderwijsinstanties en 

de creatieve sector, en zijn mettertijd een genormaliseerd onderdeel geworden van 

delen van de formele cultuur. De straatcultuur is daarmee gecultiveerd tot een 

lifestyle, een geaccepteerde identiteitsvorm waar mensen zich niet voor hoeven te 

schamen. Interessant hierbij is dat aspecten van de straatcultuur wel een make-over 

ondergaan en tevoorschijn komen in een gekuiste versie. Zo vragen gemeentelijke 

overheden aan communicatiebureaus en citymarketingadviseurs om wel ‘iets 

maatschappelijks te doen’ met promotiefilmpjes of trainingen voor jongeren, wordt 

door onderwijsinstanties aan rappers gevraagd geen scheldwoorden te gebruiken 

tijdens optredens in schoolkantines en verbieden creatieve pioniers 

vrouwonvriendelijke uitingen in kunstproducten. De straat dringt dus niet eenzijdig 

de burgercultuur binnen, maar de burgercultuur dringt ook het domein van de straat 

binnen.  
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De volgende vier aspecten symboliseren ondubbelzinnig deze commercialisering, 

normalisering en cultivering van de straatcultuur. Het betreft hier de nadruk op 

uiterlijk vertoon middels merkkleding, de voorkeur voor gangsta-rap als 

muziekvorm, de waardering van vechtsporten en straatvoetbal, en een specifieke 

vorm van humor. We hebben reeds aangegeven dat dit proces tweezijdig werkt. Zo 

is de enorme behoefte aan merkkleding als onderscheidend symbool op straat 

onlosmakelijk verbonden met de onderliggende mentaliteit van het verwerven van 

status en ‘respect’ vanuit de omgeving. Uiterlijk vertoon en een flitsende presentatie 

zijn binnen de straatcultuur noodzakelijke ingrediënten om de show te stelen, om 

het ‘spel’ te spelen en om de buitenwereld te tonen dat men bij de tijd is. ‘Moeilijk 

zijn’ (stoer, succesvol, ontwikkeld) heet dat in goed Amsterdamse straattaal. 

Interessant hierbij is dat de kleding van de straat, zoals wijde broeken, verspreid is 

naar bredere lagen van de bevolking, maar nog interessanter is het gegeven dat op 

straat in een relatief kort tijdsbestek van oudsher elitaire merken zijn opgenomen in 

het kledingrepertoire (Prada, Gucci, Armani, Tommy Hilfiger, Hugo Boss et cetera). 

De straatcultuur heeft in twee decennia haast alle elitaire kledingmerken ontdaan 

van hun gedistantieerde upper class-verschijning en deze omgekeerd 

gepopulariseerd. 

  

Echter, voor de muziekwereld heeft dit proces vooral bottom-up vorm gekregen. De 

eerste jongere van de straat, en dan vooral als deze een primaire socialisatie heeft 

doorgemaakt, die luistert naar de klassieke muziek van Bach of Mozart moet nog 

geboren worden! Het is hier de muziekstijl van de rap, en in het bijzonder van de 

gangsta-rap, die oorspronkelijk is gefabriceerd in verpauperde stadswijken in de VS, 

die wereldwijd de weg heeft gevonden naar brede lagen van de bevolking. De 

vertolking van de verpauperde en hemeltergende condities waaronder vooral 

donkere Amerikanen hier moesten en moeten overleven, de maatschappijkritische 

toon en vooral het ressentiment waren de basisonderdelen van de oorspronkelijke 

rap die al snel plaats zou maken voor de gangsta-rap die zo gewelddadig, 

hedonistisch en seksistisch lijkt over te komen. Interessant is het feit dat vooral die 

laatste variant, via de massamedia, wereldwijd gepopulariseerd en 

gecommercialiseerd is, terwijl de rappers die zich voorstaan op authentieke rap juist 

benadrukken dat zij de eerste variant praktiseren en zich distantiëren van de tweede 

variant. Hoe dan ook, het is die gepopulariseerde variant die de innerlijke 

masculiene attitude van de primaire straatsocialisatie in zich herbergt. 

  

Dezelfde dynamiek zien we terug in de sportwereld. De straatcultuur is 

doordrongen van de enorme creativiteit op dit gebied. Dit manifesteert zich vooral 

bij vechtsporten en natuurlijk bij het voetbal. Twee sportvormen zijn de afgelopen 

jaren ongekend populair geworden bij brede lagen van de bevolking, en de rol van in 

Nederlandse stadswijken opgegroeide jongens is hier moeilijk te overschatten. Op 
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het gebied van de vechtsporten is er de K-1 die een sportieve amalgaam is van 

andere vechtsporten (taekwondo, karate, thaiboks, kickboks, kungfu, traditioneel 

boksen et cetera). Bij deze sport draait het om keihard fysiek contact, om snelle 

bewegingen, om echt vechten waar bijna alles mag om de tegenstander uit te 

schakelen. De voortdurende nadruk op masculiniteit, in letterlijk fysieke zin, en het 

vernederen en uitdagen van de tegenstander, binnen en buiten de ring, zijn 

essentiële onderdelen van deze sportbeoefening. Of we het nu hebben over Badr 

Hari, Ernesto Hoost of Remy Bonjasky die de afgelopen jaren het wereldtoneel 

domineerden; het zijn individuen die hun socialisatie hebben doorgemaakt te 

midden van of nabij het straatleven van Nederlandse stadswijken. Ze zijn daarna 

weliswaar gedisciplineerd en gesocialiseerd in de technische sportscholen, maar de 

eerste vechtershabitus, de masculiene codes, het overleven, het vernederen van de 

tegenstander, de voortdurende show om de wedstrijden heen en de massale 

opkomst van jonge supporters uit vooral de grote steden, zijn stuk voor stuk 

aspecten die onlosmakelijk verbonden zijn met de socialisatie op straat. 

  

Inderdaad, er is iets speciaals aan de hand met die Nederlandse stadswijken. Ook de 

internationale straatvoetbaltoernooien worden gedomineerd door jonge 

voetballers uit Nieuw-West, de Indische Buurt, de Bijlmer, de Schilderswijk, 

Transvaal, Delfshaven, Spangen, Feyenoord, Crooswijk, Overvecht, Kanaleneiland 

en al die andere stedelijke wijken. De onnavolgbare techniek, de snelheid, de 

balcreativiteit en het onbetwistbare ‘respect’ voor de verschillende etnische 

achtergronden van de spelers, maar ook de behoefte om de tegenstander te 

vernederen door hem door de benen te spelen (‘panna’), door hem gek te maken 

middels baltechniek (‘killen’) en het continu zoeken naar het ‘respect’ van de 

toeschouwers, is kenmerkend voor het stedelijke straatvoetbal. Deze 

eigenschappen hebben Nederlandse straatvoetbalteams internationaal bekend 

gemaakt en ze zijn in staat gebleken  te winnen van straatvoetbalteams uit Frankrijk 

en Brazilië. Ze behoren simpelweg, net als bij K-1, tot de internationale top. 

Interessant is hier het gegeven dat op straat bepaalde voetballers wereldberoemd 

zijn, terwijl geen mens in de mainstream die spelers kent. Zo kent op straat iedereen 

Morad Boukhari terwijl zijn broer Noredine gekend wordt in de mainstream, en zo is 

Jermaine Vanenburg ongekend populair op straat terwijl in de mainstream iedereen 

Jerald Vanenburg kent of kende. Deze straatvoetballers, die later vaak futsal zijn 

gaan doen, kenmerken zich altijd door dezelfde eigenschappen: opgegroeid op 

straat, een ongekende voetbaltechniek, de intrinsieke behoefte aan mooi voetbal, 

het vernederen van de tegenstander is essentieel, het blijven voetballen op straat, 

ook na de populariteit, en een afwijzing van de strenge discipline van het 

professionele voetbal als het gaat om geboden (vroeg slapen, regelmatig eten, 

zware fysieke trainingen et cetera) en verboden (uitgaansleven, genotsmiddelen, 

fastfood et cetera). Ook op het gebied van voetbal loopt er klaarblijkelijk een 
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scherpe scheidslijn tussen de vereisten van de professionele, officiële mainstream 

cultuur en de frivole, officieuze cultuur van de straat. 

  

Echter, er zijn individuele talenten die het beste van de twee werelden hebben 

weten te combineren en een voetbalsynthese hebben voortgebracht waarmee ze 

schitteren op internationale toernooien. De creativiteit, de techniek en het lef van 

de straat zijn gecombineerd met de gedisciplineerde patronen en leersystemen van 

het Nederlandse profvoetbal. Spelers als Van Persie, Van der Vaart, Afellay, De 

Jong, Boulahrouz, El Hamdouai, Amrabat en van de vorige generatie Kluivert, 

Davids, Seedorf en al die anderen zijn niet opgegroeid in de gegoede middenklasse, 

maar op straat. Stuk voor stuk zijn zij kinderen uit gezinnen met een smalle beurs en 

jongens van de grote stad. Zij hebben de kunsten op straat geleerd, op pleintjes, en 

zijn later gesocialiseerd door trainers als Van Gaal en Hiddink, die precies op de 

juiste knop wisten te drukken om de flamboyante, haast Braziliaanse, creativiteit en 

ondeugendheid van de Nederlandse straten te combineren met de discipline, het 

arbeidsethos en de organisatiegraad van de Nederlandse burgercultuur. Die ‘match’ 

heeft ervoor gezorgd dat straatvoetbal gepopulariseerd, genormaliseerd en 

gecultiveerd is geraakt met de ‘Cruijff Courts’ op stedelijke pleintjes, als concrete 

manifestatie ervan. Straatvoetbal is hip en creatief en de jonge spelertjes worden 

‘gescout’ en getraind om de Cruijff van morgen te worden. Overigens is het 

interessant om te zien hoe irrelevant etnische achtergronden worden wanneer 

nationale successen worden geboekt: Afellay, Bakkal, De Jong en Babel zijn 

Nederlandse voetballers terwijl hun leeftijdgenoten die voor overlast en criminaliteit 

zorgen Marokkaanse en Surinaamse probleemjongeren zijn. Op straat is hun 

etnische achtergrond overigens geen issue. 

 

Dat laatste zien we ook terug in de humor op straat. De straatcultuur werkt etnisch 

integrerend, zoals we hebben aangegeven, en dat betekent dat jongeren op straat 

elkaar zodanig als in-group beschouwen dat de grappen over elkaars etnische 

achtergronden heel ver kunnen en mogen gaan. Ze delen zodanig de 

belevingswereld op straat, en zijn elkaar daardoor gaan herkennen volgens die 

codes en taal, dat er ruimte is ontstaan om elkaar de loef af te steken wat betreft de 

etnische dimensie van hun identiteit. De etnische achtergrond is dus simpelweg 

geen issue, in die zin dat op basis daarvan uitsluiting plaatsvindt of dat er geen 

grappen over gemaakt mogen worden. Tegelijkertijd zien we ook hier datzelfde 

patroon van commercialisering, popularisering, normalisering en uiteindelijk 

cultivering plaatsvinden. De vele cabaretiers die de wereld van de straat vertolken, 

met Najib Amhali en Ali B als exponenten, en al die grote merken, zoals de twee 

oude vrouwen die aan de keukentafel straattaal spreken en DE- koffie drinken, of 

instituties zoals het RTL Nieuws, die de wereld van de straat, en dan vooral de taal, 

hebben ontdekt als humoristische trekpleister. Interessant hierbij is het gegeven dat 
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de humor die verscholen ligt in straattaal niet zomaar gegeneraliseerd kan worden, 

althans voor de jongeren van de straat zelf, en dat diezelfde uitdrukkingen, maar 

dan gebezigd door mensen van de out-group, de burgerlijke cultuur, zelfs ervaren 

kunnen worden als beledigend of bespottend door deze jongeren. Grappen over de 

etnische achtergrond van deze jongeren worden helemaal niet geaccepteerd als 

deze gemaakt worden door een ‘buitenstaander’. Het is om die reden dat de 

cabaretiers en de reclamefilmpjes mettertijd steeds minder konden rekenen op 

jongeren als toehoorders en steeds meer op gezinnen uit de autochtone, suburbane 

middenklasse. De humor van de straat (grapjes over etnische achtergronden, het 

bevestigen van het stereotype beeld van de crimineel, straattaal et cetera) is door 

de popularisering naar brede lagen van de bevolking verworden tot een humor over 

de straat. Er is daarmee ruimte geboden aan leden van de autochtone, suburbane 

middenklasse om hun angsten voor en onzekerheden over zowel het straatleven als 

de multiculturele samenleving te ventileren. De humor van de straat is daarmee 

verticaal omgekeerd tot een humoraspect van de mainstream terwijl een deel van 

de straat dat ervaart als een onechte humorvorm over hun urban lifestyle.  

 

4.5 Straattaal als een vertolking van het leven op straat 

Iedere cultuur is verbonden met een taal die enerzijds een puur technisch-

linguïstische component heeft en anderzijds een geheel van betekenissen, 

ervaringen, codes, ambities en emoties van die cultuur herbergt. Die twee lagen zijn 

beide interessant als het gaat om (de ontwikkeling) van straattaal. Ze zijn immers 

verbonden met de primaire en secundaire socialisatie van de straat waar we het 

over gehad hebben. Het puur linguïstische is louter een secundaire manifestatie van 

de primaire attitude van de straatcultuur die eraan ten grondslag ligt. Om die reden 

is het essentieel niet alleen stil te staan bij de aanwezige structuur van straattaal, 

maar tevens om de focus te leggen op de afwezige structuur van straattaal. Deze 

dubbele analyse staat het toe om een completer beeld te krijgen van deze nieuwe 

taal en om niet kritiekloos het eenzijdige beeld te accepteren van de exponenten 

van de Kunst & Cultuur die deze ontwikkeling puur beschouwen als een creatieve 

linguïstische ontwikkeling.  

 

Inderdaad, straattaal is het meest manifeste onderdeel van de straatcultuur. 

Tegelijkertijd is straattaal ook de meest manifeste expressie van de straatcultuur. Op 

het eerste oog lijkt er geen verschil tussen deze twee observaties. Maar het is 

precies dit onderscheid dat we moeten maken om de volledige contreien van 

straattaal te leren kennen. Niet in de laatste plaats om de implicaties van straattaal 

te doorzien. Wat is namelijk cultuur? Waar proberen we naar te verwijzen als we 

spreken van cultuur? Taal wordt in ons algemene taalgebruik automatisch en 

onbewust geassocieerd met een geografisch afgebakende cultuur. Zo hoort 
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Standaardnederlands bij de Nederlandse cultuur, is Frans onderdeel van de Franse 

cultuur en koppelen we zelfs een algemenere taal als het Arabisch aan de Arabische 

cultuur. Die talen zijn in deze betekenis onderdeel van deze historisch gegroeide en 

geografisch gedefinieerde culturen. 

 

In het licht van straattaal kunnen we stellen dat juist de culturele diversiteit van de 

stedelijke context de culturele achtergrond vormt voor de ontwikkeling van 

straattaal. Straattaal is onderdeel van deze (multi)culturele en geografisch 

gedefinieerde (stedelijke) context. We hebben reeds geconstateerd dat de 

straatcultuur etnisch en cultureel inclusief is. Deze jeugdcultuur is misschien wel de 

meest ‘integrerende’ cultuur van de Nederlandse samenleving en een ieder, 

ongeacht etnische, religieuze of raciale achtergronden, kan toetreden tot het 

culturele domein van de straat wanneer deze persoon zich de codes eigen maakt en 

deze toepast. Zo gaat het ook met de taal. Tegelijkertijd betreft het niet een 

eenzijdig verkeer van jongeren die zich passief dé straattaal eigen maken. Dé 

straattaal bestaat niet, althans niet officieel gedocumenteerd en beschermd door de 

hoeders der taal. Er is geen Stichting der Straattaal. De straatcultuur en straattaal 

staan grotendeels los van deze institutionele beschermheren en vormen om die 

reden bij uitstek een linguïstisch experiment waar nieuwe woorden en 

uitdrukkingen voortdurend toegevoegd en weggehaald kunnen worden, al naar 

gelang de laatste mode. Straattaal is daarmee altijd ongebonden en het kan snel 

mee laveren met de enorme dynamiek van de grote stad. 

   

Om die reden is de ontwikkeling van straattaal inderdaad geen eenzijdig verkeer, 

maar meer een wisselwerking met die stedelijke realiteit. Jongeren maken zich niet 

louter de taalcodes van de straat eigen, maar ze maken die taalcodes ook voor een 

deel. Straattaal is altijd een sociale constructie. Stedelijke jongeren brengen 

woorden, uitdrukkingen, gezegden en vervoegingen mee uit hun culturele 

thuistalen – in steden als Amsterdam en Rotterdam zijn dat er meer dan 170! – en 

voeden daarmee de straattaal. Straattaal onttrekt zich daarmee zowel aan het 

Standaardnederlands als aan de culturele thuistalen. Straattaal is inderdaad een 

bricolage, een in elkaar geknipt en geplakt taalmengsel uit verschillende reeds 

bestaande talen, een dubbele culturele mix. Straattaal wordt immers zowel gevoed 

vanuit het sociologische gegeven van de verschillende culturen van de grote stad als 

dat het vervolgens zelf een autonoom onderdeel wordt van de jeugdtalen en 

daarmee de culturele mix vergroot. Deze dynamiek hebben we ook kunnen 

waarnemen in de ontwikkeling van straattaal in de Franse banlieus, het envers, dat 

sociologisch gezien een voorloper is van de Nederlandse variant.   

 

Vooral het Surinaams (doekoe (geld), pipa (wapen), scoro (school), onmin louw (heel 

leuk), matti (vriend) et cetera) en het Marokkaans (weloe (niets), ayow (uitspraak in 
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een situatie van verbazing of ongeloof), èh (aanspreekvorm) et cetera) zijn 

hofleveranciers van woorden en uitdrukkingen voor de straattaal. Ook is er de 

dominante rol van Engelse woorden (chillen, relaxed, freestyle et cetera). 

Vanzelfsprekend vormt het Nederlands het bindmiddel voor al deze nieuwe 

elementen. Verder is de invloed vanuit verschillende talen geografisch gebonden. 

Zo heeft de dominantie van Caribische elementen in de Amsterdamse en 

Rotterdamse straattalen alles te maken met de significante aanwezigheid van 

Surinaamse en, in mindere mate, Antilliaanse jongeren in deze twee steden. In de 

Haagse straattaal treffen we beduidend minder Caribische elementen aan en in de 

straattaal die gebezigd wordt in Utrechtse volkswijken als Kanaleneiland en 

Overvecht schitteren ze zelfs door afwezigheid. Daar is de relatieve aanwezigheid 

van jongeren met een Marokkaanse achtergrond dermate groot, en die met een 

Caribische achtergrond dermate klein, dat de Utrechtse straattaal in wezen een mix 

is van Nederlandse en Marokkaanse woorden. 

  

We zien tegelijkertijd dat er nauwelijks woorden uit het Chinees en Turks hun 

toegang vinden tot straattaal, in welke stad dan ook, en dit heeft alles te maken met 

de interne hechtheid van de Chinese en Turkse gemeenschappen en de nadruk die 

in de thuissocialisatie gelegd wordt op de eigen taal en cultuur. Deze nationale trots, 

gecombineerd met het gegeven dat kinderen uit deze gemeenschappen relatief 

veel grootgebracht worden in de eigen culturele verenigingen, stichtingen en 

ondernemingen, hebben hen letterlijk van de straat gehouden. Daardoor spreken zij 

minder vaak straattaal, in vergelijking tot bijvoorbeeld leeftijdgenoten met een 

autochtone, Marokkaanse en Caribische achtergrond, én zijn zij minder in staat om 

hun thuistalen een plekje te geven in de fabricatie van straattaal. Hoe dan ook, 

welke combinaties er ook ontstaan, de centrale constatering hier is dat straattaal 

gefabriceerd wordt uit de verscheidenheid in talen in stadse volkswijken waar 

jongeren, met de meest diverse achtergronden, elkaar ontmoeten en beïnvloeden.  

  

Juist omdat straattaal vooral wordt gefabriceerd in de (groot)stedelijke context, 

komen ook allerlei typisch stedelijke uitdrukkingen en tongvallen mee. 

Uitdrukkingen als 'Kapot moeilijk' (heel tof of gaaf) en 'Hé ouwe!' (aanspreekvorm) 

zijn typisch Amsterdamse straatculturele uitingen. Opvallend is ook dat de 

Amsterdamse straattaal met een sterk Amsterdamse tongval wordt gesproken 

terwijl dit bijvoorbeeld nauwelijks geldt voor de Rotterdamse straattaal. Straattaal is 

dus niet louter geografisch gebonden wat betreft de specifieke culturele mix, maar 

ook wat betreft de specifieke uitdrukkingen en tongvallen.  

  

Echter, straattaal is niet alleen een mix van talen en stedelijke uitdrukkingen maar 

ook, en dit moet benadrukt worden, de onjuiste of vervormde toepassing van het 

Standaardnederlands. Dit is overigens niet geografisch gebonden. Zo valt in 
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straattaal de classificatie in aanwijzende voornaamwoorden (die en dat) weg en blijft 

alleen die over: die mannetje, die raam, die huis et cetera. Ook is de schrijfvariant van 

straattaal de taal die via sms en MSN wordt geschreven, waardoor deze 

schrijfvariant verwordt tot een vervormde toepassing van het Standaardnederlands: 

tog (toch), w8 (wacht), effe (even), hoeist? (hoe is het?) et cetera Deze onjuiste en 

vervormde toepassing is vooral voor jongeren directer beschikbaar dan het 

Standaardnederlands vanwege hun dagelijkse interacties via het internet (MSN, 

Hyves, YouTube et cetera) en op straat, en door de algemeen maatschappelijke 

tendens tot een verminderde standaardtaalleesvaardigheid via kranten en boeken. 

Overigens wordt hier het onderscheid tussen de straatcultuur als primaire en 

secundaire socialisatie wederom relevant, omdat vooral jongeren uit grootstedelijke 

wijken dubbel geconfronteerd worden met straattaal in de directe omgeving, 

virtueel en op straat, terwijl jongeren uit meer suburbane omgevingen het vooral 

virtueel meekrijgen en niet op straat. Dit ogenschijnlijk marginale verschil pakt op 

linguïstisch gebied drastisch anders uit: voor de primaire categorie is het namelijk 

een taal, een uitdrukking van de eigen identiteit, terwijl het voor de secundaire 

categorie een ‘spel’ is dat meteen verlaten wordt (en kan worden) wanneer men 

functioneert in de thuiscultuur of in de schoolcultuur. Die laatste categorie kan de 

‘switch’ probleemloos maken.  

  

Precies hier, bij de mogelijkheid tot een voortdurende taalkundige ‘switch’, ligt het 

pijnpunt in de beoordeling van straattaal. Bovenstaande aspecten hebben een 

voorzichtige omschrijving gegeven van straattaal als onderdeel van de straatcultuur. 

Het voert hier te ver om dit uitputtend te doen omdat dit essay geen technisch-

linguïstische observatie is. Het centrale punt is hier dat straattaal, net als 

bijvoorbeeld straatvoetbal, straatkleding en straathumor, een aspect, een onderdeel, 

is van straatcultuur. Tegelijkertijd weten we, via het onderscheid tussen de 

straatcultuur als primaire en secundaire socialisatie, dat straattaal niet alleen een 

taalkundige, maar ook een sociologische dimensie heeft, en dat straattaal dus ook 

een expressie is van de attitude, de codes, de opvattingen en de ambities die zo 

onlosmakelijk verbonden zijn met de straatcultuur als primaire socialisatie. 

