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Voorwoor d d 

Inn het voorjaar van 1987 treden de Amerikaanse hiphopbands Run DMC en de 
Beastiee Boys voor het eerst op in Nederland. Er wordt dan al geruime tijd met 
spanningg uitgekeken naar het concert van de beide Amerikaanse bands. 
Muziekjournalistenn hebben van Amerikaanse en Franse collega's vernomen 
datt hun optredens aldaar tot zeer veel commotie hebben geleid. De vraag of 
hierr ook sprake zal zijn van etnische onlusten houdt de gemoederen bezig, 
maarr het uiterst goed bezochte optreden in Nederland blijf t uiteindelijk "een 
ongevaarlijkk steekspel", aldus de recensent van OOR. "Wel werden de meeste 
bezoekerss betast, spuitbussen afgepakt en een mand vol steekwapens in beslag 
genomen.. Voor de rest niets dan lol bij de eerste grote B-Boy conventie" (OOR, 
300 mei 1987). 

Inn 1987 is hiphop al enkele jaren populair onder een relatief kleine groep 
jongeren.. Net als in Amerika, de bakermat van de hiphop, vormen de fans van 
hiphopmuziekk overal in Europa kleine hechte subculturen. Vijftien jaar later is 
hiphopp de subculturele status ontstegen. Hiphop is nu big business, getuige de 
hitsuccessenn van Amerikaanse hiphopartiesten als Outkast en Eminem. 

Vanaff  1992 heb ik de popularisering van hiphop onderzocht, en dat popula-
risingsprocesrisingsproces bleek altijd verbonden met een aantal vraagstukken over etnici-
teitt en het gewelddadige, macho-imago van hiphop - zoals het citaat uit OOR 
ookk laat zien. Etniciteit, afwijkend gedrag en sekseverhoudingen hebben 
daaromm een belangrijke plaats in het proefschrift gekregen. Tien jaar heeft het 
geduurdd voordat het proefschrift afwas en tien jaar lang hebben mensen mij 
regelmatigg gevraagd: "Maar Mir , heb ji j zelf dan geen moeite met die vrese-
lijk ee blote billen-clips en dat gerap over wie ze allemaal neer willen schieten?" Ik 
hebb geen antwoord op die vraag. Soms moet ik enorm lachen om de clips en 
deintt mijn vrolijk hoofd mee op songs waarin een rapper vertelt hoe graag hij 
zijnn ex-geliefde wil vermoorden. Soms zap ik snel verder. Maar altijd is er 
Gangstarr: : 



I'mm Gifted Unlimited, Rhymes Universal 
Thee GURU, nursing you with a verse spilled 
Don'tt choke, and don't turn blue in a frenzy 
Premier'ss severe, on the steel wheels he lends me 
spontaneouss cuts, but not mainly just that 
It'ss the scratching format, exact with maddening accuracy 
Craftily,, on the side or in back of me 
(uit:: Form of Intellect van het album Step in the Arena, 1991) 

Zonderr Guru en DJ Premier zou mijn onderzoek een stuk saaier zijn geweest. 
Enn zonder de volgende mensen zou dit proefschrift er niet eens zijn. Hen wil ik 
daaromm speciaal bedanken. 
-- De AlO-klas en andere collega's van de vakgroep Communicatiewetenschap, 

inn het bijzonder Denis McQuail, Bart van den Hooff, Liesbet van Zoonen en 
Peterr Neijens. 

-- Maarten, Karel, Marj olij n, Andra en Marit voor de inspirerende en bespiege-
lendee gesprekken over de media en andere trivialiteiten. 

-- De medewerkers en het bestuur van Nationaal Pop Instituut voor hun jaren-
langee support, het beschikbaar stellen van toen nog niet openbaar archiefma-
teriaal,, en het vrijmaken van personeel. 

-- Fred, Luke, Izzy, Steve en Gert-Jan voor het delen van hun hiphopkennis. 
-- De studenten aan wie ik les heb gegeven en in het bijzonder Lara Ankersmit, 

Edithh Keus, Sander van der Kleij en Job de Wit, alsmede Arnoud Heemskerk 
enn Monique de Vries voor het uitwerken van materiaal. 

-- Mike Dawney van de University of Middlesex en Andy Linehan van het 
Nationall  Sound Archive in Londen. 

-- OMD Nederland die me de mogelijkheid bood om dit project af te ronden; 
dankk Esther en Christine. 

-- Marjolein & Jeroen voor het beschikbaar stellen van hun huis. 
-- Jaap & Bets Veldt voor hun gastvrijheid in de moeilijkste fase. 
-- Alle fans, artiesten en culturele intermediairs bij de podia, media en platen-

maatschappijenn voor de medewerking die zij hebben verleend aan het onder-
zoek. . 

-- Maaike voor de ruimte die ze me gaf de afgelopen tien jaar: Still crazy after all 
thesethese years. 

-- En last bot not least Cesar Zuiderwijk. Zijn foto heeft jarenlang de bin-
nenflapp van mijn portemonnee gesierd. Het begon tenslotte allemaal met To 
TheThe Hilt tn Contraband. 

Amsterdam,, 1 maart 2002 
MirMir  Wermuth 
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Hoofdstukk 1 

Theoretischh kader 

Dee Amsterdamse achterbuurt Osdorp (2x) 
Punkk word wakker, doe je ogen open 
wantt hier rapt de West Klan en we komen je slopen 
wee zijn met z'n drieën 
wantt samen zijn we één 
stapp op, stap terug 
wantt je weet dat ik het meen 
Hett is Zeis, 
dee miereneuker, de man die rappen kan 
inn zijn moerstaal, of ben ik soms geen rapper dan 
Dee Nederlandse rap wordt niet voor vol aangezien 
maarr deze neukende posse heb zijn eigen hiphop-scene 
jaa steeds weer hard; 
éénn blond en 2 zwart 
iss de neukende West Klan en ik maak jou verward 
mett mijn woorden 
Iss dit fictie of niet? 
laatt mij richten op jou, en SCHIET 
(intro(intro van het nummer West Klan, op verzamelaar De Posse: Nederhop Groeit1994) 

Dezee raptekst van het Amsterdamse trio West Klan is een van de vele voorbeel-
denn van Nederlandse hiphop. Het nummer wordt afgeleverd in een ruwe, harde 
stijl.. De eerste twee regels worden de luisteraar toegeschreeuwd alsof er een 
megafoonn wordt gebruikt, gevolgd door een muzikaal interlude van scratches.' 
Daarnaa volgt het eerste couplet, waarin rapper Zeis zijn eigen belevingswereld 
inn rijm neerzet: de hiphopcultuur en de reacties daarop. Zijn rapidioom is een 
combinatiee van vertaald Amerikaans hiphopslang en populair taalgebruik.1 

Alss ik het drietal wil ontmoeten naar aanleiding van De Posse, krijg ik via een 
wederzijdsee kennis te horen dat ik naar hun favoriete koffieshop Fatal Flower 
moett komen. Bij binnenkomst is de koffieshop bijna leeg vanwege het wereld-
kampioenschapp voetbal in Amerika, zo vertrouwt het barmeisje me toe. Er 
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hangenn wat jongens in stoelen die op hun gemak een jointje bouwen. Zou dat 
Westt Klan zijn? Gelet op hun kleding zou het wel kunnen. Het blijken echter 
buitenlandsee toeristen te zijn. Een kwartier later komt West Klan aangelopen, 
alledriee gekleed in grote geruite overhemden, wijde spijkerbroeken, een base-
ballcapp op het hoofd en sportschoenen aan de voeten. 

Gezetenn op de stoep van de koffieshop praten we over hun participatie aan de 
hiphop-scenehiphop-scene zoals ze de muziekcultuur zelf noemen. Braun (18 jaar), Bazis (19) 
enn Zeis (19) willen graag hun ei kwijt over hun muziek, de inhoud van hun tek-
sten,, de verschillende hiphopstijlen die bestaan, de onenigheid tussen Engelsta-
ligee en Nederlandstalige rappers in Nederland, het leven in Osdorp, hun hiphop-
idolenn en hun verschillende etnische achtergronden. 

Hett gesprek wordt ondersteund met heftige gebaren die doen denken aan 
rapperss in Amerikaanse videoclips: de armen voor zich met de handpalmen 
naarr beneden, terwijl de hand op en neer beweegt; de gezichtsuitdrukking is 
altijdd cool, onverschillig of boos. Alleen bij het doorgeven van een jointje - in 
hiphoptermenn ook wel blunt, buddha, indo, Phillie, spliff, method murder of 
chocolatee thai genoemd - kan er een flauw lachje van af. Als auto's in het kader 
vann het WK luid toeterend voorbij razen, kunnen ze rekenen op een omhoogge-
stokenn middelvinger. Alles wat West Klan doet gebeurt in stijl. 

Zoalss vele muziekstromingen wordt hiphop gekarakteriseerd als een jonge-
rencultuur:: een cultureel fenomeen voor en door jongeren. Een dergelijke 
omschrijvingg gaat impliciet uit van de aanname dat muziek een belangrijk 
onderdeell  is van een jongerencultuur. Hall & Whannel schrijven in 1964, tij -
denss de hoogtijdagen van de Beatles, in een artikel over tienercultuur: 'Because 
off  its high emotial content, teenage culture is essentially nonverbal. It is more 
naturallyy expressed in music, dancing, in dress, in certain habits of walking and 
standing,, in certain facial expressions and 'looks', or in idiomatic slang' 
(1964/1990:32). . 

Alss je kijkt naar de omschrijving die Hall & Whannel geven van jongeren-
cultuur,, dan past hiphop daar prima in. Toch zien niet alle tieners er uit als 
Braunn en companen, en beleven zij hun wereld ook niet zoals dit trio. Hiphop is 
eenn muziekcultuur die veel jongeren aantrekt, maar zeker niet alle jongeren. 
Bovendienn is er grote variatie in de betrokkenheid van jongeren die van hiphop 
houdenn en is het genre op zich niet voorbehouden aan jongeren. 

Hiphopp bestaat sinds de jaren zeventig als een nieuwe muziekstroming bin-
nenn de popmuziek en is, door de relatie tussen de muziek, de uiterlijke stijl en 
dee manier waarop de betrokken jongeren zich als aparte groep formeren, een 
jongeren-subcultuurr genoemd (George 1993; Hebdige 1987; Rose 1994a ;Toop 
1984).. Sinds het ontstaan in de zwarte wijken in Amerika is hiphop wereldwijd 
steedss populairder geworden. Steeds meer jongeren houden zich op een of 
anderee manier bezig met hiphop. Ten tijde van het interview in 1994 zou 
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slechtss een enkeling moeite hebben om Zeis, Bazis en Braun te herkennen als 
hiphopper,, omdat hiphop een zeer duidelijk onderdeel van het openbare leven 
enn de populaire cultuur is geworden. 

Ditt roept vragen op over wat er gebeurt tijdens die popularisering met het 
originelee concept van hiphop als subcultuur. In hoeverre kan hiphop nog opge-
vatvat worden als jongerencultuur? Leidt die toename in omvang ook tot een 
veranderingg in de culturele status van hiphop? In veel onderzoek naar subcultu-
ren,, jongerenculturen en popmuziek wordt er namelijk onderscheid gemaakt 
tussenn de underground subcultuur en mainstream popcultuur, tussen authen-
tiekee rock en commerciële pop, tussen verzet en aanpassing. Mij n onderzoek 
hooptt antwoorden te geven op deze vragen. 

Probleemstellin gg en doe l van het onderzoe k 

Ditt onderzoek rich zich op de popularisering van hiphop. In een empirisch 
onderzoekk wordt geanalyseerd hoe populair hiphop is geworden sinds de jaren 
zeventig,, welke veranderingen hiphop tijdens dat proces heeft ondergaan en 
watt dat betekent voor de betrokkenen, de subcultuur en de muziek zelf. De pro-
bleemstellingg bestaat uit een centrale vraag met een aantal deelvragen. 

CentraleCentrale vraag: 
Hoee verloopt het proces van popularisering van een jongeren-subcultuur, in dit 
gevall  hiphop, van underground-subcultuur tot mainstream popcultuur? 

Deelvragen: Deelvragen: 
i.. Welke actoren spelen bij de popularisering van hiphop een rol en hoe 

onderscheidenn zij zich in dit traject? 
i.i. Welke factoren zijn beperkend en/of bedreigend voor de popularisering van 

hiphopp en welke factoren dragen juist positief (versterkend, kansrijk) bij? 
3.. Hoe ziet de interactie tussen actoren en factoren er bij het populariserings-

trajectt van de subcultuur uit en zijn daarin bepaalde relaties dominanter dan 
andere? ? 

4.. Wat is de invloed van die popularisering op de hiphop-subcultuur? 
Hett doel van dit onderzoek is het leveren van een bijdrage aan het verder uit-
bouwenn van een samenhangende theorie over de manier waarop subculturen 
opererenn binnen het terrein van de jongerencultuur, de popmuziek en de 
populairee cultuur in zijn algemeenheid. Hoewel het onderzoek zich beperkt 
tott hiphop en rap, zou het verloop van het populariseringsproces en de theorie 
daaroverr ook op moeten kunnen gaan voor andere muziekgerelateerde jongeren-
subculturen. . 
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Hett onderzoek naar jongeren-subculturen is geworteld in onderzoek naar 
subculturen,, jongeren en popmuziek. In de volgende drie paragrafen zal ik een 
aantall  visies behandelen die ingaan op concepten als jeugd, jeugdcultuur, jon-
geren-- of tienercultuur, sub-en tegencultuur, alsmede de problematiek van 
populariseringg binnen het terrein van de popmuziek. Een dergelijke verdieping 
dientt twee doelen: enerzijds om helderheid in de verscheidenheid aan termino-
logiee te scheppen, en anderzijds om een adequaat subcultuurbegrip te ontwik-
kelenn waarmee ik naar de popularisering van hiphop kan kijken. 

Jongere nn en hun culturel e praktijke n 

Uitt de titel en de probleemstelling van dit onderzoek blijkt al dat ik het begrip 
subcultuurr hanteer om het fenomeen hiphop te omschrijven, en de subcultuur 
gebruikk als uitgangspunt voor de analyse van de manier waarop de popularise-
ringg ervan werkt. Er zijn echter meer definities van cultuurfenomenen van en -
voorall  - voor jongeren mogelijk. Jeugdcultuur, jongerencultuur, tienercultuur 
enn tegencultuur zijn de meest voorkomende begrippen. Deze passeren hierna 
dee revue. De begrippen hangen deels samen met de periode waarin zij voor het 
eerstt geformuleerd werden. Sommige begrippen worden heden ten dage nau-
welijkss meer gebruikt en zijn overschaduwd door nieuwe inzichten. De subcul-
turentheoriee is, in combinatie met lifestyle-theorieën, momenteel de meest 
gebruiktee benadering. Toch hoeft er natuurlijk geen sprake te zijn van een 
immerr voortschrijdend inzicht. Er kan ook sprake zijn van fundamenteel 
anderee opvattingen. Reden om kort stil te staan bij de verschillende visies waar-
meee hiphop als cultureel fenomeen van jongeren geanalyseerd kan worden. 

Dee theorievorming over en het empirisch onderzoek naar de culturele prak-
tijkenn van jongeren zijn sterk gekleurd door het functionalisme, cultural studies 
enn lifestyle-benaderingen. In al die benaderingen komt de tweedeling tussen 
'youthh as fun' (vrijheid-blijheid, mooiste tijd van je leven) en 'youth as problem' 
(onaangepastt gedrag, normvervaging) altijd duidelijk terug. De interpretatie 
daarvann is echter vaak verschillend. Alvorens op de onderlinge verschillen in te 
gaan,, volgt hieronder eerst een afbakening van wat 'jeugd' in zijn algemeenheid 
eigenlijkk is. 

Hett begrip jeugd bestaat in ieder geval al sinds Aristoteles, maar is pas in de 
negentiendee en twintigste eeuw veelvuldig omschreven. Vanaf de achttiende 
eeuww wordt er, onder invloed van de toenemende arbeidsdeling van de industriële 
revolutie,, een onderscheid tussen kind en adolescent gemaakt. De Britse socio-
loogg Musgrove merkt daarover op: 'De adolescent werd tegelijk met de stoom-
machinee uitgevonden. De machine werd geconstrueerd door Watt in 1765 en 
dee jongere door Rousseau in 1762' (in Berger en Berger 1981:185). Pas vanaf de 
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negentiendee eeuw, na de invoering van schoolplicht, wordt dit onderscheid tus-
senn kind, jeugd en volwassene heel duidelijk omschreven (Johansson & Miegel 
1992:85).. De schoolperiode vormt voor jongeren een plaats waar zij voor het 
eerstt van hun leven voornamelijk met leeftijdgenoten omgaan en hetzelfde refe-
rentiekaderr delen. In zijn algemeenheid kan jeugd omschreven worden als de 
overgangsfasee tussen kindertijd en volwassenheid. Het begrip jeugd valt uiteen 
inn drie delen. 

Tenn eerste is er de biologisch gedefinieerde periode: de puberteit. Deze bio-
logischh bepaalde periode kenmerkt zich door allerlei lichamelijke verande-
ringen,, en speelt zich af tussen ongeveer het elfde en twintigste levensjaar. 

Tenn tweede kan de adolescentie-periode onderscheiden worden, het psycho-
logischee deel van de jeugdfase. Er is sprake van een losmakingsproces ten op-
zichtee van de ouder(s), en de behoefte zich te onderscheiden van anderen. Het 
probleemm van zelf-definitie, het ontwikkelen van een eigen identiteit, staat 
vooropp (zie ook Abma 1990:28). De psychologische rijping vindt iets later plaats 
dann de biologische: tussen de 15 en 25 jaar. 

Tenn slotte kun je spreken van een sociale en culturele jeugdperiode. Johans-
sonn & Miegel omschrijven dit deel van de jeugdlevensfase als de periode waarin 
geëxperimenteerdd wordt met verschillende rollen en lifestyles (1992:86). Zij 
gebruikenn voor de sociale en culturele jeugdperiode het begrip 'psycho-sociaal 
moratorium'' van adolescentiepsycholoog Erikson. Het moratorium verwijst 
naarr het uitstel van verplichtingen. Zo is de adolescentie 'een periode die geken-
merktt wordt door een selectieve permissiviteit van de kant van de maatschappij 
enn door een provocerende speelsheid van de kant van de jongeren', aldus Erik-
sonn (in Abma 1990:15). In de tweejaarlijkse jongerenonderzoeken van Sikkema 
enn Interview-NSS (1991-1999) zie je dat in de jaren negentig jongeren de meeste 
tijd,, naast hun eventuele school- of werkverplichtingen, besteden aan vrijetijds-
activiteitenn (winkelen, uitgaan, muziek luisteren, computergames spelen). Dit 
wijstt er op dat het moratorium erg belangrijk is in het leven van jongeren (zie 
ookk Ter Bogt 1990; Ter Bogt & Van Praag 1992). Met name de sociaal-culturele 
jeugdperiodee is van belang bij een analyse van een muziekcultuur als de hiphop-
cultuur. . 

Dee jeugd is dus een verzamelterm voor biologische, psychologische en sociaal-
culturelee aspecten van het leven van jongeren. Het begrip jeugd omvat meer dan 
eenn afbakening naar leeftijd, zoals het geval is bij het begrip jongeren en tieners 
(inn dit laatste geval dus een specifieke leeftijdsgroep, namelijk jongeren tussen de 
tienn en twintig jaar oud).' Het gaat er namelijk ook van uit dat de jeugd een 
anderee generatie is dan de volwassenen. Elke generatie heeft een aantal eigen-
schappenn die fundamenteel anders zijn dan de vorige of de generatie daarna.4 

Inn de sociale wetenschappen wordt de gangbare opvatting gehanteerd dat 
jongerenn een cruciale positie innemen bij de overdracht van cultuur, normen en 
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waardenn van de ene generatie op de andere.5 Jongeren kunnen in de overname 
off  afwijzing van de cultuur van hun ouders, en daarmee ook van grotere maat-
schappelijkee gehelen zoals klasse of natie, de historische continuïteit en stabili-
teitt van die cultuur waarborgen of juist vernietigen. Veel jeugdonderzoek be-
steedtt daarom aandacht aan hoe culturele normen overgedragen worden van 
generatiee op generatie, en op welke wijze deze cultuuroverdracht plaatsvindt in 
tijdenn van snelle en hevige culturele veranderingen. De visies verschillen over de 
vraagg of elke generatie een nieuwe levensstijl ontwikkelt (waardoor er dus ver-
schillenn ontstaan tussen volwassenen als de huidige generatie, en de jeugd als 
nieuwee generatie), of dat culturele praktijken van de jeugd een reflectie zijn van 
algemenee cultuurveranderingen (dus slechts een jeugdige versie van een cultu-
relee uiting; zie ook Abma 1990:12-13). 

Doorr de nadruk op de rol die generaties spelen bij de overdracht van normen 
enn waarden is in de jeugdtheorievorming van de twintigste eeuw met name het 
afwijkendd gedrag dat jongeren vertonen centraal komen te staan: 'youth as pro-
blem'.. De eerste grootschalige onderzoeken aan het begin van de twintigste 
eeuww gaan dan ook over vandalisme, jeugdcriminaliteit en de straathoekcultuur 
vann jeugdbendes, zoals het Chicago School-straatbendesonderzoek van Thrasher 
uitt 1927. 

Daarnaastt is er ook veel aandacht voor de jeugdperiode als een periode van 
onschuldd en idealisme; een periode waarin alles nog mogelijk is en waar jonge-
renn zo lang mogelijk van zouden moeten kunnen genieten ('youth as fun'). 
Zowell  in maatschappelijke debatten als in wetenschappelijk onderzoek gaan 
afgunstt en angst ten aanzien van de jeugd hand in hand (Frith i987a:28). De 
manierr waarop de al dan niet afwijkende sociaal-culturele praktijken van jonge-
renn tijdens hun jeugdperiode geïnterpreteerd worden kan heel erg verschillen. 

Inn de eerste benadering die ik behandel, worden die praktijken beschouwd 
alss een homogene jeugdcultuur. De jeugd wordt hierin opgevat als een klasse-
lozee generatie of juist als een aparte klasse. De pschychologische overeenkom-
stenn tussen jongeren, met name het idee van een psycho-sociaal moratorium, 
hebbenn geleid tot het idee van één jeugdcultuur. Deze benadering heeft vooral 
zijnn wortels in het Amerikaanse functionalisme van de jaren veertig, die de 
jeugdd vooral als probleem onder de loep neemt. 

Eenn andere benadering van jongeren als een aparte generatie is die van de tie-
nercultuurr die met name de materiële en culturele praktijken in een zoge-
naamdee tienercultuur centraal stelt. 'Youth as fun' is daarbij het vertrekpunt. 

Daarnaa behandel ik de theorie over jongerenculturen van het Centre for 
Contemporaryy Cultural Studies (CCCS), later ook wel bekend geworden als de 
Birminghamm School, waarbij vooral klasse van belang is in het ontstaan van 
verschillendee jongerenculturen, die sub-of tegenculturen genoemd worden af-
hankelijkk van de klasse-achtergrond van de betrokken jongeren. 



Theoretisc hh kader 7 7 

Tenslottee zijn er verschillende lifestyle-benaderingen, waarin vooral de samen-
stellingg van het materiële en culturele leefpatroon van een individu voorop staat. 
Lifestyless zijn niet alleen voorbehouden aan jongeren, maar door de pyscholo-
gischee en sociaal-culturele levensfase waarin jongeren hun leven inhoud geven, 
zijnn vooral jongeren-lifestyles opvallend in uiterlijkheden. Zo kun je dinko's 
(doublee income no kids) en dilki's (idem maar met kleine kinderen) als Volwas-
sen'' lifestyles zien, en worden skaters, corpsstudenten of gabbers jongeren-
lifestyless genoemd. Lifestylebenaderingen kunnen verdeeld worden in marke-
ting-- en psychologiegerelateerd doelgroep- en waardenonderzoek enerzijds en 
cultuursociologischee smaakcultuurtheorieën anderzijds. 

