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Opdracht bij hoofdstuk 3 en 4 – Leefwerelden van jongeren

Opdracht bij 
hoofdstuk 3: vriendschappen en jeugdcultuur en  
hoofdstuk 4: lijf en liefde 

niggABitch & BAngAgirls: mEdiAhypEs Of vOOrBEEldEn vAn  
gEsEksuAlisEErdE jEugdcultuur? 
In maart 2012 trekt het fenomeen ‘bangalijsten’ de aandacht van de media (o.a. Spits, Algemeen 
Dagblad, NOS Journaal, Radio 1). Deze lijsten bevatten namen van meisjes die volgens leeftijdge-
noten het etiket ‘banga’ (straattaal voor hoer of slet) verdienen omdat ze seksueel te ‘makkelijk’ 
zouden zijn. Zulke namenlijstjes zijn niet nieuw, maar hebben als eigentijdse vorm van pesten via 
internet grote impact omdat ze voor iedereen zichtbaar zijn en nauwelijks van internet te verwij-
deren zijn. ‘Bangalijsten zijn een doorn in het oog van scholen. Het is een nieuw fenomeen onder 
pesters op scholen om meisjes die ze niet aardig vinden op deze zogenoemde ‘slettenlijsten’ te zetten. 
Deze lijsten worden vervolgens doorgestuurd via hun smartphone en social media. De gevolgen zijn 
desastreus. Op sommige scholen worden meisjes door hun hele klas achtervolgd en met de nek aan-
gekeken’, aldus het Algemeen Dagblad van 29 maart 2012. 

In december 2011 leidt een artikel in modetijdschrift Jackie over r&b-zangeres en gettostijli-
coon Rihanna tot een rel in de media (de Volkskrant, NRC Handelsblad, De Pers, Funradio, Jackie- 
Facebookpagina, Twitter). De zangeres werd tot boegbeeld van een kinderkledingstijl – Niggabitch-
stijl – uitgeroepen. ‘Ze heb street cred, ze heb een ghetto ass, en ze heb een gouden keeltje. Rihanna, the 
good girl gone bad, is de ultieme niggabitch […] Maar de Hollandse winters zijn de Jamaicaanse niet, 
dus kies een kledingstijl waarin je dochter min tien kan weerstaan. Niet de grote zonnebril en de por-
nohakken, wel de tijgerprint, roze shizzle en alles dat glimt. Nu maar hopen dat ze niemand in mekaar 
slaat op de crèche.’ Moet kunnen toch? Jongeren gebruiken zelf ook zulke taal. Of kan het niet? Het 
artikel riep een heel kwade reactie op van Rihanna, die de benaming ‘niggabitch’ racistisch vond. 
Vervolgens verschenen er vele commentaren in Nederlandse media van journalisten, historici, femi-
nisten en popmuziekkenners, met als hoofdlijn de vraag of het artikel een racistische en seksistische 
grondtoon had. De rel leidde tot excuses maar ook tot het ontslag van hoofdredacteur Eva Hoecke.

Banga, niggabitch, kankersletje, nigga, biatch, chick: voorbeelden van straattaal die in muziek, 
raps en gesprekken van jongeren gebruikt wordt. Heel ‘gewoon’ of realiseren jongeren zich niet 
dat achter deze straattaal seksuele etikettering en racisme schuilgaan? Heel ‘gewoon’ totdat de be-
grippen in de ‘verkeerde context’ door de ‘verkeerde mensen’ gebruikt worden? Of niet ‘gewoon’? 

 Opdracht
Onderzoek welke de rol de media vervullen in de beeldvorming over niggabitch en/of bangagirls 
en schrijf een beargumenteerd betoog.

1  Kies voor het pestfenomeen bangalijsten of de rel over niggabitch. Zoek de relevante artikelen 
en analyseer waarover de discussie in de media ging. Welke argumenten worden door wie ge-
bruikt om bangalijsten of straattaal aan de kaak te stellen of het gevaar ervan te nuanceren? 
Welke rol spelen sociale media in deze incidenten?
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2  Onderzoek de betekenis van straattaal voor jongeren en verklaar de wijze waarop seksuele 
termen in rapteksten, songs en spreektaal gebruikt worden. Raadpleeg hoofdstuk 3 en 4, de 
bronnen waarnaar verwezen wordt, maar ook discussies op jongerensites en (online)straat-
taalwoordenboeken. 

3  Vat de voorgaande twee stappen samen in een eindbetoog waarin je op grond van argumen-
ten en correcte bronverwijzing beschrijft welke betekenis straattaal voor diverse groepen jon-
geren heeft, wanneer (in welke context, op welke wijze gebruikt) straattaal leidt tot een vorm 
van etikettering, en geef aan of een discussie met jongeren over het gebruik van grove straat-
taal zinvol zou zijn.

 