Straattaal reflecteert zogezegd geen neutrale woorden en zinnen, maar juist een 

verzameling aan specifieke betekenissen en interpretaties van de wereld. Deze 

betekenissen en interpretaties worden ook helder door stil te staan bij de woorden 

en zinnen die niet voorkomen in straattaal. Straattaal lijkt ons iets te willen zeggen, 

zelfs als er wordt gezwegen.  

  

Zo is het opvallend en veelzeggend dat er in de straattaal geen vervangende 

begrippen zijn voor woorden als boek, bibliotheek, rekenen, kunst, cultuur, wijsheid 

en kennis, of voor woorden als beleefd, netjes, bescheiden, nederig, zorgzaam en 

hulpvaardig. Tegelijkertijd zijn er soms wel vier, vijf of zes verschillende 
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uitdrukkingen voor meisje, jongen, auto, geld, een echte man, stoer, rijk en sterk. 

Dat is niet toevallig. De taal is, zoals altijd, een reflectie van de onderliggende set 

aan codes, opvattingen, ambities, praktijken, voorkeuren en normen. In dit geval is 

dat een masculiene set, zoals beschreven in paragraaf 4.3, waarvan straattaal een 

expressie is. Straattaal vertolkt in zekere zin de straatcultuur als primaire 

socialisatie. Deze vertolking functioneert dus op twee dimensies tegelijkertijd: die 

begrippen die passen bij een masculiene habitus worden ‘vertaald’ en 

vermenigvuldigd naar nieuwe of omgevormde woorden in straattaal (bijvoorbeeld 

stoer zijn wordt louw, moeilijk, gruwelijk et cetera) en die begrippen die geen raakvlak 

hebben met dit masculiene repertoire of zelfs het tegenovergestelde representeren, 

zoals een burgerlijk of feminien repertoire, worden simpelweg niet ‘vertaald’ (zoals 

de begrippen die hierboven zijn opgesomd). Hoe straattaal ook gebonden is aan 

geografische settings en hoe we ook rekening houden met de verschillende vormen 

van straattaal, de sociale realiteit gebiedt ons te constateren dat straattaal, in welke 

vorm dan ook, zowel een linguïstische als sociologische vertolking is van een 

masculien repertoire. De normatieve beoordeling van dit gegeven is aan de mensen 

zelf, maar de ontkenning ervan is simpelweg geen optie meer. 

  

Taal is immers niet alleen maar taal. Voor de jongeren die straattaal van jongs af aan 

meekrijgen, als een primaire socialisatie, is er op een gegeven moment de 

onvermijdelijke confrontatie met de procedures, maatstaven en standaarden van de 

burgerlijke en formele schoolcultuur, de arbeidsmarkt en allerhande administratieve 

instanties die hen zullen afstraffen op het gebruik van straattaal. Juist omdat 

straattaal soms, zoals we hebben gezien, een onjuiste of vervormde toepassing is 

van de standaardtaal. Op dat moment staan ze er echt alleen voor en hebben we 

hier simpelweg te maken met ongelijke kansen. Verderop zullen we stilstaan bij dit 

gegeven in de bespreking van de ‘mismatch’ tussen straatcultuur en schoolcultuur. 

Naast deze economische en sociale dimensie van ongelijke kansen, is er ook een 

morele en gevoelsmatige dimensie. Juist voor deze jongeren kan straattaal, als 

sociologische expressie van masculiene codes, het referentiekader worden 

waarmee zij de mensen observeren, beoordelen en behandelen. Taal geeft het 

denken richting en het geeft vorm aan opvattingen en gevoelens. Op het moment 

dat jongeren inderdaad van jongs af aan in de taal van de straat hebben leren 

denken, begrijpen, beoordelen en voelen, kan het macho-masculiene repertoire 

verworden tot hun persoonlijk repertoire. 

  

Anders gezegd, de morele parameters en het gevoelshuishouden van deze jongeren 

zijn aangepast aan de straat waar de primaire straatsocialisatie heeft 

plaatsgevonden. Deze mentale en gevoelsmatige integratie in de straatcultuur 

heeft vervolgens onvermijdelijk (zelf)destructieve consequenties. Zelfdestructief 

vanwege een mogelijke verslaving aan genotsmiddelen, het opbouwen van 
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schulden, het voortijdig afbreken van een schoolopleiding, een taalachterstand in 

woord en schrift, en een mogelijke aanvang van een criminele carrière. Destructief is 

het vervolgens voor de slachtoffers van het straatrepertoire, zoals jonge meiden die 

in de veronderstelling zijn een duurzame liefdesrelatie op te bouwen (terwijl ze als 

gebruiksvoorwerp behandeld worden), familieleden in het algemeen en ouders in 

het bijzonder, die deelgenoot worden van de problemen, en uiteindelijk ook al die 

beambten (docenten, agenten, medewerkers van gemeentelijke loketten et cetera) 

die ergens in het traject geconfronteerd worden met de taal en het gedrag van de 

straat.  

 

Dit gegeven vormt vaak een pijnpunt voor formele instituties, in het bijzonder voor 

gemeentelijke overheden, onderwijsinstanties en de creatieve sector, die interne 

discussies voeren over de verhouding die aangegaan zou moeten worden met 

straattaal. Op optimistische momenten kiezen zij ervoor straattaal gedeeltelijk te 

omarmen of een plek te geven, door bijvoorbeeld rappers uit te nodigen op 

conferenties, studiedagen of symposia, terwijl zij op pessimistische momenten 

ernstige twijfels of een regelrechte afkeer hebben van de masculiene symboliek die 

hier gecommuniceerd wordt. Het is precies deze ambivalentie die een reflectie is 

van, wederom, het onderscheid tussen de straattaal als onderdeel van en de 

straattaal als expressie van de straatcultuur. Deze instituties wensen de straattaal, 

als creatief onderdeel van de straatcultuur als jeugdcultuur, toe te staan of zelfs te 

stimuleren. Het is de straattaal als urban lifestyle die hier positief wordt beoordeeld. 

Tegelijkertijd komen deze verantwoordelijke individuen bij gemeenten, 

onderwijsinstanties en de creatieve sector zo nu en dan van een koude kermis thuis 

omdat ze de straattaal als sociologische expressie van de primaire straatcultuur 

krijgen gepresenteerd. Concreet is dit het geval wanneer rappers bijvoorbeeld op 

conferenties, studiedagen of symposia de attitude, codes, ambities en 

doelstellingen van de primaire straatsocialisatie communiceren: legaal of illegaal rijk 

worden, veel vrouwen bezitten als gebruiksvoorwerp, het ambiëren van dure auto’s, 

geweld gebruiken om de eigen eer te beschermen et cetera. 

 

Wat hier plaatsvindt is dat deze rappers in wezen heel open en eerlijk het leven van 

de straat vertolken. Zij hebben nooit te kennen gegeven dat in een burgerlijke taal 

te willen doen. Sterker nog, deze rappers dienen in hun eigen leefwereld te waken 

over hun authenticiteit – ze zijn immers van de straat – en het is juist deze 

authenticiteit die men kan verliezen op het moment dat de masculiniteit in gedrag 

en taal afgeschud wordt. Anders gezegd, de ontkoppeling van de straattaal als 

primaire en secundaire taalhabitus en de ontkoppeling van de straattaal als 

onderdeel en als expressie van de straatcultuur is een analytische ingreep vanuit de 

burgercultuur. Op straat is dat nooit bedacht of geambieerd. Het is niet mogelijk om 

deze twee zaken compleet te scheiden, juist omdat ze zo vervlochten zijn, en een 
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keuze voor straattaal als creatieve taalvorm brengt altijd, in meer of mindere mate, 

het masculiene repertoire van de primaire straatsocialisatie met zich mee. Straattaal 

is immers vervlochten met de betekenissystemen, de codes en de ambities van het 

leven op straat, en straattaal zal altijd een vertolking van dat leven zijn. Het is dus 

zeker zo dat jongeren die de straattaal als secundaire socialisatie hebben 

meegekregen niet de masculiene codes, doelstellingen en ambities van de primaire 

straatsocialisatie hoeven te onderschrijven, maar het is tegelijkertijd zo dat de 

straattaal zelf altijd bevlekt is met dit masculiene repertoire.  

4.6 De straatcultuur als een mentale en emotionele safezone  

De psychologische behoefte aan een identiteit is algemeen menselijk. Deze 

identiteit schept mentale en emotionele orde en voorziet in betekenisvolle kaders 

waarmee alledaagse ervaringen geïnterpreteerd en geplaatst kunnen worden. 

Tevens is identiteitvorming een sociale aangelegenheid waarmee de binding met 

een groep zich ontwikkelt. Die binding voorkomt dat mensen het dagelijks leven 

alleen moeten dragen, dat ze er alleen voor staan. Men behoort tot een groep, men 

identificeert zich met de culturele codes, de taal, de normen en de doelstellingen 

van deze groep, en men voert het gedragsrepertoire uit dat past bij deze groep. 

Nogmaals, dit is een algemeen menselijke dynamiek (Verkuyten, 2010). 

 

Precies dezelfde dynamiek vindt plaats als het gaat om de straatcultuur. In het geval 

van de straatcultuur als urban lifestyle is dat niet een diepgaand mentaal en 

emotioneel proces, maar meer een identiteitskader aan de oppervlakte dat 

herkenning, vertier en amusement verschaft. Het sluit aan bij de algemene 

ontwikkelingspsychologische en pedagogische fasen van de puberteit en de 

adolescentie. Jongeren zijn op zoek, in ontdekking, en de beschermende cocon van 

de thuiscultuur gaat open voor de invloed van de peergroup en de omgeving (Pels, 

2003). Deze hectische periode tussen de (ongeveer) 12 en 18 jaar is, in het geval van 

de straatcultuur als secundaire socialisatie, een bricolageproces waarin jongeren, in 

interactie met elkaar, elementen uit allerlei culturen in elkaar knippen en plakken 

om zich vervolgens daarmee te identificeren. Deze identificatiekaders zijn onder 

andere de kleding, de muziek, de sport, de humor en de taal. Zoals gezegd betreft 

het hier vaak een identiteit aan de oppervlakte: ze doen straat, maar ze zijn niet (van 

de) straat! 

 

Dit ligt anders voor die jongeren die de straatcultuur ook als primaire 

straatsocialisatie hebben meegekregen. Hun mentale en emotionele huishouden is 

aangepast aan het leven van de straat: ze denken straat, ze voelen zich straat en ze 

zijn straat! Ze hebben daar overigens vaak niet voor gekozen. Toen bij hen de 

beschermende thuiscocon open ging, geschiedde dat in de directe nabijheid van een 

stedelijke straatcultuur. Vervolgens is het vaak een kwestie van gedeeltelijke 
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aanpassing eraan om het dagelijkse leven leefbaar te houden. Immers, wie opgroeit 

in de directe nabijheid van de straatcultuur leert vanzelf bepaalde skills en tools aan 

om te waken over zijn of haar bezit, lichaam, waardigheid en familie. Deze 

zelfbescherming is eigen aan de mens. Dat gaat niet altijd bewust, maar vaak juist 

onbewust. En daar zit precies de crux. Wanneer een persoon de eerste vijftien of 

twintig jaar van zijn of haar leven deze onbewuste aanpassing aan de condities van 

de straat heeft gemaakt, dan is de interne motoriek en het repertoire daarnaar 

gevormd, zonder dat deze persoon zich daar altijd van bewust is. Zelfs als deze 

persoon op een leeftijd komt tussen de 22 en 26 jaar en bewust besluit om het leven 

van de straat te verlaten en de oprechte ambitie heeft om een serieus en duurzaam 

leven te stichten als huisvader of huismoeder, dan is daarmee de onbewust 

diepgewortelde mentale en emotionele straatmotoriek nog niet van de baan. 

Blijkbaar geldt dat het makkelijker is om een persoon van de straat te halen dan dat 

de straat uit een persoon gehaald kan worden.  

 

Ook op de identiteitsdimensie is het dus noodzakelijk om onderscheid te maken 

tussen de straatcultuur als primaire en secundaire socialisatie. Tegelijkertijd hebben 

beide categorieën jongeren te maken met dezelfde psychologische behoefte aan 

erkenning, waardering, geborgenheid en een identificatiekader. Beide categorieën 

zoeken dat ook op straat. Jan-Dirk de Jong (2007) heeft dit laten zien middels zijn 

onderzoek in Amsterdam-West. We moeten niet vergeten dat de straatcultuur een 

groepscultuur is met een groepsdynamiek. Het is een ‘wij-cultuur’ die nu eenmaal de 

uitstraling heeft te kunnen voorzien in juist die specifieke behoefte aan erkenning, 

waardering, geborgenheid en een identificatiekader. Jongeren zoeken hun heil in 

het groepsgevoel op straat zoals mensen, altijd en overal, dit gevoel koesteren 

(RMO, 2008). Het is dan ook niet de vraag naar een identiteit die de jongeren van de 

straat doet verschillen van anderen, maar het antwoord op die vraag, in de vorm van 

een masculiene straatidentiteit, dat het onderscheid markeert met hun omringende 

samenleving.  

 

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat deze jongeren volstrekt normale 

mentale en emotionele behoeften proberen te bevredigen. Het kan ook niet vaak 

genoeg herhaald worden te stellen dat zij vaak volstrekt onbewust uitkomen op de 

straatidentiteit om deze behoeften te bevredigen, simpelweg omdat ze geboren en 

getogen zijn in stedelijke volkswijken waar de straatcultuur nu eenmaal intensiever 

aanwezig is (Van Strijen, 2009). Zij zijn daar niet gaan wonen, ze zijn er geboren en 

getogen. Naast de overlevingsstrategieën die zij aangeleerd hebben gekregen op 

straat, fungeert de straatidentiteit zelf als een mentale en emotionele safezone. Die 

masculiene identiteit is vaak een masker waarmee een wereld vol pijnpunten en 

problemen wordt gecamoufleerd en genegeerd. Het is in de groep waar deze 

jongeren proberen de behoefte aan erkenning, waardering en geborgenheid te 
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bevredigen door grappig te zijn, door mooie kleding te dragen, door stoer te praten, 

door te pronken met meisjes, auto’s, scooters en sieraden, door mooi te voetballen 

en door te domineren over anderen die hun geen ‘respect’ geven. Maar het is 

tegelijkertijd in de eenzaamheid waar de leegte overblijft, de problemen thuis maar 

blijven bestaan, zij zich onzeker voelen, zij eigenlijk niet weten welke kant ze opgaan 

met hun leven en, op een dieper niveau, wat nu eigenlijk de betekenis is van hun 

leven.  

 

Dit betekent overigens niet dat hun masculiene repertoire geacteerd is. Zeker voor 

de jongeren die een primaire socialisatie hebben doorgemaakt is het gemeend 

gedrag. Het is niet een masker, in die zin dat ze masculien doen terwijl ze niet 

masculien zijn. Het is een masker, in die zin dat ze hun persoonlijke pijnpunten en 

problemen verbergen voor de buitenwereld omdat de openbare bespreking ervan 

afbreuk kan doen aan hun mannelijkheid. Men kan masculien zijn en problemen 

hebben, net zoals het verbergen van de eigen problemen, vanuit een macho-

masculien perspectief, een masculiene daad kan zijn.                  

4.7 De straatcultuur als een economische habitus 

Het koesteren van extreem materialistische doelstellingen, de 

overlevingsmentaliteit, het strategisch vernuft, de flexibiliteit en economische 

creativiteit behoren alle tot de vaardigheden van het straatrepertoire. Op straat is er 

altijd een tweedimensionale economische habitus, namelijk geld als middel én als 

doel. De rapper 50 Cent heeft deze mentaliteit treffend verwoord met de titel van 

een van zijn cd’s: Get Rich or Die Trying. Juist omdat op straat de formele netwerken 

tot economisch kapitaal nagenoeg afwezig zijn en de zucht naar geld grenzeloos is, 

opent zich daar een universum van overlevingsstrategieën, alternatieve 

verdienkanalen, strategisch denken om risico’s in te schatten, flexibiliteit qua tijd en 

mobiliteit, en een economische creativiteit van de hoogste plank waarmee men 

altijd weer iets nieuws weet te bedenken om geld te verdienen. Economische 

activiteiten op straat zijn nooit helemaal ‘wit’ en formeel, maar juist altijd ‘grijs’ of 

zelfs ‘zwart’. De netwerken en activiteiten begeven zich altijd op de grens of 

eroverheen en deze faciliteren juist in de producten en diensten die op de formele 

markt te duur worden bevonden en daarom juist extra lucratief zijn. Het gaat hier 

dan vaak om de handel in telefoons, laptops, dure autoradio’s of simpelweg om het 

plaatsen van dure badtegels en laminaatvloeren. De straat lijkt hier te voorzien in 

een behoefte die leeft bij burgers die het gevoel hebben al genoeg belasting betaald 

te hebben en dat niet nog eens willen doen over deze producten of diensten. De 

producten kunnen hier legaal zijn, maar de wijze van transactie is belastingtechnisch 

illegaal. Verder is het mogelijk dat de producten zelf op oneigenlijke wijzen zijn 

verkregen.  
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Maar het is onmogelijk om te spreken over de economische habitus in de 

straatcultuur van Nederlandse volkswijken zonder de handel in drugs te vermelden. 

Zoals de straatvoetballers uit deze wijken internationaal excelleren, zo laten de 

dealers en runners uit diezelfde wijken ook internationaal van zich spreken. Dit heeft 

alles te maken met het Nederlandse drugsbeleid, de nabijheid van de Rotterdamse 

haven en Schiphol, de geografische ligging van Nederland als doorvoerhaven naar 

de rest van Europa en de aanwezigheid van jongeren in Nederlandse steden die, 

vanwege migratie, hun oorsprong hebben in gebieden die van oudsher fungeerden 

als logistieke lijnen voor drugtransport: Suriname, Curaçao en Colombia (cocaïne), 

Marokko (hasj) en Turkije en de Balkan (heroïne). Deze jongeren faciliteren als 

communicatiekanalen, transportvectoren en vertegenwoordigers van 

vertrouwensnetwerken in deze internationale handel in drugs. Overleven in deze 

branche impliceert dat de actoren beschikken over een enorme economische 

habitus omdat zij, buiten het zicht van politie en justitie, logistieke lijnen moeten 

organiseren, strategisch moeten onderhandelen, voortdurende analyses moeten 

maken van risico’s en mogelijkheden, op de hoogte moeten zijn van informele 

marktprijzen en hun geld moeten witwassen.  

 

Dit zijn strategieën en vaardigheden die vooral worden overgedragen in de 

straatcultuur als primaire socialisatie en nauwelijks in de secundaire socialisatie. Het 

is om die reden dat in politiekringen gesproken wordt van ‘criminele carrières’, ‘het 

bekende onderscheid tussen hinderlijke, overlastgevende en criminele jongeren’, en 

‘delicten met winstbejag’. De politiewereld heeft mettertijd ontdekt dat in het eigen 

optreden het noodzakelijk is om die jongeren die uit zijn op puur winstbejag, die een 

economische habitus hebben, te onderscheiden en te isoleren van die jongeren die 

hinderlijk, baldadig of overlastgevend gedrag vertonen op straat. Hun angst is dat 

die laatste categorie wordt meegezogen in de economische habitus van de eerste 

categorie vanwege de verleidelijkheid van die leefstijl in termen van dure auto’s, 

dure merkkleding en een sterk imago. Het beleid bij vooral de grootstedelijke 

korpsen is om die eerste categorie zo veel mogelijk te doen verdwijnen uit het 

straatbeeld in termen van hun symbolische uitstraling, zodat de crimineel 

succesvolle jongeren geen role models kunnen zijn voor de jongere jongens in de 

wijk, door hen te volgen totdat er een zaak tegen hen is of door hen het leven zuur 

te maken door voortdurende aanhoudingen, het annexeren van dure auto’s (‘pluk-

ze-wetgeving’) of door zichtbare achtervolgingen. Zij voeren hier een symbolische 

strijd op straat ten einde de modelfunctie van criminele jongens af te breken en om 

de hinderlijke en overlastgevende jongeren te distantiëren van de economische 

habitus van de criminele groep.    

Tegelijkertijd dienen we te stellen dat de specifieke economische habitus, die vooral 

gecentreerd is rondom de hierboven genoemde handel in vooral telefoons, laptops, 

dure autoradio’s en drugs, hoofdzakelijk wordt uitgevoerd in informele criminele 
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kringen waar de primaire straatsocialisatie plaatsvindt, maar die noch los gezien 

mag worden van het formele beleid, noch gegeneraliseerd mag worden naar het 

gehele economisch repertoire dat op straat te vinden is. Er wordt in die kringen veel 

geld omgezet en verdiend, maar we mogen nooit vergeten dat die informele 

structuren vervlochten zijn met het formele beleid. Een beleid dat bijvoorbeeld de 

verkoop van softdrugs legaliseert en organiseert, zonder oog te hebben voor de 

netwerken die deze drugs vervolgens aanvoeren, en die door dat beleid 

hoofdzakelijk gedefinieerd worden als illegaal, tekent de facto voor de groei en bloei 

van een organische structuur van kwekerijen, logistieke lijnen en een markthandel 

terwijl deze de jure niet mag bestaan. En wanneer deze structuur staat en loopt dan 

is het, sociologisch, vanzelfsprekend dat die jongeren die de straten, coffeeshops en 

opslagplaatsen goed kennen (en dus snel kunnen vervoeren), die een enorme 

behoefte hebben aan geld om via symbolen als kleding en auto’s hun status en 

identiteit te waarborgen terwijl ze uit arme gezinnen komen en die de masculiene 

houding hebben meegekregen op straat die zo nodig is voor die drugswereld, als 

eersten zich aandienen om de klus te klaren. In diezelfde organische structuur 

worden ook telefoons, laptops en dure autoradio’s verhandeld. Maar altijd is er de 

vervlechting met het formele beleid, in die zin dat de straat uitvoert wat dat beleid 

open heeft gelaten en de handel is met keurige burgers in wiens behoeften aan 

goedkope producten en diensten, en soms ook aan hard drugs, de straat voorziet.  

 

Ten slotte is er op straat zoveel creatieve economische energie en een scala aan 

economische vaardigheden en codes die perfect legaal zijn. We zien 

straatvoetballers die hun kunsten tonen op conferenties en symposia en perfect 

lopende eenmanszaken hebben opgericht, met Soufiane Touzani uit Rotterdam-

Zuid als het meest excellente voorbeeld. We zien jongeren die succesvol 

taxibedrijven, groothandels en kleine buurtwinkels hebben opgezet. We zien 

jongeren die als zelfstandige ondernemers complete deelactiviteiten van grote 

bedrijven hebben overgenomen, zoals de postbezorging van TNT en de beveiliging 

van kantoorpanden. En we zien jongerenwerkers die gebruikmaken van hun eigen 

verleden om de jongeren van nu te gidsen naar een vruchtbare toekomst. Deze 

succesvolle individuen hebben op straat skills en tools meegekregen die ze 

vervolgens vooral als ondernemers hebben verzilverd. Zij beschikken over een 

enorme dosis aan strategisch vernuft, flexibiliteit en economische creativiteit. Ook 

dat behoort tot het repertoire van het straatleven.  
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4.8 Conclusie: de middenweg tussen overdrijven en ontkennen 

In de vorige paragrafen zijn stapsgewijs de verschillende aspecten van straatcultuur 

opgesomd en uitgewerkt. Zoals gezegd moeten we ons nooit in de val laten lokken 

van wat antropologen en sociologen een essentialistisch cultuurbegrip hebben 

genoemd, namelijk het vastzetten van cultuur in een onveranderlijke, vastomlijnde 

en homogene begripsopvatting. Dit geldt ook voor de straatcultuur. Dé 

straatcultuur, in die zin dat er sprake is van één cultuur die menselijk gedrag 

determineert en de mensen tot marionet maakt van die zogenaamd statische en 

homogene cultuur, bestaat niet. Een dynamische opvatting van straatcultuur staat 

dichter bij de waarheid omdat juist het repertoire op straat onderhevig is aan een 

enorm veranderingstempo en de jongeren zeker geen marionetten zijn maar juist, 

in de onderlinge interactie, het repertoire van de straat construeren en 

reconstrueren. Vooral bij de ontwikkeling van straattaal kunnen we dit constateren.  