Jeugdcultuur Jeugdcultuur 

Hett begrip jeugdcultuur is vooral bekend geworden door de inzichten van het 
functionalisme.. Het functionalisme van ondermeer de Amerikaanse sociolo-
genn Talcott Parsons en Robert Merton is in de jaren veertig op gang gekomen, 
naa een periode van een zwaar op empirisch onderzoek leunende Amerikaanse 
sociologie.. Het functionalisme is in de jaren vijfti g een van de dominantste 
sociologischee theorieën in Amerika. Hoewel de invloed van de functionalisti-
schee denkers aan kracht heeft ingeboet, zie je veel van hun ideeën nog steeds 
terugkomenn in de huidige jeugdsociologie. Hierna zal ik kort de algemene uit-
gangspuntenn van deze theorie behandelen, en iets verder ingaan op functiona-
listischee ideeën ten aanzien van de jeugd. 

Hett functionalisme gaat uitgebreid in op maatschappelijke veranderingen, 
normenn en deviant gedrag. De maatschappij wordt in het functionalisme 
beschouwdd als een draaiend systeem waarin elk onderdeel op de een of andere 
manierr functioneert in relatie tot alle andere. Elke institutie die geen nut heeft 
voorr de samenleving wordt opgevat als disfunctioneel,, en zal volgens de functio-
nalistenn uiteindelijk verdwijnen. Een samenleving wordt als het ware opgevat 
alss een biologisch systeem, waarvan de ongezonde delen worden afgestoten. 
Elkee groep of institutie levert een bijdrage aan de samenleving als geheel. Zo 
vragenn functionalisten zich af wat de functie is van de taal of de massamedia met 
betrekkingg tot het handhaven van de stabiliteit of consensus in het sociale sys-
teem.. Het functionalisme heeft met dergelijke vragen een belangrijke bijdrage 
geleverdd aan de klassieke communicatietheorieën van Lasswell en Lazarsfeld. 
Dee aandacht voor deviant gedrag zie je al terug in de werken van Emile Durk-
heim.. Volgens Durkheim 'brengt de misdaad de goede gewetens tezamen en 
verdieptt ze' (in Berger & Berger 1981:244). Hij bedoelt daarmee dat maatschap-
pelijkee groepen zich verweren tegen de deviantie en dat daardoor het groeps-
gevoell  wordt versterkt. Deviant gedrag is dus in hoge mate functioneel voor 
hett handhaven en de bevestiging van de groepssolidariteit. Zowel Merton als 
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Parsonss hebben langs dezelfde lijnen doorgeredeneerd. Merton (1957) ziet bij-
voorbeeldd dat in de Amerikaanse samenleving van zijn tijd de nadruk ligt op 
materiëlee welvaart. De groep die, beperkt door factoren als sociale klasse, etni-
schee afkomst, maar ook leertijd of geslacht, geen uitzicht heeft op die welvaart, 
zall  volgens hem de meeste kans hebben om afwijkend gedrag te vertonen. Mer-
tonn verklaart criminaliteit daarmee als een gevolg van de kloof tussen ideaal en 
werkelijkheid,, en ziet in criminaliteit niet zozeer een afwijzing van het Ameri-
kaansee ideaal, maar meer een (illegaal) middel om dit ideaal te bereiken. 

Eenn dergelijke redenering wordt verder doorgezet in de functionalistische 
theorievormingg over de jeugd. Merton ziet jeugdcriminaliteit als het verwarren 
vann legale en illegale middelen om aan maatschappelijke idealen te voldoen. De 
oorzaakk van dergelijke normloosheid ziet hij niet in het falen van gezinssociali-
satie,, maar in het falen van de samenleving als geheel. Op zich is het een ver-
dienstee van Merton dat hij criminaliteit niet als een individueel, maar als een 
maatschappelijkk probleem ziet. Afwijkend gedrag van jongeren, zoals het parti-
ciperenn in jeugdbendes, wordt in het functionalisme opgevat als de eerste maar 
onvermijdelijkee stap naar het leven als een 'echte' crimineel. 

Dezee denkwijze heeft tot veel kritiek geleid, onder andere van Albert Cohen 
(1997/1955).. Cohen heeft in zijn studie naar gangs geconcludeerd dat jongens 
daarr niet in participeren om aan het maatschappelijke ideaal van materiële wel-
vaartt te voldoen, maar dat ze juist status en prestige ontlenen aan hun misdaden 
enn het omkeren van sociale normen en waarden (1997/1955:51-53; zie ook Frith 
19873:43-58).. De functionalistische ideeën van Merton en de kritiek daarop 
hebbenn ervoor gezorgd dat één bepaald aspect van de jeugdcultuur, namelijk 
hett probleem van jeugdcriminaliteit en afwijkend gedrag, lang op de agenda van 
sociologischh onderzoek naar jongerenculturen heeft gestaan, en nog steeds staat. 

Dee verdienste van Parsons is de introductie van het begrip jeugdcultuur 
(Murdockk & McCron 1991/1976:197). Zijn aandacht voor de jeugd komt voort 
uitt de discussie over de functie van jeugdcriminaliteit aan de ene kant, en het 
bestaann van verschillende maatschappelijke (leeftijds)groepen anderzijds. Par-
sonss (1954/1942) ziet de jeugd als een probleem, omdat jongeren een marginale 
statuss in het sociale systeem innemen. Zij kunnen geen prestige ontlenen aan 
betaaldd werk en zoeken hun status daarom op het terrein van de vrije tijd 
(1954:94).. Hij concentreert zich in zijn jeugdcultuurbenadering op een aantal 
thema's:: jeugd als een aparte klasseloze generatie, de nadruk op glamour, het 
belangg van peer groups van leeftijdgenoten, groepsconformisme en onverschil-
ligheidd ten opzichte van waarden van volwassenen. 

Parsonss ziet de jeugdlevensfase als een transitionele fase - vergelijkbaar met 
Eriksonss moratoriumgedachte - waarin de aandacht vooral uitgaat naar ont-
spanningg en consumptie. De consumptiedrift van jongeren past volgens Parsons 
binnenn een maatschappelijke context waarin er een grotere scheiding kwam 
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tussenn gezin en werk, en de invloed van school op alle jongeren in Amerika gro-
terr werd. Het onderscheid tussen de traditionele 'schoolcultuur' van midden-
klasse-jongerenn en de 'straatcultuur' van jongeren uit de arbeidersklasse is daar-
meee volgens hem komen te vervallen (in Johansson & Miegel 1992:97). De 
ongerustheidd die vele volwassenen bekruipt bij de ontwikkeling van een aparte 
amusementscultuurr voor jongeren in de jaren vijftig , betreft dan ook het eventu-
elee wegvallen van de grenzen tussen aangepast en afwijkend gedrag (lees respec-
tievelijk:: de middenklasse- en arbeidersklasse). Parsons ziet in de manier waarop 
zowell  jongeren uit de lagere als hogere klassen hun vrije tijd invulling geven, het 
bewijss dat er echt een waterscheiding tussen volwassenen en jongeren is geko-
men.. Jongeren vormen een aparte generatie met een aparte (jeugd)cultuur. Het 
onderscheidd tussen klassen is bij de jeugd definitief verdwenen en er is een ster-
keree oriëntatie op de peer group dan de klassecultuur waaruit zij afkomstig zijn. 

Err kleeft een aantal problemen aan een functionalistische benadering van 
jeugdcultuur.. In de tijd waarin Parsons zijn definitie van jeugdcultuur ontwik-
kelde,, ging zijn invulling van jeugdcultuur wellicht nog op. Achteraf moet je 
echterr concluderen dat de grote aandacht voor ontspanning en consumptie niet 
alleenn maar voorbehouden is aan de jeugd. Tegenwoordig wordt de hele samen-
levingg gekenmerkt door een enorme consumptiedrift, van jong tot oud. Een 
jeugdcultuurr laat zich niet langer kenmerken als een leeftijdsgroep die zich stort 
opp consumentisme, uitgaan en amusement. Ten tweede zie je dat er binnen de 
jeugdcultuurr verschillende culturele stijlen bestaan waarvoor het functiona-
lismee onvoldoende verklaring geeft. Ten derde richt het functionalisme zich 
louterr op wat het afwijkend gedrag van de jeugd betekent voor de maatschappe-
lijk ee stabiliteit. Daarmee gaat deze visie geheel voorbij aan de vraag wat de bete-
keniss van een jeugdcultuur is voor jongeren zelf. Naast de kritiek op het functio-
nalismee is er echter ook een positieve bijdrage van het functionalisme aan het 
jeugdcultuurdebat.. Een van de belangrijkste inzichten van Parsons en andere 
functionalistenn is het wijzen op het belang van de peer groups, die bijdragen aan 
dee vorming van specifieke jongerenstijlen en plaatsen waar jongeren gezamen-
lij kk tijdverdrijf zoeken. 

Eenn ander begrip dat veel opduikt, in theorievorming over en onderzoek 
naarr jongeren en popmuziek, is tienercultuur. Wat zijn de verschillen en over-
eenkomstenn tussen dat begrip en het hier geïntroduceerde jeugdcultuur? 

Tienercultuur Tienercultuur 

Hett begrip tienercultuur is in het naoorlogse Engeland ontstaan en past in de 
opkomstt van Europese jeugdcultuuronderzoeken. In Europese studies is in eer-
stee instantie nauwelijks aandacht voor het terrein van de vrije tijd, waar de tie-
nercultuurr mee wordt geassocieerd. In 1959 verschijnt The Teenage Consumer, 
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eenn studie naar de tienercultuur en -markt van de Britse marktonderzoeker 
Markk Abrams, waarin hij de tienercultuur vooral positioneert bij arbeiders-
jongeren,, daarmee het klasseloze jeugdcultuurbegrip van de Amerikaanse soci-
ologiee verlatend. Volgens Abrams onderscheiden jongeren zich van andere leef-
tijdsgroepenn door hun aankoopgedrag, en niet door hun afwijkend gedrag. De 
nadrukk van deze tienercultuur ligt op vrijetijdsbesteding en gebruiksartikelen. 
Ditt heeft: geleid tot het definiëren van tieners in termen van hun consumeerge-
drag.. Frith (19873:22-23) schetst een tweetal consequenties van een dergelijke 
definitie.. Ten eerste wordt daarmee jeugdcultuur opgevat als een vorm van 
massacultuurr en ten tweede als een culturele en materiële praktijk van uitslui-
tendd jongeren uit de arbeidersklasse. Daar kan aan toegevoegd worden dat de 
culturelee praktijken van tieners gereduceerd worden tot de consumptie en niet 
dee produktie van cultuur, en dat dat consumeren zich bovendien beperkt tot 
typischee goederen uit de tienermarkt. 

Abramss ziet de komst van die tienercultuur niet als bron voor generatiecon-
flictenflicten tussen jongeren en hun ouders. Andere sociologen (o.a. Raison, Will -
mottt en Downes) zien in de tienercultuur daarentegen een aanwijzing van het 
steedss belangrijker worden van de peer group-wereld, hetgeen wel wijst op een 
duidelijkee cesuur tussen de werelden van ouders en tieners. De tienercultuur 
heeftt in hun ogen veel overeenkomsten met de (Amerikaanse) jeugdbendes, en 
err ontstaat zowel wetenschappelijke als maatschappelijke angst dat 'de gewone' 
jongerenn onder invloed van de tienercultuur ook delinquent gedrag gaan verto-
nen.. De opkomst van de Teddy Boys is daar voor deze sociologen een voorbeeld 
van.77 De Amerikaanse visie op jeugd als maatschappelijk probleem is met de tie-
nercultuurr ook naar Engeland overgewaaid. Waar Abrams in feite 'youth as 
fun'' op de agenda zette door te benadrukken dat de naoorlogse cultuurindustrie 
heeftt geleid tot de vorming van jeugdgebonden culturele praktijken, is dit toch 
voorall  uitgelegd als het verlies van normen en waarden bij die aparte generatie 
vann de tieners. 

Err is eigenlijk geen sprake van een scherpe tegenstelling tussen de Ameri-
kaansee jeugd- en de Britse tienersociologie, maarzij hebben andere vertrekpun-
ten:: delinquent en afwijkend gedrag versus het denken over massacultuur en 
vrijee tijd. Bovendien is in functionalistische opvattingen van jeugdcultuur de 
klasseachtergrondd van jongeren verdwenen of wordt de jeugd als een aparte 
klassee opgevoerd, terwijl het Britse tieneronderzoek de tienercultuur duidelijk 
klassengebondenn positioneert. 

Hoewell  het begrip tiener, afkomstig van teenager, in enge zin alleen gebruikt 
wordtt voor jongeren tussen de tien en twintig jaar oud, wordt het vaak aange-
wendd voor de bovenkant in die leeftijdsgroep en vallen begin-twintigers er ook 
in.. Bij het onderscheid tussen tieners en jeugd aan de ene kant, en kinderen en 
volwassenenn aan de andere kant, is er geen verschil tussenn tiener en jeugd: beide 
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verwijzenn losjes naar de leeftijdsgroep en/of generatie van 12-24 jarigen. In de 
meestee literatuur worden daardoor de begrippen jeugd- en tienercultuur door 
elkaarr gebruikt. Toch is er wel een zinvol onderscheid. Het begrip tienercultuur is 
waardevoll  omdat het grote nadruk legt op de tienermarkt die specifieke jongeren-
goederenn voortbrengt. De invloed van de tienermarkt is vandaag de dag nog steeds 
belangrijk.. Er zijn speciale jongerenbladen, jongerenboetieks, jongerenkleding-
merken,, jongerentelevisie, jongerengeiegenheden en speciale jongerenvakan-
ties.. Het begrip jeugdcultuur wordt gebruikt om de ruimte aan te geven die 
jongerenn gebruiken om hun biologische, psychologische en sociaal-culturele 
identiteitt uit te drukken en de produkten en praktijken uit de tienercultuur 
kunnenn daarvoor gebruikt worden, maar dat hoeft niet per se. 

InIn de stroom van jongerenonderzoeken vanaf de jaren vijfti g past ook het 
sub-- en tegencultuuronderzoek van het CCCS. Deze groep onderzoekers rea-
geertt met zijn werk heel duidelijk op zowel Amerikaans als Brits subculturenon-
derzoekk naar gangs, opvattingen over jeugd als een klasseloze generatie en tie-
nermarktonderzoek. . 

SubculturenSubculturen volgens het CCCS 

All  eerder is de Amerikaanse socioloog Albert Cohen genoemd die het concept 
vann subculturen heeft toegepast op de formering van jeugdgangs. Volgens 
Cohenn zijn het met name arbeidersjongeren die participeren in deze gangs, en 
kerenn zij maatschappelijke normen en waarden radicaal om door zich te verlusti-
genn aan grof gedrag, ruwe taal en wilde acties. Simon Frith, een van de oor-
spronkelijkee CCCS-ers, bekritiseert de omkering van maatschappelijke waarden 
doorr erop te wijzen dat Cohen middenklasse-waarden gelijkstelt aan maatschap-
pelijkee waarden, en er niet zozeer sprake is van omkering, maar conformering 
aann bepaalde arbeiderswaarden door deze jeugdgangs (1991/1976:232; 19873:50). 

Frithh pleit voor een duidelijke visie op het ontstaan van jeugdculturen: 
'youthh culture must be understood as a response to the problems posed by a fra-
meworkk of bourgeois institutions but tliat response is the response from a wor-
kingking class experience of those institutions. The problem is to decide in what 
sensee that response equals resistance and under what circumstances that resis-
tancee has political implications' (Frith 1991/1976:236, oorspronkelijke cursive-
ring)) . Dit citaat geeft de kern van de CCCS-subcultuurbenadering aardig weer. 

Stuartt Hall, de toenmalige directeur van het Centre for Contemporary Cul-
turall  Studies in Birmingham, publiceert samen met een aantal collega's en stu-
dentenn in 1976 het inmiddels klassieke Resistance through Rituals. Naast enkele 
casestudiess naar onder andere de culturen van mods, rasta's en hippies, bevat 
hett boek een uitgebreid overzicht van de tlieoretische inzichten van het CCCS 
mett betrekking tot cultuur en subculturen. Het centrum heeft een belangrijke 
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roll  gespeeld in wat tegenwoordig de 'cultural studies'-benadering genoemd 
wordt.. De subculturenbenadering van het CCCS moet dan ook duidelijk bin-
nenn die traditie begrepen worden. 

Hett CCCS neemt in de jaren zeventig het concept van 'jeugd als probleem' als 
uitgangspuntt voor haar theorie en onderzoek naar sociale actie. De morele 
paniekk die in Engeland is ontstaan door de groei van massaconsumptie, ver-
amerikanisering,amerikanisering, verpaupering van de binnensteden, en de invloed van deze 
factorenn op met name de jeugd, maakt de Britse theoretici attent op de groei-
endee behoefte aan inzichten over de eigen jeugd. 

Kortt gezegd komt de CCCS-opvatting van een subcultuur op het volgende 
neer.. Subculturen zijn sub-sets van in de gehele maatschappij opererende cultu-
ren;; kleinere, meer gelokaliseerde en gedifferentieerde structuren binnen (een 
vann de) grotere culturele netwerken. Heel neutraal gezegd zou je subculturen op 
kunnenn vatten als deel-culturen. Het is echter niet zo dat de som van deelcultu-
renn één cultuur maakt. In de 'cultural studies' benadering van de subculturen-
theoriee hebben subculturen altijd in directe relatie tot de bredere ^W'-culturele 
netwerkenn gestaan. Deze netwerken worden door het CCCS enigszins vaag 
aangeduidd als ouderculturen (Clarke, et al. 1991/1976:14). Wanneer de duidelijk 
omschrevenn subculturen (bepaalde activiteiten, ideeën en territoriale ruimte) 
zichh ook nog onderscheiden naar leeftijd noemen de Britse onderzoekers die 
jongeren-subculturen.jongeren-subculturen. Voor het gemak zal ik hier verder het woord subculturen 
gebruiken.. Door de teloorgang van traditionele familie- en buurtgemeenschap-
penn en de overgang van een blauwe naar een witte boordenindustrie staat de 
vooroorlogsee arbeidersklasse voor grote veranderingen. Arbeidersjongeren geven 
volgenss het CCCS (1991/1976:30-33; in navolging van Phil Cohen 1972) op een 
geheell  eigen wijze antwoord op die veranderingen (de formering van subcultu-
renn gericht op vrijetijdsbestedingen), net zoals hun ouders dat op hun manier 
doenn (vakbonden, stakingen). Subculturen zijn in de visie van het CCCS dus 
jeugdigee reflecties op bredere maatschappelijke veranderingen. 

Doorr het CCCS onderzochte subculturen hebben hun oorsprong in de 
arbeiders-oudercultuur.. Volgens het CCCS hoeven zij zich ook niet bezig te 
houdenn met conventionele jeugdstijlen die de tienerindustrie-artikelen over-
nemen,, omdat die het dominante betekenissysteem niet uitdagen of daaraan 
tegengesteldd zijn. Zij zijn juist de uitdrukking en verlenging van dit systeem. 
Subculturenn bestaan echter per definitie 'underneath the dominant system' 
(Clarke(Clarke et 31.1991/1976:14) en subculturele analyses houden zich dienten-
gevolgee ook niet met het conventionele bezig. 

Hett CCCS heeft het klasseloze concept jeugdcultuur verlaten en daar klas-
sengebondenn sub- en tegenculturen tegen overgezet.8 De auteurs van Resistance 
throughthrough Rituals geloven niet dat de jeugd zich op één bepaalde manier afzet tegen 
dee generatie boven hen. Arbeidersjongeren formeren jongeren-subculturen om 
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zowell  een statement te maken naar hun ouderlijke klassennetwerk als naar de 
henn omringende dominante middenklassecultuur. Middenklassejongeren daar-
entegenn houden zich op in tegenculturen die zich op hun manier afzetten tegen 
hunn oudercultuur; zij propageren een alternatieve samenleving zonder de mid-
denklasse-waardenn af te wijzen. 

Naastt op klasse gebaseerde subculturen gaat het in de cultural studies sub-
culturenbenaderingg om 'spectacular subcultures'; subculturen die zichtbaar 
opvallenn door hun stijl (muziek, dans, kleding, argot, rituelen), en door een 
specifiekee manier van betekenis verlenen.9 Het CCCS noemt subculturele stij-
lenn een denkbeeldig, symbolisch verzet tegen de eigen klassencultuur en domi-
nantee middenklassecultuur. 

InIn de opvatting van de CCCS-subculturalisten is stijl van belang voor het 
opbouwenn van een groepsidentiteit. De stijl die bij een bepaalde subcultuur 
hoort,, vertoont ook een hoge mate van homologie met de sociaal-economische 
positiee en uitstraling van die specifieke subcultuur. In stijl komt zowel de cul-
turelee als maatschappelijke positie van de subcultuur naar voren. De meeste 
subculturenn die door de Birminghammers onderzocht zijn, gebruiken de tijd 
enn ruimte van de vrije tijd om hun spectaculaire stijl vorm te geven: 'Youth 
structuree much of its activities and concerns around leisure, but actively 
employss this area for the construction of very distinctive subcultural styles. 
Style,, we argued, cannot be seen in isolation from the group's structure, posi-
tion,, relations, practices and self-consciousness' (Clarke 1991/1976:176, oor-
spronkelijkee cursivering). 

Doorr de bricolage, het proces van het selecteren en vergaren van verschil-
lendee artikelen uit de alom aanwezige cultuurindustrie, ontkennen subcultuur-
participantenn de dominante betekenis van een object, en geven zij er nieuwe 
betekenissenn aan. De keurige, Edwardiaanse maatpakken van Savile Row worden 
doorr de Teds uit de arbeidersklasse niet zozeer gebruikt als symbool voor 
opwaartsee mobiliteit, maar veel meer als een duidelijke bevestiging van en een 
zoekenn naar traditionele normen en waarden die in de naoorlogse samenleving 
teloorr dreigden te gaan, aldus het CCCS. 

InIn Subculture, the Meaning of Style, trekt CCCS-er Dkk Hebdige de lijn tus-
senn subcultuur, maatschappelijke positie (met name klasse) en stijl nog verder. 
Punkk verbreekt volgens hem de homologie tussen arbeiderswaarden en stijl 
helemaal.. Er is niet zozeer sprake van een incorporatie van dominante betekenis-
objectenn waarmee een sterke groepsband gekweekt kon worden, zoals het geval 
wass bij de Teds, maar pure anarchie, gericht op het stichten van verwarring 
enn shock. Punks gaan volgens Hebdige zover dat zij - naast shockeren - raciale 
enn seksegrenzen wil uithollen. Ook wil punk de chronologie van stijlen ont-
mantelenn door stijlen van verschillende perioden en plaatsen (Schotse rok, 
indianenkapsels)) te combineren: 'One (i.e. the punks) is kinetic, transitive and 
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concentratess attention on the act of transformation performed on the object: the 
otherr (i.e. the teds) is static, expressive, and concentrates attention on the objects-
in-themselvesin-themselves (Hebdige 1979:124, oorspronkelijke cursivering). Overigens is 
Hebdigee van mening dat zowel Teds als punks beide subculturen genoemd 
kunnenn worden, ondanks hun verschillen in de intentie waarmee zij hun spec-
taculairee stijl uitdragen. Na Hebdiges klassieke studie van punk is er een wirwar 
vann allerlei stijlen ontstaan met evenzoveel wetenschappelijke interpretaties. 

