
Wat is er allemaal mieters. In de jaren 
vijftig, toen de bromnozems de straten 
onveilig maakten, was mieters hét woord. 
Het werd verdomd mieters als dit woord 
ook door bekende schrijvers als Nescio en 
J.J.Voskuil in hun boeken voorkwam. 
Vetkuiven, jongens met geplakte haren 
die je tegenwoordig ook nog tegenkomt, 
spraken elkaar zo toe. Studenten spraken 
het 'bekakt' uit. Het blijkt zelfs in de 
vertaling van The Catcher in the Rye van 
J.D.Saliner terecht te zijn gekomen. Men 
had het in het muziektijdschrift Tuney 
Tunes over mieterse muziek. Te gek en 
onwijs gaaf. Deze woorden hebben we in 
de flowerpowerperiode gebruikt als we 
ergens enthousiast over waren. Cool en 
flexs. Nu moeten we weten wie cool zijn 
en wat allemaal flex is.Jongeren spreken 
Murks, Bijlmers. Nederlandse woorden 
worden vervangen door die uit 
immigrantentalen en uit het Amerikaanse 
slang.  Is de jongerentaal besmettelijk 
voor het Algemeen Beschaafd 
Nederlands? Het Groene Boekje neemt in 
ieder geval veiligheidshalve een aantal 
straattaal woorden op. Wie naar een 
conversatie in straattaal luistert zal er 
geen touw aan vast kunnen knopen. 
Zelfbedachte woorden schieten in hoog 
tempo uit de monden, het liefst 
doorelkaar. Van enige inhoudelijke 
uitwisseling is geen sprake. Zelden is er 
een afgemaakte zin. Er is veel lijfelijk 
geduw en getrek. De woorden die het 
hardst geschreeuwd worden zullen in het 
vervolg in de woordenlijst van dat 
bepaalde groepje uit die bepaalde wijk of 
stad opgenomen worden. Voor zolang het 
duurt, want straattaal blijkt zeer vluchtig 
te zijn. Er is niets van te volgen, maar een 
ding is zeker, wat je hoort en de boze 
gezichten die daar bij getrokken worden, 
zorgen er voor dat je een straatje om 
gaat. Wij en de rest van de wereld.  
Jongeren vinden straattaal stoer, het is 
een soort geheimtaal, wie het niet 
begrijpt, is een buitenstaander. Een 
buitenstaander is te herkennen aan foute 
kleren, foute muziekkeuze en foute 
haardracht, make-up, tatoeages en 
piercings. Straattaal dit om je af te zetten 
tegen de rest van de wereld, vooral tegen 
autoriteiten en ouders.De steeds  
veranderende woordenschat dient in een 
moeite door om onderling te kunnen 
praten in schuttingtaal of over verboden 
onderwerpen taal. Bron:: www..taal 
vormingentaaldrukken.nl./AR/AR0232
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Weerstraat Tiel
(Kulinaria Weerstraat 11 Tiel)

wethouder Ben Brink zal samen met de winnaars
 Britt van Kalkeren, Romy Westerduin, Stein van Eck en Marc Cornelissen,

leerlingen van LingeCollege Lyceum Tiel,  
de woorden van 2019 onthullen

woorden van de tijd
woorden van de tijd is een van de projecten van SubTiel

 een initiatief van ondernemersver. Hart van Tiel
ism Gemeente Tiel en de Rabobank

met dank aan Van Luijn Natuursteen Tiel
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