 

Tegelijkertijd is het ook dichter bij de waarheid om niet in de tegenovergestelde 

reflex te schieten. Dit is de reflex van het ontkennen van het bestaan van de 

straatcultuur. Straatcultuur wordt hier gezien als een construct van politici, 

beleidsmakers en wetenschappers, dat niet terug te vinden is in de sociale realiteit. 

De aspecten die hierboven zijn opgesomd zouden dan toevallige fenomenen zijn die 

hun eigen achtergronden hebben en het bindende kader voor deze fenomenen zou 

niet bestaan. Alles is dynamisch, niets bestaat in collectieve vorm en over cultuur 

kunnen we niet spreken.  

 

In de bespreking hierboven is gekozen voor de middenweg. Aan de hand van de 

bespreking van verschillende aspecten is getracht een inhoudelijke duiding te geven 

aan het concept straatcultuur. Hiermee is getracht de discussie te verleggen van 

filosofische exercities over het wel of niet bestaan van culturen, naar praktische en 

aanwijsbaar bestaande aspecten uit de dagelijkse praktijk. Die aspecten worden 

vervolgens inderdaad verondersteld onderling vervlochten te zijn en deel uit te 

maken van een gehele set aan codes, praktijken, gedragingen, ambities en 

doelstellingen enerzijds, en specifieke vormen van voeding, kleding, muziek, sport, 

humor en taalgebruik anderzijds. Het eerste gedeelte van deze set verwijst naar de 

meer latente dimensie van de straatcultuur, die de primaire straatsocialisatie is 

genoemd, terwijl het tweede gedeelte meer verwijst naar de manifeste dimensie 

van de straatcultuur, die de secundaire straatsocialisatie genoemd is. Dit 

onderscheid kan moeilijk overschat worden en is fundamenteel voor het begrijpen 

van de complete set. Vanzelfsprekend is deze set niet onveranderlijk, en zelfs 

voortdurend in verandering, en hebben niet alle jongeren in dezelfde mate of in 

dezelfde vorm ermee te maken. Dat neemt niet weg dat de aspecten die besproken 

zijn wel degelijk onderdeel zijn van vooral de stedelijke volkswijken en dat de 
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straatcultuur, opgevat als het amalgaam van deze aspecten, een steeds belangrijker 

wordende jeugdcultuur is in deze context. En het neemt niet weg dat dit soms 

verregaande consequenties heeft voor de dagelijkse praktijk.  

 

Dit hoofdstuk heeft zich beperkt tot het pedagogische domein van de straatcultuur. 

Het is echter ook mogelijk om een completer beeld te krijgen door tevens de 

aandacht te vestigen op de andere twee centrale pedagogische domeinen: de 

schoolcultuur en de thuiscultuur. Dit zal respectievelijk geschieden in de volgende 

twee hoofdstukken. De bespreking van deze twee domeinen zal echter beknopt 

zijn.   
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5 De schoolcultuur als feminiene code 

De schoolcultuur is een tweede pedagogisch domein waar het kind, de puber en de 

adolescent een deel van de socialisatie meekrijgen. Dat gebeurt via docenten en 

medeleerlingen en heeft uiteindelijk ook een weerslag op de constructie van de 

persoonlijke identiteit. Het is niet zo dat de school louter doet aan het overdragen 

van functionele kennis. Deze overdracht vindt plaats binnen een pedagogische en 

onderwijskundige setting die bevlekt is met overtuigingen, doelstellingen, codes, 

een attitude en een taal die een reflectie zijn van de burgerlijke cultuur van een 

maatschappij, zoals de Franse socioloog Pierre Bourdieu (1977) treffend heeft 

geïllustreerd, en die om die reden van het zo gekoesterde idee van normatieve 

neutraliteit een illusie maken. Inderdaad, de school heeft altijd een cultuur.  

 

De Nederlandse onderwijscontext is het afgelopen decennium gekenmerkt door 

een brede verschuiving, op alle niveaus, naar onderwijsmethodieken als het nieuwe 

leren, competentiegericht onderwijs, probleemgestuurd onderwijs, het studiehuis en 

andere leersystemen die de individuele leerling moeten equiperen om zijn of haar 

weg te vinden in de instituties van de burgermaatschappij (Volman, 2006). 

Tegelijkertijd ligt de nadruk in deze leersystemen, op ideologisch vlak, op de 

ontwikkeling van het autonome individu dat vrijheid verwerft doordat de leerling(e) 

of student(e) de nodige instrumenten en vaardigheden krijgt aangereikt ten einde 

zelf te kunnen groeien, als professional in het economische leven en als burger in het 

maatschappelijke leven.  

 

Opvallend in dit gepropageerde leerproces is de nadruk die ligt op meer feminiene 

codes en doelstellingen. Het gaat hier niet om feminien in de zin van ‘vrouwelijk’ of 

dat vrouwen voor de klas staan. Dat is overigens ook een discussie die gevoerd 

wordt in onderwijsland. Nee, het gaat hier om de verwijzing naar vier centrale 

doelstellingen die beoogd worden door deze categorie leersystemen, en die in meer 

of mindere mate onderdeel zijn van een algemene feminien-softe visie op 

onderwijzen. Zelfreflectie, zelfexpressie, zelfontplooiing en zelfstandigheid zijn de 

finaliteiten van deze inmiddels dominante onderwijskundige methoden. Het is niet 

toevallig dat de toevoeging ‘zelf’ steeds terugkomt, omdat de kerngedachte van 

deze methoden alles te maken heeft met de ontwikkeling van het individu als 

individu, waardoor zowel de voorgestelde weg naar, als het eindpunt daarvan 

gegrondvest zijn op de emancipatie van het individu (Oostdam et al., 2006).  

 

Deze kerngedachte manifesteert zich heel concreet in de veelheid aan 

zelfprofielverslagen die reflexiviteit moeten prikkelen, presentaties die leerlingen en 

studenten trainen in expressief vermogen, het bijhouden van individuele leerdoelen 
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en het zelfstandig uitvoeren van opdrachten middels elektronische bronnen. Het is 

niet zozeer de techniek van het onderwijs, maar de pedagogische omlijsting, die 

feminien is. Zo zijn klaslokalen, docenten en leerlingen op sommige locaties 

vervangen door leervloeren of mediatheken, coaches of tutoren en deelnemers. 

Deze verschuiving is vrij diepgaand omdat ‘oud’ en ‘klassiek’ onderwijs, met alle 

gezagsverhoudingen en leermethoden die daarmee geassocieerd worden, geacht 

wordt niet meer te kunnen voldoen aan de vereisten van de hedendaagse 

kenniseconomie waarin snelle informatieverwerking, een groot probleemoplossend 

vermogen, flexibiliteit en vernieuwing centraal staan. De onderwijsmethode kan 

dan wel feminien zijn, maar de kenniseconomie is dat niet altijd.  

 

Onderwijs kent geen grenzen. De invoering van deze leersystemen is niet gebonden 

aan geografische grenzen van urbaan en suburbaan. Dit geldt echter wel voor zowel 

de docentenpopulatie als voor de populatie scholieren en studenten. Docenten zijn 

relatief vaak afkomstig uit de suburbane middenklasse en dat geldt sterk voor de 

docenten die lesgeven in Rotterdam. Voor Amsterdam geldt daarentegen dat de 

middenklasse, bestaande uit docenten of andere beroepsgroepen, relatief vaak 

woonachtig is in de stad. Essentieel in het gegeven dat docenten overwegend 

gesocialiseerd zijn met een middenklasse-leefstijl, en dit geldt in versterkte vorm 

voor de suburbane middenklasse, is dat zij als representanten van de schoolcultuur 

in wezen een thuiswedstrijd spelen (Mijs, 2008). Zelfreflectie, zelfexpressie, 

zelfontplooiing en zelfstandigheid zijn codes die zogezegd automatisch meekomen 

met een middenklasse-opvoedingsstijl. Ook voor kinderen die gesocialiseerd zijn in 

dit milieutype is de school een thuiswedstrijd, omdat zij beoordeeld worden op 

codes die zij van jongs af aan hebben leren waarderen en onderschrijven. Zij 

herkennen deze vervolgens in de schoolcultuur en voelen zich er, over het 

algemeen, mee vertrouwd. Zij weten zich een houding aan te nemen, bewust of 

onbewust, omdat docenten hen in grote lijnen confronteren met dezelfde 

pedagogiek als die van de ouders thuis. De dominante schoolcultuur is, en we 

kunnen dit niet vaak genoeg herhalen, een pedagogische, culturele en linguïstische 

reflectie van de dominante middenklasse-burgerleefstijl.  

 

De andere kant van de medaille is dan even waar. Jongeren die hun socialisatie 

hebben doorgemaakt in arbeidersgezinnen of kansarme gezinnen en die daarnaast 

op de straten van grootstedelijke volkswijken hun pedagogische, culturele en 

linguïstische ontwikkeling hebben doorgemaakt, spelen op school al snel een 

uitwedstrijd. Zij weten zich niet altijd een houding aan te nemen en ze worden 

bovenal beoordeeld op vaardigheden, codes en een taal die zij niet automatisch 

hebben meegekregen of die zij niet hebben leren waarderen en cultiveren (Willis, 

1977). Zo kan het lastiger zijn voor een jongere die thuis en op straat een gebiedende 

communicatie gewend is om voor de klas een presentatie te verzorgen met een 
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argumenterende en opiniërende structuur of een zelfprofielverslag te schrijven 

waarin gereflecteerd wordt op de persoonlijke ontwikkeling, dan voor een jongere 

bij wie deze vaardigheid altijd is geprikkeld. Het kan zelfs zo zijn dat deze 

eigenschap negatief is gewaardeerd in de socialisatie thuis en op straat, en dat de 

boodschap is dat echte mannen zich niet moeten inlaten met dit soort feminien 

gezwets. Echte mannen doen en werken en moeten niet te veel praten en nadenken 

over zichzelf. Jongeren die sterk gesocialiseerd zijn met een masculiene pedagogiek 

ondervinden simpelweg een dagelijkse ‘mismatch’ met de meer feminiene 

pedagogiek van de schoolcultuur. En dat is vaak geen bewuste keuze, noch een 

bewust proces. 
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6 De thuiscultuur als volkse of traditionele code 

We kunnen niet spreken over stedelijke volkswijken als we niet refereren aan de 

daar aanwezige volkse pedagogiek. Deze pedagogische stijl is historisch verbonden 

met vooral de autochtone arbeidersklasse en is in Rotterdam bijvoorbeeld nog altijd 

sterk aanwezig in de volkswijken in Zuid, terwijl de Amsterdamse variant vandaag 

de dag vooral te vinden is in suburbane gemeenten als Purmerend en Almere. De 

precieze vorm van deze volkse houding is vanzelfsprekend verschillend per stad, 

maar we kunnen tegelijkertijd stellen dat directe en gebiedende communicatie, een 

voorliefde voor nuchterheid en het idee dat een echte man hard werkt, doortastend 

is en zeker tegen een stootje moet kunnen, steeds terugkerende aspecten zijn. 

Verder is het niet een stijl waarin de nadruk wordt gelegd op diep intellectuele 

gesprekken of abstracte ABN-taal. Eenvoud en zeggen waar het op staat zijn 

belangrijkere codes (Willis, 1977). 

 

In het hart van de Nederlandse steden is, naast deze volkse variant, ook de 

traditionele pedagogiek aanwezig. We zouden bijna denken, door alle exercities 

over individualisering en ontzuiling, dat het familieleven in de grote steden nog 

louter op ‘moderne’ of ‘postmoderne’ leest geschoeid is. Niets is minder waar. Juist 

in de stedelijke volkswijken is de traditionele pedagogiek wezenlijk onderdeel van 

de daar aanwezige thuisculturen. Niet in de laatste plaats betreft het hier gezinnen 

die via de weg van globalisering en migratie zich permanent hebben gevestigd in 

stedelijke volkswijken. Het gaat dan niet louter om Turkse of Marokkaanse 

gezinnen, maar ook om bijvoorbeeld gezinnen uit India of Ghana, of om 

bijvoorbeeld autochtone christelijke gezinnen. Weliswaar wordt deze pedagogiek 

nauwelijks uitgeoefend in formele instituties van de politiek, het onderwijs of de 

zorg, maar dat betekent nog niet dat deze schittert door afwezigheid achter de 

deuren, in het private domein, of in de harten en hoofden van mensen.  

 

Een traditionele thuispedagogiek komt voor in verschillende vormen. Sommige 

traditionele thuisculturen zijn religieus en andere weer niet. Maar een aantal 

aspecten lijken altijd aanwezig te zijn in de traditionele thuiscultuur. Zo is er de 

verhouding tussen ouders en kinderen die alles te maken heeft met 

gehoorzaamheid, respect, ouderlijk gezag en de waarde die gehecht wordt aan 

sociale normen die gedeeld worden met anderen, voorbij de directe familie, die ook 

onderdeel zijn van dezelfde gemeenschap. Vervolgens krijgt deze structuur per 

gezin een eigen invulling – de vader kan autoritair en commanderend zijn of 

verzorgend en consensus zoekend –, terwijl de fundamentele opvatting dat de 

ouders echt ‘ouders’ zijn en geen ‘vrienden’ een universeel gegeven is van deze 

opvoedingsstijl. De ouders moeten de weg wijzen en die weg hebben de voorouders 
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vaak ook al bewandeld. Daarom zijn afstamming, bloedlijnen en de grootfamilie zo 

belangrijk in de traditionele cultuur. De traditie is immers bewaard gebleven via die 

structuren en de identiteit, trots en eer van een persoon is daaraan gekoppeld. 

Zonder familie is er geen traditie en zonder traditie is er geen identiteit. 

  

Hieraan gekoppeld bestaat meestal het traditionele kostwinnersmodel. De man of 

vader draagt de verantwoordelijkheid voor de financiële huishouding en is derhalve 

de actieve persoon buitenshuis. Dit geldt ook voor sociale aangelegenheden in de 

culturele of religieuze gemeenschap waar het gezin mee verbonden is. De vrouw of 

moeder draagt de verantwoordelijkheid voor het interne huishouden en de directe 

fysieke verzorging van de kinderen. Deze traditionele rolverdeling is 

vanzelfsprekend niet statisch en mannen voeren ook huishoudelijke taken uit, 

terwijl vrouwen ook vaak deeltijdbanen vervullen. Het gaat erom dat de traditionele 

verdeling als onderliggend fundament van het huwelijkse leven en de verhouding 

tot de kinderen wordt onderschreven door beide partners die de verdeling 

percipiëren als een logische en rechtvaardige ordening van het sociale leven. 

Daarom zal een traditionele man automatisch de voorkeur hebben voor een situatie 

waarin hij zijn gezin volledig kan onderhouden zonder dat zijn vrouw hoeft te 

werken. Ook is het zo dat een traditionele vrouw automatisch de huiselijke 

verzorging van haar man en kinderen verkiest boven een allround carrière. 

  

Deze rolverdeling is vervlochten met het idee van de scheiding der geslachten in het 

openbare leven. Jongens en meiden worden in de traditionele setting grootgebracht 

met de nadruk op bescheidenheid in het onderlinge verkeer. Er zijn duidelijke 

grenzen en de jongeren worden geacht deze te respecteren. ‘Respect’ vormt hier 

een sleutelwoord en betekent vooral het eerbiedigen van het meisje en haar familie, 

en de onderlinge gesprekken die er zijn tussen jongens en meiden dienen plaats te 

vinden in een klimaat van integriteit en waardigheid. In traditionele milieus is 

seksualiteit altijd iets van het onzichtbare en het verborgene. Het is zogezegd 

gekoppeld aan het huwelijkse leven en seksuele onthouding tot het huwelijk wordt 

hier altijd voorgeschreven. Kortom, de eerbaarheid van de vrouw, de beschermende 

rol van de man en de gereserveerdheid in de omgang tussen jongens en meiden zijn 

fundamentele pijlers van het traditionele gezin. 

 

Die beschermende rol van de man is bepalend voor zijn positie in de traditionele 

gemeenschap. Deze positie wordt dus niet alleen bepaald door een economische 

carrière, maar ook door de mate waarin hij eervol en volwassen gedrag vertoont 

jegens zijn eigen familie en de buitenwereld. Een echte man staat serieus in het 

leven en heeft duidelijke doelstellingen in het leven. In de traditionele context 

betekent dit altijd financiële onafhankelijkheid van de ouders, vroeg trouwen, de 

mensen niet tot last te zijn en, in religieuze gezinnen, het praktiseren van de 
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religieuze voorschriften. Voor de vrouw zien de doelstellingen er hetzelfde uit, met 

uitzondering van de financiële verantwoordelijkheid die bij haar bestaat uit een 

verzorgende en familiale verantwoordelijkheid. In de traditionele context is vroege 

volwassenheid een belangrijke parameter en wordt jeugdige losbandigheid 

beoordeeld als een verspilling van tijd en een verwaarlozing van ethische 

doelstellingen.  



48 © APS uitgave - Hoe de straat de school binnendringt – vervolgstudie – interne publicatie  

 

7 De pedagogische driehoek: een trampoline of een 

gevangenis 

Zoals gesteld is in hoofdstuk 3 gaat het erom de pedagogische driehoek op twee 

niveaus te begrijpen: de drie hoeken en de driehoek. In de vorige hoofdstukken zijn 

de drie uiteenlopende pedagogische domeinen van de masculiene straatcultuur, de 

feminiene schoolcultuur en de traditionele thuiscultuur uiteengezet (drie hoeken) 

als een noodzakelijke voorwaarde om te begrijpen hoe en waarom het tegelijkertijd 

gesocialiseerd worden in deze drie culturen (driehoek) een trampoline of een 

gevangenis kan zijn voor jongeren.1   

 

Inderdaad, we zien om ons heen dat ontzettend veel jongeren die geconfronteerd 

worden met deze pedagogische driehoek (met of zonder straatcultuur) erin slagen 

om probleemloos door het leven te gaan of juist excelleren door een creatieve 

combinatie te maken van deze drie werelden. Zij zijn zo succesvol of ‘normaal’ bezig 

dat ze onzichtbaar zijn. Ze vallen dan weliswaar niet op, maar zij verzetten in wezen 

een stille revolutie als ondernemer, filiaalmanager, belastingconsulent, docent, 

wetenschapper, programmeur, jongerenwerker of profvoetballer, maar ook als 

conducteur, schilder, taxichauffeur of verpleger. Zij hebben vaak in één generatie 

een enorme sociale mobiliteit doorgemaakt. Voor hen is de driehoek een 

trampoline.  

 

Tegelijkertijd zien we om ons heen jongeren opgroeien in vooral de stedelijke 

omgevingen van Nederland die zonder diploma de schoolbanken verlaten of op 

school voor grote problemen zorgen, die langdurig werkloos zijn en geen poging 

doen tot het vinden van werk, die zich onevenredig veel inlaten met crimineel 

gedrag, die hinderlijk en overlastgevend gedrag vertonen in de openbare ruimte en 

die de mensen tot last zijn door beschimpingen, intimidaties of bedreigingen. Het 

centrale argument hier is dat dit deviante gedrag een afgeleide is van een diepe 

pedagogische ‘mismatch’. Voor deze jongeren is de driehoek een gevangenis. 

  

Om die reden is het essentieel om na te gaan hoe de drie pedagogische hoeken zich 

tot elkaar verhouden. Zo wordt duidelijk waar er een ‘match’ of ‘mismatch’ 

plaatsvindt. Achtereenvolgens zullen de verhouding straatcultuur-schoolcultuur 

                                                                    
1 Omwille van de analytische helderheid zal de traditionele thuispedagogiek worden behandeld en niet 

zozeer de volkse thuispedagogiek. Dit betekent niet dat de volkse thuispedagogiek minder relevant is. 

Juist vanwege deze relevantie is reeds in hoofdstuk 5 de verhouding tussen de volkse thuisvariant en de 

schoolcultuur besproken. Zo ook kunnen we vele andere thuisculturen, zoals de matrifocale of de 

moderne variant, bespreken maar de doelstelling hier is om het principe van de pedagogische 

mismatch inzichtelijk te maken. In het licht van die doelstelling is analytische helderheid en de ruime 

bespreking van één variant effectiever. 
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(paragraaf 7.1), de verhouding straatcultuur-thuiscultuur (paragraaf 7.2) en de 

verhouding schoolcultuur-thuiscultuur (paragraaf 7.3) de revue passeren. Vervolgens 

zal in paragraaf 7.4 beknopt geconcludeerd worden hoe de pedagogische driehoek 

als ‘mismatch’ uitpakt voor jongeren die ermee geconfronteerd worden. Het gaat in 

dit hoofdstuk, zoals eerder gezegd, om wat sociologen een ideaaltypische 

beschrijving noemen. Het is een algemene schets, een typologie, van de drie 

verhoudingen waarin de patronen juist zijn geaccentueerd om tot een helder 

perspectief te komen. De werkelijkheid zelf is natuurlijk weerbarstiger en verdient 

meer nuance.  

7.1 De masculiene straatcultuur en de feminiene schoolcultuur 

In wezen doet de mismatch zich hier op twee uiteenlopende niveaus voor, namelijk 

aan de oppervlakte, op algemene aspecten die niet terug te voeren zijn tot het 

masculiene of feminiene karakter van de verschillende culturen en, in de diepte, op 

specifieke aspecten die alles te maken hebben met een masculien en een feminien 

repertoire. De mismatch heeft te maken met het feit dat bepaalde pedagogische 

aspecten in diametraal de tegenovergestelde richting worden overgedragen door 

de twee domeinen. De lijst is lang, maar hier zullen de belangrijkste aspecten 

besproken worden. Eerst de aspecten van algemene aard en vervolgens de 

specifieke dimensie die te maken heeft met de verhouding tussen masculien en 

feminien.  

 

Figuur 3 beschrijft deze algemene mismatch tussen de straatcultuur en de 

schoolcultuur. Het behoeft geen uitleg dat hier vooral gedoeld wordt op de primaire 

straatsocialisatie. Het is inderdaad zo dat vooral het gehele scala aan doelstellingen, 

overtuigingen, ambities en codes die verbonden zijn met de primaire 

straatsocialisatie, in pedagogisch opzicht, lijkt te conflicteren met het pedagogische 

klimaat van de schoolcultuur. Desalniettemin behoren ook gemanifesteerde 

aspecten als straattaal en fastfood tot deze lijst, omdat deze direct raken aan het 

alledaagse repertoire op scholen. De gehele schoolcultuur valt of staat met de 

dagelijkse toepassing van de standaardtaal. En de aansporing tot gezonde voeding, 

althans in de informatievoorziening via schoolboeken en lessen, behoort ook zeker 

tot de doelstellingen van de schoolcultuur. 