Post-CCCSPost-CCCS subculturenonderzoek 

Dee nadruk op stijl en de daarmee samenhangende betekenisgeving van subcul-
turenn is min of meer gangbaar gebleven in subculturenonderzoek, doch de een-
zijdigee aandacht voor klasse is mede onder invloed van allerhande kritiek, ook 
enn met name uit eigen kring, uitgebreid met aandacht voor sekse, etniciteit en 
minderr spectaculaire subculturen. Hebdige publiceert in 1979 Subculture the 
MeaningMeaning of Style, dat nog steeds geldt als het invloedrijkste werk op het gebied 
vann stijl binnen zogenaamde spectaculaire subculturen, maar zijn eigen kritiek 
daaropp {Hiding in the Light, ip8$) is eigenlijk essentiëler, omdat hij daarmee de 
belangrijkstee tekortkomingen van de oorspronkelijke subculturenbenadering 
beschrijft. . 

McRobbiee & Garber wijzen al in Resistance through Rituah op de geringe aan-
dachtt van jongeren-subculturentheorie en -onderzoek naar de rol van meiden 
(1991/1976:209-222)) en met name McRobbie's werk blijf t ook daarna de rol van 
sekseverhoudingenn en seksualiteit benadrukken, gevolgd door vele andere, vaak 
vrouwelijke,, auteurs die 'gender' specifiek betrekken in de manier waarop sub-
culturenn tot stand komen (Frith & McRobbie 1990; McClary 1991; McRobbie 
1984,1989,1991;; McRobbie & Thornton 1995; Roberts 1991; Thornton 1995). 

Ookk Iain Chambers' hoofdstuk in Resistance through Rituals over de rol van 
zwartee muziek in witte subculturen leidt in de decennia daarna tot CCCS-
geïnspireerdee publicaties over zwarte subculturen als reggae (Hebdige 1979; 
Joness 1988), en hiphop (Baker 1993; Costello & Foster Wallace 1990; Rose 
1994a,, 1994b; Wermuth 1993a) en andere publicaties waar etniciteit in relatie 
tott jongeren-subculturen een belangrijke rol speelt (Chambers 1985; Gilroy 
1987,1995;; Hall 1991). 

Dee preoccupatie met spectaculaire jongeren-subculturen is nog steeds domi-
nantt in theorievorming over en onderzoek naar jongeren-subculturen, maar 
voortbordurendd op de ideeën van het postmodernisme tracht Paul Willi s in 
19900 met Common Culture de subculturenbenadering op een nieuw spoor te 
zetten,, door in deze jongerenstudie de creatieve symbolische elementen van het 
gewonee leven te leren begrijpen in- niet vanuit hun reflectie op- het alledaagse. 
Dezee symbolische creativiteit hoeft niet gelegen te zijn in spectaculaire 
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subculturen.. Tegenover de traditionele esthetiek die suggereert dat het esthe-
tischh effect in de tekst zelf zit en een universele eigenschap van zijn vorm is, stelt 
Willi ss een esthetiek die niet voorbij gaat aan de schoonheid van dingen, maar 
diee dan wel ziet als kwaliteiten van actieve symbolische activiteiten, in plaats 
vann kwaliteiten van dingen (intern in de tekst). Zijn benadering van de manier 
waaropp jongeren in al hun verscheidenheid inhoud en vorm geven aan het alle-
daagsee bestaan, heeft veel navolging gevonden in popmuziekstudies naar de 
plaatss die popmuziek in het leven van jongeren inneemt (Bennett, 2000; Frith 
1981,1998;; Grossberg 1992a, 1992b, 1994; Longhurst 1995; Lull 1992). 

Stijll  wordt steeds meer een losjes gebruikt begrip en is niet altijd meer ver-
bondenn aan een subculturele gemeenschap, zoals in het zogenaamde lifestyle-
onderzoekk dat hierna wordt besproken. Zo heeft cultuurantropoloog Polhe-
muss het over de 'supermarket of styles' en 'the gathering of the tribes'(i994:i28), 
waarbijj  iedereen naar hartelust graait in het aanbod van verschillende uiterlijke 
stijlen. . 

Tegenculturen Tegenculturen 

Naastt subculturen heeft het CCCS zich beziggehouden met de theoretising van 
tegenculturen,, doch veel minder uitgebreid. Het fundamentele verschil tussen 
sub-enn tegencultuur betreft het verschil in klasseachtergrond van de betrokken 
leden.. Tegenculturen zijn jongerenculturen van middenklasse-jongeren, die zich 
volgenss de cultuurpsycholoog en jeugdonderzoeker Ruud Abma (1990:45-46) op 
vierr verschillende tereinen onderscheiden van de subculturen van arbeiders-
jongeren.100 Ten eerste reageren tegenculturen Van binnenuit' op crises in de 
dominantee cultuur (de oudercultuur van de middenklasse), terwijl subculturen 
opp basis van hun klassepositie (bijna als vanzelfsprekend) tegenover de domi-
nantee cultuur staan. 

Subculturenn zijn duidelijk te herkennen collectieven en gebonden aan speci-
fiekefieke territoria, terwijl 'middle class counter-cultures are diffuse, less group cen-
tred,, more individualised. The latter precipitate, typically, not tight sub-cultures 
butt a diffuse counter-culture milieu (Clarke et al. 1991/1976:60, oorspronkelijke 
cursivering).. Bij subculturen is meer sprake van groepscohesie. 

Eenn derde verschil is dat subculturen op de tegenstelling tussen geïnsti-
tutionaliseerdee tijd (werk/school/gezin) en vrije tijd drijven, terwijl veel tegen-
culturenn uit de jaren zestig en zeventig deze dichotomie trachten op te heffen en 
daarvoorr alternatieve leefwijzen te introduceren (zoals het leven in communes 
off  als nomaden rond te reizen). Het laatste verschil vat Abma fraai samen 
(1990:46):: 'subculturen eigenen zich het getto toe, tegenculturen creëren zich 
eenn getto'. Hij bedoelt daarmee dat arbeidersjongeren zich bepaalde elementen 
vann hun leefmilieu toeëigenen, zoals het pleintje in de buurt, de buurt zelf of een 
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discotheek.. Tegenculturen daarentegen onttrekken zich aan bestaande plekken 
inn hun leefmilieu en maken een nieuwe eigen mini-maatschappij (Bloodworth 
1975;; Denisoff& Levine 1970; Harmon 1972; Hey 1977; Kaiser 1988; Lund & 
Denisofff  1971; Seaton & Watson 1972; Whiteley 1992, 1997). Nu de scherpe 
focusfocus op klassentegenstellingen uit het werk van subculturalisten is verdwenen 
(zonderr het belang van klasse los te laten overigens, zie Thornton 1997: 
209-222)) is het onderscheid tussen sub- en tegenculturen ook iets minder 
geprononceerd.. Auteurs die zich bezighouden met hedendaagse muziekge-
meenschappenn die in hun uitstraling en levensvisie erg lijken op de beatniks-
cultuurr van de jaren vijfti g en de hippiecultuur van de jaren zestig, zoals pro-
gressievee en psychedelische rock en de opleving van folk bij slackers, crusties en 
travellers,, zijn echter eerder geneigd het begrip tegencultuur te hanteren, dan 
auteurss die zich sterk richten op muziekgemeenschappen die zich alleen opval-
lendd manifesteren binnen het domein van de vrije tijd (house, metal, rap, 
lounge)." " 

Ookk de CCCS-opvatting van jongerenculturen is niet vrij van problemen. De 
manierr waarop het CCCS klassenachtergrond koppelt aan de formering van 
sub-- en tegencultuur is zeer waardevol, maar veel complexer dan zij doet veron-
derstellen.. Er zijn ook arbeidersjongeren die in tegenculturen participeren, en 
middenklasse-jongerenn die zich ophouden in subculturen. Ten tweede geeft 
hett CCCS onvoldoende antwoord op de vraag waarom de ene arbeidersjongere 
zichh aansluit bij de teds en een andere bij de mods, die immers beide een arbei-
dersjongerensubcultuurr zijn. 

Ookk laat het oorspronkelijke CCCS-werk alle jongeren buiten beschouwing 
diee zich niet aangetrokken voelen tot een sub- of tegencultuur en dat is het 
merendeel.. Het latere werk van onder meer Willi s (1990) en Frith (1981,1987a, 
1987b,, 1998) hebben hier gelukkig verandering in gebracht. 

Hett CCCS heeft zich in haar analyses bovendien lange tijd beperkt tot de for-
meringg van spectaculaire jongeren-subculturen en dit is eigenlijk nog steeds het 
geval:: onderzoek naar subculturen betreft meestal opvallende subculturen 
('spectacularr subcultures'), en roept de vraag op of er ook niet-opvallende sub-
culturenn kunnen bestaan in de subculturenbenadering. Ondanks hun brede 
aanpakk waarin zowel 'youth as problem' als 'youth as fun' plaats krijgen, heb-
benn de CCCS-analyses gemeen dat zij alle sub- en tegenculturen opvatten als 
(symbolisch)) verzet tegen de maatschappelijke orde; een andere interpretatie 
komtt bij het oorspronkelijke CCCS niet voor. Dit heeft ook geleid tot een ver 
doorgevoerdee dichotomisering van de samenleving: dominantie versus onder-
geschikt,, verzet tegenover aanpassing, regulatie versus expressie en jong versus 
oud.. Bovenal erkent het CCCS de massacultuur en tienerindustrie als bron voor 
subculturelee bricolage, maar kent zij hen verder geen enkele positieve rol toe bij 
dee manier waarop subculturen zich manifesteren. 
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Benaderingenn die dat wel heel expliciet doen, zijn zogenaamde lifestyle-
benaderingenn waarin meer ruimte is voor theorievorming die sterk beïnvloed is 
doorr ideeën over de verregaande individualisering in de samenleving, waardoor 
mensenn in het algemeen zich meer zouden laten leiden door hun persoonlijke 
smaakk dan door klasse, etniciteit, leertijd, sekse of opleiding. De leerstijlen die 
dann nog zijn te onderscheiden, lijken niet meer duidelijk herleid te kunnen 
wordenn tot maatschappelijke posities, maar wel tot de combinaties van goederen 
enn activiteiten die gemaakt worden en de daarbij behorende waardenpatronen. 
Inn de sociale wetenschappen en de marketing wordt gesproken van smaakcultu-
renn of lifestyles. Er zijn echter duidelijk verschillen tussen de lifestylebena-
deringenn van die twee.'2 

Smaakculturen Smaakculturen 

Inn studies naar popmuziek-lifestyles wordt vaak heil gezocht bij Herben Gans' 
ideee van smaakculturen (taste culture perspective) die gevormd wordt door 
waarden,, en de culturele vormen en de media (zowel 'hoge cultuur' als massa-
cultuur)) die deze waarden uitdragen.1' 

Err ontstaan volgens Gans (1974) verschillende smaakpublieken door de dif-
ferentiatiee op vooral socio-economisch niveau (inkomen, opleiding en baan), 
hoewell  factoren als religie, leeftijd, of etnische afkomst, ook een rol spelen. In 
eenn latere publicatie, American Popular Culture and High Culture in a Changing 
ClassClass Structure (1985/1982) werkt Gans zijn ideeën verder uit.M Gans definieert 
smaakpubliekk (taste public) als 'aggregates of people who make similar choices 
forr similar reasons and therefore have roughly the same tastes and aesthetic 
standards.. (...) Thus, it is understandable that working-class men who like 
actionn drama on the large and small screens may also participate in active and 
agressivee sports such as football, boxing, and bowling' (1985:17-18). In de origi-
nelee publicatie van 1974 acht hij culturele consumptie direct gerelateerd aan 
welvaartt en opleiding. Hoewel klasse volgens hem niet het enige onderschei-
dendd criterium voor culturele consumptie is, vindt hij deze factor wel van 
belang,, omdat cultuur geld kost en mensen verschillende inkomens en klasse-
achtergrondenn hebben. Gans onderscheidt vijf smaakpublieken en -culturen: 
highh culture, upper-middle culture, lower-middle culture, low culture en quasi-
folkk low culture. 

Inn zijn oorspronkelijk in 1982 verschenen publicatie voegt hij daar een heel 
nieuww smaakpubliek aan toe, de middle culture. Dit smaakpubliek is een com-
binatiee van upper- en lower-middle culture, en bestaat vooral uit jonge afgestu-
deerden,, die vaak terecht zijn gekomen in wat hij nieuwe banen noemt 
(reclame,, marketing, informatietechnologie). Dit publiek, aldus Gans (1985:26), 
iss vooral geïnteresseerd in goederenconsumptie en hobby-activiteiten, en minder 
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inn de verwerving van culturele statussymbolen zoals kunstverzamelingen. In dit 
kaderr is Gans' opvatting van middle cultures interessant, omdat het vooral 
jongee mensen betreft. Hij zegt dat het nog te vroeg is om iets definitiefs over 
dezee middle culture te zeggen, omdat hun smaak wellicht nog niet is uitgekris-
talliseerd:: 'the validity of the middle culture hypothesis cannot be tested until 
later,, when it is possible to see what cultural choices these people will make in 
middlee age when they may be too old for rock music and jogging' (1985:27). In 
eenn poging de opkomst van een dergelijke 'middle culture' te verklaren, noemt 
Ganss onder andere de transformatie van de Amerikaanse economie in een post-
industriélee informatiemaatschappij, de toegenomen hoeveelheid en kwaliteit 
vann scholing en de verschuiving van intergenerationele naar intragenerationele 
socialee processen. Deze laatste observatie is interessant. Gans beweert dat de 
jongerenn die deel uitmaken van de nieuwe middle culture zich vooral makkelijk 
losmakenn van intergenerationele processen. Een jongere met een upper-middle 
classachtergrondd kan zich van de eigen cultuur losmaken en in de nieuwe 
middlee culture participeren. Deze jongeren raken meer beïnvloed door wat hun 
vriendenn (peers) doen dan door hun eigen klassenachtergrond. Tot aan de jaren 
zestigg zijn klassenpositie en mobiliteit volgens Gans intergenerationeel: de klas-
senpositiee van een jongere kan het best verklaard worden door de achtergrond 
vann de ouders. Deze invloed is tanende. De invloeden binnen een generatie zijn 
veell  belangrijker aan het worden. Hij concludeert in zijn artikel dat: 'it looks at 
firstfirst glance as if age has become more important than class, although eventually 
age-groupss diverge by class. The 'youth culture' of the 1970s seemed initially to 
bee a one-class phenomenon, but it now exists in just all classes. Or to put it some-
whatt differenly, every taste culture has a youth division - with the notable 
exceptionn of high culture (1985:33-34). Gans' visie op smaakpublieken, met name 
zijnn notie van de middle culture lijk t veel op lifestyle-onderzoeken die een bepaalde 
manierr van consumeren en smaak als uitgangspunt nemen voor het onderschei-
denn van verschillende lifestyles. Bovendien is Gans een van de weinigen die 
expliciett op het belang van jongeren wijst in de verschillende smaakculturen. 

Daarnaastt heeft Pierre Bourdieu (1984) een belangrijke bijdrage geleverd aan 
hett denken over smaak en lifestyles. Volgens Bourdieu worden relaties tussen 
klassenn vooral gestructureerd door de hoeveelheid van en de toegangsmogelijk-
hedenn tot verschillende vormen van kapitaal (economisch, cultureel en sociaal). 
Binnenn het culturele domein moet constant een klassenstrijd gevoerd worden 
overr welke culturele voorkeuren als legitiem en dominant beschouwd worden. 
Dee dominante klasse heeft een monopolie op de gelegitimeerde cultuur door 
haarr te definiëren, te bepalen welke smaak de beste is, en welke lifestyle de voor-
keurr verdient. Andere klassen prijzen in de legitimatiestrijd constant hun cultu-
relee voorkeuren en lifestyles aan. De culturele machtsstrijd resulteert in conti-
nuee veranderingen in lifestyles. Bourdieu's invloed op smaaktheorieën is van 
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grotee waarde, maar hij besteedt in zijn werk helaas weinig aandacht aan popu-
lairee cultuur, terwijl dat terrein bij uitstek wordt gebruikt om jongerenactivitei-
tenn vorm te geven. Ook zijn de media als bron voor culturele consumptie geheel 
afwezigg (Garnham 1993). Kritieken op Bourdieu uit de cultural studies-hoek 
betreffenn onder andere dat zijn werk functionalistische trekjes heeft, namelijk 
datt er een stabiele reproductie van cultuur plaatsvindt door de internalisering 
vann normen en waarden. Hierdoor zouden nieuwe, opvallende culturele prak-
tijkenn eerder beperkend en bedreigend werken dan creatief en bevrijdend 
(Jenkins,, in Moores 1993:123). Een andere kritiek is dat Bourdieu klasse door-
slaggevenderr voor smaak en culturele praktijken acht dan leeftijd, sekse of etni-
citeit.. Toch is een aantal inzichten uit zijn theorie waardevol gebleken voor de 
bestuderingg van popmuziek (Negus 1992; Roe 1993, 1996; Thornton 1995). 

Lifestyles Lifestyles 

Eenn lifestyle kan opgevat worden als een set van praktijken en symbolen die bij 
elkaarr de sociale status van iemand belichamen. Sociale status is echter alleen 
vann belang in relatie tot anderen, waardoor lifestyles als verschillende collectieve 
identiteitenn ten opzichte van elkaar opereren (sociale strata). Daarbij is geen 
sprakee van een echte individuele, rationele vrije keuze, net zomin als dat het 
gevall  is bij de vorming van subculturen (zie ook Boomkens, 2000). Een groot 
deell  van het hedendaagse lifestyleonderzoek is sterk psychografisch van aard. 
Naastt de onderzoeken van Rokeach naar waarden is het VALS-onderzoek 
(Valuess And LifeStyles) van Arnold Mitchell (1983) een van de beroemdste 
onderzoekenn naar de manier waarop waarden en lifestyles aan elkaar gekoppeld 
worden. . 

Dee VALS-onderzoeken, die inmiddels ook al hebben geleid tot een verfijndere 
methodee (VALS2), komen voort uit de behoefte van marketeers om consumenten-
gedragg te voorspellen, en om zogenaamd achterwaarts te kunnen segmenteren.1' 
Mitchelll  onderscheidt, gebaseerd op Maslows behoeftentheorie, drie categorieën 
lifestyles:: behoefte gestuurd, naar buiten gericht, en naar binnen gericht. In 
totaall  zijn er negen lifestyles die elk binnen een van die drie categorieën valt: 
Survivor,, Sustainer, Belonger, Emulator, Achiever, I-am-me, Experiental, 
Sociallyy Conscious en Integrated.'6 Dergelijke typologieën van consumenten, 
diee vaak een combinatie zijn van psychologische karakteristieken, hun leefpa-
troonn en consumptiegedrag, hebben in allerlei hoedanigheden grote navolging 
gevonden,, zoals in het tweejaarlijkse jongerenonderzoek van Sikkema dat de 
jeugdd in 2001 omschrijft als MOBIEL: 'Af voor mobiel, O voor Online, B voor 
bezig,, /voor innovatief, E voor evenwichtig en L voor luxe' (Sikkema, 2001: 
20).. Er zijn enkele parallellen tussen dergelijk lifestyleonderzoek en de habitus-
gedachtee van Bourdieu, maar het verschil is groter: Bourdieu legt altijd een 
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relatiee tussen culturele waarden en de sociaal-economische context waarin cul-
turelee praktijken plaatsinden (Moores 1993:129). 

Dee sterke nadruk op de individuele psychologie van dergelijke lifestyles heeft 
veell  kritiek gehad. Veel marktonderzoek legt tegenwoordig daarom weer iets 
meerr nadruk op structurele sociaal-culturele omstandigheden die aan trends of 
lifestyless ten grondslag liggen. Een voorbeeld hiervan is het SWOCC-waarden-
onderzoekk van Oppenhuisen dat er duidelijk van uit gaat dat waarden samen-
hangenn met onderliggende patronen, zoals etnische en culturele verschillen: 
'Waardenn spelen in iedere samenleving een grote rol. Ze dienen om keuzen te 
kunnenn maken en ze sturen het gedrag van mensen. Waarden vormen de kern 
vann een cultuur en worden al in de vroegste jeugd aangeleerd. Dat gebeurt op 
eenn impliciete manier en vindt plaats door overdracht van waarden in het gezin, 
opp school en de naaste omgeving. Daarom zijn waarden cultuur-afhankelijk en kan 
vann waarden die gevonden zijn in de ene cultuur niet zonder meer worden ver-
ondersteldd dat ze in een andere cultuur ook bestaan' (Oppenhuisen 2000:13). '7 

Eenn ander voorbeeld is Socioconsult, ontwikkeld door Motivaction. Op 
basiss van twee dimensies (sociaal-economische status en algemene levensoriën-
tatie)) leidt Socioconsult tot een 'mapping' van leefstijlen, die milieus genoemd 
worden:: traditionele burgerij, moderne burgerij, opwaarts mobielen, convenience 
georiënteerden,, postmaterialisten, ontplooiers en kosmopolieten. Op die manier 
wordenn bijvoorbeeld abonnees van De Telegraaf omschreven, maar ook fans 
vann popmuziek (Lampert 2001). In vergelijking met veel door VALS beïnvloed 
onderzoekk is de Socioconsult-indeling minder gericht op individualistische 
psychografieën,, maar meer op achteraf geconstrueerde collectieve idententitei-
ten:: de milieus. Er kleven echter toch problemen aan dit model. Kosmoplieten 
kunnenn zeer uiteenlopende algemene oriëntaties hebben, maar komen alleen 
voorr in de hogere klasse. Omgekeerd geldt dat mensen uit de lagere klasse uit-
sluitendd tot de tradionele burgerij horen. Dit roept de vraag op in hoeverre 
klassee eigenlijk de meest verklarende factor is voor culturele praktijken die 
gemetenn worden met Socioconsult. Ook is niet duidelijk wat de invloed is van 
anderee variabelen, zoals sekse, leeftijd of etniciteit. 

Eenn ander onderzoek dat aan een aantal problemen van de psychografische 
waarden-- en lifestyle-benadering tegemoet komt en specifiek jongeren-
leefstijlenn behandelt, is dat van Johansson & Miegel (1992). Zij hebben een 
aantall  onderzoeksmethoden naar waarden gecombineerd met kwantitatief 
panelonderzoekk en CCCS-geïnspireerde kwalitatieve casestudies. Deze waar-
denn hebben zij gelegd naast twee lifestyle-indicatoren, namelijk de attitude van 
dee respondenten ten opzichte van muziek, film en kleding enerzijds, en de 
deelnamee aan vrijetijdsactiviteiten anderzijds. Bovendien hebben ze gekeken 
hoee sekse, klasse, woonplaats en opleidingsniveau gerelateerd zijn aan waarden 
enn lifestyle-indicatoren (1992:123-136). 
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Zijj  pleiten ervoor om de concepten waarden en lifestyles zo gescheiden 
mogelijkk te behandelen en dat heeft geresulteerd in een complexe vergelijking 
tussenn waarden (in totaal 30), samengestelde lifestyle-indicatoren en demogra-
fischefische variabelen. Deze complexiteit maakt het lastig om tot duidelijk onder-
scheidenn jongeren-lifestyles te komen, iets dat zij zelf als bezwaar aantekenen 
tegenn VALS. Naast het probleem van deze complexiteit zijn er nog wat andere 
tekortkomingenn van het lifestyle-onderzoek van Johansson & Miegel.1 Zij zijn 
vann mening dat sekse, klasse en opleidingsniveau niet de doorslaggevendee ver-
klarendee factoren zijn voor de verschillen in lifestyles en smaken van jongeren. 
Peerr groups en individuele keuzes zijn in hun opinie daarin net zo belangrijk. 
ZeZe geloven dat er in westerse samenlevingen als Zweden sprake is van 'symboli-
schee democratisering*. Populaire cultuur heeft bijgedragen aan de culturele 
emancipatiee van mensen, omdat de relaties tussen hun culturele praktijken en 
hunn sociale positie steeds losser worden. Johansson & Miegel zijn echter uiterst 
vaagg over de oorsprong van de waarden die zij in hun onderzoek hanteren en 
roepenn wederom de vraag op of klassenachtergrond, sekse, etniciteit (etniciteit 
betrekkenn zij al helemaal niet in hun onderzoek) en opleiding toch niet in grote 
matee richtinggevend zijn voor de invulling daarvan. 