  

Zoals gezegd gaat het er hier niet om dat deze aspecten ook daadwerkelijk overal in 

de straatcultuur en de schoolcultuur onderdeel zijn van het pedagogische klimaat. 

Bepaalde aspecten zullen op sommige plekken afwezig zijn terwijl deze twee 

domeinen, vooral in de grootstedelijke context, zo nu en dan overlappen. We 

kunnen hier bijvoorbeeld denken aan straattaal en fastfood in schoolkantines. 

Verder zijn er vanzelfsprekend per regio accentverschillen wat betreft de 

straatcultuur en de schoolcultuur. Echter, het gaat er hier om dat de geformuleerde 
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aspecten in de twee pedagogische domeinen op een fundamenteel andere wijze 

worden beoordeeld en gewaardeerd. De lijst van de straatcultuur zal door geen 

enkele locatiedirecteur geambieerd worden voor zijn onderwijslocatie. Tegelijkertijd 

zal het lijstje van de schoolcultuur door geen enkele exponent van de straat, 

bijvoorbeeld een bekende underground rapper, openlijk worden onderschreven of 

gestimuleerd op straat. Het repertoire en de doelstellingen zijn simpelweg anders.   

 

Figuur 3 De algemene mismatch tussen de straatcultuur en de schoolcultuur 

  Straatcultuur   Schoolcultuur 

Geld  Korte termijn, ‘easy come’ Lange termijn, discipline 

Tijdsbesef Flexibel, eigen rooster  Strikt, extern bepaald rooster 

Regels  Informeel, ongeschreven  Orde, formeel, procedures 

Fysiek  Bewegen, spelen, mobiel Zitten, concentreren, immobiel 

Handelen Doen, directe actie  Denken, plan van aanpak 

Emoties  Uiten    Rationeel kanaliseren 

Behoeften Toegeven, hedonistisch  Zelfbeheersing, controle 

Vrouw  Lustobject, gebruiksvoorwerp Zelfbeschikking, assertief 

Man  Macho, dominant, verticaal Communicerend, horizontaal 

Conflict  Agressie, geweld  Argumenteren 

Respect  Erkennen van mannelijkheid  Ander in zijn waarde laten 

door ander  

Communicatie ‘Bijdehand’ met de mond ‘Bijdehand’ met de pen 

Taal  Straattaal   Standaardnederlands 

Voeding  Fastfood   ‘Slowfood’ 

 

Op straat worden weliswaar dezelfde materialistische doelstellingen gekoesterd als 

in burgerlijke instituties, zoals de school, maar het verschil is gelegen in de weg naar 

het behalen van deze doelstellingen. Wie het eerlijke verhaal vertelt van de 

schoolcultuur zegt in feite dat een persoon na de middelbare school nog minstens 

vier jaar hard moet studeren om een diploma te behalen dat de sleutel vormt tot 

een beginnend salaris, afhankelijk van het niveau, van tussen de 1400 en 1700 euro 

netto per maand. Een persoon is op dat moment vaak de leeftijd van 20 jaar 

gepasseerd. Juist in de fase tussen de 15 en 20 jaar is er de behoefte aan geld om te 

kunnen voldoen aan de laatste mode en de vele gadgets die in onze 

gecommercialiseerde maatschappij geëmancipeerd zijn tot basislevensbehoeften. 

Haast alle jongeren hebben deze ambities, maar de jongeren die afkomstig zijn uit 

gezinnen met een smalle beurs ontberen vaak de financiële netwerken om eraan te 

voldoen. Het straatleven voorziet in een alternatief. In paragraaf 4.7 is hierop 

ingegaan. 
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Maar dat is niet alles. Op straat worden niet alleen alternatieven aangereikt om ook 

mee te kunnen met de laatste mode, maar ook mentale alternatieven worden naar 

voren geschoven. De boodschap is daar dat mensen niet zo moeilijk moeten doen 

en dat het onzinnig is dat iemand zich zoveel jaren inspant voor zo weinig geld. Geld 

moet makkelijk te verkrijgen zijn en anders hoeft het niet. Verder gaat het erom dat 

iemand nu en hier beschikt over geld, want we leven nu en hier, en niemand heeft 

iets aan een planning voor de lange termijn, aldus de mentaliteit op straat. Over de 

toekomst maakt men zich wel zorgen in de toekomst. In een wijk waar deze 

opvatting heerst op straat, en waar bijvoorbeeld studenten met een 

langetermijnvisie afwezig zijn in het straatbeeld, is het ontzettend moeilijk voor een 

jongere om zich aan deze kortetermijnvisie te onttrekken om zich geduldig en 

gedisciplineerd te concentreren op de schoolboeken. In een wijk waar bijna iedereen 

werkt, waar het lezen van boeken een gedeelde sociale norm is en waar informele 

stimuli tot het behalen van schooldiploma’s dominant aanwezig zijn, is het 

simpelweg een minder grote uitdaging om deze langetermijnvisie te koesteren. 

  

Dit gegeven is direct verbonden met het dagelijkse besef van tijd. Op straat bestaat 

er het idee dat iemand gaat slapen wanneer deze persoon moe is en opstaat 

wanneer de fysieke rust teruggekeerd is. Op straat maakt een ieder zijn of haar 

eigen rooster. Binnen de schoolcultuur bepaalt een roostermaker het moment van 

opstaan en dus ook het moment van slapen gaan. Vooral op de grootstedelijke roc's 

zijn er discussies gaande om het eerste lesuur weg te nemen. In veel klassen is een 

groot deel van de leerlingen er simpelweg niet of zij komen kort voor het tweede uur 

binnendruppelen. Een ander probleem is dat leerlingen de lesuren vermoeid en 

gaperig bijwonen omdat ze de vorige avond of nacht laat zijn gaan slapen. Dit heeft 

niet alleen te maken met de socialisatie op straat maar we kunnen in ieder geval 

stellen dat er een mismatch is tussen de flexibele tijdsdynamiek van de straat en de 

strikte en door roostermakers extern bepaalde dagplanning van de schoolcultuur.  

 

Nu is het zo dat de tijd van burgerlijke hoffelijkheid en gedistantieerde 

aanspreekvormen gedeeltelijk geworpen is in de schoot van het verleden. Ook 

binnen de schoolcultuur. De schoolcultuur is in Nederland, in vergelijking met 

bijvoorbeeld Duitsland en België,  informeler en minder hiërarchisch. Docenten 

vinden het bijvoorbeeld steeds minder vaak een probleem dat leerlingen of 

studenten hen tutoyeren. Toch wordt in de schoolcultuur in Nederland in 

vergelijking tot het repertoire op straat gehamerd op orde, formele en beleefde 

omgangsvormen en procedures. Op straat zijn de omgangsvormen echter vrij, 

ongebonden en informeel. Ook bestaan er meer ongeschreven codes in de vorm 

van handgebaren (‘boks’), gezichtsuitdrukkingen (krommen van de lippen als teken 

van onvrede) en lichaamshoudingen (half liggend in de stoel). Dit straatrepertoire 
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conflicteert dikwijls met de houding, etiquette en omgangsvormen die over het 

algemeen in de schoolcultuur worden gepropageerd.  

 

Dit spanningsveld doet zich ook voor op een andere fysieke dimensie, namelijk het 

bewegen en de mobiliteit. Op straat is men vrij en zien we dat jongeren op een heel 

mobiele manier allerlei plekjes bezoeken in hun wijk die ze vaak uitstekend kennen. 

Het gaat dan om het even snel wat te drinken halen, even beltegoed halen, even 

een voorbijganger snel groeten, even iets uit de auto pakken, even met de scooter 

iemand bezoeken en even voetballen. Het zijn vluchtige handelingen die 

gecombineerd zijn met een enorme mobiliteit in de eigen wijk. De jongeren die op 

straat zijn opgegroeid zijn gewend geraakt om op een heel speelse manier heen en 

weer te gaan tussen allerlei plekken in de wijk. In de schoolcultuur wordt die 

houding in zekere zin ontmoedigd, tenzij het een sportopleiding is, omdat voor het 

vormgeven van onderwijs urenlang zitten, in concentratie, de fysieke houding is die 

wordt gestimuleerd. Binnen de muren van de school wordt immobiliteit van de 

leerlingen of studenten gezien als een deugd, simpelweg om onderwijs te kunnen 

organiseren. Ook het even heen en weer gaan tussen tafels in de klas of tussen 

computers in de mediatheek wordt vaak als storend ervaren door docenten. Vooral 

de speelse vluchtigheid van het straatrepertoire wordt ontmoedigd of zelfs 

afgestraft binnen de schoolcultuur. Er is hier sprake van een mismatch op fysiek 

handelen.  

 

In het verlengde hiervan moeten we ook de mismatch begrijpen op het gebied van 

het handelen in het algemeen. Op straat is gedrag direct en vaak impulsief. Het 

voelt goed aan dus het gebeurt of iemand voelt zich beledigd en dan moet dat direct 

gecorrigeerd worden. Deze nadruk op het doen, op de directe actie, wordt in de 

schoolcultuur juist afgeleerd. Daar ligt de nadruk op het denken, op het formuleren 

van een plan van aanpak en op het rationeel kanaliseren van de eigen emoties. Het 

volgen van de ‘onderbuik’ wordt in de schoolcultuur opgevat als een vorm van 

blindheid, als een onverstandige reflectie van het lichaam. Op school wordt geleerd 

het verstand te gebruiken, een rationele planning aan te brengen waarin het 

handelen chronologisch en causaal geordend is. Dit betekent dat situaties niet direct 

en emotioneel afgehandeld moeten worden. Het gaat hier overigens niet om ‘het 

volgen van het hart’, maar om emoties als boosheid, verdriet en blijdschap. 

Dezelfde verhouding doet zich voor wat betreft behoeften. De straatcultuur kent 

een meer hedonistische inslag met het toegeven aan behoeften. In de schoolcultuur 

ligt de nadruk meer op zelfbeheersing en controle: niet alle behoeften zijn goed en 

het bevredigen van behoeften is gebonden aan tijd, ruimte en sociale normen. De 

nadruk op rationaliteit, planning en controle in de pedagogiek van de schoolcultuur 

conflicteert met de directe actie, het uiten van emoties en de hedonistische inslag in 

de pedagogiek van de straatcultuur.  
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De definitie van een echte man, de perceptie op de vrouw en de verhouding der 

seksen zijn aspecten die, in pedagogisch opzicht, op een tegenovergestelde wijze 

worden overgedragen in de straatcultuur en schoolcultuur. Zoals in paragraaf 4.3 

uiteengezet is, gaat het hier dan vooral om de primaire straatsocialisatie die invloed 

kan hebben op vooral jonge meiden die een secundaire straatsocialisatie hebben 

doorgemaakt. Ook is daar aangegeven dat het een misvatting is percepties op de 

vrouw eenzijdig toe te schrijven aan jongens of mannen. Het gaat om de complete 

verhouding tussen jongens en meiden die masculien is door de tweezijdige 

waardering van machogedrag. Op straat is de echte man een macho en die kan het 

zich veroorloven meiden te behandelen als lustobjecten en gebruiksvoorwerpen. De 

meiden zijn binnen die verhouding hun vrouwelijkheid aan het ondervinden en 

bepalen. Dit betekent dat zij zich onvermijdelijk moeten verhouden tot juist die 

verhouding waarin zij geobserveerd worden in termen van lustobjecten en 

gebruiksvoorwerpen. Anders gezegd, ze dienen de verticale verhouding te 

accepteren waarin zij het faciliterende gedeelte zijn in de masculiene dominantie of 

ze besluiten volledig te breken met die verhouding.  

 

In de schoolcultuur daarentegen wordt een horizontale verhouding gepropageerd. 

Het meisje of de vrouw dient daar assertief te zijn, over zichzelf te beschikken en 

haar eigen weg uit te tekenen. In de schoolcultuur is de verhouding tot de man niet 

eens een issue omdat de ontwikkeling van de vrouw primair een individuele is. Het 

gaat om haar denken, doen en voelen en daar staat de man in principe buiten. Het 

idee van de vrouw als lustobject of gebruiksvoorwerp wordt volledig afgewezen 

omdat dit in strijd is met haar zelfbeschikking en waardigheid. Het idee van de 

jongen of man als dominante macho kan over het algemeen ook niet rekenen op 

veel steun in de schoolcultuur. Hij is daar opgenomen in een horizontale verhouding 

tot meisjes of vrouwen en hij wordt vooral gesocialiseerd met 

communicatievaardigheden. In de schoolcultuur leert de jongen of man 

argumenteren, presenteren, vergaderen en in gemengde teams werken. Daar levert 

het zijn van een man, in principe, geen dominante macht op, terwijl dat op straat 

wel het geval is. Kortom, de (primaire) straatcultuur en schoolcultuur socialiseren 

wat betreft mannelijkheid, vrouwelijkheid en hun verhouding verschillende kanten 

op.  

 

Communiceren en argumenteren zijn typisch schoolse vaardigheden. Deze 

vaardigheden zijn niet louter functioneel bedoeld om later in arbeidsprocessen te 

kunnen meedraaien, maar dienen tevens om jongeren, in sociaal opzicht, voor te 

bereiden op de burgermaatschappij waar instituties nu eenmaal beoordelen op 

inhoudelijke argumentatie en schriftelijke adressering. De gehele schoolcultuur is, 

vooral met de introductie van onderwijsprogramma’s als het nieuwe leren, 
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competentiegericht onderwijs, probleemgestuurd onderwijs, het studiehuis et cetera, 

doordrenkt met vaardigheden als argumenteren, betogen, overtuigen, presenteren 

en het opstellen van formele brieven. De schoolcultuur propageert dat conflicten, 

geschillen en verschillende opinies met de pen worden beslecht en wanneer de 

ander niet overtuigd is dan dient die persoon in zijn of haar waarde gelaten te 

worden. Dit adagium van agree-to-disagree is zo fundamenteel vervlochten met een 

geïndividualiseerde burgercultuur waar individuen elkaar kunnen mijden, omdat ze 

geen wederzijdse morele of culturele verplichtingen hebben, waardoor zij niet 

verzanden in zware conflicten of fysieke aanvallen. ‘Respect’ betekent hier de ander 

in zijn waarde te laten. Het gaat niet zozeer om het begrijpen of waarderen van het 

standpunt van de ander, maar veeleer om een pragmatische modus vivendi 

waarmee conflicten worden voorkomen.  

  

Dit ligt anders in de straatcultuur. Vooral in de primaire straatsocialisatie kan 

agressie en geweld een zeer normale methode zijn om de ander te disciplineren. In 

paragraaf 4.3 is reeds ingegaan op het omgaan met beledigingen, momenten van 

vernedering en het beschermen van de eigen eer. Er wordt noch een brief 

opgesteld, noch inhoudelijk beargumenteerd wat het standpunt is. De ander wordt 

aangesproken, gewaarschuwd en, als dat niet helpt, bedreigd, opgewacht en, indien 

nodig bevonden, fysiek aangevallen. Omdat het straatrepertoire, veel meer dan 

bijvoorbeeld het schoolrepertoire, uitgaat van groepsprocessen (‘wij’-cultuur), zijn 

zaken als het beschermen van de eigen eer en mannelijkheid gevoelsmatig heel 

belangrijk. Respect betekent dat de ander mijn mannelijkheid, eer en trots erkent en 

waardeert: ‘hij geeft mij respect!’. Wanneer dit niet het geval is dan dient er 

opgetreden te worden. Ook op het gebied van de intermenselijke verhoudingen is er 

dus sprake van een mismatch tussen (vooral de primaire) straatsocialisatie en de 

schoolsocialisatie.  

 

Taal is een belangrijk middel in deze intermenselijke verhoudingen. In paragraaf 4.5 

is ingegaan op straattaal als een vertolking van het straatleven. Los van de 

betekenissystemen en codes die kunnen meekomen met straattaal, zoals het idee 

van de vrouw als gebruiksvoorwerp, de verheerlijking van geweld en het 

machorepertoire, die conflicteren met de betekenissystemen en codes van de 

schoolcultuur, bestaat er, bezien vanuit de standaardtaal van de schoolcultuur, de 

mismatch met de straattaal als onjuiste of vervormde toepassing van die 

standaardtaal. Op linguïstisch vlak socialiseren de twee domeinen een andere kant 

op, temeer omdat straattaal geen compleet andere taal is dan de standaardtaal, 

zoals het geval is met Frans, Engels, Turks, Marokkaans et cetera, maar de facto een 

subtaal vormt binnen het domein van het Nederlands. Straattaal komt niet van 

buiten, maar is een origineel product uit Nederlandse stedelijke volkswijken. Voor 

die jongeren die, dag in dag uit, onderdeel zijn van zowel het taaldomein van de 
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straattaal als van de standaardtaal is het lastig om voortdurend de linguïstische 

‘switch’ te maken. Immers, binnen de schoolcultuur worden ze afgestraft op die 

andere taal. Overigens geldt dat niet louter voor de schoolcultuur, maar ook voor de 

arbeidsmarkt waar zij zich, op een later moment, zullen aandienen. Kortom, 

straattaal is disfunctioneel binnen de mainstream instituties vanwege de mismatch 

tussen straattaal en de standaardtaal.  

 

Voor het concrete niveau van voedingspatronen is in paragraaf 4.3 ingegaan op de 

pedagogische boodschap van de straat die tegenovergesteld lijkt te zijn aan de 

boodschap in de schoolcultuur. Daar waar de snelle hap bij snackbars, cateraars of 

treinstations direct verbonden is met een leefstijl van jongeren die mobiel zijn, veel 

van huis zijn en veel op straat zijn en daardoor simpelweg de vaste eetmomenten 

thuis missen, zijn paragrafen over voedingspatronen in schoolboeken doortrokken 

van de oproep tot een gezonde en evenwichtige consumptie, een duidelijke 

afwijzing van fastfood en het schenken van tijd en aandacht aan voedingspatronen. 

Juist deze laatste oproep lijkt niet te passen bij de leefstijl van de straat, omdat een 

hedonistische en dynamische inslag alles te maken heeft met lekker eten, 

ongevarieerd eten, onregelmatig eten in de vorm van een late hap en geen ontbijt, 

snel eten en echt eten in de zin van vlees en niet van salades en groente. 

Tegelijkertijd dienen we vast te stellen dat de straat niet beschuldigd kan worden 

van een dubbele tong hieromtrent, terwijl dit wel geldt voor sommige 

onderwijslocaties. Op die locaties wordt enerzijds in de schoolboeken en tijdens de 

lessen een pleidooi gegeven voor een gezonde en evenwichtige consumptie, terwijl 

na het afgaan van de schoolbel, de leerlingen of studenten een fastfoodcateraar 

aantreffen in de schoolkantine of kraampjes op het schoolplein die patat, pizza en 

kapsalons (shoarma met patat en gesmolten kaas en saus) voorschotelen. Het is 

nogal een naïeve gedachte om te denken dat jongeren zich dan, in lijn met de 

boodschap van de lessen, netjes zullen toeleggen op de gezonde boterham en sap. 

Tegelijkertijd dienen we te stellen dat er wel degelijk locaties zijn die volledig trouw 

aan de boodschap in hun schoolboeken en lessen alle fastfood weren. Al met al 

kunnen we stellen dat er een mismatch is tussen de voedingspatronen op straat en 

de officieel gepropageerde voedingspatronen in de schoolcultuur. 

   

De hierboven beschreven aspecten schetsen tezamen de algemene mismatch 

tussen de socialisatie in de twee domeinen. Het gaat hier dan om een geheel aan 

activiteiten, vaardigheden, handelingen en codes, maar ook morele uitgangspunten 

die op bepaalde aspecten diametraal tegenovergesteld worden overgedragen aan 

jongeren. Specifieker kunnen we stellen dat, in de diepte, er een fundamentelere 

mismatch is tussen de meer feminiene pedagogiek van de schoolcultuur, die 

onlosmakelijk verbonden is met het idee van de individuele emancipatie van de 

jongere door zelfreflectie, zelfexpressie, zelfontplooiing en zelfstandigheid, en de 
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macho-masculiene pedagogiek in vooral de primaire straatsocialisatie waarin exact 

die uitgangspunten gepercipieerd worden als overbodig gezwets. Dit geldt in 

grotere mate voor de jongens omdat het machorepertoire afgestraft of negatief 

beoordeeld wordt binnen de schoolcultuur. Als iemand werkelijk een primaire 

straatsocialisatie heeft doorgemaakt en het gevoelsleven is doordrenkt met 

masculiene uitgangspunten en codes, waarin het overleven en het beschermen van 

de eigen eer en respect volledig bepaald worden door een machorepertoire van 

vernederen maar niet vernederd mogen worden, van de vrouw als 

gebruiksvoorwerp en van het moeilijk accepteren van gezag, dan is de 

gevoelsmatige ‘switch’ naar een feminiene pedagogiek lastig, zo niet onmogelijk. 

Want daarin wordt juist die dominante macho-attitude fundamenteel ontmoedigd 

en afgebroken door een horizontale werkvorm voor vrouwen en mannen, met de 

nadruk op zelfreflectieverslagen, presentaties ter zelfexpressie en het opstellen van 

leerdoelen ter zelfontplooiing. Simpeler geformuleerd, de twee pedagogische stijlen 

leren af wat de ander heeft aangeleerd en straffen af wat de ander beloont.  

 

Aan het einde van de dag zijn het de jongeren die zich vervolgens moeten 

verhouden tot deze mismatch die zij vaak niet zelf hebben uitgekozen. Een deel van 

hun identiteit is zelfdestructief voor een ander deel van hun identiteit. Deze 

pedagogische meerstemmigheid leidt ertoe dat jongeren met deze pedagogische 

mismatch vaak drie richtingen volgen. Zij breken, voor zover mogelijk, met het 

straatleven en het netwerk van bekenden en vrienden dat daaraan verbonden was 

om nu ‘serieus’ te worden en hun ‘best te gaan doen op school’. Overigens is hier 

vaak de sturing in de thuiscultuur naar de schoolcultuur een bepalende factor. Dat 

lukt vaak ook goed. Echter, voor jongeren die deze huiselijke sturing ontberen en 

sociaal, mentaal en emotioneel geïntegreerd zijn in het straatleven is het een 

pijnlijke beproeving om deze omschakeling voor elkaar te krijgen. Zelfs als zij 

bewust willen veranderen lukt dat nog niet altijd onbewust, omdat die 

uitgangspunten en codes van het straatleven diep van binnen nog aanwezig zijn.  

 

Om die reden zien we dat er een tweede richting ontstaat. Dit vormt een grote 

uitdaging voor het onderwijs in de grote steden. Dat is namelijk de situatie waarin 

jongeren van de straat zich geen houding weten aan te nemen binnen dat 

onderwijs. Zij spelen daarbinnen een uitwedstrijd en zij lijken niet de regels, de 

codes, de doelstellingen, de houding en de taal van dat schooldomein te 

onderschrijven en uit te voeren alsof het hun domein is. Die schoolcultuur is, zoals 

uiteengezet in hoofdstuk 5, geen neutrale cultuur. Het is de cultuur van de 

dominante middenklasse en de jongeren uit die klasse spelen wel een thuiswedstrijd 

op school. Juist omdat jongeren die het straatleven hebben meegemaakt de 

mismatch ervaren, raken zij verveeld omdat ze niet mee kunnen of de activiteiten 

overbodig vinden. De kans op overlastgevend gedrag op school wordt dan reëel. De 
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spanning in de klas tussen docenten en deze leerlingen loopt dan parallel met de 

spanning tussen de pedagogische stijl van de schoolcultuur en die van de 

straatcultuur.  

 

De derde richting is die van het voortijdig verlaten van de school. De jongere vindt 

school onnodig en verkiest in deze variant definitief het leven van de straat. Dit kan 

uiteenlopende redenen hebben, variërend van een gebrekkige concentratie tot 

ruzies met docenten, maar de situatie is dat de mismatch tussen de twee 

leefwerelden actief is. Het gaat dus niet eenzijdig om de ‘problemen van de leerling’ 

maar ook om de inhoudelijke organisatie en structuur van het onderwijs. Iedere 

mismatch heeft twee kanten. Het cruciale moment van de eerste drop-out doet zich 

vaak voor tijdens de overgang van het voortgezet onderwijs (vaak vmbo) naar het 

middelbaar beroepsonderwijs. Vaak is het definitieve moment van de uitval 

vervolgens een eindhalte van een aantal mislukte pogingen om mee te draaien in 

een aantal mbo-opleidingen. Dit moment loopt soms, maar zeker niet altijd, parallel 

met de eerste opname in informele netwerken van overlastgevende of criminele 

jongeren. De combinatie van veel vrije tijd en de behoefte aan geld kan een 

voorbode zijn voor aanvankelijk licht criminele activiteiten die mettertijd uitgroeien 

tot zwaar criminele activiteiten in de sfeer van drugshandel of geweldpleging. De 

pedagogische mismatch heeft soms grote gevolgen.  

7.2 De masculiene straatcultuur en de traditionele thuiscultuur                  

De verhouding tussen een masculiene straatcultuur en een traditionele thuiscultuur 

is complexer van aard dan de verhouding met de feminiene schoolcultuur. De match 

en mismatch lopen hier in elkaar over. In hoofdstuk 6 is ingegaan op de 

fundamentele waarde van aspecten als eer, respect, trots en echte mannelijkheid in 

de traditionele gezinscultuur. Deze aspecten zijn hier onlosmakelijk verbonden met 

het gezinsleven, de verantwoordelijkheid die mannen en broers hebben om de 

familie te beschermen en financieel te onderhouden, de waarde van het huwelijk, de 

nadruk op seksuele onthouding en kuisheid voor het huwelijk en de sociale normen 

die geïnspireerd zijn door de traditie die generaties lang overgeheveld is. Bezien 

vanuit het perspectief van een traditionele thuiscultuur is de echte man, de man die 

zijn verantwoordelijkheid neemt voor zijn familie en in het licht van die sociale 

normen handelt. Een echte man is iemand die zijn ouders verzorgt en met respect 

bejegent, die zorgt voor zijn eigen brood op de plank en die de mensen niet tot last 

is. Een echte vrouw is iemand die verzorgend is. ‘Respect’ betekent hier vaak het 

eerbiedigen van anderen en het betrachten van beleefdheid. ‘Eer’ heeft in deze 

context vaak twee dimensies, namelijk die van waardigheid en trots en die van 

jaloezie en bescherming wat betreft de relatie tussen een getrouwde man en vrouw.  
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Tegelijkertijd kunnen we waarnemen dat er voor een deel van de jongeren sprake is 

van een ontkoppelingsproces vanuit deze traditionele thuiscontext naar de 

straatcultuur in stedelijke volkswijken (El Hadioui & Salhi, 2005; El Hadioui, 2008). 

Deze jongeren krijgen weliswaar de vorm van de traditionele thuiscultuur mee – ze 

onderschrijven met hart en ziel de waarde van eer, respect, trots en echte 

mannelijkheid en vrouwelijkheid –, maar op straat wordt deze vorm voorzien van 

een nieuwe inhoud die aangepast is aan de codes van de straat. Het is geen 

eenrichtingsverkeer maar juist een wisselwerking tussen deze vorm en inhoud. De 

jongeren zijn vanwege hun thuissocialisatie deze aspecten mentaal en gevoelsmatig 

gaan waarderen, maar zetten de inhoudelijke betekenis die zij eraan geven om in 

een vocabulaire van de straat. ‘Eer’, ‘respect’ en ‘trots’ gaan dan inderdaad 

betekenen dat anderen mijn status en mannelijkheid dienen te accepteren en dat zij 

mij niet mogen beledigen of vernederen. Het gevoel is verbonden met thuis en het 

gedrag is verbonden met de straat.  

 

De mismatch dient zich aan en wordt voor jongeren pijnlijk voelbaar op het moment 

dat de sociale normen en het verantwoordelijkheidsbesef jegens familieleden in de 

thuiscultuur benadrukt worden. Dan wordt duidelijk hoe groot de kloof is tussen de 

verwachtingen thuis en het gedrag op straat. Dan wordt duidelijk dat het thuis ook 

over plichten gaat terwijl zij op straat hun rechten hadden benadrukt: thuis is er niet 

veel plek voor de macho van de straat. Maar dat is niet het gehele verhaal. Binnen 

die traditionele thuiscultuur bestaat er tegelijkertijd bij ouders het begrip dat, vooral 

bij de jongens, jeugdige stoerheid en nalatigheid tot op een zekere hoogte behoren 

tot de leeftijdsfase van de puberteit en adolescentie. Verantwoordelijkheid is iets 

dat groeit. Om die reden wordt er speelruimte gecreëerd en kunnen jongeren vaak 

nog wel aankomen met hippe kleding en kapsels en stoere scooters of auto’s. Het 

machogedrag van de straat wordt weliswaar ontmoedigd binnen de traditionele 

thuiscultuur, maar het is in de praktijk een proces van plooien en schikken, van 

geven en nemen en van geduld en hoop dat het zal overwaaien (Van der Valk & 

Blaaubeen, 1995). Anders gezegd, het betreft hier een gedragsmatige mismatch en 

niet zozeer een diepgewortelde emotionele mismatch.  

 

Dit ligt compleet anders voor een specifieke categorie van geboden en verboden. In 

de traditionele thuiscontext zijn sommige geboden en verboden absoluut en zij 

komen niet in aanmerking voor onderhandelingen. Het gaat hier om pijnpunten die 

door de gezinnen heen snijden omdat de eigen identiteit en sociale normen in het 

geding zijn bij het niet nakomen van de geboden en het overtreden van de 

verboden. Ouders worden pijnlijk geconfronteerd met de ervaring dat hun kinderen 

buiten de deur afgeleerd krijgen wat zij hen hebben aangeleerd, terwijl ze daar 

aangeleerd krijgen wat zij hen hebben afgeleerd. Ouders zijn hier niet alleen 

bevreesd voor de gedragsmatige overtreding van deze geboden en verboden, maar 
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juist ook voor een situatie waarin hun kinderen deze geboden en verboden niet 

meer onderschrijven. Het is een afscheid van de traditie dat pijn doet in traditionele 

gezinnen. Dit is extra het geval in een samenleving waarin het publieke leven 

nauwelijks meer lijkt te verwijzen naar die traditie. Nu is de pedagogische kloof 

tussen het private en het publieke leven in zekere zin altijd aanwezig, maar in de 

specifieke verhouding tussen een masculiene en hedonistische straatcultuur en een 

traditionele en behoudende thuiscultuur is de kloof wel erg groot.  

 

Qua geboden gaat het om zaken als het op tijd thuiskomen, het op een respectvolle 

manier bejegenen van de ouders, zelfs in het geval van meningsverschillen, het 

financieel bijdragen aan het gezinsinkomen en het meegaan naar familiebezoeken 

buiten het gezin, die door de kinderen op een automatische en vanzelfsprekende 

manier begrepen en toegepast moeten worden. Qua verboden gaat het hier dan 

inderdaad om de clichéverleidingen, die niet specifiek voorbehouden zijn aan de 

straat maar daar wel in een heftigere en intensievere vorm voorkomen, zoals het 

luisteren naar rapmuziek en het kijken naar films met geweld, agressie of erotiek, 

roken en het gebruiken van drugs, het drinken van alcohol en het deelnemen aan 

een uitbundig uitgaansleven in bijvoorbeeld discotheken en uiteindelijk ook het 

experimenteren met seks voor het huwelijk of zelfs promiscuïteit. Vooral in de 

gezinnen die religieus gecommitteerd zijn en gesteld zijn op vroomheid en kuisheid, 

is de mismatch met de straatsocialisatie ten aanzien van deze aspecten 

overduidelijk. De masculiene en hedonistische tendensen van de straatsocialisatie 

conflicteren in absolute zin met de ethische doelstellingen van een prudente en 

beschermende thuissocialisatie.  

 

Tegelijkertijd is het zo dat de verleidingen alom aanwezig zijn, en op straat, virtueel, 

via de tv of op reclameborden te zien zijn, waardoor de blootstelling eraan voor 

jongeren, ook uit traditionele gezinnen, onderdeel is geworden van de dagelijkse 

praktijk. Vooral voor stedelijke jongeren, omdat in de steden deze dynamiek 

heftiger is. Overigens is deze dynamiek zeker niet voorbehouden aan de straat en is 

deze maatschappelijk overal zichtbaar. Dit leidt ertoe dat deze jongeren in een soort 

van pedagogische meerstemmigheid geraakt zijn waarin zij enerzijds gesocialiseerd 

worden in een domein waar het volstrekt normaal is toe te geven aan de 

verleidingen waar zij juist anderzijds tegen beschermd worden in het thuisdomein. 

Een deel van deze jongeren houdt zich afzijdig van de hierboven genoemde 

verboden en handelt in lijn met de thuispedagogiek. Een ander deel van de jongeren 

is echter opgegaan in de hedonistische dynamiek en lijkt niet meer te refereren naar 

de sociale normen van het thuisdomein.  

 

Weer een ander deel leeft parallelle levens en is het typische product van de 

pedagogische mismatch tussen de twee pedagogische milieus. Thuis conformeren 
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zij zich aan de traditionele normen, gebruiken en codes, terwijl zij zich op straat en 

virtueel, in meer of mindere mate, conformeren aan het hedonistische klimaat. Dit 

parallelle leven speelt zich gedeeltelijk af in het verborgene en leidt mettertijd 

onvermijdelijk tot persoonlijke verwarring en een loyaliteitsconflict. De mismatch 

speelt zich letterlijk af in het hoofd van zo een jongere. De loyaliteit aan de ouders 

gaat hier niet samen met de loyaliteit aan de vrienden. Dit proces van duwen en 

trekken snijdt door de persoonlijke biografieën van deze jongeren. Deze pijn, deze 

onzekerheid en dit gevoel gevangen te zitten treft vele jongeren die heen en weer 

aan het rennen zijn in de pedagogische driehoek, op zoek naar een veilige omgeving 

waarin zij hun verhaal kunnen doen zonder ontdekt te worden. De realiteit gebiedt 

ons te stellen dat zij vaak die veilige omgeving noch op straat, noch op school, noch 

thuis aantreffen. Zij dragen deze drie werelden in zich, terwijl deze werelden, op 

bepaalde aspecten, onverenigbaar zijn. Inderdaad, zij zijn het product van een 

pedagogische mismatch. 

7.3 De feminiene schoolcultuur en de traditionele thuiscultuur 

Van alle verhoudingen is die tussen de feminiene schoolcultuur en de traditionele 

thuiscultuur het meest complex. Aan het einde van de dag wordt in beide domeinen 

de functionele ontwikkeling van de leerling en het kind onderschreven. Het belang 

van het aanleren van typisch schoolse vaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en 

argumenteren wordt door ouders altijd onderkend. Niet in de laatste plaats omdat 

de schoolse ontwikkeling verbonden wordt met het ‘serieus maken’ van de jongeren 

en het vestigen van een basis voor een economische carrière naar de toekomst toe. 

In de traditionele thuiscultuur is er enorm veel eerbied voor kennis, deskundigheid 

en het verwerven van een goede maatschappelijke positie en financiële 

onafhankelijkheid. Dat zijn nobele eigenschappen die zelfs de positie en status van 

een mens in de eigen culturele of religieuze gemeenschap kunnen verstevigen. Ook 

wat betreft aspecten als de etiquette, het respect voor gezag, het respect voor 

volwassenen, het niet verspillen van tijd, het hebben van een duidelijke dagelijkse 

structuur en het koesteren van ambitieuze en serieuze doelstellingen, is er sprake 

van een gedeeld referentiekader tussen de schoolcultuur en vooral de religieus 

gemotiveerde traditionele thuiscultuur. Qua schoolse doelstellingen is er in de basis 

een match tussen de huiselijke en schoolse pedagogiek.  

 

Tegelijkertijd is het zo dat de schoolcultuur qua pedagogisch klimaat een reflectie is 

van de dominante middenklasse-burgercultuur. Voor de Nederlandse context is dat 

geen traditionele cultuur. De mismatch doet zich hier voor ten aanzien van subtiele 

codes die vaak ongeschreven zijn en te maken hebben met de mate waarin 

communicatie in het algemeen en het bespreekbaar maken van opvattingen, visies 

en emoties in het bijzonder worden benadrukt. In de feminiene schoolcultuur ligt de 

nadruk ondubbelzinnig op een expliciete communicatie met centrale vaardigheden 
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als het ontwikkelen van een kritische houding waarmee alles in principe in twijfel 

getrokken kan worden, het voortbrengen van eigen visies en meningen, het 

publiekelijk presenteren daarvan en het bespreekbaar maken van persoonlijke 

knelpunten en emoties. Het individu traint dit te doen als individu via allerlei 

opdrachten, verslagen en presentaties. Het gaat in de feminiene schoolcultuur 

inderdaad om een reflectie op en een expressie van het zelf. Het verborgene wordt 

daardoor openbaar. 

 

In de traditionele thuiscultuur wordt echter veel meer de nadruk gelegd op een 

impliciete communicatie. De traditie voorziet in een coherente structuur aan 

opvattingen, principes, normen en codes die het individu plaatst in een collectief 

verband, die een vanzelfsprekende identiteit heeft voorbereid en die, om die reden, 

het niet nodig maakt om voortdurend alles ter discussie te stellen of in twijfel te 

trekken. De traditie zelf is het referentiekader en individuen bouwen daarop voort. 

Verder is de communicatie vaak impliciet, in die zin dat niet alles gezegd hoeft te 

worden en er zelfs thema’s zijn waarover nauwelijks of indirect wordt gesproken. In 

de traditionele woonkamer is aan tafel de beheersing van de tong een belangrijk 

principe en vooral zaken in de sfeer van  persoonlijke emoties en lichamelijke 

integriteit zijn omkleden met schaamte en bescheidenheid. Het verborgene blijft 

verborgen.  

 

De mismatch tussen een feminiene schoolcultuur en een traditionele thuiscultuur 

doet zich dus voor op het niveau van het communicatieve handelen. De nadruk op 

assertiviteit en zelfexpressie in de expliciete communicatievorm conflicteert met de 

nadruk op prudentie en zelfbeheersing in de impliciete communicatievorm. Het kan 

gevoelsmatig ontzettend lastig zijn om voortdurend te switchen tussen deze twee 

communicatievormen. In het bijzonder voor meiden, voor wie de kloof groter is dan 

voor jongens. De uitstraling van prudentie en bescheidenheid is directer verbonden 

met hun sociale rol in de traditionele setting dan bij jongens, voor wie expliciete 

communicatie, vanwege hun verantwoordelijkheden buitenshuis, meer benadrukt 

wordt.   

7.4 De pedagogische driehoek in werking 

De verhoudingen tussen de drie pedagogische stijlen zijn hierboven analytisch 

besproken. In de praktijk gaat dit er niet zo rationeel aan toe. Jongeren zijn zich vaak 

niet bewust van de verschillende socialisatiedomeinen waarin zij zich bevinden. Zij 

kijken er niet gedistantieerd naar, maar maken het juist mee en voelen het. Het is 

een persoonlijke ervaring en niet een persoonlijke analyse. De drie werelden spelen 

zich af in één lichaam. Belangrijk om te beseffen in dit verband is dat niet zozeer een 

socialisatie in de drie domeinen afzonderlijk bepalend is, maar juist een socialisatie 

in deze drie domeinen tegelijkertijd.  
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Het is die laatste socialisatie die jongens en meiden voortdurend confronteert met 

drie uiteenlopende en onderling tegenstrijdige rollen. Wat is nu een echte man? Is hij 

macho-dominant, communicerend en horizontaal aan de vrouw functionerend of 

juist behoudend en beschermend? Wat is nu een echte vrouw? Is zij een lustobject, 

assertief of juist gereserveerd? Het masculiene straatrepertoire, het feminiene 

schoolrepertoire en het traditionele thuisrepertoire geven verschillende antwoorden 

op deze vragen. Jongeren die opgroeien binnen de context van deze pedagogische 

meerstemmigheid ervaren vaak een loyaliteitsconflict en botsen tegen de muren die 

opgeworpen zijn in de drie werelden. Ze zitten zogezegd met zichzelf in de maag en 

ze ervaren dagelijkse verwarring en onzekerheid ten aanzien van hun identiteit en 

gedrag.  

 

Deze mentale en emotionele toestand kan er vervolgens voor zorgen dat jongeren 

juist intensiever hun toevlucht zoeken tot het straatleven om daar die specifieke 

behoefte aan erkenning, waardering, geborgenheid en eigenlijk een identiteit te 

bevredigen, zoals beschreven in paragraaf 4.6, waardoor de cyclus zich herhaalt. 

Ironisch genoeg ontstaat daardoor een nog duidelijkere en heftigere mismatch met 

de thuiscultuur in de vorm van een conflictsituatie door het niet nakomen van 

geboden en het overtreden van verboden, en met de schoolcultuur in de vorm van 

overlastgevend gedrag in de klas en de afstraffing van de houding en taal van de 

straat. De pedagogische mismatch brengt een continu zichzelf versterkende 

dynamiek teweeg omdat iedere extra toenadering tot het straatdomein een extra 

sterke mismatch oplevert met de andere twee domeinen, waardoor de zoektocht 

naar een heldere identiteit op straat, om de ontstane verwarring en onzekerheid 

weg te nemen, wederom resulteert in een extra mismatch. Zo diep werkt dit 

vraagstuk door.    

 

En de verwijten vanuit thuis en school leiden op een gegeven moment tot een 

mentale en gevoelsmatige of zelfs een fysieke verwijdering. Jongeren die inderdaad 

ook de primaire straatsocialisatie meekrijgen weten zich op een gegeven moment 

geen houding meer te geven thuis en op school. Ze worden daar ook afgestraft op 

hun gedrag. Maar deze fase is er nog altijd een van het bestaan van de 

pedagogische driehoek. De fase van fysieke verwijdering doet de driehoek 

zogezegd teniet. Dit is het geval wanneer jongens en steeds vaker ook jonge 

meiden niet meer met de ouders spreken, van huis gaan en drop-out worden. Alleen 

de hoek van de straatcultuur resteert dan nog. De gevallen zijn hier heel divers: van 

rijke drugsdealers die economisch gekozen hebben voor de straat en geen tijd 

hebben voor de sociale controle van thuis of school, tot pubermeisjes die verleid zijn 

tot een hedonistische leefstijl waarin geen plek meer is voor de sociale normen van 

thuis of de verplichtingen van school. Ze hebben gemeen dat de pedagogische 
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mismatch voor hen geleid heeft tot een drastisch afscheid van twee van de drie 

pedagogische domeinen.          
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8 Hoe nu verder? 

Het uittekenen van een visie voor de toekomst van de schoolcultuur, in het licht van 

de voorgaande discussie over de pedagogische driehoek in het algemeen en het 

straatrepertoire in het bijzonder, is zonder meer de meest complexe en veeleisende 

uitdaging in het traject van analyseren, beschrijven, bespreekbaar maken en 

uiteindelijk het bieden van oplossingen. Niet in de laatste plaats komt dit door de 

sterk normatieve lading van deze fase. Wetenschappelijke activiteiten als het 

analyseren, het bespreken en het beschrijven van de pedagogische driehoek kunnen 

over het algemeen nog rekenen op een universeel draagvlak, terwijl die laatste fase 

van het ontwikkelen van een oplossingsperspectief juist de vinger op de zere plek 

legt van de sterk uiteenlopende normatieve visies op de schoolcultuur die in zwang 

zijn in onze pluralistische maatschappij.  

 

In dit laatste hoofdstuk zal die uitdaging toch aangegaan worden. De focus ligt op 

de verhouding tussen het straatrepertoire en het schoolrepertoire. Het 

thuisrepertoire zal in mindere mate aan bod komen. In paragraaf 8.1 wordt 

aangevangen met een pleidooi voor een mentale ‘switch’. Aspecten als het 

noodzakelijkerwijs breken met een etnisch perspectief en het introduceren van een 

(groot)stedelijk perspectief, een pleidooi voor een fundamenteel intern 

onderwijsdebat over de toekomst van de schoolcultuur en haar doelstellingen, en 

uiteindelijk ook een oproep aan onderwijsland om op zichzelf te reflecteren en te 

komen met een structurele visie. Deze mentale stap is een meer fundamentele 

reflectie. Dit interne onderwijsdebat in de diepte is noodzakelijk en het zal niet 

meteen morgen leiden tot hervormingen.  

 

In paragraaf 8.2 zal een meer praktisch pleidooi worden gegeven. Het gaat hier om 

het ontwikkelen van een modus operandi voor de dagelijkse praktijk van onderwijzen 

op (groot)stedelijke onderwijslocaties waar de verhouding tussen het 

straatrepertoire en het schoolrepertoire relevant is. Vanzelfsprekend gaat het hier 

dan ook om een discussie over geboden en verboden, maar uiteindelijk vooral om 

het ontwikkelen van een bewustwording bij docenten opdat zij zelf een ‘spelgevoel’ 

ontwikkelen in die dagelijkse verhouding tussen de repertoires van de straat en 

school. Dit ‘spelgevoel’ is essentieel voor het ombuigen van de pedagogische 

mismatch, op sociaal-emotioneel vlak, naar een pedagogische match.  
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8.1 De mentale ‘switch’: een pleidooi voor een fundamentele hervorming 

van het denken over de verhouding tussen het schoolrepertoire en het 

straatrepertoire                                                                 

Uiteindelijk zijn docenten ook burgers die beïnvloed zijn door het maatschappelijke 

debat over ‘integratie’, de ‘multiculturele samenleving’ en etnische diversiteit. Net 

als iedereen hebben zij de concepten waarmee dat debat nu al meer dan twee 

decennia wordt gevoerd, overgenomen en zijn deze concepten onderdeel 

geworden van de mentale bril waarmee zij hun dagelijkse leven aanschouwen en 

beleven. Vooral die mentale en conceptuele bagage maakt het lastig, en soms zelfs 

onmogelijk, om voorbij een etnisch perspectief sociale gedragingen te herkennen 

als sociale gedragingen die gevormd zijn vanuit andere dan etnische kaders. De 

conceptuele vervlechting van al die als deviant ervaren sociale gedragingen binnen 

het onderwijs – van vandalisme tot het beschimpen van vrouwelijke docenten – met 

het latent altijd maar aanwezige denken in termen van etnische achtergronden en 

integratieproblemen, is zo sterk dat de ontkoppeling ervan een letterlijk uitputtende 

exercitie is. Inderdaad, veel intellectuelen, beleidsmakers, opiniemakers, docenten 

en al die andere burgers zijn letterlijk moe geworden van het ‘integratiedebat’.  