Tenslottee zijn er ook lifestyle-benaderingen zoals die van de eerdergenoemde 
cultuurantropoloogg Polhemus waarin combinaties gemaakt worden van post-
modernistischee theorievorming, CCCS-subculturen en het doelgroepdenken 
datdat in de cultuurindustrie gemeengoed is. Polhemus erkent als geen ander dat 
zogenaamdee underground-stijlen zich niet tegen of naast, maar juist heel erg in 
dee huidige cultuur positioneren. Hij doet sterk etnografisch onderzoek naar 
allerhandee underground-culturen van met name jonge mensen en verklaart die 
semiotischh met het wegvallen van grote ideologieën en het postmoderne spel 
vann tijd en ruimte: 'In an ever more heterogeneous, complex world finding 
'peoplee like us' is no easy matter. While once it might have been sufficient to 
categorizee people according to easily discernible and identifiable labels — white, 
middlee cass, conservative, respectable - such categories increasingly have littl e 
meaningg or value (...) it is only differences of style that are capable of expressing 
thee complex - yet increasingly significant - differences of personal 'wavelenght' 
whichh really matters in today's world' (Polhemus 1996:11). Waar hij in Street-
stylestyle uit 1994 een historisch overzicht biedt van stijlen die sterke gemeenschaps-
bandenn uitstralen en duidelijk differentiëren langs etnische, sekse en - in min-
deree mate - klassenlijnen, heeft hij dat in 1996 met Style Surfing compleet 
losgelatenn en zijn stijlen slechts collectief doordat individuen op basis van hun 
uiterlijkee stijl en hun culturele praktijken (met name uitgaan) elkaar opzoeken 
(1996:51).. Op zich is dat niet het grootste bezwaar. De stijlen die hij analyseert 
zijnn echter zo ondergronds en specifiek dat ze nauwelijks aanknopingspunten 
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biedenn voor verklaringsmodellen van de popularisering van jongerenculturen 
inn zijn algemeenheid. 

Uitt de verschillende lifestyle-onderzoeken en smaakbenaderingen komt een 
aantall  kenmerken naar voren. De meeste onderzoekers leggen nadruk op cultu-
relee consumptiepatronen, hetgeen een waardevolle aanvulling is op het jeugd-
enn subculturenonderzoek. Daarnaast zijn er twee verschillende visies op hoe 
menn dergelijke consumptiepatronen kan verklaren: uit individuele waardenpa-
tronenn of uit sociale posities zoals klasse. De meeste lifestyle-onderzoekers die 
specifiekk ingaan op jongeren, behandelen hen meestal als een aparte generatie 
enn veel minder als jeugdige reflecties op bredere maatschappelijke verande-
ringen.. Afgezien van Gans' smaaktheorie zijn opvattingen over jongerenstijlen 
redelijkk statisch. Geen enkele benadering biedt houvast om te onderzoeken hoe 
eenn stijl ontstaat en vervolgens populair wordt. Popmuziekstudies bieden daar-
voorr meer houvast. 

Populariserin gg en popmuzie k 

DefinitiesDefinities van popmuziek 

Dee opkomst van de rock 'n roll als eerste exponent van de popmuziek in de 
jarenn vijfti g valt samen met de opkomst van de tienerindustrie. In de toegeno-
menn vrije tijd en de zogenaamde jeugdruimte heeft popmuziek daarom altijd 
eenn belangrijke plaats ingenomen in het leven van individuele jongeren en 
jongeren-subculturen.. Door dat samenvallen met een steeds meer uitdijende 
massacultuur,, de tienerindustrie daarbinnen, en de toenemende expandering 
vann de muziekindustrie is de term rock 'n roll langzaam vervangen door de over-
koepelendee term popmuziek (Ter Bogt 1985:581; Rutten 1991:37). Rock 'n roll, 
Britsee beatmuziek en andere populaire genres werden opgenomen in dat para-
plubegripp en het begrip wordt ook vandaag de dag nog elke keer uitgebreid met 
stromingenn als emocore, 2step, garage of nu soul. 

Dee relatie die gelegd wordt tussen popmuziek en jongeren ligt vooral op het 
vlakk van de consumptie en iets minder op de produktie ervan. Onderzoek naar 
popmuziekk vanuit de sociologie of psychologie is sterk geworteld in onderzoek 
naarr de problemen en praktijken van de jeugdcultuur en de tienermarkt, zoals 
ikk hiervoor liet zien, waardoor de nadruk is komen te liggen op de relatie tussen 
popmuziekk en de beleving daarvan door jonge fans. 

Popmuziekk is nog steeds heel belangrijk voor de jeugdcultuur als geheel, de 
formeringg van verschillende jongeren-(sub)culturen en de belevingswereld van 
individuelee jongeren, maar moet steeds meer wedijveren met activiteiten als 
gamingg of chatten op het internet (Sikkema, 2001). Sikkema ziet in zijn twee-
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jaarlijksee jongerenonderzoeken daarnaast de trend dat popmuziek een steeds 
belangrijkeree positie inneemt bij de allerjongsten, kinderen tussen de zes en elf 
jaarr (2001:19). Waar de poparena wat van de 12-24 jarigen verliest, wint zij ter-
reinn onder kinderfans. Maar daar blijf t het niet bij. De consumptie van popmu-
ziekk en daaraan verwante activiteiten als clubbing zijn niet alleen meer voorbe-
houdenn aan jongeren: de oudere jongere, de zogenaamde 'middle youth', blijf t 
steedss langer toeven in die arena van jeugdigheid en popmuziek (Beamont & 
Clarkk 1988:12; McCann 1997:23; Thornton 1997:206). De leeftijdscategorie 12-30 
jarigenn is in 2000 verantwoordelijk voor ruim 40% van alle verkoop (90% van 
allee verkochte muziek is populaire muziek). De leeftijdsgroep daarboven (30-39 
jarigen)) neemt een niet te veronachtzamen kwart voor haar rekening (NVPI, 
2001).'**  Deze laatste groep is dus ook een belangrijk popmuziekpubliek. Pop-
muziekk is niet langer het exclusieve domein van jongeren, maar zij maken daar 
nogg wel de dienst uit. 'Youth as fun' en de bijbehorende afgunst heeft zijn weer-
slagg op zowel de jongere als oudere generatie. De gelijkstelling van popmuziek 
aann tienermuziek, zoals in de jaren zestig nog wel eens voorkwam, gaat echter 
niett langer meer op.10 De vraag is hoe popmuziek dan gedefinieerd kan worden. 

Dee term popmuziek wordt nogal eens verschillend gebruikt (Shuker 
1998:227).. Zo is er veel verwarring over de begrippen popmuziek en populaire 
muziek.. Sommigen gebruiken popmuziek als een afkorting van populaire 
muziek;; anderen voor een bepaald genre populaire muziek (pop), waarvan rock 
alss 'serieuze' muziek de tegenhanger vormt (Shuker 1998:225); en weer anderen 
alss onderdeel van een bredere categorie populaire muziek. Dit laatste is het 
meestt zinvolle onderscheid, dat ook gebruikt wordt door Rutten. Popmuziek 
verwijstt volgens hem naar 'de reële historische oorsprong van een aantal inmid-
delss apart onderscheiden, doch nog immer verwante muzikale genres' (Rutten 
1991:37).. De term populaire muziek daarentegen bewaart hij voor een categorie 
muziekk en de rol die ze vervult in de moderne samenleving: 'een verzameling 
muzieksoortenn en -genres die een centrale plaats inneemt in een geïndus-
trialiseerdee samenleving, geproduceerd onder auspiciën van de muziekindus-
triee en verspreid via massamedia' (Rutten 1991:37). Popmuziek is populaire 
muziek,, maar niet alle populaire muziek is popmuziek," Het onderscheid dat 
Ruttenn maakt laat zich het best onthouden aan de hand van een voorbeeld: de 
nummerss die dweilorkesten spelen tijdens carnaval vallen onder de noemer 
populairee muziek, maar zijn geen popmuziek. De cd Invincible van Michael 
Jacksonn is popmuziek en daarmee onderdeel van de brede categorie populaire 
muziek.""  Hoewel Rutten het onderscheid tussen populaire muziek en popmu-
ziekk goed weet te omschrijven, is met zijn definitie niet op voorhand duidelijk 
watt wel of geen popmuziek is. Waarom zijn Michael Jackson en Tori Amos 
popmuziek?? Je weet het als je een plaat opzet, zullen velen zeggen. Zo simpel ligt 
hett echter niet (altijd). 
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Dee meeste auteurs zijn het eens over het feit dat populaire muziek zich 
onderscheidtt van andere vormen van muziek, doordat ze opgenomen wordt op 
geluidsdragerss en verspreid via massamedia. Toch is daar wat op af te dingen: er 
wordtt heel veel muziek gemaakt waar iedereen van zal zeggen dat het populaire 
muziekk of popmuziek is, maar die nog nooit op grote schaal is verspreid of opge-
slagenn is op een geluidsdrager. De manier van opslag en distributie is dus geen 
noodzakelijkee voorwaarde voor de definitie van popmuziek. Ook zijn er genoeg 
samenlevingenn die niet voldoen aan het stempel industrieel of modern zoals 
Ruttenn dat omschrijft, maar waar toch popmuziek gemaakt wordt zoals de hip-
hopp van jonge straatzwervers in Ghana. 

Ruttenn noemt daarnaast een andere voorwaarde ('een centrale plaats'), waar 
veell  discussie over bestaat. Die voorwaarde verwijst naar het begrip populair in 
populairee muziek: iets dat bekend en/of geliefd (populair) is bij een grote groep 
mensen.. Middleton laat in Studying Popular Music (1990:3) zien dat definities 
vann populaire muziek als populair in omvang, net als de definitie van folk song 
('alll  songs are folk songs, I never heard horses sing 'em'), arbitrair zijn. Immers, 
ookk klassiek muziek kan populair zijn bij een grote groep en sommige populaire 
muziekk heeft helemaal geen grote aanhang, zoals grindcore. Op het lastige 
begripp populair in populaire muziek kom ik in de volgende paragraaf nog terug. 

Anderee definities van populaire muziek stellen daarom niet de populariteit 
inn omvang centraal, maar het feit dat het om commercieel vervaardigde muziek 
gaatt en/of als muziek die commercieel gepercipieerd wordt (massamediaal ver-
spreid,, hitparademuziek). Hieraan kleven echter dezelfde bezwaren als het leg-
genn van de nadruk op 'populair bij een grote groep'. 

Tenslottee kan popmuziek ook geïdentificeerd worden aan de hand van gene-
riekee muzikale en non-muzikale kenmerken.13 Adorno's visie op de verschillen 
tussenn populaire muziek en 'serieuze' muziek gaat bijvoorbeeld in op de esthe-
thischee verschillen tussen beide, waarbij met name de relatief simpele repetitieve 
enn ritmische elementen, gecombineerd met de gestandaardiseerde productie-
methoden,, hem doen besluiten populaire muziek te interpreteren als opper-
vlakkigg en een vals bewustzijn oproepend bij de luisteraar (1990/1941:301-314; 
ziee ook Longhurst 1995:3-13). Dergelijk technologisch determinisme en cultu-
reell  pessimisme wordt vijfti g jaar later nog regelmatig op popmuziek losgelaten, 
mett name als het gaat om de invloed van technologie op klassieke en populaire 
muziek:: 'For the music industry, critics, listeners, musicians, musicologists and 
studentss of culture, the primacy of a 'light'/'classicaP dichotomy is generally 
stilll  taken for granted' (Middleton i99o:35).u De grote verdienste van Adorno 
voorr popmuziekstudies is vooral gelegen in het feit dat hij de productie, de 
vormm en receptie van populaire muziek als samenhangend geheel analyseert, en 
duss zowel muzikaal-esthetische als sociaal-culturele praktijken een plek krijgen. 
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InIn met name cultuursociologische benaderingen van popmuziek wordt 
voorall  gekeken naar sociaal-culturele betekenissen en de invloed van muziek op 
dee samenleving. Theorievorming over de esthetiek van popmuziek is lange tijd 
eenn ondergeschoven kind geweest. Frith (1998) wijt dit aan het feit dat sociolo-
gen,, antropologen en sociaal-culturele historici altijd verre wilden blijven van 
eenn waardeoordeel van de objecten die ze bestudeerden en hij probeert het 
denkenn over de esthetiek van popmuziek weer terug te brengen in het weten-
schappelijkk debat, net als Dettmar & Richey (1999) en Boomkens (1995). 
Boomkenss is er, net als Frith, van overtuigd dat de eigen smaakoordelen van een 
popwetenschapperr een belangrijke rol spelen bij de manier waarop popmuziek 
onderzochtt wordt: 

(...)) dat alleen die intellectuele verwerking van popmuziek en popcultuur relevant 
enn interessant is, die wordt voltrokken vanuit het besef zelf deel uit te maken van 
hett poppubliek, vanuit het besef dus dat inzicht in de popcultuur altijd mede 
wordtt beïnvloed door de specifieke positie die je zelf binnen dat publiek inneemt, 
vanuitt het besef tenslotte dat je bij het doen van onderzoek continu wordt 
gestuurdd door de geluiden op de achtergrond, die je op een vanzelfsprekende en 
verstrooidee wijze in je opneemt, niet als 'food for thought' maar als lichamelijke 
impulsenn die je continu in beweging houden, als onderzoeker en als fan. 

Mij nn studie naar de popularisering van een muziek-subcultuur past in de tradi-
tiess van onderzoek naar popmuziek als een sociaal-culturele praktijk. Een esthe-
tischh oordeel maakt daar geen expliciet deel van uit. Mij n eigen nieuwsgierig-
heidd naar wat er met muziek in zowel cultureel-esthetisch als sociaal-cultureel 
opzichtt gebeurt als die populariseert, is wel het uitgangspunt van deze studie 
geweest.. De definitie van popmuziek die ik gebruik om hiphop te kunnen 
interpreteren,, sluit het meest aan bij een omschrijving van esthetisch-muzikale 
enn non-muzikale opvattingen en kenmerken van artiesten, hun producten en 
hunn fans, waardoor er underground hiphop enerzijds en mainstream rap ander-
zijdss zijn ontstaan. Het feit dat het bij hiphop ook gaat om een in hoge mate 
gestandaardiseerdd commercieel product is minder relevant, omdat hiphop 
daarmeee niet te onderscheiden is van andere popgenres. Het meest problema-
tischh bij het bestuderen van de popularisering van hiphop als genre binnen de 
populairee muziek zijn de begrippen populariteit en popularisering zelf. 

Popularisering Popularisering 

Populariseringg kan simpelweg opgevat worden als het proces dat zich voltrekt als 
err een verandering in de populariteit van een fenomeen optreedt. De belangrijk-
stee verandering is een toename in populariteit. In het geval van een subcultuur 
heeftt stijgende populariteit twee ijkpunten. Ten eerste moet bij de formering 
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vann een subcultuur als gemeenschap sprake zijn van een bepaalde kritische 
massa,, alvorens gesproken kan worden van een subcultuur. Het is onmogelijk 
omm daar een getal of zelfs maar een indicatief cijfer aan te verbinden. De subcul-
tuurr bestaat eigenlijk pas als bepaalde instituties die als zodanig 'labelen': in het 
gevall  van muziek-subculturen is dat vooral de cultuurindustrie (zie ook Van 
Zoonenn 1991 voor de manier waarop nieuwsmedia de identiteit van sociale 
bewegingenn mede-construeren). De noodzaak voor sociale bewegingen om een 
kritischee massa te bereiken is veel groter dan voor een aan de vrijetijd gelieerde 
subcultuur.. De (goede) zaak waar een sociale beweging voor strijdt, moet met 
zoveell  mogelijk mensen gestreden worden. Voor de leden van een subcultuur 
ligtt dat waarschijnlijk iets genuanceerder. Daarmee komen we op het tweede 
ijkpunt.. Er kan een moment komen dat de kritieke massa is bereikt en de sub-
cultuurr daarna blijf t groeien. De vraag is, of er dan nog sprake is van een subcul-
tuur.. Deze vorm van toename in populariteit wordt vaak mainstreaming van de 
subcultuurr genoemd. Het eindresultaat, mainstream-popmuziek, is vaak onder-
zochtt — bijvoorbeeld in het kader van hitparadeonderzoek, onderzoek naar de 
verschillenn tussen de smaak van jongens en meisjes of de inhoud van song-
tekstenn - het proces, het traject van popularisering veel minder. 

Populariseringg heeft meer implicaties dan een toename in omvang en daar is 
nogg nauwelijks iets over bekend. Is er sprake van verschuivingen in esthetische 
stijll  (sound, songteksten, uiterlijk, clips, et cetera) bij popularisering? Wat 
gebeurtt er met de culturele status van de muziek en de sociale status van de oor-
spronkelijkee subcultuur? Wat is de betekenis van die popularisering voor de 
verschillendee betrokkenen? Veel subculturenonderzoek richt zich in navolging 
vann het CCCS (1991/1976:71-79) en met name Hebdige's ideeën over ideologi-
schee en commerciële inkapseling (1979:92-99), op de subculturele leden, maar 
iss uiterst vaag over wie er eigenlijk betrokken zij n bij een subcultuur. De actoren 
diee een rol spelen bij de popularisering van de hiphop-subcultuur worden 
hiernaa toegelicht. 

PopmuziekPopmuziek als communicatiesysteem 

Elkk communicatieproces, en muziek is hierop geen uitzondering, kan grofweg 
ingedeeldd worden in productie, inhoud en receptie. In het geval van popmuziek 
staann de artiesten aan het begin van het hele communicatieproces. Zij maken de 
muziekk die via allerlei kanalen naar publieken wordt gebracht. In de huidige 
samenlevingg zijn die kanalen - podia, platenmaatschappijen, fanzines, special 
interestt radiostations of nationale tv - echter even belangrijk geworden als de 
artiestenn en de fans zelf. Omdat die cultuurindustrie ook teksten produceert 
horenn de podia, de platenmaatschappijen en de media, net als de artiesten, thuis 
aann de productiezijde. 



Theoretisc hh kader 27 7 

Dee inhoud van het communicatieproces bestaat, als gevolg daarvan, zowel 
uitt muziek zelf (het repertoire van artiesten) als uit inhoud die over de muziek 
gaatt (videoclips, recensies, interviews, optredens). Omdat zowel artiesten,, cul-
tuurindustriee als fans elk op hun eigen manier teksten voortbrengen, wil ik de 
betrokkenn partijen onderscheiden van de inhoud die zij produceren. 

Burnettt (1996) heeft een bruikbare indeling gemaakt van het popmuziek-
process waarbinnen de popularisering van muziek-subculturen past. Hij onder-
scheidtt esthetische productie, materiële productie en consumptie. Deze indeling 
laatt goed zien welke betrokkenen actief zijn binnen het muzikale communica-
tieprocess en waar zij precies mee bezig zijn (Figuur 1.1). Zijn indeling is niet 
helemaall  één-op-één bruikbaar om de betrokken partijen in de hedendaagse 
popmuziekcultuurr te onderscheiden. Ten eerste is zijn opvatting van artiest 
nogall  beperkt, namelijk als de zanger(es) van muziek die door anderen is 
gemaakt,, terwijl ik het begrip artiest in het vervolg zal gebruiken om zowel ver-
tolker,, songwriter, studioproducer als muzikant te omschrijven. 

Inn Burnetts oorspronkelijke schema wordt tevens gesproken over 'peer opi-
nionn leadership' en 'gratification'. De eerste term heb ik vervangen door de neu-
tralee term peer group oriëntatie, omdat er niet altijd sprake is van eenrichtings-
verkeerr van opinieleiders naar volgers. 

Dee term gratificatie is vervangen door betekenisgeving, omdat in de kritiek 
opp de Uses & Gratifications-benadering terechte twijfels rezen over wat de ver-
schillenn tussen 'use' en 'gratification' eigenlijk zijn, en omdat het begrip beteke-
nisgevingg een bepaalde dynamiek in zich draagt waarmee het constante proces 
vann het verlenen van betekenissen tot uitdrukking komt en er zo ook duidelijk 
rekeningg wordt gehouden met de intertextualiteit van (het gebruik van) pop-
muziekk (Longhurst 1995:158-194; Van Zoonen 1999:73-92). 

Ookk gaat Burnett uit van een rockgeoriënteerd systeem van concertproduc-
tiee en -bezoek. In dance-culturen is het fenomeen 'clubbing' daarvan het equi-
valent.. Clubbezoek is daarom ook toegevoegd aan het systeemschema. Burnetts 
'mediaa exposure' is vervangen door mediagebruik, omdat exposure in de zin 
vann pure blootstelling nogal passief klinkt, terwijl mediagebruik een veel actie-
veree connotatie heeft. Hetzelfde geldt voor het begrip 'consumptie', dat ik in dit 
onderzoekk zal vervangen door het begrip consumptieve praktijken.1' 

Burnettt noemt de banden tussen de esthetische en materiële productie sterk, 
enn tussen materiële productie en consumptie zwak. De eerste band wordt 
terechtt sterk genoemd. De vraag is echter of de band tussen de cultuurindustrie 
enn de fans ook niet hecht is, en wat de band is tussen de esthetische productie en 
consumptie,, met name als het gaat om subculturele muziekbeleving. Voordat 
dee materiële zijde zich gaat bemoeien met het werk van artiesten, zijn artiesten 
vaakk al lange tijd bezig op kleinschalig, lokaal niveau: 'local music making' 
(Longhurstt 1995:64). Dit 'local music making' sluit nauw aan bij wat er in 
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Figuu rr  1.1. Productie- en consumptiesysteem van populaire muziek 
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fangemeenschappenn leeft. Artiesten, zeker in een subcultuur, produceren bij dit 
'locall  music making' niet alleen muziek van uit een esthetische invalshoek, 
maarr zijn ook vanuit die sociale banden met muziek bezig. De artiesten opereren 
duss op sociaal en esthetisch niveau, en met name dit sociale niveau maakt de band 
tussenn de artiesten en de fans aan de consumptiezij de ook zeer hecht; een band 
diee Burnett verzuimt te noemen. Burnetts indeling is niet volmaakt, maar kan 
mett de hierboven geschetste veranderingen zeer goed gebruikt worden om de 
betrokkenn actoren en hun bezigheden in dit onderzoek en de popmuziek in zijn 
algemeenheidd te beschrijven: esthetische en sociale productie van artiesten, mate-
riëlee productie door de cultuurindustrie en consumptieve praktijken van fans. 

EsthetischeEsthetische en sociale productie 

Artiestenn zijn verantwoordelijk voor de esthetische productie van muziek: zij 
makenn nieuwe geluiden die voortkomen uit hun eigen behoefte aan creatieve 
expressie.. Artiesten halen hun artistieke satisfactie uit het feit dat ze iets hebben 
gemaaktt dat zij zelf mooi vinden, of dat door een bepaald publiek mooi wordt 
gevonden.. De term sociale productie slaat dan ook op de levendige interactie 
tussenn artiesten onderling, en tussen artiesten en hun fans. 