 

De perverse effecten van het dominante etnische perspectief en het ‘integratie-

denken’, zoals de Rotterdamse socioloog Willem Schinkel (2007; 2008) het noemt, 

zijn overduidelijk. Al het maatschappelijk deviante wordt toegeschreven aan 

etnische categorieën die verondersteld worden ‘nog niet geïntegreerd’ te zijn. 

Sociaal deviant gedrag lijkt niet meer te bestaan als sociaal gedrag, maar is altijd 

verweven met een niet-autochtone dimensie met een gebrekkige ‘integratie’ als 

drijvende problematische factor. Ook het maatschappelijke debat over straatcultuur 

en straattaal is meegezogen in dat discours en we lijken een soort van collectieve 

sociologische blindheid te hebben ontwikkeld waarin we zijn gaan geloven dat ook 

straatcultuur (inclusief straattaal) een subcultuur is die niet voortgebracht is door de 

Nederlandse maatschappij, maar door niet-autochtone jongeren van buiten. Dat 

het repertoire van de straat etnisch overstijgend is, en bijvoorbeeld ook wordt 

uitgevoerd door autochtone stedelijke jongeren, en dat de taaldynamiek van 

straattaal noch uit Duitsland of België, noch uit Turkije, Marokko of Suriname is 

ingevlogen, lijkt mentaal niet volledig door te dringen. Het moet gezegd worden, 

het hedendaagse straatrepertoire is het product van stedelijke jongeren, met de 

meest uiteenlopende etnische achtergronden, die met elkaar de constructie ervan 

hebben bewerkstelligd.  

 

Deze conceptuele assumpties zijn diepgeworteld en dienen hervormd te worden. 

Alleen op die manier kunnen docenten en onderwijsmanagers, op al die stedelijke 

locaties, komen tot een visie voor de langere termijn met een inclusief karakter 

waarin gedragsaspecten, door wie dan ook geuit, wel of niet worden toegelaten 
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binnen het schoolse domein, en niet wordt toegegeven aan het verleidelijke maar 

sociologisch onjuiste en pedagogisch onverantwoorde gevoel dat de schoolcultuur 

beschermd dient te worden tegen bepaalde etnische, en steeds vaker religieuze, 

categorieën. De angst voor ‘zwarte scholen’ in stedelijke omgevingen is aanwezig 

en vooral de onderwijsmanagers van schoollocaties die aan de rand van de grote 

steden zijn gevestigd investeren in een promotie van hun schoollocatie in de 

nabijgelegen suburbane middenklasse-gemeenten. Het is opvallend dat binnen die 

scholen de concepten van de ‘verkleuring’ of het ‘zwarter worden’ van de 

leerlingenpopulatie, met alle negatieve connotaties van dien, wel worden toegepast 

op het gesignaleerde probleemgedrag in de vmbo- of mbo-afdelingen, maar dat 

diezelfde concepten niet gebruikt worden om de groeiende leerlingenpopulatie van 

nieuwe Nederlanders in de havo- en vwo-afdelingen te duiden. Succes heeft 

blijkbaar vele vaders, terwijl verlies maar een wees is.  

 

En daar zit dan ook precies de angel. De volledig terechte en gegronde angst van 

deze onderwijsmanagers voor een cumulatie van probleemgedrag op hun locaties 

met een lager onderwijsniveau als mogelijke consequentie, vervatten zij in de 

concepten die hen aangereikt worden door het publieke debat. Vervolgens ontstaat 

er een ambivalente situatie waarin diezelfde onderwijsmanagers, in het openbaar, 

prudent zijn in het bespreekbaar maken van hun angst, vanwege de dubbele angst 

voor het negatieve imago van hun locatie en publieke verdenking van racisme, maar 

werken deze concepten achter de schermen wel door in het promotiebeleid en het 

intakebeleid van hun school. Tijdens de onderzoeksmomenten en lezingen op al die 

scholen ben ik voortdurend deze geluiden en dit schisma tussen de ‘backstage’ en 

‘frontstage’, om met Goffman te spreken, tegengekomen. Maar wanneer 

onderwijsmanagers en docenten een heel concrete setting krijgen aangeboden 

waarin ze gevraagd wordt precies onder woorden te brengen waar zij bang voor zijn, 

dan volgt meestal dezelfde lijst van spijbelgedrag, vandalisme, het beschimpen van 

docenten in het algemeen en vrouwelijke docenten in het bijzonder, drugsgebruik 

op school, het overlastgevende gedrag in de klas in de vorm van irritaties, afgaande 

mobieltjes en onzedelijke grappen, toetsen vol met taalfouten, een laag 

onderwijsniveau, bedreigingen en vechtpartijen op het schoolplein, pestgedrag en 

de aanwezigheid van kledingsuitingen als petjes en lange broekspijpen en al die 

gadgets als de iPhone en de iPod. Ironisch genoeg krijg ik tijdens lezingen voor en 

debatten met ouders ongeveer dezelfde lijst voor ogen. Hoe kan het toch zo zijn dat 

in de stedelijke omgeving er zo een consistentie is tussen de schoolpedagogiek en 

de thuispedagogiek, maar dat de actoren in beide domeinen elkaar verwijten dat 

gedrag te hebben aangeleerd aan hun respectievelijk leerlingen en kinderen? Hoe 

kan het toch zo zijn dat docenten ouders verwijten hun kinderen te ‘ouderwets’ of te 

‘beperkt’ op te voeden en ouders op hun beurt docenten verwijten hun kinderen te 

‘vrij’ te socialiseren, terwijl zowel docenten als ouders in grote lijnen hetzelfde voor 
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hun jongeren wensen en hetzelfde verafschuwen? Is het niet mogelijk dat er een 

derde ‘opvoeder’ is die noch zichtbaar, noch aanspreekbaar is, en die ook zeker doet 

aan het doorgeven van een pedagogische stijl? Is het inderdaad niet zo dat dit derde 

pedagogische domein van het straatleven de kinderen ook opvoedt, maar dan in 

een diametraal tegengestelde richting ten opzichte van de andere twee 

basisdomeinen? 

 

Om die reden is het essentieel om binnen het onderwijs meer te spreken en meer uit 

te spreken. De onderwijsmanager spreekt zich ten onrechte niet uit vanwege de 

angst voor verdenking van racisme, terwijl zijn of haar angsten terecht zijn in de 

hedendaagse schoolse realiteit van stedelijke omgevingen. De oplossing is niet 

gelegen in het spelen van verstoppertje van al die onderwijslocaties en het buiten de 

deur houden van bepaalde jongeren, maar juist in het ontwikkelen van een 

structurele visie, in het licht van de eigen schoolidentiteit, waarmee, zo goed 

mogelijk, niet alleen de uitval en het overlastgevende gedrag binnen de school 

worden gedempt, maar ook het onderwijsniveau op peil wordt gehouden of wordt 

verhoogd. Nogmaals, dat vereist primair een diepgaande mentale ‘switch’ waarin 

het als deviant en problematisch ervaren gedrag van jongeren binnen het onderwijs 

geplaatst wordt in de juiste causale context, namelijk in een stedelijke 

straatsocialisatie en een diepe pedagogische mismatch, waardoor deze jongeren 

vaak onbewust in hun codes, taal, ambities, gedrag en doelstellingen botsen op een 

op suburbane-middenklasse-leest geschoeid schoolrepertoire met 

tegenovergestelde verwachtingen. Inderdaad, het betreft een mismatch tussen een 

macho-masculien repertoire en een feminien-soft repertoire.  

 

De uitdaging voor al die stedelijke onderwijslocaties, en in het bijzonder de vmbo- 

en mbo-afdelingen, is om te komen tot een fundamentele zelfreflectie en 

zelfdefinitie. Zij kunnen juist het gesignaleerde probleemgedrag binnen de klassen, 

in de gangen en op de schoolpleinen beschouwen als een spiegelmoment om terug 

te komen tot die fundamentele vragen: Wat is onze identiteit? Wat zijn onze 

doelstellingen? Is onze methodiek functioneel in het licht van die doelstellingen en 

de leerlingenpopulatie? Dat is geen zwakte, maar juist een kracht. Het zijn die 

kracht en hervormingsgezindheid die juist zullen leiden tot zelfvertrouwen en een 

constructieve visie, en die zullen voorkomen dat de school van incident naar incident 

holt en overgaat tot het uitsluiten van groepen leerlingen omdat ze geen alternatief 

meer ziet. Deze noodzakelijke zelfreflectie doet pijn, zoals dat altijd met zelfreflectie 

het geval is, maar het zal nieuw licht doen schijnen op bepaalde functionele en 

disfunctionele aspecten van de onderwijsinrichting. Dit is nu eenmaal de prijs die we 

moeten betalen voor de steeds groter wordende complexiteit van het stedelijke 

leven.  
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Het is niet toevallig dat vooral christelijke scholen in groeikernen rondom de grote 

steden actief bezig zijn met deze zelfreflectie en zelfdefinitie. Van oudsher zitten zij 

dichter op het definiëren, en vaak ook het beschermen, van de eigen identiteit. De 

secularisering van de stedelijke maatschappij en de intrede van stedelijke jongeren 

op deze locaties, met een gedragsmatige verandering in de leerlingenpopulatie, 

hebben deze noodzaak tot een zelfreflectie op de agenda geplaatst. Zij organiseren 

intensiever ‘identiteitsdagen’ met de eigen docenten om te komen tot een 

zelfdefinitie. Wat het antwoord ook moge zijn, het is belangrijk dat de vraag 

überhaupt gesteld wordt. Wat pijnlijk en destructief is, is de stelling dat de school 

niet doet aan ‘opvoeden’, maar aan het puur overdragen van functionele kennis, 

waarna men overgaat tot de orde van de dag. Dat leerlingen en docenten dag in dag 

uit verwikkeld zijn in een problematische verhouding, dat die docenten daardoor 

oververmoeid het onderwijs verlaten en die leerlingen gefrustreerd uitvallen uit dat 

onderwijssysteem waar zij zich geen houding weten aan te nemen, dat dit het 

onderwijsniveau negatief beïnvloedt en dat het in de grote steden ontzettend lastig 

is voor een deel van de jongeren om aansluiting te vinden met de arbeidsmarkt, 

wordt niet direct gerelateerd aan de noodzaak tot zelfreflectie.  

 

Overigens is het pleidooi voor een dergelijk fundamenteel debat binnen het 

onderwijs zeker niet een pleidooi tot ‘aanpassing’ aan het straatrepertoire. Het is in 

wezen een pleidooi voor het sociologisch en pedagogisch begrijpen hoe een 

eventuele mismatch werkt en hoe dit omgebouwd kan worden tot een match, in het 

licht van de geformuleerde doelstellingen van de eigen schoolcultuur, opdat het 

onderwijsniveau gegarandeerd blijft en ook jongeren die een straatsocialisatie 

hebben doorgemaakt in stedelijke volkswijken dezelfde kansen krijgen om hun 

intelligentie, hun creativiteit en hun mogelijkheden te ontwikkelen voor hun 

individuele welzijn en het welzijn van hun omgeving. Dit pleidooi is volledig in lijn 

met de Nederlandse onderwijstraditie, waarin het ontwikkelen van menselijk 

kapitaal, het bewerkstelligen van informatiekapitaal opdat mensen hun weg weten 

te vinden in de institutionele orde van de maatschappij, het ontplooien van 

technische en functionele vaardigheden die nu eenmaal noodzakelijk zijn in de 

economische orde, maar ook het slijpen van een kritische geest die de mensen 

equipeert om voor hun rechten op te komen en om te waken over morele ijkpunten 

als rechtvaardigheid, gelijkheid en het wegnemen van discriminatie en racisme. 

Uiteindelijk functioneert een onderwijssysteem meritocratisch op het moment dat 

het erin slaagt het beste uit de jongeren te halen en hen te beoordelen op basis van 

hun individueel verworven capaciteiten en niet op basis van toegeschreven 

kenmerken als etnische achtergrond, geslacht, woonplaats of het inkomen van hun 

ouders. Zo diep gaat deze discussie. 
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Iedere onderwijsinstelling zal eigen doelstellingen formuleren, in het licht van de 

eigen schoolidentiteit, en er kunnen zeer uiteenlopende antwoorden geformuleerd 

worden op de verhouding tussen de repertoires van de school en de straat. Zo 

kunnen opleidingen in de sfeer van sport, beveiliging of politie een bepaalde 

dimensie van masculiniteit juist enorm functioneel achten en kunnen zij hun 

onderwijs zodanig inrichten dat een macho-masculien repertoire omgebouwd 

wordt tot een masculien repertoire waarin fysieke kracht, loyaliteit, groepseer en de 

fysieke bescherming van anderen centraal staan, terwijl de dynamiek van 

vernederen en het idee van de vrouw als lustobject of gebruiksvoorwerp naar de 

achtergrond verdwijnen. We zagen in de voorbeelden van voetbal en vechtsporten 

in paragraaf 4.4 dat deze transformatie reeds bewerkstelligd wordt. Tegelijkertijd 

kunnen sterk verzorgende opleidingen als verpleging, kinderopvang en 

onderwijsassistent juist de traditionele thuispedagogiek erg functioneel achten met 

specifieke waardepatronen en sociale normen. Bijvoorbeeld met een nadruk op 

verzorgen, ondersteunen, beschermen en eerbiedigen, en kan het onderwijs 

zodanig ingericht worden dat daaraan gerefereerd wordt ondanks een eventueel 

ervaren mismatch bij de jongere tussen een straatsocialisatie en de 

schoolsocialisatie. Zo kan een mismatch een match worden vanwege een 

zelfreflectie van de onderwijsinstelling. Welk antwoord er ook wordt geformuleerd, 

belangrijk is dat het interne onderwijsdebat wordt gevoerd.  

 

Het interne onderwijsdebat over de verhouding tussen de schoolcultuur en 

straatcultuur staat nog in de kinderschoenen, maar het is goed mogelijk dat 

structurele debatten en initiatieven op al die locaties in de stedelijke setting op de 

korte en lange termijn vruchtbare resultaten zullen opleveren. De uitdaging is 

spannend en de te behalen winst is groot. Het gaat inderdaad om het voorkomen 

van structurele (zelf)uitsluiting van een bepaalde stedelijke jeugdpopulatie en, 

hiermee samenhangend, het voorkomen van duurzame armoede en ongelijke 

kansen bij een stedelijke onderklasse. In dit verband is het wellicht goed om 

Napoleon aan te halen toen hij zei: ‘‘Als de wereld onder dreigt te gaan, vlucht dan 

naar Nederland want daar gebeurt alles vijftig jaar later!’’ Ondanks de humoristische 

ondertoon is daar het schrikbeeld van de Franse voorsteden waar een deel van de 

jongerenpopulatie soms letterlijk afgesneden is van maatschappelijke kansen en 

sociale mobiliteit door de afwezigheid van goed onderwijs en openbaar vervoer in 

hun directe omgeving. De hoop is dat Napoleon over vijftig jaar ongelijk zal krijgen 

als het gaat om de ontwikkeling van een duurzame onderklasse van stedelijke 

jongeren die simpelweg niet dezelfde kansen hebben als jongeren die geboren 

worden in middenklasse-gezinnen. Zoveel valt hier te winnen. 
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8.2 De praktische ‘switch’: een pleidooi voor ‘spelgevoel’  

Gegeven het pleidooi voor een fundamentele mentale ‘switch’ en een structureel 

intern onderwijsdebat, is er vervolgens de noodzaak om, for the time being, een 

praktische visie te ontwikkelen voor de dagelijkse interactie op al die stedelijke 

scholen. Het leven gaat door en daarmee ook de structuur van de pedagogische stijl 

die op die scholen, dag in dag uit, wordt gepraktiseerd en die leidt tot een zichzelf in 

leven houdende pedagogische mismatch met docenten en leerlingen als 

slachtoffers. De pedagogische mismatch heeft geen winnaars. Vooral die stedelijke 

locaties die van oudsher hun leerlingenpopulatie werven uit stedelijke volkswijken, 

en in het bijzonder de vmbo- en mbo-afdelingen, worden geconfronteerd met deze 

mismatch tussen een meer feminiene schoolhabitus en een meer macho-

masculiene straathabitus. Het is vervolgens niet een kwestie van een schuldvraag, 

maar simpelweg een kwestie van een sociologisch en pedagogisch disfunctionele 

interactie tussen de twee stijlen. Het is namelijk goed mogelijk dat zowel docenten 

als leerlingen met volstrekt nobele intenties bepaald gedrag vertonen, terwijl de 

consequentie is dat de wederzijdse aansluiting van dat gedrag simpelweg niet 

plaatsvindt.  

 

Vanzelfsprekend kan de reactie op deze mismatch zijn dat de schoolcultuur is zoals 

die is en dat ‘aanpassingen’ van docenten aan wie dan ook ongewenst zijn. Hier 

wordt niet gepleit voor een aanpassing, in die zin dat de docent zichzelf verliest, 

maar juist voor een bewustwording van het eigen functioneren van docenten in 

relatie tot een deel van de leerlingen. Het gaat erom intelligente oplossingen te 

bieden voor het dagelijkse spanningsveld in de klas om zodoende trouw te blijven 

aan de oorspronkelijke doelstelling van die lessen, namelijk het effectief overdragen 

van kennis in de breedste zin van het woord, met een dubbel belang voor zowel 

docenten als leerlingen die gevrijwaard worden van hun problematische interactie. 

Deze praktische uitdaging aangaan is een teken van het serieus (willen) nemen van 

zowel docenten als leerlingen, en deze uitdaging distantieert zich van zowel het 

ontkennen van het deviante en problematische gedrag op scholen, wat vaak 

gekoppeld is aan een pleidooi voor het adopteren van de symbolen en codes van het 

straatrepertoire in het schoolrepertoire, als van het pleiten voor een soort van 

‘militaristische’, punitieve ‘harde aanpak’ waarin geen oog is voor de jeugdculturen 

die nu eenmaal aanwezig zijn in de stedelijke context.  

   

Wat betreft de eerste positie kunnen we stellen dat het een misvatting is om te 

denken dat het adopteren van straatcodes binnen het schoolse domein de positie 

van leerlingen verbetert of de schoolcultuur onveranderd laat. Scholen die 

bijvoorbeeld overgegaan zijn tot het organiseren van gangsta-rapwedstrijden in de 

aula en de leerlingen op dat moment socialiseren met de verheerlijking van geweld, 
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de man als macho, de vrouw als lustobject, het grote geld, de mooie auto’s en een 

flitsende kledingstijl, brengen onbewust een ‘schizofrene’ realiteit teweeg voor hun 

leerlingen omdat het diezelfde leerlingen zijn die het volgende uur geacht worden 

plaats te nemen in een klaslokaal waarin geweld uit den boze is, de man een 

communicerende rol aanneemt, de vrouw of voor de klas staat of in ieder geval een 

klasgenote is, en het eerlijke verhaal wordt verteld over de economische carrière van 

de leerlingen – lees: na acht jaar in de studiebanken 1.400 tot 1.700 euro netto 

verdienen – in een bedrijfsleven waar burgerlijke kleding geëist wordt. We zien hier 

dat scholen vaak uit nobele intenties, zoals het willen laten aansluiten van de 

schoolcultuur op de belevingswereld van stedelijke jongeren, onbedoeld de 

pedagogische mismatch bestendigen en zelfs schade toe kunnen brengen aan het 

imago van een serieuze onderwijsinstelling in de ogen van veel leerlingen en hun 

ouders.  

 

Want niet alle leerlingen vinden gangsta-rap leuk of uitdagend. Maar zelfs voor de  

leerlingen die dat wel vinden ontstaat er door dit soort activiteiten onduidelijkheid 

over de identiteit van de school. Want school gaat toch over leren? Op school doen 

ze toch eenmaal andere dingen dan op straat? En op een dieper pedagogisch 

niveau: wie heeft er nou gelijk? De rapper of de vrouwelijke leerkracht? Het is 

belangrijk dat docenten en onderwijsmanagers zich verplaatsen in de 

belevingswereld van de leerlingen die niet altijd een uitgekristalliseerde levensvisie 

hebben ontwikkeld over wat nu ‘echt’ is en ‘nep’, wat nu ‘goed’ is en ‘slecht’ en wat 

nu ‘nuttig’ is en ‘onzin’. Want wat is nu de logica van het enerzijds opvoeren van een 

rapwedstrijd in straattaal en anderzijds het afstraffen van straattaal tijdens de 

schriftelijke toetsen? Ironisch genoeg benadeelt een dergelijke schoolcultuur de 

leerlingen die een primaire straatsocialisatie hebben doorgemaakt en die de ‘switch’ 

niet altijd kunnen maken en achterblijven met lagere scores, in vergelijking tot de 

leerlingen die geen straatsocialisatie of een secundaire straatsocialisatie hebben 

doorgemaakt en die wel in staat zijn tot een gevoelsmatige ‘switch’ naar de 

standaard schooltaal op het moment dat het moet. En op basis waarvan wordt 

automatisch verwacht dat jongens waardig hun vrouwelijke klasgenoten zullen 

bejegenen en aanschouwen, terwijl het de school zelf is geweest die de teksten, 

waarin de vrouw gereduceerd wordt tot lustobject, heeft toegestaan in de aula? Het 

gaat er niet om dat jongeren geen eigen verantwoordelijkheid moeten hebben, 

maar het gaat erom dat juist voor die jongeren met een primaire straatsocialisatie 

als habitus de vervaging van de grenzen tussen het straatrepertoire en 

schoolrepertoire een zelfdestructieve dynamiek kan ontstaan waarin zij het legitiem 

achten dat zij hun straathabitus mogen uiten op school, terwijl dat meteen 

afgestraft wordt door diezelfde school. Het is niet vanzelfsprekend dat alle jongeren 

automatisch de ‘switch’ kunnen maken.     
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En het is zeker niet ondenkbaar dat een kritiekloze adoptie van deze straatcodes 

zelfdestructief kan uitpakken voor de schoolcultuur. Heel concreet kan dat gelegen 

zijn in een verslechtering van het imago met als directe consequentie een ‘vlucht’ 

van ouders naar andere scholen voor hun kinderen. Het kan ook zijn dat de 

leerlingen zelf, of deze nu een straatsocialisatie hebben doorgemaakt of niet, de 

eigen school niet meer serieus nemen. Als bij hen het idee landt dat de school ‘maar 

wat doet’, dat de docenten niet ‘serieus’ zijn en dat het niet duidelijk is waarom ze 

nog naar school zouden moeten gaan, dan is het goed mogelijk dat zij zich 

aanpassen aan de schoolcondities die zij waarnemen. Concreet gaat het dan over 

spijbelgedrag, te laat komen, het niet maken van huiswerk, onoplettendheid in de 

klas en een gebrekkige motivatie. Dat idee ontstaat natuurlijk niet op één dag of 

door één rapwedstrijd, maar door een structureel proces. Onderwijskundig is het 

essentieel om leerlingen het gevoel te geven dat zij ‘serieus’ worden genomen. Het 

is een misvatting dat jongeren van de straat de school ‘serieus’ gaan nemen als deze 

hun codes adopteert. Het is namelijk helemaal niet de bedoeling dat de 

schoolcultuur dat doet omdat ook voor hen de school en de straat verschillende 

domeinen zijn. Wanneer de docent zich gaat gedragen zoals hun vrienden 

(‘matties’) zich gedragen, dan is de docent als docent niet meer ‘serieus’ te nemen 

en dan voelen zij zich door de school ook niet ‘serieus’ genomen. Die docent kan dan 

overigens wel heel aardig, gaaf of sympathiek (‘louw’) worden bevonden, maar dan 

in sociaal opzicht. In functioneel opzicht, als docent, is zijn of haar gedrag dan niet 

authentiek (‘echt’) en kundig (‘goed’).  

 

Een andere vorm van de adoptie van straatcodes vindt plaats op het niveau van het 

curriculum. Een concreet voorbeeld dat ik zelf heb kunnen waarnemen is een docent 

economie die uit wilde leggen aan de leerlingen hoe internationale logistieke lijnen 

steeds relevanter worden in een mondiale economie. Nadat hij merkte dat de 

leerlingen niet echt geboeid waren, veranderde hij de casus van het schoolboek naar 

de casus van een internationale drugseconomie inclusief de opmerking dat zij dat 

wel interessant zullen vinden. En inderdaad, het enthousiasme groeide bij de 

leerlingen en was zelfs haast niet te temperen. Maar de vraag is, op een dieper 

pedagogisch niveau en wellicht ook op een ethisch niveau, of de schoolse omlijsting 

hier niet wordt verlaten. Allereerst is de vanzelfsprekende koppeling tussen de 

leerlingen en een internationale drugseconomie problematisch in het kader van 

stereotyperingen, het zelfbeeld van de leerlingen en hun persoonlijke ontwikkeling. 

Los daarvan kunnen we stellen dat hier in wezen de bevestiging en bestendiging van 

de mismatch plaatsvindt door symbolisch afstand te doen van het schoolboek en te 

suggereren alsof het de normaalste zaak van de wereld is om te opereren in een 

drugseconomie en dat het even normaal is om deze leerlingen hiermee te 

associëren. De docent verschaft hier geen alternatief op het straatleven middels het 

schoolleven – een mondiaal opererende drugshandelaar zou hetzelfde verhaal 
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kunnen vertellen –, maar treedt binnen het schoolleven even buiten het schoolleven 

en legt juist daarmee een symbolische demarcatie aan de dag tussen zijn leerlingen 

en het schoolleven. Alsof een casus over de mondiale logistieke lijken van de 

fabricage en export van bijvoorbeeld merkkleding niet voldoende zou zijn. Daarmee 

zou de schoolse omlijsting wel gehandhaafd zijn.  

 

De tweede positie die wordt ingenomen door sommige docenten op bepaalde 

schoollocaties als reactie op het binnentredende straatrepertoire is, zoals gezegd, 

die van het pleidooi voor een soort van ‘militaristische’, punitieve maar soms ook 

starre houding van de ‘harde aanpak’. De geheel logische discussie over het stellen 

van grenzen, over de geboden en verboden en over strafmaatregelen als reactie op 

zeer deviante gedragingen als het uitschelden van vrouwelijke docenten, het plegen 

van vandalisme of diefstal, het bedreigen en opwachten van medeleerlingen, 

spijbelgedrag en al die andere bekende overtredingen, wordt in deze houding 

eenzijdig punitief benaderd alsof het volstaat om te straffen zonder te willen 

begrijpen, op sociologisch en pedagogisch niveau, waar dat gedrag vandaan komt. 

Vanzelfsprekend heeft iedere zichzelf respecterende organisatiecultuur rode lijnen 

die echt definitief zijn en, onder geen enkele voorwaarde, overtreden mogen 

worden. Deze rode lijnen, zoals in de voorbeelden hierboven, beschermen de 

doelstellingen van de schoolcultuur en raken aan universeel menselijke ethische 

richtlijnen. Sterker nog, een school waar alles mag en kan neemt, zoals eerder 

gesteld, uiteindelijk zichzelf, de leerlingen en de ouders niet serieus.  

 

Maar zo makkelijk en eenduidig als de discussie binnen scholen is over deze rode 

lijnen, zo complex is de discussie over het zo vaak benoemde grijze gebied. Het gaat 

dan vaak om gedragingen die in een breder maatschappelijk verband niet crimineel 

en verboden zijn, maar binnen de dagelijkse schoolsetting als storend of 

disfunctioneel ervaren worden door docenten, medeleerlingen en conciërges. De 

bekende voorbeelden hier zijn het spreken van straattaal, het dragen van petjes, het 

aanhouden van de jas in de klas, de voortdurende (hoorbare of stille) aanwezigheid 

van mobiele telefoons, het draaien van luide muziek in de gang, het bekijken van 

rapclips op YouTube tijdens lessen in de mediatheek, maar ook het stellen van 

irrelevante vragen aan de docent (over persoonlijke zaken), het maken van tjirpende 

geluiden in de klas, handtastelijkheden tussen jongens en meiden en al die andere 

gedragingen. De reactie op deze gedragingen wisselt van regio tot regio, van stad 

tot stad, van school tot school, van docent tot docent en dus ook van lesuur tot 

lesuur. Daar zit dan ook het pijnpunt. Juist die enorm uiteenlopende reacties hebben 

bepaalde docenten, die totaal niet gediend zijn van dergelijke gedragingen en ze 

beschouwen als een regelrechte ondermijning van de schoolcultuur, gedreven in de 

emotionele hoek met het benadrukken van een ‘harde aanpak’ en het herstellen van 

klassieke normen en waarden om ‘te redden wat er te redden valt’, omdat andere 
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docenten het, in hun ogen, laten liggen.  

 

Deze groep docenten voelt zich vaak niet serieus genomen tijdens  

afdelingsvergaderingen. Het is in hun ogen dweilen met de kraan open, omdat 

andere docenten in hun lessen afleren wat zij de leerlingen proberen aan te leren. 

Binnen de schoolcultuur bestaan er dus bij de representanten ervan sterk 

uiteenlopende opvattingen over hoe die schoolcultuur eruit zou moeten zien. In 

ieder geval is de oproep van deze docenten tot een discussie over geboden en 

verboden, over sociale normen, volledig valide, omdat zij dagelijks meemaken dat 

de hierboven genoemde gedragingen binnen hun definitie van de schoolcultuur 

disfunctioneel zijn en zelfs tegenovergesteld zijn aan de pedagogische uitdaging die 

ooit aan de basis lag van hun drijfveer om docent te zijn. Hetzelfde geldt voor 

ontzettend veel medeleerlingen die deze gedragingen ervaren als storend, 

vervelend en deze niet vinden passen bij een schoolcultuur. De oproep vanuit 

bepaalde docenten, leerlingen en hun ouders tot de handhaving van geboden en 

verboden, tot het uitdragen van een pedagogisch klimaat van rust, reinheid en 

regelmaat, tot de herleving van het instituut school als een overdrager van kennis en 

intellectualiteit, kan niet zomaar beschouwd worden als een ondoordachte en 

emotionele reflex. Het gaat hier echt ergens over en deze reflex is gemeend, 

inhoudelijk en actueel.   

 

Tegelijkertijd is het zo dat deze behoefte van bepaalde docenten aan een interne 

onderwijsreflectie op geboden en verboden en de bescherming van de etiquette van 

de schoolcultuur volgens hun definitie onvoldoende bevredigd is of zelfs 

verwaarloosd is. Het is precies daar waar het pijnpunt voor deze docenten zich 

bevindt en het ligt ten grondslag aan een algehele demotivatie en vervreemding van 

hun afdeling. Vervolgens voedt voor een deel van de docenten juist dit sentiment de 

behoefte aan een ‘no-nonsens-harde-aanpak-onderwijsmethode’ met het idee dat 

men geen boodschap meer heeft aan al die jeugdculturen en gedragingen die de 

school binnenkomen en dat tucht de boel weer dient recht te zetten. Maar 

essentieel om te begrijpen is dus het feit dat de behoefte aan een ‘harde aanpak’ van 

de leerlingen bij een deel van de docenten niet los gezien kan worden van de 

verhouding tussen docenten onderling. Daarom is het in eerste en laatste instantie 

van wezenlijk belang dat de eerdergenoemde ‘mentale switch’ op het niveau van de 

docenten tevens wordt uitgevoerd naast de ‘praktische switch’.  

 

Het pleidooi voor een ‘harde aanpak’ is in wezen een pleidooi voor een masculiene 

reactie op het masculiene straatrepertoire. Het betekent in de dagelijkse 

onderwijspraktijk dat stoer en schreeuwerig gedrag van leerlingen gecorrigeerd 

wordt door een directe en dwingende terechtwijzing op harde toon. 

Onderwijskundig betekent deze ‘harde aanpak’ dat leerlingen zowel in sociaal-
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gedragsmatig als functioneel-technisch opzicht zich dienen aan te passen aan het 

format van de docent en dat afwijkingen daarop direct, dwingend en stringent 

worden afgestraft. Het idee is hier dat de docent weer de baas is, dat hij of zij het 

macho-masculiene straatrepertoire overtreft en corrigeert door zelf een verbaal 

stevige en masculiene houding aan te nemen en door vooral zichzelf niet aan te 

passen aan het stedelijke straatgedrag van de leerlingen. Een concreet voorbeeld 

van deze houding is een docent die aan het begin van het schooljaar de hand 

weigerde van een van zijn leerlingen die juist, ironisch genoeg, van huis uit had 

geleerd de docent uit ‘respect’ – lees: de hiërarchische positie van de docent 

eerbiedigend – te groeten middels een hand aan het begin van het schooljaar. De 

docent weigerde zijn hand met het argument dat hij de rest van de leerlingen toch 

ook geen hand gaf, als docent in functie, en hij droeg deze jongeman op om op zijn 

plaats te gaan zitten. Deze leerling kon op dat moment wel door de grond zakken, 

vooral omdat dit zich afspeelde ten overstaan van zijn medeleerlingen, en omdat de 

docent hem ook geen ‘way out’ schonk uit deze situatie was de belediging voor hem 

compleet. Deze leerling heeft dit moment ervaren als ‘disrespect’ – lees: de docent 

heeft zijn mannelijkheid niet erkend en zelfs afgebroken voor zijn eigen statusgroep 

– en is het gehele jaar overgegaan tot het structureel storen, irriteren en 

beschimpen van deze docent als revanche. Hij werd bij deze docent continu de les 

uitgestuurd vanwege overlastgevend gedrag, hij heeft de portemonnee van de 

docent tijdelijk ontvreemd, hij heeft de docent uitgescholden in de gang et cetera. 

Tijdens een gesprek met de coördinator gaf de jongen toe het gedrag te hebben 

vertoond en hij benadrukte dat de docent hem niet had moeten vernederen en dat 

het om die reden geoorloofd was de docent terug te pakken. Tegelijkertijd was deze 

jongen een onopvallende leerling bij andere docenten. Hier zien we dat 

overlastgevend gedrag in de klas alles te maken heeft met de pedagogische 

mismatch, in die zin dat botsende betekenissen van ‘respect’ de motor zijn achter 

ervaren beledigingen, en represailles daarop, en het hoeft dus niet te betekenen dat 

‘probleemleerlingen’ overal probleemgedrag vertonen, simpelweg omdat zij in 

andere omstandigheden, bijvoorbeeld in andere klassen, die mismatch niet ervaren.    

 

Zoals een logisch en valide pleidooi voor geboden en verboden wel ‘functioneel’ is, 

en zelfs essentieel, is de punitieve en starre attitude van de ‘harde aanpak’ 

‘disfunctioneel’. Het ‘werkt’ simpelweg niet voor de verhouding tussen een 

straatrepertoire en een schoolrepertoire, omdat er niet gewerkt wordt aan de 

dieperliggende mismatch. Die mismatch heeft te maken met latente en 

diepgewortelde opvattingen over ‘respect’, ‘eer’, ‘vernedering’ en ‘mannelijkheid’, 

die zorgen voor een dagelijkse botsing binnen het onderwijs. En, het moet gezegd 

worden, het is een botsing tussen een stedelijke straathabitus en een suburbane 

burgerlijke habitus. Deze attitude resulteert op de korte termijn in een 

problematische, energieslurpende en uiteindelijk vermoeiende verhouding tussen 
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leerlingen en docenten, omdat beide categorieën handelen uit diametraal 

tegenovergestelde definities en verwachtingen. Deze verhouding kent simpelweg 

geen winnaars en de voortdurende punitieve, controlerende, handhavende 

methodiek is het achteraf afstraffen, lijmen en rechtzetten van gedrag aan de 

oppervlakte, zonder dat er gewerkt wordt aan de dieperliggende mismatch. Als we 

niet begrijpen, in de diepte, wat deze leerlingen en docenten lijken te vertellen 

middels hun gedrag, namelijk dat zij zich geen houding weten aan te nemen in 

elkaars domein, dan houden leerlingen en docenten elkaar in een wurggreep met als 

directe consequenties enorme vertragingen tijdens lessen (door het voortdurend 

verstoren van de les en het corrigeren daarvan), leerlingen die voortdurend de klas 

worden uitgestuurd en soms uiteindelijk van school gaan zonder diploma, docenten 

die gefrustreerd en overwerkt naar huis gaan en een onderwijspeil dat mettertijd 

degradeert. Inderdaad, niemand heeft hier iets gewonnen.  

 

Het discours van de ‘harde aanpak’ is dus zeker te begrijpen, in die zin dat het een 

reflex is van docenten om de schoolcultuur te beschermen. Maar het is tegelijkertijd 

zo dat dit discours nauwelijks ‘werkt’ met betrekking tot de verhouding tussen 

docenten en leerlingen met een straatrepertoire. En, het kan niet vaak genoeg 

benadrukt worden, deze constatering betekent niet dat er geen handhaving van 

geboden en verboden nodig is. Integendeel, scholing heeft alles te maken met 

sociale normering, omdat leren niet vanzelf gaat, maar diezelfde sociale normering 

wordt disfunctioneel op het moment dat het niets anders is dan normering, 

wetgeving en handhaving. Er moet wel zoiets zijn als een ‘spelgevoel’, om met de 

Franse socioloog Bourdieu te spreken, waarmee automatisch en natuurlijk de 

verhouding tussen een schoolrepertoire en straatrepertoire functioneel vorm krijgt, 

waardoor zowel docenten als leerlingen uit de mismatch worden gehaald en 

waardoor de schoolcultuur inclusief opereert en niet exclusief.  

 

Dat ‘spelgevoel’ is een repertoire van docenten die de achtergrond van de leerlingen 

met een straatrepertoire sociologisch en pedagogisch begrijpen en aanvoelen, in die 

zin dat ze rationeel en emotioneel begrijpen hoe de mismatch werkt. Nogmaals, dit 

is dus geen ‘aanpassingsperspectief’ maar een ‘hervormingsperspectief’ voor 

docenten, doordat zij zich niet aanpassen aan het straatrepertoire – noch door het 

te adopteren, noch door het voortdurend te willen bestraffen –, maar juist komen 

tot een her-vorming van het eigen functioneren als docent, doordat zij de 

verhouding tussen dat functioneren en hun leerlingen bewust en intelligent 

vormgeven. Ze begrijpen zichzelf beter doordat ze even uit hun rol stappen en naar 

zichzelf kijken in de verhouding die zij hebben met de leerlingen met een 

straatrepertoire. ‘Spelgevoel’ is dat mechanisme dat ontstaat nadat docenten 

bewust zijn geworden van de mismatch tussen een macho-masculien 

straatrepertoire en een feminien schoolrepertoire waarna zij, door een hervorming 
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van het eigen functioneren, komen tot een ‘omzetting’ van de mismatch naar een 

match. De interactie tussen docenten en leerlingen krijgt dan opnieuw vorm, deze 

wordt inderdaad letterlijk hervormd, met een functionelere interactie, een 

verhouding die dus goed ‘werkt’, als gevolg.        

 

Dit hervormingsperspectief of omzettingsperspectief vormt een andere weg dan de 

beschreven perspectieven van de adoptie en de ‘harde aanpak’, en heeft tot doel de 

verhouding tussen docenten en leerlingen functioneler te maken waardoor ook de 

jongeren met een straatrepertoire betrokken blijven bij de schoolcultuur, de 

docenten meer toe komen aan hun oorspronkelijke doelstelling – namelijk het 

overdragen van inhoudelijke kennis in de breedste zin – en het onderwijsniveau 

behouden blijft of verbeterd wordt. Maar het kweken van ‘spelgevoel’ is dan wel een 

vereiste. ‘Spelgevoel’ heeft betrekking op verschillende dimensies en hier zullen de 

drie belangrijkste besproken worden. Op een heel concreet niveau gaat het om het 

‘curriculum-spelgevoel’. Het gaat hier om het hervormen van het curriculum, 

zodanig dat jongeren met een straatrepertoire middels de besproken casuïstiek 

geprikkeld worden ten aanzien van hun inherente interesses, waarna deze 

interesses functioneel ‘omgezet’ of ‘ingezet’ worden binnen de schoolcultuur. Een 

docent(e) geschiedenis kan bijvoorbeeld rekenen op ‘respect’ wanneer hij of zij 

inspirerende en kundige verhalen kan vertellen over de culturen van vroeger, de 

veldslagen en de opkomst en ondergang van beschavingen. Deze jongeren worden 

in hun habitus positief geprikkeld, zoals dat ook het geval kan zijn voor jongeren 

zonder straatsocialisatie, vanwege de masculiene en musculaire tendens bij 

dergelijke verhalen. 

 

Een docent(e) handel op het mbo kan rekenen op ‘respect’ wanneer deze toont hoe 

iemand effectief en efficiënt een bedrijf kan opzetten en veel geld kan maken. De 

keuze voor economische opleidingsrichtingen door vooral jongens met een 

straatsocialisatie is gestimuleerd vanuit materialistische strevingen en de rol van 

strategisch ondernemen. Er vindt hier een match plaats op het gebied van hun 

interesses, maar vervolgens gaat het er wel om binnen de schoolcultuur de jongeren 

verder te prikkelen met onderwerpen als de ethiek van ondernemen, het 

maatschappelijk belang van ondernemen en de perverse effecten van oneerlijke 

handel. Met een dergelijke constructie van het curriculum is de schoolcultuur een 

alternatief op het straatleven, doordat leerlingen enerzijds geprikkeld worden qua 

thematiek en anderzijds hun kennishorizon verbreed zien worden. In het eerdere 

voorbeeld van de docent die de drugshandel als casuïstiek nam, bleef de mismatch 

bestaan, terwijl bij deze insteek hun oorspronkelijke creativiteit ‘omgezet’ en 

‘ingezet’ wordt, in functioneel opzicht, binnen de schoolcultuur. Hiermee neemt het 

kennisniveau van de leerlingen toe, en misschien zelfs ook hun ethisch bewustzijn, 

blijft de docent trouw aan zijn of haar eigen rol en worden de lessen leuker, 
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interessanter, creatiever en intelligenter.      

 

Een docent(e) techniek kan rekenen op ‘respect’ wanneer deze bijvoorbeeld laat 

zien hoe complex de fabricage van een Mercedes is. Wederom is het ‘spelgevoel’ 

gelegen in het weten te prikkelen van de inherente interesses van de leerlingen, 

namelijk in het feit dat deze auto voor hen een statussymbool is, waarna de 

docent(e) inhoudelijke kennis kan overdragen over de technische fabricage en de 

productieketen. Wederom blijft de gehele thematiek zich afspelen binnen de 

schoolcultuur. De docent(e) kan zelfs verdergaan door een les te verzorgen over de 

opkomst van schone en zuinige auto’s zoals de Volkswagen Polo met de 

Bluemotion-motor die de leerlingen overal zien rijden, en hoe de fabricage hiervan 

schoon en zuinig rijden mogelijk maakt en wat de beweegredenen zijn voor de 

overheid om dit belastingtechnisch te faciliteren. De kennishorizon van de 

leerlingen wordt verbreed, de docent(e) heeft het gevoel dat het ‘klikt’ en de 

schoolcultuur wordt voor zowel leerlingen als docenten een thuiswedstrijd. Middels 

‘spelgevoel’ wordt de mismatch omgezet naar een match. 

 

Bij lessen maatschappijleer kan de docent(e) bijvoorbeeld spreken over de biografie 

van Malcolm X. Malcolm X heeft een primaire straatsocialisatie doorgemaakt, maar 

werd uiteindelijk een maatschappelijk leider voor sociaal vertrapte donkere 

Amerikanen. De docent(e) kan ingaan op de sociale condities van de Amerikaanse 

samenleving toentertijd, de beweegredenen voor Malcolm X om een 

maatschappelijke revolutie te willen en er kan zelfs in de klas gediscussieerd worden 

over de vergelijking met de Nederlandse context. Ook kunnen tijdens lessen 

maatschappijleer Lagerhuis-debatten worden gevoerd, zoals dat tot een aantal 

jaren geleden werd gedaan op veel scholen, om daarmee spreekvaardigheid en 

argumentatiestijlen te ontwikkelen. Op straat doen jongeren veel aan rappen en 

freestylen. In zekere zin volgen Lagerhuis-debatten dezelfde methode en stijl, want 

het gaat in beide gevallen erom de tegenstanders middels een korte verbale 

toespraak te overtuigen of ‘uit te schakelen’. Wederom kunnen hier de inherente 

interesses bij de leerlingen geprikkeld worden om deze vervolgens qua vorm en taal 

om te zetten naar functionele vaardigheden (argumenteren, spreken, presenteren 

et cetera) die zij de rest van hun leven kunnen benutten, ook binnen de instituties 

van de burgermaatschappij.   

 

De concrete voorbeelden hierboven laten zien hoe een in principe mismatch 

omgebouwd kan worden tot een match, door enerzijds aan te sluiten bij de 

belevingswereld van jongeren met een macho-masculien repertoire, maar door 

anderzijds ook ervoor te zorgen dat de onderwijskundige omlijsting ‘schools’ is en 

blijft. Hierdoor vindt een mentale communicatie plaats tussen de jongere en de 

volwassene, tussen de leerling en de docent, en wordt in wezen de inherente 



 © APS uitgave - Hoe de straat de school binnendringt – vervolgstudie – interne publicatie 79 

interesse bij de leerling functioneel ‘omgezet’ in een kennisvorm waarmee zij 

kunnen excelleren binnen de schoolcultuur. De jongere gaat middels deze methode 

in plaats van een uitwedstrijd een thuiswedstrijd spelen op school, zonder dat de 

docent uit zijn of haar functionele rol als docent hoeft te stappen. De lijst aan 

creatieve mogelijkheden is natuurlijk eindeloos lang, en op veel locaties worden 

dergelijke initiatieven reeds ontplooid. Vanzelfsprekend zal iedere docent deze 

creativiteit op zijn of haar eigen wijze vormgeven.  

 

Op een andere dimensie dan het curriculum, namelijk op die van de sociale 

interactie, is het kweken van ‘spelgevoel’ uiterst relevant. In de kern gaat het bij dit 

‘sociale-interactie-spelgevoel’ erom een dagelijkse taalkundige en gedragsmatige 

motoriek te ontwikkelen die zorgt voor een ‘omzetting’ naar een sociale match 

tussen docenten en leerlingen met een straatrepertoire. Centraal staat hierbij het 

begrijpen van de betekenisgeving van bepaalde aspecten zoals ‘respect’, ‘eer’, 

‘vernederen’, ‘mannelijkheid’ et cetera, en dus ook de gedragingen, gebaren en 

uitspraken die daaraan raken, in zowel het schoolrepertoire als het straatrepertoire. 

Ook hier gaat het niet om een aanpassing van de docent aan het straatleven door de 

adoptie of bestraffing van straatcodes, maar om een intelligente en bewuste 

hervorming van de sociale interactie met de leerlingen. Ook hier is het een vereiste 

voor de docent(e) om even uit zijn of haar rol te stappen om vervolgens de eigen 

houding in relatie tot de leerlingen te begrijpen en aan te voelen.   