Artiestenn worden in mijn onderzoek op drie verschillende manieren van 
elkaarr onderscheiden. Ten eerste is er onderscheid tussen de verschillende 
muzikantenrollenn die zij innemen (DJ, beatcreator, mixer, producer, zanger of 
rapper).. Ten tweede bestaan er verschillende soorten artiesten als je kijkt naar 
hunn carrière-status (amateur of professional). Ten derde is er het onderscheid in 
hunn beroepsopvattingen. Dit behoeft wellicht enige uitleg. Er wordt vaak van 
uitgegaann dat professionele artiesten meer banden onderhouden met de indu-
striee en daardoor ook met een meer materiële bril naar muziek kijken. De meeste 
onderzoekenn onder muzikanten die ingaan op het spanningsveld tussen estheti-
schee en materiële vertogen, zijn uitgevoerd onder professionele artiesten, zoals 
Howardd Beckers beroemde studie onder jazzmusici (1963) en het onderzoek 
vann Frith & Home (1987). Sommige auteurs zijn zelfs van mening dat artiesten 
diee platen opnemen per definitie tot het materiële deel van het productiesys-
teemm horen, omdat zij onlosmakelijk deel uitmaken van het proces van vervaar-
diging,, distributie, promotie en verkoop van geluidsdragers (Rothenbuhler 
1987:81).. Bij onderzoek onder amateurs neemt de sociale productie vaak de cen-
tralee plaats in (Longhurst 1995:64-72). Carrièrestatus en beroepsopvattingen 
vallenn in deze onderzoeken samen. Of, en in hoeverre, amateurs ook gebruik 
makenn van meer materiële beroepsopvattingen over de waarde van hun muziek is 
niett veel bekend, afgezien van de studies van Ruth Finnegan (1989) en Sara Cohen 
(1991)) in de jaren tachtig. Zij zien de materiële argumenten vooral terug bij de 
wenss van veel amateurs om een platendeal met een gerenommeerde platen-
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maatschappijj  te krijgen, en wat minder in hun muzikaal-esthetische opvat-
tingen.. Over de invloed van de artistieke rol die een artiest in een band bekleedt 
(zanger,, gitarist, DJ, etc.) op zijn beroepsopvattingen, is nagenoeg niets geschreven. 

MateriëleMateriële productie 

InIn het productie- en consumptiesysteem van Burnett worden de elementen van 
hett materiële productiesysteem als volgt benoemd: onafhankelijke producers, 
majorr platenmaatschappijen, groothandeldistributie, promotie, concertpro-
ductiee en retailverkoop. De meeste nadruk in studies naar de muziekindustrie 
ligtt op de rol van platenmaatschappijen, gevolgd door de media en podia (Van 
Borkk & Jacobs 1986; Burnett 1996; Frith 1987,1988; Hirsch 1990/1972; Negus 
1992;; Rutten & Oud 1991). Er is veel minder onderzoek verricht naar de rol die 
dee groothandel en de retail spelen.1* 

Burnettt positioneert het materiële deel tussen het sociaal-esthetische en het 
consumptievee deel, zonder daar overigens een bepaalde hiërarchie aan toe te 
kennen.. In wetenschappelijke studies naar de rol en werking van de muziekin-
dustriee heeft heel lang het idee gedomineerd dat er juist sprake is van een derge-
lijk ee hiërarchie. Het filter-flow-model van Hirsch (1990/1972) en Simon Frith's 
top-bottom-modell  (1988) zijn daar duidelijke voorbeelden van. 

Hirschh gaat in zijn befaamde publicatie Producing fads and fashion: an organi-
zation-setzation-set analysis of cultural industry systems (1990/1972), in op de werking van 
eenn industrie die niet zoals andere industrietakken goederen met een duidelijke 
nutswaardee maakt (zoals voedsel), maar culturele producten. Hirsch*  bijdrage 
aann de analyse van de muziekindustrie ligt vooral op het vlak van het schetsen 
vann mechanismen die de platenindustrie gebruikt om vraag-onzekerheden te 
lij ff  te gaan en op het benoemen van de aaneenschakeling van verschillende soor-
tenn 'gatekeepers'(talent scouts, Artist & Repertoire Managers (A&R), pluggers, 
journalisten,, radio-Dj's, etcetra) die constant bezig zijn met filteren, het rangor-
denenn van producten, alvorens ze de platen en de artiesten aan een publiek pre-
senteren.. Het grootste nadeel van Hirsch is dat hij de muziekindustrie beschrijft 
alss een industrie die zich voornamelijk op nationaal en internationaal gebied 
begeeftt en zeer grote publieken bedient. 

Frith'ss top-bottom-model doet veel meer recht aan hetgeen zich aan de zoge-
naamdee onderkant van de muziekindustrie afspeelt: kleine kroegen, lokale pers 
enn platenmaatschappijtjes die door een enkeling worden gerund horen net zo 
goedd tot de muziekindustrie als de multinationals Sony, Bertelsmann en 
TimeWarnerr die het overgrote deel van de muziekproductie wereldwijd voor 
hunn rekening nemen.27 Frith gebruikt het top-bottom-model om te laten zien 
datt er op verschillende niveaus selecties voorkomen (media, podia en platen-
maatschappijen),, en dat er aan de basis een groot aanbod van lokale artiesten is 
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enn aan de top een zeer klein arsenaal van internationale megasterren. Tegelijker-
tijdd laat Frith in Facing the Music (1988) zien dat het top-bottom-model eigen-
lij kk beter vervangen kan worden door een talent pool-model dat meer recht doet 
aann de complexiteit en de onderlinge verbanden in de muziekindustrie: 'There 
aree no longer gatekeepers regulating the flow of stardom, but multinationals 
'fishing'' for material, pulling ideas, sound styles, performers from the talent-
pooll  and dressing them up for worldwide consumption' (1988:113). Bovendien 
laatt de 'talent pool' ook de duidelijke banden van de muziekindustrie met de 
entertainmentindustriee zien. 

Afgezienn van modellen die al dan niet hiërarchisch de selectieprocessen in de 
muziekindustriee blootleggen, is ook veel onderzoek gedaan naar de specificiteit 
diee een cultuurproducerende industrie met zich mee brengt. Het bekendst en 
meestt nagevolgd is het 'production of culture'-perspectief van Peterson, die 
daarr regelmatig alleen of met anderen over publiceert (1971,1972,1990). Kern 
inn zijn benadering is het productimago dat in elke laag van de beslissingsketen 
anderss wordt opgevat. Hij onderscheidt de lagen A&R, marketing, PR, publici-
teitt en pers, radio & tv promotie, sales, business affairs/financieel en juridisch, 
diee elk andere productbeelden hanteren. Dus afhankelijk van de afdeling wordt 
gesprokenn over een demo, een mastertape, een copyright, een hit, et cetera. 
Omdatt het productbeeld van de ene aan de andere afdeling 'verkocht' moet 
worden,, resulteert de productimago-werkwijze in het afleveren van producten 
diee lijken op eerdere producten die succesvol bleken te zijn. Ook op het 'pro-
ductionn of culture'-perspectief is een aantal zaken af te dingen. Zo is Negus van 
meningg dat Peterson c.s. teveel nadruk leggen op de verschillende belangen in 
dee verschillende lagen van de beslissingsketen (Negus 1992:46). Er is volgens 
Neguss vaker sprake van samenwerking en gedeelde opvattingen dan Peterson 
doett voorkomen. Negus is noch voorstander van het filter flowmodel (ook wel 
eenn decison chain-model genoemd) noch het 'production of culture'-perspectief. 
Hijj  sluit aan bij McQuails kritiek op de gatekeepergedachte (1987:163) dat cul-
turelee items op verschillende manieren en via verschillende routes als eventuele 
media-inhoudd bij de media en het publiek terecht kunnen komen. Er gebeurt 
meerr dan het al dan niet doorsluizen van informatie of product. Hij heeft een 
aardigg alternatief. 

Volgenss Negus doet het concept cultureel intermediair meer recht aan het 
werkk van muziekindustriepersoneel dan dat van gatekeeper. Hij zoekt met zijn 
begripp culturele intermediairs aansluiting bij Bourdieu (1984) en Featherstone 
(1991).. Ook is de metafoor van productielijn of beslissingsketen uit de groot-
industriee (assemblagewerk, et cetera) niet relevant vanwege de specificiteit van 
culturelee productie (Negus 1992:46). De muziekindustrie is inderdaad net als 
eenn bouwbedrijf verdeeld in bureaumanagement, administratie en productie, 
maarr kent veel lossere verhoudingen. Er is geen sprake van verregaande 
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bureaucratischee formalisering zoals in andere industrietakken. 'Hence, the 
boundaryy between the recording industry and potential artists is not so much a 
gatee where aspiring stars must wait to be selected and admitted, but a web of 
relationshipss stretched across a shifting soundtrack of musical, verbal and 
visuall  information' (Negus 1992:46). Negus' web van relaties komt sterk over-
eenn met Friths talent pool. 

Recentee onderzoeken laten zien dat het gebruik van culturele intermediairs 
enn talent pool inderdaad veel meer recht doen aan het huidige krachtenveld in 
dee muziekindustrie (Burnett 1996; Thornton 1995). Thorntons studie naar de 
house-subcultuurr doet bovendien vermoeden dat het talent pool-model voor 
(black)) dance-subculturen sowieso geschikter is dan de oude rockmuziek-
georiënteerdee beslissingsketenmodellen. 

ConsumptieveConsumptieve praktijken 

Dee meest gebruikte benaming voor de mensen die popmuziek consumeren is 
fans.. 'Fans are people who avidly follow the music, and lives, of particular per-
formers,, and the histories of musical genres, with various degrees and commit-
ment'' (Shuker 1998:116). Fandom is de overkoepelende term voor het feno-
meenn fans en hun gedrag: het bezoeken van concerten en clubs, het aanleggen 
vann een platenverzameling met zoveel mogelijk bootlegs en bijzondere uitga-
ven,, het samenstellen van plakboeken en ophangen van posters, het dragen van 
T-shirtss met afbeelding van hun idool, het discussiëren over de muziek met 
anderee fans. Al deze activiteiten leveren een specifieke bijdrage aan het opbou-
wenn van met name sociaal en cultureel kapitaal. Op het moment dat het fan-
domm ook bijdraagt aan het economisch kapitaal is de fan meestal veranderd in 
iemandd die aan de esthetische of materiële productiezijde werkzaam is (zie ook 
Bourdieuu in Gelder & Thornton 1997:202-203). 

Hett gebruik van het woord fan is echter niet helemaal neutraal. Joli Jenson 
laatt in haar artikel Fandom as pathology: the consequences of characterization 
(1992)) zien, dat er ook veel negatieve connotaties rondom het begrip fan 
bestaan,, zoals het geobsedeerde individu en de hysterische menigte. Zo wordt 
dee geobsedeerde fan omschreven als iemand die, middels de vele mediateksten 
diee over een artiest circuleren, een intense, gefantaseerde relatie begint met zijn 
off  haar idool. De fan is daarmee, via de media, een passief slachtoffer van het 
zogenaamdee sterrensyteem. Voorbeeld hiervan is de manier waarop Mark 
Chapman,, de moordenaar van John Lennon, afgebeeld wordt. 

Tegenoverr de geobsedeerde fan staat het beeld van een fan die temidden van 
duizendenn andere fans helemaal uit zijn of haar dak gaat. Met name in sport- en 
popmuziekvertogenn worden supporters van Manchester United of concertbe-
zoekerss van Boyzone gereduceerd tot 'the vulnerable, irrational victim of mass 
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persuasion.. These assumptions - about alienation, atomization, vulnerability 
andd irrationality - are central aspects of twentieth-century beliefs about moder-
nity'' (Jenson 1992:14). Allengs wordt steeds meer receptieonderzoek naar fandom 
gedaan,, waarin niet alleen het dramatische, exotische en kwetsbare karakter van 
fanss aandacht krijgt, maar ook het alledaagse, normale leven van fans (Fiske 
1992;; Grossberg 1992; Willi s 1990). 

Fiskee spreekt bijvoorbeeld over de verschillende vormen van kapitaal en pro-
ductiviteitt die fans opbouwen met hun fandom: 'semiotic', 'enunciative' en 
'textual'.. Met semioticproductivitybedoelt Fiske alle betekenisgeving die popu-
lairee cultuur genereert. Elk mens maakt zijn eigen betekenissen en construeert 
eenn sociale identiteit met materiaal uit de populaire cultuur. Op het moment 
datt deze betekenisgeving wordt gedeeld en gecommuniceerd met anderen is er 
sprakee enunciative productivity, men geeft uiting aan zijn of haar fandom. Dit 
gebeurtt met name in gesprekken. Op maandagochtend nemen voetbalfans 
gezamenlijkk de uitslagen van de eredivisie nog eens door. Ook voor muziekfans 
iss deze vorm van productiviteit belangrijk: het samen bezoeken van een Gang-
starr-concertt of het participeren in een newsgroup over MOP. 

Dee laatste vorm van actief muziekgebruik die Fiske onderscheidt is textual 
productivity,productivity, fans maken plakboeken en videocollages, bedrukken T-shirts, 
makenn een complete Flash-website over hun favoriete artiest of brengen uitge-
breidee fanzines uit. 

All  deze vormen van productiviteit zijn in iets andere, doch vergelijkbare 
bewoordingenn ook terug te vinden bij andere auteurs. Zo heeft Henry Jenkins 
(2000)) het over filking. het al dan niet gezamenlijk musiceren van fans. Filking 
iss een combinatie van enunciative tn textual productivity. Twee andere schrijvers 
diee veel gepubliceerd hebben over fandom zijn Grossberg en Willis. 

Grossbergg (1992a) heeft getracht een ander interpretatiekader van fandom te 
ontwikkelenn waarin de nadruk ligt op de relatie tussen 'teksten' en het publiek: 
sensibiliteiten.. In navolging van Barthes spreekt hij over het 'plaisir' van consu-
menten-sensibiliteiten,, en de 'jouissance' van fans-sensibiliteiten. 

Willi ss (1990) spreekt, net als Fiske, liever over de culturele productiviteit die 
fanss voortbrengen: 'symbolic work' en 'symbolic creativity'. Naast 'necessary 
work',, dat in onze huidige samenleving vrij vertaald kan worden in betaalde 
productiviteitt of betaalde arbeid, heeft een mens ook behoefte aan communica-
tie.. Deze communicatie noemt Willi s 'symbolic work'. Symbolisch werk valt 
uiteenn in verbale en nonverbale communicatie, drama en symbolische creativi-
teit.. Symbolische creativiteit staat voor:' the application of human capacities to 
andd through, on and with symbolic resources and raw materials [collection of 
signss and symbols - for instance, the language as we inherit it as well as texts, 
songs,songs, images and artefacts of all kinds] to produce meanings' (Willi s 1990:10, 
mijnn cursivering - MW). 
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Hedendaagsee receptieonderzoeken naar popmuziekpublieken zijn vaak op 
zoekk naar (een van) bovengenoemde vormen van actieve productiviteit door 
allerleii  soorten fans te ondervragen ofte observeren (Van Bork & Jacobs 1986; 
Roee 1993; Vermorel & Vermorel 1990/1985). Afhankelijk van de definiëring van 
hett begrip fan ligt de nadruk op een van de vele receptiemomenten: de relatie 
tussenn de geschetste realiteit in songteksten en het alledaagse leven van fans; de 
idolatriee van fans rondom sterren; of de homologie tussen muziekvoorkeur, 
kledingstijll  en ideologische opvattingen van subculturele leden. 

Onderzoekk naar subculturele receptie is vooral beschrijvend onderzoek naar 
dee subcultuur als een 'way of life'. In eerder onderzoek naar het ontstaan van de 
hiphopcultuurr in Nederland heb ik mijzelf beperkt tot die laatstgenoemde 
vormm van receptieonderzoek (Wermuth 1990, 1993a, 1993c, 1994a). In dit 
onderzoekk hoop ik aan te tonen dat de receptie van hiphop meer varianten kent 
dann subcultureel lidmaatschap, omdat met het populair worden van hiphop er 
meerr verschillende soorten fandom zouden moeten ontstaan dan de subcultu-
relee variant met bijbehorende verschillen in betekenisgeving (zie ook Lange en 
Tomassenn 1994; Thornton 1995). Dit onderzoek stelt verschillen tussen fans, en 
daarmeee culturele hiërarchieën binnen de popcultuur, ter discussie. 

Uitgangspunte nn voo r een geïntegreerd e benaderin g 

Niett alle inzichten uit jeugd-, popmuziek-, en subculturenstudies zijn even 
geschiktt om de popularisering van een subcultuur te kunnen interpreteren. 
Geenn enkele benadering is volledig genoeg om als allesomvattend theoretisch 
kaderr van dit onderzoek te fungeren. Een aantal inzichten uit de verschillende 
benaderingenn zal daarom gecombineerd worden in het empirisch onderzoek, 
hetgeenn moet bijdragen aan een geïntegreerde benadering met betrekking tot 
populariseringg van hiphop. 

Hiphopp kent merendeels jonge fans, hoewel het genre gedeeltelijk mee lijk t te 
groeienn met de fans van het allereerste uur, en ook de artiesten zijn in Nederland 
enn Groot-Brittannië relatief jong. Hiphop wordt binnen het kader van dit 
onderzoekk daarom als een muziekgerelateerde jongerencultuur opgevat. Het 
begripp jongerencultuur is geschikter dan jeugdcultuur, omdat het meer recht 
doett aan de verscheidenheid van jongeren. Het begrip jeugdcultuur heeft alleen 
waardee als een louter beschrijvende term voor activiteiten waar jongeren op 
grotee schaal in participeren, zonder dat daarmee exclusiviteit geclaimd wordt. 
Alss gesproken wordt over onderling duidelijk verschillende culturele praktijken 
vann groepen jongeren is het beter om te spreken over jongerenculturen, waarmee 
dee verschillen tussen jongeren en de diversiteit van hun praktijken tot uitdruk-
kingg gebracht kunnen worden. Zo kunnen er in de jeugdruimte verscheidene 
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jongerenculturenn naast elkaar bestaan, zoals gabbers, grungies, hiphoppers, 
corpsstudenten,, skaters en sjonnies. Als je er van uitgaat dat er verschillende 
jongerenculturenn binnen een generatie naast elkaar voortbestaan, kan er niet 
langerr sprake zijn vann één algemene jeugd- of tienercultuur en is het noodzake-
lij kk om te kijken naar de oorzaken van die verschillen. 

Niett alleen het ontkennen van verschillen binnen een generatie maken func-
tionalistischee opvattingen over jongeren onbruikbaar. Door de jeugd als het 
waree op te vatten als een aparte, homogene klasse wordt ook nauwelijks aan-
dachtt besteed aan verschillen in klasse, sekse of etnische achtergrond. Ook heeft 
muziekk geen belangrijke plaats in de functionalistische jeugdsociologie. Dit 
maaktt deze visie minder geschikt om te kijken naar de hiphop-jongerencultuur. 
Hett belang van peer groups, de tienerindustrie en afwijkend gedrag, zoals die 
doorr functionalisten op de agenda zijn gezet, worden wel meegenomen. 

Lifestyle-benaderingenn die sterk uitgaan van individuele waarden zijn ook 
minderr geschikt om de popularisering van hiphop te onderzoeken, omdat de 
verschillenn tussen jongerenculturen daarin onvoldoende uit de verf komen. 
Voorr onderzoek naar meerdere nationale culturen en etnische diversiteit, zoals in 
ditt onderzoek het geval is, is veel waardenonderzoek sowieso niet geschikt. Daar-
omm betrek ik slechts een aantal inzichten van Johansson & Miegel, Polhemus en 
Sikkemaa in mijn onderzoek, zoals het belang van woonomgeving (urbanisatie-
graad),, ideeën over het mengen van uiterlijke stijlen en consumptiegedrag. 

Dee jeugdsocioloog Eisenstadt gaat er van uit dat de wederzijdse betrokken-
heidd tussen jongeren gebaseerd is op wie ze zijn en niet wat ze vertegenwoordi-
genn (in Frith i987a:38). Deze visie is ook terug te vinden bij Polhemus. Maar er 
zijnn heel veel, ook empirisch aanwijsbare redenen (Janssen 1994; Saharso 1992; 
Dee Waal 1989), om aan te nemen dat peer group-activiteiten van elkaar ver-
schillenn of beperkingen opleggen door verschillen in etnische afkomst, sekse, of 
sociaal-economischee achtergrond. Deze verschillen uiten zich in een verschei-
denheidd aan peer groups, die allemaal een eigen patroon vertonen van activitei-
ten:: hiphop-jongeren doen andere dingen dan metal-jongeren. De maatschap-
pelijkee positie van jongeren die op een of andere manier bij hiphop betrokken 
zijn,, speelt daarom ook in dit onderzoek een belangrijke rol. De subculturenbe-
naderingg biedt daarvoor de meeste aanknopingspunten. Er zitten aardig wat 
hakenn en ogen aan de benadering zoals ik heb laten zien, maar met name het 
lateree werk van enkele CCCS-ers (Chambers, Hebdige, McRobbie, Hall, Willis) 
enn hun navolgers (Gilroy, Goodwin, Thornton) kan gebruikt worden om de 
relatiess tussen leeftijd, opleiding, klasse, sekse, etniciteit, cultuurindustrie en 
jongerencultuurr te onderzoeken. Ook het oorspronkelijke CCCS-idee van de 
subcultuurr als (symbolisch) verzet zal meegenomen worden. Het uitgangspunt 
iss dus dat hiphop van origine een subcultuur is. 
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Ookk inzichten uit de verschillende smaakbenaderingen zijn waardevol voor 
dee ontwikkeling van een theoretisch kader waarmee de popularisering van 
muziek-subculturenn verklaard kan worden: met name de hiërarchieën tussen 
cultuurconsumentenn en de verschillen in cultureel kapitaal (betrokkenheid) 
zijnn van belang. Gans en Bourdieu koppelen die exclusief aan klasse, en de 
vraagg is of dergelijke culturele hiërarchieën ook voor andere maatschappelijke 
factorenn (etniciteit, sekse) gelden. De popmuziekstudies van met name Frith, 
Rutten,, Negus en Burnett zijn gebruikt om de verschillende actoren binnen de 
produktiee en consumptie van popmuziek te onderscheiden, alsmede factoren als 
originaliteit,, muzikale kwaliteit en de dichotomisering tussen underground en 
mainstream.. De behandelde theorieën en onderzoeken hebben geleid tot een 
conceptueell  model waarmee naar de centrale onderzoeksvraag gekeken zal 
worden. . 

ConceptueelConceptueel model 

Hett conceptueel model dat gebruikt wordt om de popularisering van hiphop te 
onderzoekenn is gebaseerd op het paradigmatisch model van Strauss & Corbin 
(1990:99).. Zij hanteren in dat model de volgende relaties: 1. causale of antece-
dentss condities -*  2. fenomeen -» 3. context -> 4. interveniërende condities -» 5. 
actie/interactiee strategieën -» 6. gevolgen. Hun model is in dit onderzoek ver-
taaldd naar de manier waarop het samenspel van actoren en factoren leidt tot de 
populariseringg van het subcultureel fenomeen: 

1.. hiphop als subcultureel fenomeen  2. actoren -» 3. context -*  4. interve-
niërendee factoren -» 5. interactie van actoren en factoren  6. popularisering 
vann hiphop (zie Figuur 1.2). 

Dee interveniërende factoren kunnen ingedeeld worden naar drie niveaus: 
micro-- meso, en macroniveau. Factoren op microniveau zijn bepalend voor de 
manierr waarop de subcultuur zich manifesteert als culturele praktijk. De facto-
renn op mesoniveau spelen zowel een rol binnen de subcultuur als in het dage-
lijk ss leven van de betrokken actoren. De macrofactoren scheppen condities die 
niett altijd direct te controleren ofte beïnvloeden zijn door de actoren, en op een 
meerr abstract niveau van invloed zijn op het populariseringsproces. 

Factorenn die slechts zijdelings in de aangehaalde onderzoeken zijn besproken 
enn die mijns inziens ook een rol kunnen spelen, zijn religie, de nationale context 
waarinn een subcultuur zich afspeelt, en de cultuur van het land van herkomst. 
Religiee wordt niet vaak (meer) betrokken in onderzoek naar de productie en 
belevingg van popmuziek, maar komt in de geschiedenis van hiphop regelmatig 
terug.. De nationale context is van belang omdat ik onderzoek doe in Neder-
landd en Groot-Brittannië (zie volgende paragraaf). De cultuur van het land van 
herkomstt kan van invloed zijn op de manier waarop zwarte actoren betrokken 
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zijnn bij hiphop, maar ook de witte cultuur en haar geschiedenis is op dezelfde 
manierr van invloed op de hiphop-praktijken van witte actoren. 

Dee genoemde factoren die in het conceptueel model terugkomen behandel 
ikk als zogenaamde sensitizing concepts . 

SensitizingSensitizing concepts zijn attenderende en richtinggevende begrippen die een 
onderzoekerr aangeven in welke richting dataverzameling en de data-analyse 
moetenn gaan. Deze vooraf geformuleerde verwachtingen worden continu bij-
gesteldd en geherformuleerd door het contact met de onderzochten (actoren). 
Dee sensitizing concepts zijn geen uitgewerkte hypothesen, omdat de aard en het 
doell  van het onderzoek juist is de verschuiving van de inhoud van een aantal 
conceptenn te achterhalen. In hoofdstuk 2 kom ik nog terug op hoe de sensitizing 

conceptsconcepts methodologisch zijn behandeld. 
Factorenn die aanvankelijk in het model waren opgenomen, maar door de 

betrokkenenn niet relevant werden geacht of uiteindelijk onder te brengen 
warenn in, of sterk verweven waren met, een van de overgebleven concepten zijn 
ondermeer:: woonomgeving/urbanisatiegraad, leeftijd, religie, klasse, oplei-
ding,, originaliteit, cultuur land van herkomst, identiteit en verzet. Dat betekent 

Figuurr 1.2. Conceptueel model 
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niett dat ze helemaal geen rol spelen, maar dat sommige als context fungeren 
waarbinnenn het proces begrepen moet worden. Uit de data-analyse bleken stijl, 
kwaliteit,, sekseverhoudingen, etniciteit, afwijkend gedrag, nationale cultuur en 
populariteitt het meest 'urgent' te zijn. In hoofdstuk 3 beschrijf ik het hiphopfe-
nomeenn uitgebreid aan de hand van die zeven kernbegrippen. 

Opbou ww onderzoe k en indelin g hoofdstukke n 

Omm antwoord te kunnen geven op de centrale vraag heb ik onderzoek gedaan 
naarr de manier waarop hiphop in Nederland en Groot-Brittannië populair is 
geworden.. Er wordt daarbij speciaal gelet op de manier waarop nationale hip-
hopp populariseert.19 Er zijn twee redenen om in twee Europese landen onder-
zoekk te doen. De eerste heeft te maken met etniciteit, de andere met de speci-
fiekefieke nationale cultuur van beide landen. 

Inn mijn doctoraal-onderzoek (Wermuth 1990,1993a) en werk van anderen 
(Gilroyy 1987,1993; Guevara 1987; Rose 1995; Toop 1984), blijkt keer op keer dat 
dee etnische afkomst van hiphoppers belangrijk is bij hun keuze voor het 'lid-
maatschap'' van de hiphop-subcultuur. In de Verenigde Staten zijn het vooral 
Afro-Amerikaansee en Latino jongeren die de hiphop vanaf zijn ontstaan heb-
benn omarmd. In Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Nederland waren 
datt in eerste instantie met name jongeren met een Afro-Caribische of Afri -
kaansee achtergrond. Deze zwarte jongeren vormen in de Verenigde Staten en 
Europaa de zogenaamde voorhoede of'originals' (zie Hebdige 1979:122). Nu 
hiphopp meer dan 20 jaar in Europa populair is, wil ik kijken of verschillende 
hiphoppubliekenn nog steeds langs etnische lijnen tot stand komen. De keuze is 
daarbijj  gevallen op Groot-Brittannië en Nederland. Beide landen hebben kolo-
niess gehad in het Caribisch gebied en zijn de laatste decennia geconfronteerd 
mett grote migratiestromen vanuit die ex-kolonies. 

Dee tweede reden heeft te maken met de typische muziekmarkten die Neder-
landd en Groot-Brittannië vormen. Nederland is een klein land dat qua plaat-
verkoopp wereldwijd echter een relatief grote omvang heeft en in haar muziek-
oriëntatiee altijd sterk gericht is op Anglo-Amerikaanse ontwikkelingen. Groot-
Brittanniëë is wereldwijd niet alleen een speler van formidabele omvang qua 
afzetmarkt,, maar is ook een van de grootste aanbieders van popmuziek. 

Err zijn in beide landen interviews gehouden met de drie belangrijkste acto-
ren:: artiesten, fans en culturele intermediairs. Daarnaast zijn er drie casestudies 
uitgevoerd.. De eerste casestudy behandelt de functie van muziekbladen in de 
promotiee van met name nationale hiphop. Uit de interviews met alle betrokke-
nenn blijkt namelijk dat deze zogenaamde nichemedia een grote rol toebedacht 
wordenn bij het 'ontdekken' en populariseren van hiphop in het algemeen en 
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nationalee hiphop in het bijzonder. Reden om na te gaan of zij die trendsettende 
roll  inderdaad waarmaken en hoe zij daar dan invulling aan geven. 

Dee tweede case gaat in op de manier waarop de relatie tussen hiphop en 
afwijkendd gedrag in verschillende media wordt gelegd, door de berichtgeving 
rondomm de rechtszaak tegen Snoop Doggy Dogg in 1993 en 1994 te analyseren. 
Wordtt in de media-aandacht voor Snoop een relatie wordt gelegd tussen de 
subcultuurr en afwijkend gedrag. Is die aandacht altijd negatief, zoals vele 
anderee subculturenonderzoeken suggereren? Zijn er verschillen te ontdekken 
tussenn verschillende soorten media die aandacht aan Snoop besteden? 

Dee derde casestudy, ten slotte, is een analyse van de populariteit van hiphop 
inn de Top 40 tussen 1979 en 1993. De Top 40 reflecteert in feite de uitkomst van 
dee praktijken van artiesten, culturele intermediairs (aanbod van platenmaat-
schappijenn en detailhandel) en fans (welke hiphop wordt daadwerkelijk ge-
kocht).. In deze case ga ik in op de relatie tussen subculturele hiphopstijlen en de 
soortenn hiphop die uiteindelijk in de Top 40 zijn beland. Met name door arties-
tenn en fans in Deel II wordt gesuggereerd dat er duidelijke verschillen bestaan 
tussenn subculturele hiphop {hardcore) en commercieel goed scorende hiphop 
(mainstream).(mainstream). Ook ga ik in dat hoofdstuk kort in op de hitparadepopulariteit 
vann Nederlandse hiphop. 

Dee opbouw van het boek is als volgt. In Deel I worden de achtergronden van 
hett onderzoek geschetst, bestaande uit het theoretisch kader in dit hoofdstuk, 
dee methoden (hoofdstuk 2) en een beschrijving van het fenomeen hiphop aan 
dee hand van de zeven kernbegrippen (hoofdstuk 3). 

Inn Deel II staat de analyse van de interviews centraal. In hoofdstuk 4 wordt de 
esthetischee en sociale productie door artiesten behandeld en in hoofdstuk 5 en 6 
respectievelijkk de materiële productie van de culturele intermediairs en de con-
sumptievee praktijken van fans. De hoofdstukken 4 tot en 6 moeten als een 
geheell  gelezen worden. Elk hoofdstuk heeft dezelfde paragrafenopbouw en gaat 
inn op de articulatie van de kernbegripen die bij de popularisering van hiphop 
belangrijkk zijn. 

Deell  III omvat de drie casestudies: de promotiefunctie van OOR en NME in 
hoofdstukk 7, de representatie van afwijkend gedrag en Snoop in hoofdstuk 8, en 
dee analyse van de Top 40 in hoofdstuk 9. In het laatste hoofdstuk ga ik in op de 
reikwijdtee van mijn bijdrage aan de verdere uitbouw van een subculturentheo-
riee voor de eenentwintigste eeuw. 





Hoofdstu kk 2 

Onderzoeksopze t t 

Dee onderzoeksvraag uit hoofdstuk i valt uiteen in vier deelvragen: 
i.. Welke actoren spelen bij de popularisering van hiphop een rol en hoe onder-

scheidenn zij zich in dit traject? 
2.. Welke factoren zijn beperkend en/of bedreigend voor de popularisering van 

hiphopp en welke factoren dragen juist positief (versterkend, kansrijk) bij? 
3.. Hoe ziet de interactie tussen actoren en factoren er bij het populariserings-

trajectt van de subcultuur uit en zijn daarin bepaalde relaties dominanter dan 
andere? ? 

4.. Wat is de invloed van de popularisering op de hiphop-subcultuur? 
Inn dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens beschreven in welke onderzoekstradi-
tiess subculturenonderzoek past en met welke onderzoeksstrategie ik boven-
genoemdee interactie tussen actoren en factoren heb onderzocht. Daarna ga ik in 
opp de afbakening van het onderzoek, de gevolgde werkwijze en vragen over de 
kwaliteitt van het onderzochte materiaal. 

Methode nn in onderzoe k naar jongerensubculture n 

Onderzoekk naar jongerensubculturen heeft altijd een sterk etnografische 
inslagg gehad, deels onder invloed van het jeugdsociologisch onderzoek naar 
deviantt gedrag aan het begin van de twintigste eeuw (symbolisch interactio-
nisme),, en deels doordat subculturen opgevat worden als aparte culturele enti-
teitenn met eigen uiterlijkheden, rituelen, normen en waarden die zich het best 
latenn onderzoeken door in die leefwereld te duiken, vergelijkbaar met klassiek 
antropologischh veldwerk bij onbekende volkeren (Roberts 1976; Wester 1991). 
InIn dergelijk leefwereldonderzoek wordt sterk de nadruk gelegd op participe-
rendee observatie als methode om die leefwereld te kunnen begrijpen, aange-
vuldd met (ongestructureerde) interviews. Participerende observaties en interviews 
zijnn er op gericht om de leefwereld van een bepaalde groep mensen als het ware 
'vann binnen uit' te interpreteren. Daarvoor is het nodig om eerst zo open 
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mogelijkk het onderzoeksterrein te betreden, het terrein eigen te maken en tot 
begripsontwikkelingg te komen in de terminologie van de onderzochte groep 
zelf.. Een onderzoeker die geïnteresseerd is in muzieksubcultuur kan zich dan 
niett beperken tot het luisteren van plaatjes, maar moet deelnemen aan de sub-
cultuurr om te kunnen begrijpen waarom de ene artiest meer gewaardeerd 
wordtt dan de andere. 

Hett CCCS is in zijn subculturenonderzoek voorstander van een dergelijke 
naturalistischee benadering, maar ziet ook problemen bij een puur beschrij-
vendee analyse van de subculturele leefwereld in zijn eigen terminologie. Het 
combineertt dergelijke etnografieën daarom met een meer semiotische analyse 
omm subculturele rituelen en stijlen te interpreteren en te voorzien van een theo-
riee over de maatschappelijke positionering van een subcultuur. Bovendien kan 
eenn louter participerende observatiemethode enkele gevaren met zich mee-
brengen,, het zogenaamde 'going native': aanwezigheidsvertekening, selectieve 
perceptie,, over-identificatie en over-interpretatie (Butters 1976). 

Doorr de steeds complexer wordende mediacultuur waarin hedendaagse 
jongeren-muzieksubculturenn opereren, bestaat de subcultuur als aparte groeps-
gemeenschapp waarin een onderzoeker zich gedurende een bepaalde tijd laat 
onderdompelenn niet meer. Er wordt daarom steeds vaker een interpretatieve 
benaderingg gehanteerd waarbij participerende observaties, interviews en in-
houdsanalysess gecombineerd worden. Onderzoek naar hedendaagse muziekge-
relateerdee subculturen past daarmee veel meer binnen onderzoek naar mediapro-
ductiee en -consumptie dan binnen een zuiver antropologisch leefwereldonderzoek 
(Faircloughh 1995; Jensen & Jankowski 1991; Moores 1993; Servaes & Frissen 
1997)--

Interpretatiev ee benaderin g 

Eenn interpretatieve benadering leent zich het best voor de onderzoeksvraag, 
omdatt er, zoals gezegd, geen adequate theorie en daarbijbehorend onderzoeks-
modell  voorhanden is, en omdat mijn onderzoek wil laten zien hoe praktijken 
enn opvattingen van de betrokken actoren gevormd worden. Binnen die inter-
pretatievee benaderingen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de gefun-
deerdee theorie (Glaser & Strauss 1967; Strauss & Corbin 1990). Daarbij recon-
strueertt een onderzoeker 'hoe actoren een situatie definiëren en op welke wijze 
dezee situatiedefinitie hun handelen richting geeft. Dergelijk onderzoek begint 
dann ook bij de ervaringen en de leefwereld van de betrokkenen en ontwikkelt 
vanuitt die gegevens stapsgewijs een gefundeerde inhoudelijke theorie over het 
onderzochtee verschijnsel' (Van Zoonen 1991:84). 
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Err zijn vier fasen voor het bouwen van zo'n gefundeerde theorie (Wester 
1991:55): : 
-- Exploratie: het ontdekken van begrippen. 
-- Specificatie: het ontwikkelen van de begrippen. 
-- Reductie: het bepalen van een of meerdere kernbegrippen. 
-- Integratie: het uitwerken van de theorie. 
Inn hoofdstuk 1 heb ik laten zien hoe jongerenculturenonderzoek is geworteld in 
jeugd-,, subculturen- en popmuziekonderzoek. De begrippen die nodig waren 
omm tot het conceptueel model te komen, zijn grotendeels afkomstig uit die 
onderzoeken.. In die zin is er niet helemaal sprake van een onderzoeksstrategie 
volgenss de gefundeerde theorie. Vanaf de specificatiefase is de gefundeerde theo-
riestrategieriestrategie gevolgd. Zo blijkt kwaliteit in dit onderzoek anders ingevuld te wor-
denn door hiphopartiesten dan in onderzoek naar rock- en jazzartiesten. In deze 
specificatiefasee is het belang van de sensitizing concepts zichtbaar. 

Inn de exploratiefase zijn alle concepten van het conceptueel model meegeno-
menn in de eerste ronde dataverzameling. Bij de eerste analyse daarvan middels 
'openn coding' leidde dit tot 219 sensitizing concepts! Na een tweede dataverza-
melingsrondee hoefden er geen nieuwe concepten meer toegevoegd te worden 
enn kon het aantal teruggebracht worden tot twaalf hoofdconcepten en 43 
neventrefwoorden.. Zo bestaat het hoofdconcept populariteit bijvoorbeeld uit 
dee neventrefwoorden subgenre, soort publiek, historische groei en geografisch 
publiek.. Na nog enkele dataverzamelings- en analyserondes is in de reductiefase 
ditt aantal weer teruggebracht tot de zeven, verzadigde, centrale begrippen. 

Veelgebruiktee methoden in een interpretatieve benadering zoals de gefun-
deerdee theorie zijn participerende observaties, diepte-interviews, inhoudsanaly-
ses,, levensgeschiedenissen en casestudies (Wester 1991:88-117). In dit onderzoek 
iss de keuze voor de te gebruiken methoden bepaald door de soort vragen die ik 
centraall  stel: De popularisering van de hiphop-subcultuur wordt onderzocht 
aann de hand van de praktijken en opvattingen van een aantal onderscheiden 
actorenn en factoren die daarbij een rol spelen. Uit ander pop- en subculturenon-
derzoekk blijkt dat de manier waarop mensen popmuziek maken en beleven geen 
willekeurigee praktijk is, maar beïnvloed wordt door combinaties van feiten, 
ideeënn en opvattingen. Bepaalde vertogen worden echter legitiemer geacht dan 
andere,, waardoor er machtsverschillen ontstaan tussen de verschillende vertogen 
overr een fenomeen. Sommige vertogen over hiphop zullen legitiemer zijn dan 
andere,, hetgeen tot uiting komt in de populariteit van hiphop: Waarom is Emi-
nemm populairder dan Terilekst & Space Kees? Omdat het Amerikaanse hiphop 
iss en geen Nederlandse? Omdat er meer geld in marketing is gestoken of omdat 
err zoveel ophef is over zijnn songteksten? Of is Terilekst misschien 'gewoon' niet 
zoo goed als Eminem? In de meningsvorming over deze hiphop is sprake van 
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symbolischee insluiting en uitsluiting. De maatschappelijke processen van inslui-
tingg en uitsluiting zijn terug te vinden in de relaties tussen: 
i.. Teksten: Teksten in de breedste zin van het woord (niet alleen muziekstuk-

ken,, songteksten of videoclips, maar ook een recensie en een feest in Para-
disoo kunnen opgevat worden als een tekst). 

2.. Discursieve praktijken: De manieren waarop culturele intermediairs binnen 
eenn culturele institutie teksten produceren en de manieren waarop die tek-
stenn worden ontvangen door de lezers. 

3.. Sociaal-culturele praktijken: De manieren waarop teksten circuleren in be-
paaldee situaties, instituties en in een breed maatschappelijk veld, en de 
manierenn van wederzijdse beïnvloeding van teksten en socioculturele prak-
tijkenn (Fairclough 1995:57-62). 

Hett model dat Fairclough (1995: 59) gebruikt om een communicatieve gebeur-
tenistenis te onderzoeken, komt sterk overeen met het conceptueel model dat ik in 
hoofdstukk 1 heb geïntroduceerd. Hij gebruikt het model echter voornamelijk 
voorr discoursanalyses waarin niet veel ruimte is voor onderzoek naar de socio-
culturelee praktijken. In de zogenaamde 'audience cum content'-benadering is 
daarr wel sprake van. Daarin wordt mediagebruik onderzocht aan de hand van 
dee betekenissen die lezers er in leggen en een inhoudsanalyse waarbij die gebrui-
kersbetekenissenn bepalend zijn (zie onder andere Moores 1993:19, 46-49; 
Radwayy 1987). Hiphopmuziek, opgevat als een communicatiesyteem van pro-
ductie,, inhoud en receptie, leent zich uitstekend voor zo'n benadering (Long-
hurstt 1995:22-25). 

Hett empirisch onderzoek bestaat, in navolging van die 'audience cum con-
tent'-benadering,, uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte is een analyse van de 
discursievee en sociaal-culturele praktijken van de actoren die een rol spelen in 
hett populariseringstraject. Hiervoor is gebruik gemaakt van bronnenonder-
zoek,, participerende observaties en interviews met artiesten, fans en culturele 
intermediairs.. Het tweede gedeelte bestaat uit drie verschillende inhoudsanaly-
ses.. Deze inhoudsanalyses geven inzicht in de teksten die over hiphop circule-
renn en de discursieve praktijken die daaraan ten grondslag liggen. 

Dee centrale begrippen uit de 'audience cum content'-benadering bieden een 
kaderr waarmee de popularisering van hiphop begrepen kan worden. Sommige 
verschijnselenn binnen dat traject zijn niet uitsluitend met het ene of het andere 
kernbegripp te verklaren. Etniciteit en sekse(verhoudingen) interacteren bij-
voorbeeldd zo hevig met elkaar dat ze niet los van elkaar gezien kunnen worden. 
Ookk is het de vraag of de kernbegrippen alleen een verklaringsmodel bieden 
voorr hiphop (ideografische theorie), of dat ze ook opgaan voor andere jonge-
ren-subculturen,, andere muziekstijlen of subculturen in zijn algemeenheid 
(generalistischee theorievorming, zie Wester 1991:75-79). 



Onderzoeksopze t t 45 5 

Afbakenin gg van het onderzoe k 

Dee onderzoeksperiode beslaat de periode tussen 1979 en 1996. Het bronnenon-
derzoek,, de participerende observaties en de interviews vonden plaats gedu-
rendee mijn aanstelling aan de Universiteit van Amsterdam tussen 1992 en 1996. 
Hoewell  de eerste twee, zij het minder gestructureerd, een continue bezigheid 
vormenn die niet ophield na 1996. De inhoudsanalyses van de muziekbladen en 
dee hitparade betreffen de periode 1979 tot en met 1993/1994. De Snoop Dogg-
casee beperkt zich tot de periode 1993-1994. 

Hoewell  veel actoren al erg lang bij hiphop zijn betrokken, is het onderzoeken 
vann het verloop van de populariteit tussen 1979 en 1992 een reconstructie ach-
teraff  op basis van berichtgeving en het gerealiseerde aanbod in de Top 40. Hoe 
dee opvattingen en praktijken van actoren in die periode daadwerkelijk circu-
leerdenn kan niet meer nagegaan worden. Ook reflecties van actoren op hun 
gedragg en hun opinie van destijds zijn in feite reconstructies. Deze reconstruc-
tiess zijn echter vaak bepalend voor hun handelen tijdens de onderzoeksperiode, 
enn dus toch relevant onderzoeksmateriaal. 

Hett onderzoek is beperkt tot Nederland en Groot-Brittannië. Amerika, het 
landd waar hiphop oorspronkelijk is ontstaan en waar ook nu nog veel populaire 
hiphopp vandaan komt, zal mits relevant voor de hiphop in de twee onderzochte 
landen,, meegenomen worden als onderwerp van analyse. Daarnaast heb ik mij 
uitt praktische overwegingen grotendeels beperkt tot onderzoek in de hoofdste-
denn van de twee onderzochte landen. De paar geïnterviewden die niet in de 
directee omgeving van Amsterdam of Londen wonen, geven aan dat de plaats 
waarr men woont uitmaakt voor de manier waarop zij met hiphop omgaan, 
maarr de relevantie van woonplaats of urbanisatiegraad is niet uitputtend onder-
zocht.. De participerende observaties zijn daarmee ook grotendeels beperkt tot 
diee twee steden. In Nederland zijn de observaties talrijker en continuer uitge-
voerd.. De onderzoeksperiodes in Londen besloegen jaarlijks een periode van 
enkelee weken tot drie maanden. 

Uitt de interviews met de actoren blijkt meerdere malen dat, naast de 
gedruktee media, radio en steeds vaker ook televisie (met name videoclipstati-
ons)) belangrijk zijn voor de popularisering van hiphop, maar door dee beperkte 
archiveringg van radiouitzendingen en het gebrek aan videoclips van artiesten 
vann nationale bodem ten tijde van het empirisch onderzoek, is de inhoudsana-
lysee beperkt tot de gedrukte media.1 

InIn de casestudie naar de rol die muziekbladen hebben gespeeld bij de popula-
riseringg van (nationale) hiphop zijn alle nummers tussen 1979 en 1994 geanaly-
seerd.. De keuze voor OOR en NME is gebaseerd op hun kwalitatieve status vol-
genss de actoren en hun relatief hoge oplage. Alle hiphopartikelen uit die periode 
zijnn grof geïndiceerd om te kunnen bepalen waar ze over gaan, maar bij de 
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discoursanalysee van de berichtgeving over nationale hiphop is een selectie 
gemaakt.. Op deze selectie kom ik hieronder nog terug. 

Dee beperking van te onderzoeken media voor de Snoop-casestudie is dras-
tischh geweest. Zoals gezegd is alleen onderzoek gedaan naar de berichtgeving in 
gedruktee media. Daarbinnen heb ik me beperkt tot de twee meest bekende 
subculturelee bladen van dat moment (volgens de betrokkenen), alsmede de 
grootstee tiener- en muziekbladen (in oplage). De selectie van de andere titels is 
grotendeelss gebaseerd op de beschikbaarheid van materiaal tijdens mijn 
beperktee onderzoekstijd in Londen, en die van de stagiair die de Nederlandse 
titelanalysee voor zijn rekening nam. Het Parool en de Daily Star zijn betrokken 
inn het onderzoek, omdat publicaties over Snoop in die twee titels er mij op 
attendeerdenn dat hij wel heel veel aandacht kreeg voor een onbekende artiest. 
Nieuwee Revu is toegevoegd, omdat die grote, zogenaamde publiekstitel veel 
aandachtt besteedt aan popmuziek. 