 

In de diepte gaat het bij deze dimensie erom te komen tot een besef dat juist 

authenticiteit (‘echt zijn’) en kundigheid (‘goed zijn’), vanuit een straatoptiek, 

essentiële eigenschappen van een docent zijn. De grootste misvatting is te denken 

dat jongeren met een straatrepertoire, primair of secundair, ‘respect’ hebben voor 

een docent die zich gedraagt zoals zij zich gedragen. Dat is voor hen ook een 

omwisseling van sociale rollen. Het ‘respect’ voor een docent krijgt vorm en groeit 

op het moment dat deze jongeren zich, als leerlingen, ‘serieus’ genomen voelen 

doordat de docent primair uitstraalt zijn of haar eigen rol ‘serieus’ te nemen 

(authenticiteit), voor de klas staat omwille van de leerlingen, en duidelijk wordt dat 

de docent zijn of haar vak goed beheerst (kundigheid). Een docent daarentegen die 

mee uitgaat, die op MSN persoonlijke gesprekken voert met de leerlingen, die ook 

gangsta-rap draait in de klas en die in de gang voortdurend straattaal spreekt met 

de leerlingen, en zeker wanneer dit gepaard gaat met een gebrekkige 

vakkundigheid, die kan nauwelijks rekenen op het functionele ‘respect’ (als docent), 

terwijl deze wel, voor een korte duur, kan rekenen op het sociale ‘respect’ (als mens 

en als bekende). Jongeren, ook die van de straat, voelen zich ‘serieus’ genomen door 

de docent wanneer deze juist andere dingen kan dan zijzelf. Een docent is voor hen 

simpelweg iets anders dan een vriend. 
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Complementair aan dit niveau van de basale attitude van een docent, dat overigens 

een veel bredere reikwijdte heeft dan louter de jongeren met een straatrepertoire, 

zijn er op concreet communicatief en fysiek niveau uitspraken en handelingen die 

zorgen voor een sociale-interactie-mismatch tussen een schoolrepertoire en een 

straatrepertoire. Preciezer geformuleerd, het gaat hier om een mismatch tussen 

een middenklasse-burgerlijke habitus en een stedelijke straathabitus die 

gereflecteerd wordt in de verhouding tussen docenten en leerlingen in een 

specifieke schoolsetting. Een in onderwijsland bekend voorbeeld is een typische 

uitspraak als: ‘Dat doe je thuis bij je moeder toch ook niet!’ Vooral docenten die zelf 

een middenklasse-burgerlijke socialisatie hebben doorgemaakt begrijpen deze 

uitspraak puur als een aanmoediging om in de klas hetzelfde goede gedrag te 

vertonen als thuis. De referentie naar de moeder is hier dus in principe positief 

bedoeld, in die zin dat, in de betekenisgeving van de burgerlijke taal, het domein 

van de moeder – het thuisdomein van de leerling(e) – in verband wordt gebracht 

met het goede gedrag dat normaliter wordt vertoond in dat thuisdomein. Zelfs als 

de toon dwingend en boos is, dan is de opmerking vanuit dit referentiekader niet 

bedoeld als een negatieve verwijzing naar de moeder – lees: ‘Je gedraagt je hier net 

zo slecht als thuis!’ – maar als een oproep om het vervelende gedrag te stoppen en 

om overal hetzelfde gedrag te vertonen – lees: ‘Gedraag je hier net zo correct als dat 

jij je thuis gedraagt!’ of ‘De fatsoensnormen hier op school zijn hetzelfde als de 

fatsoensnormen thuis!’ of ‘Ik begrijp niet dat jij je hier op school slechter gedraagt 

dan thuis!’.  

 

Maar het feit dat op sommige locaties in sommige steden deze uitspraak het begin 

is van een zeer problematische communicatie tussen de docent en de leerling, is te 

herleiden tot de betekenisgeving van diezelfde uitspraak binnen een stedelijke 

masculiene straathabitus. Vanuit dat referentiekader is de interpretatie van 

diezelfde uitspraak wel negatief – lees: ‘Zei hij nou iets over mijn moeder?!’ of 

‘Waarom brengt hij mijn moeder in relatie met mijn gedrag?!’ en dus ook ‘Wie denkt 

hij wel dat hij is om over mijn moeder te praten?!’. Hier bevindt zich dan ook de 

taalkundige mismatch, namelijk op de betekenisgeving van die taal, die de motor is 

achter de problematische interactie. De situatie wordt extra heftig en emotioneel 

als vanuit andere leerlingen sissende opmerkingen worden gemaakt richting de 

zonet beledigde leerling(e) – ‘Pik je dat?!’ of ‘Soooh!’ –, die op zijn of haar beurt de 

behoefte krijgt om de belediging teniet te doen, om de eigen eer te beschermen, 

om gezichtsverlies te voorkomen. In de praktijk betekent dit vaak dat de docent 

direct of indirect van heftige repliek wordt voorzien of dat de leerling(e) met opzet 

deviant gedrag gaat vertonen. Zo creëert die leerling(e) voor zichzelf een ‘way out’ 

om de belediging teniet te doen. Als de docent vervolgens op zijn of haar beurt deze 

leerling(e) van repliek voorziet, dan is de enige consequentie dat hij of zij de klas 

wordt uitgestuurd. Deze wat opgefokte interactie is dus de manifestatie van een 
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latent botsende invulling van taal.  

 

Een docent die beschikt over ‘spelgevoel’ en bereid is deze op een intelligente wijze 

in te zetten, zal altijd voor ogen houden wat de doelstelling is van de lessen die hij of 

zij verzorgt. De doelstelling is in eerste en laatste instantie het overdragen van 

kennis aan alle leerlingen in de klas. ‘Spelgevoel’ betekent juist het hebben van 

kennis omtrent de sociologische verhouding met de leerling en het functioneel 

omzetten van een mismatch naar een match. In het voorbeeld hierboven maken 

veel docenten, die zich bewust zijn geworden van deze mismatch, de keuze om een 

dergelijke opmerking niet te maken, juist omdat die opmerking niet behoort tot of 

bijdraagt aan de doelstellingen van de schoolcultuur. Een dergelijke opmerking is 

voor hen niet een noodzakelijke vorm voor het doceren en zij besluiten dan, 

vanwege de problematische consequenties, een andere taalvorm te kiezen. 

Vanzelfsprekend is dit voorbeeld onderdeel van een lange lijst aan dergelijke 

taalbotsingen. Uiteindelijk is ‘spelgevoel’ ook maatwerk, in die zin dat individuele 

docenten hun eigen persoonlijke repertoire ontwikkelen, en dus ook een eigen taal, 

die beide afgestemd zijn op de concrete situatie met eigen leerlingen. Het zijn 

uiteindelijk docenten zelf die besluiten tot het kweken van ‘spelgevoel’ en ook zijn 

zij het die dit ‘spelgevoel’ een precieze invulling geven.  

 

Een ander voorbeeld heeft betrekking op het begrijpen van specifiek gedrag. 

Wanneer een docent met ‘spelgevoel’ begrijpt dat bepaalde leerlingen met een 

straathabitus zich niet altijd een houding weten aan te nemen in de schoolbanken, 

vanwege de eerdergenoemde mismatch met de feminiene doelstellingen van 

zelfexpressie, zelfreflectie, zelfstandigheid en zelfontplooiing, dan is vervolgens ook 

onderdeel van dat ‘spelgevoel’ het sociologisch en pedagogisch begrijpen waar 

overlastgevend gedrag van deze leerlingen in de klas vandaan komt. Het gegeven 

dat deze leerlingen zich geen houding weten aan te nemen brengt een reflex voort 

om die schoolcontext te storen, zich ervan te distantiëren en dus ook om de 

representanten ervan – de docenten – uit te dagen. Overigens zijn er genoeg 

leerlingen, ook zonder een straathabitus, die op inhoudelijke gronden vraagtekens 

zetten bij het feminiene karakter van het onderwijs, maar het voert hier te ver om 

deze discussie uitputtend te behandelen. Hier staat centraal het gegeven dat 

bepaalde leerlingen de belichaming zijn van de mismatch tussen een straathabitus 

en een bepaalde pedagogische schoolsetting en zij reageren daarop met 

overlastgevend gedrag in de klas in de vorm van het met opzet laten afgaan van 

mobiele telefoons, het voortdurend stellen van persoonlijke en irrelevante vragen 

aan de docent, het maken van tsjirpende geluiden, maar ook het onderuit gezakt 

plaatsnemen in de schoolbank, het beschimpen van medeleerlingen en het 

schreeuwen in de klas. Deze gedragingen komen incidenteel voor bij een grote 

groep pubers die nu eenmaal hun grenzen verkennen, maar in het geval van 
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leerlingen met een straatrepertoire zijn deze gedragingen extremer en intensiever.  

 

Wanneer een docent geconfronteerd wordt met dit gedrag, dan heeft deze de optie 

om voortdurend mee te gaan in het voorzien in de behoefte aan een specifieke 

vorm van aandacht bij de leerling. Niet in de laatste plaats heeft deze vorm te 

maken met het gebruiken van de docent als instrument om, in de aanwezigheid van 

de medeleerlingen, de eigen status te verhogen volgens een puntensysteem van de 

straat. De leerling laat zien aan de eigen peergroup in de klas hoe gedurfd en flitsend 

het eigen gedrag is ten opzichte van de docent. In wezen ‘switcht’ deze leerling(e) 

binnen het schoolsysteem naar een straatsysteem waarin hij of zij wel kan 

excelleren en probeert middels het in dat straatsysteem status opleverende gedrag 

de behoefte aan aandacht, erkenning en waardering te bevredigen. Het is een 

universeel psychologisch mechanisme dat een ieder die het gevoel heeft een 

‘uitwedstrijd te spelen’ de behoefte heeft dit te keren naar een ‘thuiswedstrijd’, 

zodat er gedragsmatig en taalkundig geëxcelleerd kan worden. Maar als de docent 

deze agenda van de leerling niet kent, dan zal de docent meegaan in de spiraal van 

het voortdurend corrigeren, waarschuwen en uiteindelijk bestraffen van het 

overlastgevende gedrag. Voor zowel docenten als medeleerlingen kan dit een 

energieslurpende, uitputtende en frustrerende dynamiek zijn. Voor de 

overlastgevende jongere zelf bevestigt die spiraal alleen maar het gevoel een 

uitwedstrijd te spelen.  

 

Om die reden besluiten docenten met ‘spelgevoel’, die deze sociologische en 

pedagogische achtergrond kennen, zich niet te verliezen in deze negatieve spiraal 

en te komen tot een intelligente hervorming van hun modus operandi in de klas. Een 

concreet voorbeeld daarvan is om, wanneer bijvoorbeeld opdracht 2 wordt 

besproken en een leerling trekt voortdurend de aandacht met overlastgevend 

gedrag, die leerling te vragen opdracht 2 te maken om vervolgens meteen naar het 

bord te lopen als docent om het antwoord op te schrijven. Het gaat er hier om dat 

de docent aanstuurt op de inhoudelijke opdracht door de leerling, die op dat 

moment te kennen geeft het eigenlijk over iets anders te willen hebben, te prikkelen 

om binnen de schoolcultuur te schitteren. Wanneer er geen antwoord komt dan 

behoort het tot het ‘spelgevoel’ om snel door te gaan naar een andere leerling, om 

de overlastgevende leerling een ‘way out’ te geven, om daar het antwoord te 

zoeken. Deze methode voorkomt allereerst dat de docent en de overlastgevende 

leerling elkaar meetrekken in een negatieve spiraal van corrigeren, waarschuwen en 

bestraffen doordat de docent blijft opereren binnen de schoolcultuur – het blijft om 

de inhoudelijke opdracht gaan –, waardoor de leerling ook blijft opereren binnen de 

schoolcultuur. Zo wordt op een heel praktische wijze de verhouding functioneel 

gemaakt. Het is functioneel omdat het betrekken van de leerling bij opdracht 2 

ervoor zorgt dat die leerling zich gaat concentreren, om niet ‘af te gaan’, maar ook 
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doordat het mechanisme van statusvoorziening vanuit de medeleerlingen verdwijnt 

doordat die leerlingen op hun beurt snel de aandacht vestigen op het schoolboek, 

om te voorkomen dat zij zullen ‘afgaan’ bij een mogelijk volgende vraag. Het is 

vervolgens niet relevant om in de collectieve setting van de klas, waar de dynamiek 

van gezichtsverlies actief is door de stimuli vanuit andere leerlingen in die richting, 

te bespreken waarom de overlastgevende leerling dat gedrag vertoont. De plek 

daarvoor is na afloop van de les in een face-to-face-interactie waar die dynamiek 

afwezig is. ‘Spelgevoel’ zorgt er dus voor dat de docent een thuiswedstrijd blijft 

spelen en dat de leerlingen betrokken blijven bij de inhoudelijke opdrachten. 

Nogmaals, het gaat om de ‘omzetting’ van de inherente interesse en energie bij 

leerlingen met een straatrepertoire naar een functionele setting. Vanzelfsprekend 

dient deze vorm van een ‘sociale-interactie-spelgevoel’ hand in hand te gaan met 

een ‘curriculum-spelgevoel’.  

 

Op de fysieke dimensie gaat het om de sociale interactie in ‘vredestijd’ en in 

‘oorlogstijd’. Binnen een straatrepertoire is er in ‘vredestijd’ veel fysiek contact en 

jongeren getuigen daarmee van hun wederzijdse ‘respect’. Het geven van de ‘boks’, 

het omhelzen, maar ook het stoeien, het duwen en het vechten zijn stuk voor stuk 

speelse interacties om de wederzijdse masculiniteit, ook onder de meiden, te 

bevestigen. In ‘oorlogstijd’ daarentegen, wanneer de spanning te snijden is, bestaat 

er binnen het straatleven de code dat er dan totaal geen fysiek contact is. Sterker 

nog, te dichtbij komen of aanraken kan bezien worden als een regelrechte 

uitnodiging tot fysiek geweld. Hoe anders is deze dynamiek binnen de burgerlijke 

setting, waar er in ‘vredestijd’ juist de nadruk is op een meer rationele en 

afstandelijke interactie tussen de mensen, zonder al te veel fysiek contact. Het gaat 

hier natuurlijk om de alledaagse functionele setting binnen de school en niet om 

burgerlijke familiebezoeken of feestpartijen. Tegelijkertijd is het interessant om te 

zien dat, in de burgerlijke codes, tijdens ‘oorlogstijd’, wanneer een leerling boos is op 

de docent, de docent ernaartoe loopt om bijvoorbeeld even een hand op de 

schouder te plaatsen vergezeld met een uitspraak als: ‘Wil jij nu even normaal gaan 

doen?!’ Vanuit een straatoptiek wordt deze interactie in de vlaag van boosheid 

geïnterpreteerd als een aantasting van de ‘eer’ en een uitnodiging tot vijandigheid, 

zeker wanneer het plaatsvindt in de nabijheid van andere leerlingen, omdat de 

ander te dichtbij komt en zelfs letterlijk neerkijkt op de jongere en hem of haar ook 

nog eens commanderend toespreekt – lees: ‘Denkt hij dat hij mijn vader is of zo!’. 

‘Spelgevoel’ heeft dus ook een fysieke dimensie waarin de docent op een 

intelligente wijze de problematische interactie ‘omzet’ naar een functionele 

interactie. Er is niet één manier om dat te doen, en iedere docent vindt daarin een 

eigen weg, maar het is in ieder geval duidelijk dat de afwezigheid van fysiek contact 

in ‘vredestijd’ in combinatie met de aanwezigheid van fysiek contact in ‘oorlogstijd’ 

niet ‘werkt’.  
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Het voorbeeld hierboven brengt ons bij het laatste type ‘spelgevoel’. Op een dieper 

niveau gaat ‘spelgevoel’ ook over de omzetting van een emotionele mismatch naar 

een emotionele match tussen een straathabitus en een schoolhabitus. Binnen een 

straathabitus is de functionele hiërarchie van een docent logisch en geen probleem, 

terwijl de sociale hiërarchie van een docent niet vanzelfsprekend is. De functionele 

hiërarchie heeft betrekking op het feit dat de docent simpelweg meer inhoudelijke 

kennis heeft en deze overdraagt. Het is zelfs zo, zoals we eerder hebben gezien, dat 

tekortkomingen op deze functionele dimensie ten koste gaan van het ‘respect’ dat 

jongeren met een straathabitus hebben voor de desbetreffende docent (als docent). 

Tegelijkertijd is het zo dat binnen een (primaire) straathabitus de sociale hiërarchie 

van de docent niet vanzelfsprekend is, in die zin dat de docent de jongere zomaar de 

les kan lezen op sociaal gebied (als mens). Dit heeft directe consequenties voor de 

pedagogische doelstelling die bij veel docenten leeft om meer te doen – lees: het 

overdragen van allerlei morele principes en culturele codes – dan louter het 

overdragen van functionele kennis. Nu is de problematisering van de sociale 

hiërarchie breder gedragen dan de jongeren met een straatsocialisatie, maar in de 

emotionele mismatch tussen straat en school, tussen leerling en docent, gaat het er 

allemaal wat heftiger en extremer aan toe. De ‘strijd’ om de hiërarchie wordt hier 

niet ‘uitgevochten’ in een eloquente burgerlijke taal met onderbouwde argumenten. 

Het gaat om handgebaren, korte woorden, stemverheffingen, momenten van 

wegkijken, het irriteren en uitdagen van de docent en het geen gehoor geven aan de 

vragen of waarschuwingen van de docent.  

 

Deze emotionele mismatch wordt namelijk vanuit een straathabitus emotioneel als 

volgt geïnterpreteerd: sociale hiërarchie van de docent = vernederend = inbreuk op 

status = docent toont geen ‘respect’ – lees: erkent mijn status niet – = aantasting van 

‘eer’. De pedagogische communicatie vanuit de docent gaat dus door deze 

emotionele filter, waardoor leerlingen met een straathabitus het gevoel hebben dat 

de docent zich, op sociaal gebied, met zijn eigen zaken moet bemoeien en niet 

moet doen alsof hij hun vader is – lees: ‘Wie denkt hij wel dat hij is dat hij mij komt 

vertellen wat ik moet doen?!’. Hier loopt de emotionele communicatie vast en loopt 

de sociale of pedagogische hiërarchie uit op een negatieve interactie. Los van de 

discussie over de mate waarin docenten deze pedagogische positie moeten 

vervullen – dat is uiteindelijk iets wat besloten moet worden in een intern 

onderwijsdebat –, gaat ‘emotioneel spelgevoel’ over de omzetting van de hierboven 

beschreven emotionele mismatch naar een emotionele match. Het gaat er concreet 

om wantrouwen om te zetten naar vertrouwen, de aantasting van de eer om te 

zetten naar een gevoel van eerlijkheid, en uiteindelijk gaat het ook om de omzetting 

van ‘respect’ als iets dat verkregen moet worden naar ‘respect’ als iets dat te maken 

heeft met het eerbiedigen van de ander. De emotionele interpretatie vanuit de 

leerling ziet er dan als volgt uit: sociale hiërarchie = aandacht voor mijn ontwikkeling 
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= docent toont ‘respect’ – lees: waardeert mij – = eerlijkheid = geborgenheid.  

 

Vanzelfsprekend ontstaat dit emotionele ‘spelgevoel’ niet zomaar en vergt het een 

proces van trainen. Nog meer dan bij de vorige twee varianten van ‘spelgevoel’, die 

rationeler van aard waren, gaat het hier om een intelligente hervorming van het 

eigen optreden van docenten. Wederom gaat het hier niet om een ‘aanpassing’, in 

die zin dat de docent meegaat in de negatieve emotionele spiraal zoals deze 

hierboven is beschreven. Het gaat om een bewuste hervorming, waardoor docenten 

bijvoorbeeld meer investeren in face-to-face-communicatie met hun leerlingen 

totdat er een soort van emotionele ‘bluetooth’ ontstaat van wederzijds vertrouwen. 

We mogen niet vergeten dat de straathabitus functioneel is op straat – het is daar 

namelijk handig dat een jongere de omgeving niet zomaar vertrouwt, dat de 

jongere alert en waakzaam is en dat hiërarchie niet zomaar geaccepteerd wordt – 

terwijl deze disfunctioneel is op school. De emotionele dimensie van ‘spelgevoel’ is 

dan ook niet een trucje dat je even toepast, maar een rationeel en emotioneel besef 

van de sociale context waarin deze jongeren zijn gesocialiseerd en de oprechte 

bereidheid om emotioneel ‘contact’ te maken, om deze jongeren het gevoel te 

geven dat ze ‘er mogen zijn’, dat er een plek is van geborgenheid. Dit ‘spelgevoel’ is 

niet zomaar een ‘spel’, maar het is inderdaad ook ‘gevoel’.  

 

De drie dimensies van ‘spelgevoel’ – het curriculum, de sociale interactie en de 

emotionele communicatie – brengen in de onderlinge implementatie een 

methodiek voort waarmee de pedagogische en linguïstische mismatch, die zo 

aanwezig is op stedelijke onderwijslocaties, omgezet wordt naar een match. Dit 

perspectief van het ‘spelgevoel’ vormt het alternatief op de twee uiterste reacties 

van de adoptie of de eenzijdige bestraffing die zo aanwezig lijken in het 

hedendaagse onderwijsdiscours. Het initiatief van de adoptie van straatcodes 

ondermijnt mettertijd het onderwijsniveau, het brengt een ‘schizofrene’ 

schoolpedagogiek aan de dag en het sluit uiteindelijk juist de jongeren met een 

straatsocialisatie uit omdat zij niet altijd in staat zijn om de ‘switch’ te maken naar 

een schoolhabitus. Het initiatief van de punitieve ‘harde aanpak’, dat nogmaals niet 

verward mag worden met een valide oproep tot een discussie over geboden en 

verboden, leidt tot een energieslurpende en frustrerende onderwijspraktijk met 

soms een blaming-the-victim-discours, omdat die jongeren zelf niet altijd gekozen 

hebben voor een onderling tegenstrijdige socialisatie in een masculien 

straatrepertoire en een feminien schoolrepertoire.  

 

Op veel onderwijslocaties wordt dit perspectief van het ‘spelgevoel’ al in de praktijk 

gebracht, al wordt het niet altijd zo genoemd, en veel docenten hebben uit eigen 

belang en uit liefde voor hun leerlingen de ‘switch’ gemaakt. Het ziet er niet naar uit 

dat de pedagogische mismatch tussen een straathabitus en een schoolhabitus op de 
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korte termijn zal eroderen, vanwege de beschreven stedelijke dynamiek, en 

daarmee zal de relevantie van dit ‘spelgevoel’ ook niet verdwijnen. Maar nogmaals, 

de uitdaging voor onderwijsland is gelegen in de dubbele ‘switch’, een mentale én 

praktische, met een intern onderwijsdebat én ‘spelgevoel’, en het zijn dan ook al die 

onderwijslocaties die aan zet zijn. Gevoed door wetenschappelijke en praktische 

kennis op studiedagen, conferenties en symposia moeten docenten het uiteindelijk 

doen. Eén ding is zeker; er is veel te winnen. Het wachten is op de generatie van 

jongeren die de pedagogische mismatch heeft doorbroken en zelf voor de klas 

staat. Deze generatie zal als geen ander het ‘spel kunnen spelen’ en zij zullen het 

‘spel’ van binnenuit hervormen. Het koesteren van die hoop is in ieder geval een 

nobele voorzienigheid voor onderweg. 
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