Vanwegee de beperkte beschikbaarheid van goed ingevoerde codeurs en 
fysiekee lijsten is de populariteit van hiphop in de hitparade alleen onderzocht 
aann de hand van de Nederlandse Top 40. Voor de analyse van de Top 40 had ik 
dee beschikking over alle gedrukte exemplaren van de onderzoeksperiode. Bij 
hett aanvullend onderzoek dat is verricht naar de hitpopulariteit van hiphop tus-
senn 1994 en 1997, is gebruik gemaakt van de door de Stichting Nederlandse Top 
400 uitgegeven cd-rom. 

Err zijn interviews gehouden met 31 artiesten, 26 culturele intermediairs en 32 
fans.. Gedurende de analyserondes bleken bepaalde soorten actoren te ontbre-
ken,, zoals professionals die bij grote platenmaatschappijen en podia werken, en 
journalistenn werkzaam bij de zogenaamde massamedia (nationale dagbladen, 
publieksbladen,, et cetera). Voor die eerste groep is het nog gelukt om respon-
dentenn te werven, voor de tweede categorie niet. Ook bleek uit de allerlaatste 
analyserondee van de interviews met fans dat er bepaalde soorten fans onder-
scheidenn kondenn worden. Eén categorie bestond in mijn eigen materiaal echter 
maarr uit 1 geïnterviewde. Omdat andere onderzoeken, enigszins in andere 
bewoordingen,, ook over een dergelijke categorie spreken, heb ik geen aanvul-
lendee interviews meer gedaan om deze soort fandom verder in te vullen. 

Dee manier waarop de dataverzameling en -analyse precies is geschied wordt 
hieronderr per methode behandeld. 

Bronnenonderzoe kk en participerend e observatie s 

Inn de verkennende fase is vooral gebruik gemaakt van bronnenonderzoek en 
participerendee observaties om tot het conceptueel model en de attenderende 
begrippenn te komen. Het bronnenonderzoek is zeer divers en varieert van het 
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raadplegenn van wetenschappelijke publicaties tot het intensief bijhouden van 
subculturelee media en muziekmedia, het verzamelen van flyers en het eindeloos 
veell  luisteren naar hiphopplaten. In de fases daarna bleven beide vormen van 
dataverzamelingg belangrijk om verschuivingen waar te nemen en de betrokken 
actorenn daarop te laten reflecteren. 

Hett doel van het bronnenonderzoek en de participerende observaties is het 
inn kaart brengen van waar en wanneer hiphop zich afspeelt, hoe zij eruit ziet qua 
stijll  (muziek, dans, uiterlijk, gedrag, rituelen, taal) en inzicht te krijgen wie er 
bijj  betrokken zijn. Een afgeleid doel van de participerende observaties is het leg-
genn van contacten voor de receptie-en productie-interviews. Ik heb verschil-
lendee vormen van participerende observatie uitgevoerd, variërend van pure 
observatiee op straat en in winkels, het bijwonen van concerten en rondhangen 
inn cafe's, tot volledige participatie in black dance-discotheken en het aangaan 
vann discussies tijdens hiphopfora. De pure observaties zijn met name bruikbaar 
voorr het in kaart brengen van de stijl en de plaatsen waar hiphop zich afspeelt, 
alsmedee het observeren van gedragscodes: Hoe groet men elkaar, is het mogelijk 
omm subculturele leden te onderscheiden van niet-subculturele fans, zijn er etni-
schee of genderpatronen te ontwaren, et cetera. De betekenissen van die codes en 
hett gedrag dat er bij hoort, zijn echter pas weer te achterhalen als je contact hebt 
mett de betrokkenen. Met het observeren ben je eigenlijk nooit klaar. Elk nieuw 
kledingmerkk of elke nieuwe band moest 'uitgecheckt' worden. Waar komt het 
vandaan,, waarom is het populair, en bij wie is het populair, komt het ook in een 
anderee subcultuur voor? Het is onmogelijk de precieze omvang of de selectiecri-
teriaa van het participerende observatie-deel te omschrijven. Bij de pure observa-
tiess heb ik expliciete aantekeningen gemaakt, variërend van een 'one liner' in 
mijnn agenda tot aan uitgebreide concertverslagen. In de concertverslagen 
besteeddee ik aandacht aan de ruimte waar het concert plaatsvond (grootte, 
sfeer,, entreeprijs, bewaking), de publiekssamenstelling en de optredende arties-
ten.. Daarbij maakte ik notities van de verdeling van de geschatte etniciteit, leef-
tijdd en geslacht, en uiterlijk en gedrag.5 Hieronder volgt een voorbeeld van een 
notitiee die ik maakte tijdens de Camden Live Week 1995, een week lang concer-
tenn in de wijk Camden in Londen, die ook op de landelijke radio werden uitge-
zonden.. Twee avonden werden gevuld met 'black dance': de eerste met swing-
beat,, de tweede met hiphop. Over de hiphopavond schrijf ik tijdens het 
optredenn van Scientists of Sound: 

Err zijn eigenlijk opvallend veel meiden. Minder sexy dan gisteren (de 
swingbeatavond),, maar wel meer. Zijn allemaal vrij relaxed. Het merendeel is in 
groepjes,, een enkeling met een vriendje. Er is 1 clubje van witte B Boys dat zich 
helemaall  afzijdig houdt aan de zijkant van de zaal. Zien er niet heel hip uit: spij-
kerbroek,, sweater en gewone Nikes. Veel gezien merk bij artiesten en partyDJ: 



48 8 Noo tel l ou t 

MECCAA (was ook zo bij Montell -verwijzing naar het optreden van Montell Jor-
dann in Londen). Scientists of Sound gekleed in regenpakken (!?). 4 rappers. Een 
enormm strakke goed bedachte show die het time travelling als uitgangspunt 
neemt.. Star Trekdia op achterwand. Daarnaast een Dj die niet live scratcht, 
maarr waarschijnlijk beatcreator is. Gaan ook de zaal in, om publiek te betrekken. 

Eenn probleem van bronnenonderzoek en obervaties is het interpretatiepro-
bleem:: moet de vergrote aandacht voor merkkleding van zwarte designers (Karl 
Kani,, Cross Colours) nu uitgelegd worden als een teken van zwart bewustzijn, 
off  vinden de dragers het gewoon mooie kleding? En als het laatste het geval is, 
waaromm vinden hiphopfans en -artiesten het dan mooi? Dit soort vragen is uit-
gebreidd doorgesproken met enkele sleutelinformanten in beide landen. Deze 
gesprekkenn dienden samen met die observaties vervolgens als gespreksonder-
werpp voor de interviews met artiesten, intermediairs en fans. Door het gebruik 
vann meerdere onderzoeksmethoden en door hiphop niet als een aparte leefwe-
reldd op te vatten, zijn de gebruikelijke nadelen van participerende observaties 
grotendeelss ondervangen; hoewel de aanwezigheid van mijn persoon tijdens 
concerten,, de keuzes van de platen die ik luister om hiphop te kunnen omschrij-
venn en de selectie van vooral aardige sleutelinformanten, zonder twijfel van 
invloedd zijn op de resultaten. 

Interview s s 

Hett belangrijkste onderdeel van het onderzoek vormen de 89 interviews met 
artiesten,, fans en intermediairs werkzaam bij de podia, media en platenmaat-
schappijen.. De interviews zijn gespreid over de hele onderzoeksperiode gehou-
den.. De concepten uit de interviews vormen de leidraad voor de drie inhouds-
analyses.. Hoewel de interviews duidelijk gebonden zijn aan een bepaalde plaats 
enn tijd, is dit onderzoek niet bedoeld als een geschiedschrijving van hiphop in 
tweee landen, maar duidelijk een poging om de onderliggende opvattingen over 
populariseringg van subculturen inzichtelijk te maken en te verklaren. De histo-
rischee specificiteit van de voorbeelden die de respondenten bijvoorbeeld noe-
men,, doet daar geen afbreuk aan. 

Dataverzameling Dataverzameling 

Err is bij de werving en selectie van respondenten rekening gehouden met een 
bredee spreiding van respondenten over beide landen en de verschillende rollen 
diee zij bekleden. Zo is een aantal fans geworven bij optredens van lokale, onbe-
kendee hiphopbands, waarvan op voorhand verwacht mocht worden dat zich 



Onderzoeksopze t t 49 9 

daarr meer subculturele fans ophouden, terwijl andere fans in het openbare 
straatlevenn werden aangesproken, omdat zij er in hun uiterlijk (minstens) 
enigszinss hiphop uitzagen. Ook is bij concerten van verschillende subgenres 
geworven,, variërend van concerten van Eternal en Urban Dance Squad tot rela-
tieff  onbekende hardcore acts als het Pakistaans-Britse Fun-da-mental en het 
Noordhollandsee White Wolf. Daarnaast is geworven via flyers in kledingzaken, 
contactadvertentiess in verschillende subculturele media en in niet exclusieve 
hiphopgelegenheden,, zoals 'black dance'-discotheken. Ook werden sommige 
respondentenn me letterlijk door vrienden en collega's in de schoot geworpen: 
'Ikk heb een zoon die van rap houdt. Mag dat ook?' 

Dee werving en selectie van artiesten verliep via hun agenten, contact tijdens 
optredens,, voor een zeer groot gedeelte via de sleutelinformanten en via de 
sneeuwbalmethode.. Bij de selectie is rekening gehouden met hun populariteit 
(vann het onbekende Ruthless Stylas Posse tot 2Unlimited) en de verdeling van 
muzikalee rollen (rapper, zanger, DJ, producer), hoewel de meeste geïnterviewde 
artiestenn uiteindelijk rappers zijn. 

Dee werving en selectie van intermediairs verliep niet heel makkelijk, maar er 
iss gestreefd naar een zo breed mogelijke selectie. In de inleiding van elk hoofd-
stukk over de actoren wordt kort de sociaal-demografische achtergrond van de 
respondentenn geschetst. 

Dee interviews verliepen semi-gestructureerd. Bij de fans en artiesten is 
gebruikk gemaakt van een topiclijst: een lijst van onderwerpen die ik in ieder 
gevall  met hen wilde bespreken. Er bleef genoeg ruimte over voor onderwerpen 
diee de geïnterviewden zelf aandroegen. Stijl en kwaliteit vormden de leiddraad 
vann de gesprekken. De interviews met de intermediairs verliepen veel strakker 
aann de hand van een specifieke topiclijst, waarbij ingegaan is op hun opvat-
tingenn over algemene succes- en faalfactoren bij de popularisering van hiphop 
enn popmuziek in het algemeen. Afwijkend gedrag en etniciteit waren daarbij 
tweee onderwerpen die specifiek door mij werden ingebracht. Daarnaast is inge-
gaann op de concrete selectiecriteria ten aanzien van hiphopartiesten die zij in 
hunn dagelijks werk hanteren. 

Hoee informeler de plek van het interview (thuis, café of kleedkamer versus 
kantoorr of opnamestudio), hoe langer de gesprekken duurden, maar bij de ana-
lysee van de interviews bleek de rijkheid van het materiaal niet samen te hangen 
mett de interviewplaats. 

Data-analyse Data-analyse 

Dee interviews vormden de basis van de gefundeerde benadering. Alle interviews 
zijnn opgenomen op band en volledig getranscribeerd. In de kantlijn zijn aante-
keningenn gemaakt over onderwerpen die aan de orde kwamen. Uiteindelijk 
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kwamenn daar — na een eerste ronde aantekeningen van 10 interviews, de zoge-
naamdee open codering - 219 onderwerpen uit. Deze onderwerpen zijn samen-
gevoegdd tot twaalf hoofdonderwerpen en 43 neventrefwoorden.4 De geredu-
ceerdee lijst is in een dataverwerkingsprogramma ingevoerd, waarbij elk interview 
geheell  werd gerangschikt naar die trefwoorden.5 Per interview konden zo de uit-
sprakenn zowel op hoofd- als op neventrefwoord worden overzien, en werd 
zichtbaarr of bepaalde interviewuitspraken nergens ondergebracht waren. Dit 
bleekk nauwelijks het geval. Gegevens die niet in het dataverwerkingsprogramma 
terechtt kwamen, betroffen enkele achtergrondgegevens, en in- en uitleidingen 
vann het gesprek. Het programma stelde me ook in staat om uitspraken die bij 
meerderee trefwoorden hoorden dubbel te coderen. Bovendien was ik in staat 
allee uitspraken over een bepaald trefwoord van alle interviews samen te voegen. 
Opp deze manier kon ik zowel van uitspraken van elk individueel interview als 
vann het geheel van interviews vergelijkingen maken. Uiteindelijk zijn uit de 
analysee van trefwoorden zeven kernbegrippen gerold die in elk interview een 
belangrijkee rol spelen. Deze zeven kernbegrippen zijn richtinggevend voor de 
vertogenn die over de popularisering van hiphop bestaan. 

Hett grootste nadeel van het houden van interviews is dat je af moet gaan op 
watt respondenten vertellen. Hun informatie is een verhaal met vaak de nodige 
inconsistenties.. Op zich is dat niet zo erg, omdat die inconsistenties vaak deel 
uitmakenn van hun complexe betrokkenheid. Als een informant aangeeft 'altijd 
naarr alle B Boyparties in Paradiso te gaan', terwijl je hem als onderzoeker daar 
slechtss een enkele maal bent tegengekomen, dan heeft een dergelijke uitspraak 
misschienn een laag waarheidsgehalte. Maar voor zo'n respondent betekent het 
datt hij zich verbonden voelt met de maandelijkse crème de la crème-avond, en 
vaakk de intentie heeft om te gaan (maar er om allerlei andere redenenen niet 
belandt).. Zo'n uitspraak krijgt een andere lading als diezelfde respondent een 
halfuurr later verklaart dat hij 'liever een paar gulden meer kwijt is aan een cd, 
dann zijn geld te spenderen aan de entreeprijs van Paradiso'. Soms is het dus 
mogelijkk om de inconsistenties te begrijpen uit de context van het hele gesprek 
-- reden om interviews zowel in hun geheel als opgedeeld in trefwoordenseg-
mentenn te analyseren. Soms ook had ik andere bronnen waarmee ik interview-
uitsprakenn kon vergelijken. Bij de intermediars kon ik hun verhaal leggen naast 
minn of meer objectieve gegevens als oplagecijfers of daadwerkelijk plaatsgevon-
denn concerten, en bij de fans en artiesten met de observaties. Interviews, bron-
nenonderzoekk en (participerende) observaties sluiten mooi op elkaar aan, maar 
kunnenn inconsistenties nooit helemaal wegnemen. De inconsistenties zijn als 
zodanigg ook af en toe terug te vinden in de gebruikte citaten en worden dan ook 
alss betekenisvol voor de betrokkenheid van de actoren geïnterpreteerd. 
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CategoriseringCategorisering van verschillende benaderingen 

Uitt de analyse van de interviews is niet alleen gebleken dat er een zevental cen-
tralee begrippen is om de popularisering van het fenomeen mee te verklaren, 
maarr er zijn ook verschillen gevonden waarmee de actoren die thema's benade-
ren.. Deze verschillen heb ik gecategoriseerd in verschillende benaderingen. Ik 
noemm ze hier kort. De manier waarop verschillen gecategoriseerd zijn in bena-
deringenn wordt in de hoofdstukken hierna verder uitgelegd. 

Dee artiesten zijn geworven en geselecteerd op basis van hun loopbaanstatus 
(amateurss en professionale artiesten), maar de verschillende vertogen die zij 
gebruikenn zijn niet helemaal terug te voeren op dat onderscheid. Er is een fanma-
tigee benadering van hiphop en een meer muziekindustriële benadering. Deze 
benaderingenbenaderingen overstijgen individuele respondenten en hun loopbaanstatus. 

Eenn vergelijkbare categorisering, die individuele respondenten overstijgt, is 
bijj  de analyse van de interviews van de culturele intermediairs gemaakt. Hun 
werkwijzee en opvattingen lopen uiteen in wat ik aanpassingsstrategie, erken-
ningsstrategiee of sociaal-culturele strategie noem. 

Opp basis van de analyse naar de mate van betrokkenheid, verschillen in bele-
vingg van hiphop-subgenres en hun opvattingen is ook een bepaalde categorise-
ringring van soorten fans gemaakt: subcultureel lid, generalistisch kenner, specialis-
tischh kenner of incidenteel liefhebber. Deze typologieën zijn wel toegekend aan 
individuelee fans. Elke typologie brengt eigen vertogen met zich mee, die niet 
apartt zijn benoemd. 

Dee categorisering van (de vertogen van) actoren brengt bepaalde hiërar-
chieënn met zich mee: sommige vertogen zijn dominanter dan andere en dus ook 
vann grotere invloed op de popularisering van hiphop. 

Inhoudsanalyse s s 

Inn een 'audience cum contentanalysis' wordt de inhoudsanalyse sterk geleid 
doorr de concepten die door de geïnterviewde actoren belangrijk worden gevon-
den.. Zo bleken de zogenaamde nichemedia, special interestmedia gericht op 
jongerenn en/of muziek, een cruciale rol te vervullen in de popularisering van 
hiphop.. Bij de analyse van twee belangrijke titels uit dat segment, OOR en het 
Britsee NME, is gekeken hoe zij hun zogenaamde promotiefunctie vervullen, 
waarbijj  vooral ingegaan wordt op de representatie van de zeven kernbegrippen 
inn hun berichtgeving over nationale hiphop. 

Dee tweede inhoudsanalyse richt zich op de vraag of de representatie van 
afwijkendd gedrag in gedrukte media onderling van elkaar verschilt, en in hoe-
verree die verschillen samenhangen met mediumspecifieke kenmerken. In deze 
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beidee cases kijk ik of bepaalde vertogen over nationale hiphop en Snoop domi-
nanterr zijn dan andere. De laatste case is een aanbodanalyse van de populariteit 
vann hiphop in de top 40. Daarin worden opvattingen over de populariteit van 
hiphopp vergeleken met de daadwerkelijke populariteit zoals die gereflecteerd 
wordtt in de hitparade. 

Dee concepten die tijdens de specificatiefase van de analyse van de interviews 
naarr boven kwamen, zijn gebruikt als leidraad (sensitizingconcepts) voor de ana-
lysee van de berichtgeving over (nationale) hiphop en Snoop Doggy Dogg. De 
doorr de betrokkenen gehanteerde indeling in subgenres is aangewend voor de 
analysee van de Top 40. Binnen de casestudies zelf is weer via open en selectief 
coderenn een aantal casespecifieke concepten toegevoegd, maar ook deze pasten 
uiteindelijkk in een of meerdere van de zeven centrale begrippen. 

OOROOR en NME 

Bijj  een eerste inventarisatie van hiphopartikelen in het Nederlandse muziek-
bladd OOR bleek al snel dat, als alle soorten artikelen (recensie, interview, 
nieuwsbericht,, reportage, column, et cetera) opgenomen zouden worden in het 
databestand,, er een onhandelbaar groot bestand zou komen voor een inhouds-
analyse.. Als selectiecriterium voor opname in het databestand is toen gekozen 
voorr artikelen die op de voorpagina vermeld stonden. Dit konden verschillende 
soortenn verwijzingen zijn, variërend van coverfoto plus tekst, naamsvermelding 
pluss tekst, tot loutere naamsvermelding van een hiphopartiest. 

Hett onderzoeknaar OOR leverde een databestand van 112 coverartikelen op, 
hett NME-onderzoek 508. De verschillen zijn te verklaren uit de verschijningsfre-
quentiee en het aantal vermeldingen op de cover.6 Het totaal van 620 artikelen is 
gecodeerdd aan de hand van een codeerlijst waarin een aantal tekstkenmerken 
aann de orde komen. Deze enigszins brede analyse leverde gegevens op over de 
categorieënn 'plaats in het blad', 'lengte', 'relatie tussen tekst en foto', '(onder)titels', 
'aanleidingg van het artikel', 'over wie gaat het en de herkomst van diegene', 'au-
teur',, 'soort artikel' (interview, recensie, et cetera), en 'beoordeling' (vergelijk-
baarr met Van Zoonen, 1991:93-94). 

Niett alle soorten artikelen komen gelijkwaardig aan bod op de cover. Recen-
sies,, die achterin de bladen staan, zijn hoogstzelden een coververmelding 
waard.. Zo verwijst OOR slechts eenmaal naar een cd-recensie, namelijk als het 
Amerikaansee Arrested Development een plaat heeft uitgebracht. Meestal ver-
wijzenn coververmeldingen naar artiesten die geïnterviewd worden, concertver-
slagenn of reportages. Coververwijzingen naar concertverslagen zijn in het geval 
vann hiphop ook uiterst zeldzaam. Ook is het zo dat coververmeldingen met een 
fotoo bijna altijd grote interviews betreffen. Beide bladen hebben in de onder-
zochtee periode specials over (deels) nationale hiphop die elk met een soort 
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stickerachtigee vermelding op de cover staan, waardoor de indruk wordt gewekt 
datt die specials als iets extra's bovenop de reguliere inhoud worden gepubli-
ceerd,, vergelijkbaar met een prijsactie in de supermarkt. 

Dee brede categorisering geeft vooral een indruk van het gewicht dat aan hip-
hopp toegekend wordt. Daarnaast is gekeken of, en hoe, de zeven kernbegrippen 
inn de berichtgeving over nationale hiphop in deze twee nichemedia ingevuld 
worden.. Dit is niet voor alle artikelen gedaan. Er is een selectie gemaakt van 25 
coverartikelenn over Britse hiphop in NME (zie bijlage 1). In NME staan in totaal 
1833 artikelen over Britse hiphop. De ontwikkeling van hiphop wordt geken-
merktt door een aantal periodes waarin een bepaalde hiphopstijl populair was. 
Uitt de eerste periode, 1975-1982, zijn alle NME-coverartikelen (twee) over Britse 
hiphopp meegenomen in de analyse, daarna is een systematische steekproef 
getrokkenn uit de overgebleven artikelen/ OOR heeft maar 16 artikelen over nati-
onalee hiphop; die zijn allemaal meegenomen. Bij de dataverwerking is gebruik 
gemaaktt van een codeboek. Dit codeboek is gebaseerd op een analysekader 
zoalss Van Zoonen (1991) en Van Dijk (1983) die hanteren (zie bijlage 2). 

SnoopSnoop Doggy Dogg 

Dee berichtgeving over Snoop in micro-, niche- en massamedia is zowel in 
Groot-Brittanniëë als in Nederland onderzocht. De nichemedia zijn onderver-
deeldd in de zogenaamde serieuze muziekmedia en algemene tienermedia. De 
tienermediaa besteden aan meer zaken aandacht dan muziek. Van de massame-
diaa zijn zowel publieksbladen als dagbladen onderzocht. 

Err zijn in totaal 71 artikelen onderzocht in de hiphopbladen Magie Sounds 
enn Hip Hop Connection (HHC); de 'serieuze' muziekbladen OOR en NME 
(algemeen)) en het danceblad ioDance (gespecialiseerd); de tienerbladen Hit-
krantt en Smash Hits; en ten slotte de dagbladen Daily Star, The Times, The 
Guardian,, Het Parool, de Volkskrant en het populaire weekblad Nieuwe Revu. 

Dee selectie van de verschillende titels is niet geheel willekeurig. Magie 
Soundss was ten tijde van de dataverzameling het enige regelmatig verschij nende 
fanzinee in Nederland. HHC is het grootste fanzine in Groot-Brittannië. De 
keuzee voor OOR en NME ligt voor de hand; zij zijn de grootste 'serieuze' muziek-
bladenn in de twee landen. ioDance is daar eigenlijk aan toegevoegd als een soort 
controle.. Ik verwachtte vooraf dat een danceblad anders zou schrijven over 
Snoopp dan de muzikaal breder georiënteerde OOR en NME. De Nederlandse 
Hitkrantt en het Britse Smash Hits bestaan beide al lang en zijn uiterst populaire 
tienerbladen. . 

Dee Daily Star is geselecteerd, omdat enkele andere onderzochte media 
expliciett verwijzen naar een artikel over Snoop in dat blad. In NME en HHC 
staann zelfs foto's van Snoop met het gewraakte Daily Star-artikel in handen. 
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Hett artikel in Daily Star wijkt niet veel af van de berichtgeving in andere 
tabloids.. Reden waarom ik alleen dit dagblad heb opgenomen. The Times en 
Thee Guardian zijn, evenals de Volkskrant en Het Parool, uitgekozen omdat zij 
allee veel aandacht besteden aan muziek, subculturen en zwarte cultuur, goed 
gelezenn worden in de grote steden en omstreken (waar nationale hiphop als 
subcultuurr het meest zichtbaar is), en de serieuze tegenhangers vormen van de 
tabloids.. Door de beperkte beschikbaarheid van bronnen en tijd zijn andere 
dagbladtitelss niet meegenomen. Nieuwe Revu is uitgekozen omdat het een 
groott publieksblad is met een algemene doelgroep, maar dat ook altijd veel 
overr subculturen schrijft. In Nederland bestaan er geen tabloids die vergelijk-
baarr zijn met de Britse. De krant die daar het dichtst bij komt is De Telegraaf. 
Inn De Telegraaf is tijdens de onderzochte periode geen enkel artikel met Snoop 
Doggyy Dogg als hoofdonderwerp gevonden. 

Hoewell  de periode tussen 1995 en voorjaar 1996, wanneer Snoop wordt vrij-
gesprokenn van een aanklacht wegens moord, niet systematisch is onderzocht, 
kann indicatief vastgesteld worden dat de aandacht na 1994 van met name de tie-
ner-- en massamedia veel minder omvangrijk is en dat de vrijspraak slechts korte 
nieuwsberichtenn in enkele van de onderzochte titels opleverde. Afgezien van 
hett dagblad The Guardian, dat in 1995 een vrij groot artikel publiceert over de 
aanvangg van de rechtzaak, besteden alleen micro- en nichemedia na 1994 regel-
matig,, doch minder vaak dan in de periode 1993-1994, aandacht aan Snoop 
Doggyy Dogg.9 

All ee artikelen zijn onderzocht volgens een vaste checklist die gericht op stijl, 
retoriek,, of gebruik van metaforen, maar is een analyse van de manier waarop in 
allee artikelen geschreven wordt over een aantal thema's (zie bijlage 3). De the-
ma'ss variërenn van aandacht voor zijn muziek en teksten, de rechtzaak, etnische 
enn bende-achtergronden tot zijn uiterlijk, de mediagekte, de verkoopcijfers van 
zijnn album en verwijzingen naar vergelijkbare Europese ontwikkelingen. 

Doorr middel van deze lijst kon per artikel, per titel en per soort medium 
geregistreerdd worden welke onderwerpen gekozen zijn, waar de nadruk op ligt 
inn een specifieke titel of bepaald medium, de toonzetting van het artikel (posi-
tieve,, negatieve of neutrale beoordeling), en ten slotte welke voorkeurslezingen 
err gehanteerd worden door de verschillende media. In navolging van Hebdige 
(1979),, Gilroy (1987) en Rose (1994a) zou de voorkeurslezing, het dominante 
vertoog,, van met name de massamedia een uiting zijn van morele paniek, waar-
bijj  gangsterrap veroordeeld wordt als afwijkend en bovenal zwart gedrag dat de 
stabiliteitt van de heersende orde bedreigt. 
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TopTop 40 

Voorr het beantwoorden van de vraag of, en hoe, hiphop in de hitparade voor-
komt,, is gebruikt gemaakt van de gedrukte Top 40-exemplaren vanaf de week 
datt de allereerste hiphophit {Rapper's delightvaxi de Sugarhill Gang) in decem-
berr 1979 in de Nederlandse hitparadee kwam, tot en met week 21 van 1993.10 De 
populariteitt van hiphop in de hitparade in de periode daarna (tweede helft: 
1993-1999)) is niet zo systematisch onderzocht als in de eerste periode, maar er 
zijnn enkele aanvullende analyses gedaan die in hoofdstuk 9 ter illustratie gepre-
senteerdd worden. 

Ruttenn is eigenlijk de enige in Nederland die de hitlijsten enkele malen syste-
matischh heeft onderzocht. Ook hij gebruikt de Top 40-lijsten. In zijn proef-
schriftt Hitmuziek in Nederland 1960-1P85 uit 1991 onderzoekt hij de aard en 
inhoudd van hitmuziek in de Top 40. De tekstinhoud heeft hij geanalyseerd aan 
dee hand van 13 thema's waarvan een groot aantal over liefde, seksualiteit en rela-
tiess gaat. 

Dee aard van hitmuziek wordt vooral bepaald door de taal waarin gezongen 
wordt,, genre-kenmerken en een aantal kenmerken van de uitvoerenden (aantal, 
landd van herkomst, sekse en etniciteit). Uiteindelijk komt Rutten tot vijf seg-
mentenn waarin Nederlandse hitmuziek onderverdeeld kan worden: Anglo-
Amerikaansee pop/rock, Afro-Amerikaanse muziek, Engelstalige lichte muziek, 
Nederlandsee populaire genres, en Europese continentale muziek. Het segment 
Afro-Amerikaansee hitmuziek is in het kader van mijn onderzoek interessant, 
omdatt daartoe soul/funk (47%), disco (39%), ska/reggae (9%), blues (2%), jazz 
(2%)) en rap (1%) worden gerekend. Gemiddeld neemt Afro-Amerikaanse 
muziekk 16% van alle hitmuziek per jaar voor haar rekening. Ruttens onderzoeks-
periodee beslaat echter maar een heel klein deel van de opkomst en consolidering 
vann hiphop, waardoor er geen secundaire analyse op zijn data gepleegd kon wor-
den.. Om een goed beeld te krijgen van het aandeel van hiphop in de Neder-
landsee hitmuziek is daarom een eigen onderzoek uitgevoerd. In tegenstelling tot 
Ruttenn is geen uitputtende analyse gepleegd op de tekstinhoud, de taal waarin 
gezongenn wordt en een aantal sociaal-demografische kenmerken van de uitvoe-
renden.""  Alleen het land van herkomst van de artiesten is meegenomen, omdat 
daarmeee de populariteit van nationale hiphop in kaart gebracht kon worden. 

Hett begrip populariteit is in een hitanalyse op verschillende manieren in te 
vullen: : 
1.. Het aantal hits per jaar 
2.. De gemiddelde grootte van de hits. Deze laatste kan op twee manieren wor-

denn vastgesteld: 
-- Hoogst behaalde positie, per jaar. 
-- Het totaal aantal gescoorde punten, per jaar. 
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Dee eerste methode telt simpelweg per jaar het aantal hits op, op basis van 
'audiencee cum content'-selectiecriteria wat wel of geen hiphop is. De mate 
waarinn hiphop voorkomt is een maat voor de populariteit van hiphop. Bijvoor-
beeld:: het aandeel hiphop in 1980 is 1,5% van het totale aantal hits in dat jaar, en 
inn 1992 is dat aandeel gestegen tot 12%. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
hiphopp door de jaren heen populairder is geworden, maar dat het (nog) geen 
dominantt genre is vergeleken met het samengestelde genre pop/rock dat in 
19800 nog goed was voor een aandeel van 38% (Rutten 1991:183). 

Eenn andere maat voor de populariteit is de gemiddelde grootte van de hits. Die 
iss op twee manieren te bepalen. De eenvoudigste methode is te kijken naar de 
hoogstt behaalde positie van een hit in de Top 40: minimaal nummer 40, maxi-
maall  nummer 1. Bij meerdere hits met een zelfde toppositie kan als volgende 
criteriumm het aantal in de Top 40 doorgebrachte weken van een hit worden 
genomen.. Deze methode is niet onproblematisch, want zegt niet alles over 
populariteit.. Twee hits kunnen beide eenzelfde toppositie behaald hebben, ter-
wij ll  dat voor de één een verkoop van 20.000 singles betekende en de ander met 
40.0000 verkochte singles op nummer één kwam. 

Eenn andere methode om de 'grootte' van Top 40-hits te bepalen houdt, tot 
opp zekere hoogte, rekening met deze verschillen. Iedere week dat een hit in de 
Topp 40 staat worden punten toegekend. Elke week bepaalt het cijfer 41 minus 
dee positie in de lijst, de score. Dat gaat zo door tot de hit uit de hitparade is ver-
dwenen.. Neem bijvoorbeeld de waarschijnlijk meest lawaaierige hiphopplaat 
diee in de onderzochte periode in Top 40 gestaan heeft, Welcome to the terror-
domedome van de Newyorkse band Public Enemy. Op 10 februari 1990 kwam dit 
nummerr de Top 40 binnen en vertoonde het volgende hitverloop: eerste week 
nummerr 33, tweede week nummer 31, derde en laatste week nummer 37. Dit 
resultaatt levert de volgende score op: (41-33=8) + (41-31=10) + (41-37=4) = 22 
punten.. Omdat deze laatste methode nog enigszins rekening houdt met de 
omvangg en duurzaamheid van een hit, is de populariteit van hiphophits vastge-
steldd met deze puntentelling." 

InIn het aangelegde databestand van alle Top 40-lijsten tussen 1979 en 1993 
zijnn gegevens opgenomen van 283 songs waarin hiphop in enigerlei vorm voor-
komt.. De opgenomen hits en de indeling naar subgenres zijn gecontroleerd op 
intracodeur-- en intercodeur-betrouwbaarheid (degene die lager uitkwamen 
dann .67, in totaal 9 hits, zijn uit het analysebestand verwijderd). Bij onduidelijk-
hedenn of een plaat tot het genre hiphop gerekend kon worden, is navraag 
gedaann bij de sleutelinformanten en de betreffende platenmaatschappij, en 
daarnaa is deze al dan niet opgenomen. 

Omm de vraag te kunnen beantwoorden of subculturele hiphop, of juist 
andere,, niet-subculturele vormen van rap in de hitparade belanden, is een ver-
gelijkingg gemaakt tussen subculturele stijlen en de stijlen die in de hitparade 
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staan.. Deze indeling van subgenres is grotendeels gebaseerd op categoriseringen 
zoalss die gebruikt worden door de betrokken actoren (zie bijlage 4). 

Kwaliteitsvrage n n 

Inn kwalitatief onderzoek zijn er vijf soorten kwaliteitscontrole. Er zijn controles 
vann data, van interpretaties, van gevonden samenhangen, van de algemeenheid 
vann resultaten, en van de gehele onderzoeksprocedure (Strauss & Corbin 
1990:195-258;; Wester 1991:185-188). Een aantal daarvan is al en passant bespro-
kenn in dit hoofdstuk, zoals triangulatie van datasets en onderzoeksmethoden, 
enn intercodeurbetrouwbaarheid (controle van interpretaties). Net als bij de 
Topp 40-case is bij de OOR/NME-case, die is uitgevoerd door drie codeurs, 
gecontroleerdd op intracodeur- en intercodeur-betrouwbaarheid. Hetzelfde 
geldtt voor de Snoop-case die door twee codeurs is uitgevoerd. 

InIn de paragraaf over dataverzameling is beschreven hoe rekening is gehouden 
mett de mogelijke reikwijdte van soorten fans, artiesten en intermediairs (zoge-
naamdee controle-interviews en afwijkende gevallen). Controle-interviews en 
afwijkendee gevallen zijn vooral belangrijk voor de controle van de kwaliteit van 
dee gevonden samenhangen en de algemeenheid van de resultaten. In feite zijn 
dezee twee kwaliteitsprocedures onderdeel van theoretical sampling waarmee 'de 
variatiebreedtee van de data-analyse kan worden gemaximimaliseerd en de re-
presentativiteitt van de gekozen eenheden kan worden gecontroleerd' (Wester 
1991:188).. Ook het vergelijken van mijn eigen resultaten met vergelijkbare 
onderzoekenn (Rose 1994a; Negus 1992; Rutten 1991; Thornton 1995) past bij 
dezee controle van de algemeenheid van de resultaten. 

Omm de kwaliteit van de interpretatie te controleren is herhaaldelijk overleg 
gevoerdd met collega's uit verschillende disciplines. Deze kwaliteitscontrole 
wordtt vaak 'peer debriefing' genoemd. De vele gesprekken met Luke, Fred, 
Izzy,, Gert-Jan en Steve, de sleutelinformanten, fungeerden als een andere con-
troletechniek,, de zogenaamde 'memberchecks'. 

Inn interpretatieve benaderingen is het belangrijk dat de logica en de redene-
ringg van de onderzoeker op de voet gevolgd kunnen worden, waardoor zowel 
controlee uitgevoerd kan worden op de kwaliteit van de interpretatie als op de 
gehelee onderzoeksprocedure. De grotendeels zelfde opbouw van de hoofdstuk-
kenn en uitgebreide voorbeelden van de data maken dit onderzoek een 'thick 
description':: een uitgebreide beschrijving van materiaal en analyse zodat de 
genomenn stappen repliceerbaar zijn. 





Hoofdstu kk 3 

Beschrijvin gg van het fenomee n 

Youu can be who you are 
butt you got to know where you coming from 
Youu can be what you wanna be 
butt you got to know where you coming from 
(uit:: Glass Box van .nuClarity 1996) 

Dee zeven centrale concepten - stijl, kwaliteit, etniciteit, sekse, afwijkend 
gedrag,, nationale cultuur en populariteit - worden in dit hoofdstuk uitgebreid 
geïntroduceerdd aan de hand van eerder (Wermuth 1990,1994,1998, 2000b) en 
anderr onderzoek, zodat de invulling en betekenis ervan voor de betrokken acto-
renn (artiesten, culturele intermediairs en fans) in de hoofdstukken hierna beter 
begrepenn kunnen worden. De concepten moeten tevens begrepen worden bin-
nenn de context van de muzikale en sociaal-culturele geschiedenis waarin hiphop 
geworteldd is. Alvorens deze concepten een voor een behandeld worden, zal ik 
echterr nog eerst even stil staan bij wat de termen hiphop en rap eigenlijk beteke-
nenn en waar zij vandaan komen. 

Hiphopp heeft als woord geen duidelijke Afro-Amerikaanse achtergrond. 
Hippity-hopp is in de Anglo-Amerikaanse taal al eeuwenlang een zogenaamd 
verdubbelingswoordd dat de beweging van een konijn beschrijft — hoewel ook 
well  eens naar de sprinkhaan wordt verwezen. Afgekort wordt dit hip hop (zon-
derr verbindingsstreepje, hoewel het binnen de popmuziek op alle mogelijke 
manierenn gespeld wordt), en dit verscheen voor het eerst in 1671, in een toneel-
stukk van George Villiers: 'To go off hip hop, hip hop, upon this occasion' 
(Safiree 1995:40). Het woord hip-hop zelf is een voorbeeld van verdubbeling van 
dee derde orde, net als bebop.' De verdubbeling dient om de springerigheid van 
hett konijn te benadrukken. Dus een konijn 'hops along, or bops along, some-
timess rhythmically, often jerkily' (idem). Die ritmische springerigheid is door 
muzikantenn gebruikt als beschrijving van hun muziek. 

Zoo kondigde de zwarte radio-dj Dr. Hep Cat in Texas begin jaren vijfti g zijn 
platenn ritmisch rijmend aan: 'If you want to hip to the tip and bop to the top, 
youu get some mad threads that just won't stop'. Ook het woord hiphop duikt in 
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diee jaren vijfti g bij verschillende jive talking radio-jocks op. Vanaf die tijd is in 
feitee de automatische connectie tussen het woord hiphop, ritmisch rijmen en 
zwartee muziek gelegd. Na het verschijnen van Sugar Hil l Gang's Rapper's 
Delight'mDelight'm 1979, de eerste wereldwijde hiphophit, krijgt het woord zijn defini-
tievee bestemming om de cultuur rond rap, dj-ing breakdance en graffiti te 
beschrijven:: 'I said a hip hop, the hippie the hippie to the Eenzelfde lange weg 
heeftt het woord rap afgelegd. In de veertiende eeuw was rap een weerklinkend 
zelfstandigg naamwoord, namelijk de imitatie van het geluid van een scherpe 
hoorn.. Als een werkwoord stond rap lange tijd voor 'zich mondeling uitdruk-
ken'.. De dichter Sir Thomas Wyatt gebruikte het op deze manier al in 1541, en 
rondd 1879 werd 'to rap' gebruikt in Britse gevangenissen als slang voor 'to say' 
(Safïree 1995:40). Een andere theorie is dat het woord via het Caraïbische gebied 
naarr Amerika is gebracht. Rap zou dan een afkorting zijn van repartee, een 17e-
eeuwss woord voor 'retort': vinnig antwoorden. Het woord rap wordt gedu-
rendee de jaren zestig gebruikt door onder andere door Black Panther-leider 
Eldridgee Cleaver en in 1970 verschijnt het woord voor het eerst in de Dictionary 
off  Afro-American Slang als 'to hold conversation; a long, impressive monolo-
gue'' . Niet veel later wordt het woord rap door dj's en mc's (master of ceremony) 
toegeëigend,, en krijgt het woord de betekenis die het momenteel in de popcul-
tuurr heeft: het ritmisch zingzeggen op een beat. 

sap sap 

Hiphopp kenmerkt zich als subcultuur door een bepaalde stijl: rap, dj-ing, 
breakdancing,, graffiti, een eigen taal, een bepaalde uiterlijke stijl en kwaliteits-
opvattingen.. Omdat graffiti en breakdancing eigenlijk vooral in de beginjaren 
vann essentieel belang zijn geweest voor de vorming van de hiphop-subcultuur 
enn slechts zijdelings in het empirisch onderzoek naar voren kwamen, behandel 
ikk deze twee onderdelen hier niet.1 Aan het eind van mijn onderzoeksperiode 
wass er overigens wel weer een revival van breakdancing. Het eigen 'argot' 
bestaatt ook nog steeds en is in continue ontwikkeling, maar wordt door de ver-
schillendee actoren geen essentiële rol toebedacht in het al dan niet populair 
wordenn van hiphop buiten de subcultuur zelf. Het zijn met name rap, dj-ing en 
dee uiterlijke stijl die hiphop populair hebben gemaakt buiten de subcultuur. 
Dezee drie onderdelen bepalen voor een zeer groot gedeelte wat de hiphop-stijl 
is.. Het is de vraag is of en hoe die onderdelen populair zijn geworden buiten de 
subcultuur. . 

Elderss heb ik uitgebreid beschreven hoe de verschillende elementen zich 
doorr de tijd heen hebben ontwikkeld (Wermuth 1990, 1993a, 2000a,b,c). Er 
kann in navolging van de CCCS-benadering gesproken worden over een homo-
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loge,, enigszins spectaculaire stijl. Een homologe stijl wil niet zeggen dat er 
sprakee is van een statische stijl. De hiphop-subcultuur kenmerkt zich juist door 
eenn constante ontwikkeling. De ontwikkelingen in de verschillende stijlele-
mentenn gaan grotendeels hand in hand; de homologie van stijl is nog steeds 
terugg te vinden. Zo grijpt de kleding tijdens de hoogtijdagen van de zoge-
naamdee bewustzijnsraps terug op de zwarte nationalistische stijl van de Black 
Pantherss uit de jaren zestig, terwijl de muziek opgebouwd wordt rond Malcolm 
XX zijn speeches en de raps ingaan op de politieke ongelijkheid van zwarten in 
hett Amerika van de jaren negentig. 

Binnenn de stijl zijn er overigens duidelijke etnische en sekseverschillen zicht-
baar.. De subcultuur had aanvankelijk een vrij sekse-uniforme uitstraling, maar 
dee sekseverschillen zijn vanaf de late jaren tachtig juist enorm aangescherpt 
(Guevaraa 1987; Rose 1994a; Tate 1995) Haar, net als huidskleur, leek in eerste 
instantiee een duidelijke 'etnische signifier' te zijn, doordat bijvoorbeeld de Afro 
enn dreadlocks werden opgevat als 'natuurlijk' zwarte kapsels die niet overgeno-
menn konden worden door witte mensen. Maar de toeëigening daarvan door 
wittee hiphopartiesten en -fans bleek geen enkel probleem, mede omdat derge-
lijkee kapsels even kunstmatig zijn als elke andere haardracht en dat ook altijd al 
zijnn geweest (Mercer 1997/1987:420-435). De ontwikkeling van met name de 
kleding-- en haardrachtstijl van subculturele leden is ingegeven door een zoek-
tochtt naar exclusiviteit op het moment dat 'hun' stijl op grote schaal is overge-
nomenn door mensen buiten de subcultuur. Deze continue distinctiedrang is 
goedd terug te zien in het ontstaan van specifieke hiphop-kledingmerken die 
alleenn via fanzines en speciale (internet-)postorder zijn te verkrijgen. 

Inn figuur 3.1 zijn de belangrijkste stijlontwikkelingen schematisch inzichte-
lij kk gemaakt, waarbij niet alleen duidelijk wordt hoe die homologie van stijl er 
uitt ziet, maar ook dat bepaalde stijlen meer of minder dominant zijn in een 
bepaaldee historische periode. 

Amusementraps,, een sportief casual uiterlijk en een duidelijk aanwezige dj 
zijnn terugkerende elementen in de hiphopstijl van de afgelopen 25 jaar. Ik zal 
kortt de verschillende rapstijlen uiteenzetten, waarbij in het achterhoofd gehou-
denn moet worden, dat bij elke rapstijl ook andere stijlelementen dan het rappen 
zelff  en de inhoud van de raps horen. Rapmuziek is pas hiphop als de andere ele-
menten,, met name dj-ing, maar ook de levensstijl eromheen, tot een zinvol 
geheell  gesmeed worden. Wat zinvol is wordt gedicteerd door de leden van de 
hiphop-subcultuurr en kent nauwelijks objectieve criteria, zoals ik in deel II zal 
latenn zien. 
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Figuu rr  3.1. Periodisering van subculturele stijl 

1975-1982 1975-1982 1983-1987 1983-1987 1988-1992 1988-1992 1993-e.v. 1993-e.v. 
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Eenn aantal subgenres bestaat al sinds 1975, en is in de loop van de tijd hoogstens 
geëvolueerdd in zijn muzikale en lyrische inhoud onder invloed van technologi-
schee vernieuwingen, de toevoeging van lokale of nationale elementen, of de 
kruisbestuivingg met nieuwe muzieksoorten (bijvoorbeeld ragga of nu soul). 
Datgenee wat hardcore hiphop wordt genoemd is hier een voorbeeld van. Het 
zijnn de muziek en rapthematiek die volgens de leden van de subcultuur het best 
dee kern van hiphop weerspiegelen, maar hardcore hiphop klonk twintig jaar 
geledenn heel anders dan nu: Luister maar eens naar het verschil tussen een old 
school-plaatt van Doug E. Fresh en een hedendaagse RZA-productie. 

Anderee subgenres zijn ontwikkeld als reactie op vorige subgenres; soms als 
eenn logische voortzetting daarvan, soms als een 'negatieve' reactie daarop. Weer 
anderee subgenres hebben zich vrij onafhankelijk ontwikkeld en zijn specifiek 
gebondenn aan een bepaalde periode, een specifieke geografische oorsprong, of 
eenn bepaalde etnische groep (Beau 1996). Denk bijvoorbeeld aan Latino-rap, 
eenn subgenre dat in Amerika een geheel eigen stijl vertegenwoordigt (Fernando 
1995;; Flores 2000; Ro 1996). Muzikaal zijn de stijlontwikkelingen duidelijk 
gelieerdd aan andere zwarte stromingen, zoals gospel, soul, funk, jazz en reggae, 
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maarr door een zeer specifiek gebruik van technologie (scratch, cut 'n mix, 
breakbeats,, sampling) worden complete nieuwe subgenres gemaakt; variërend 
vann electro en breakbeat in de jaren zeventig, mellow en hardcore noise hiphop 
inn de jaren tachtig tot G funk in de jaren negentig. Typisch zwarte muziekken-
merkenn als repetitie, polyritmische gelaagdheid, vraag- en antwoordspelletjes, 
hett creëren van breekpunten en Versioning' zijn in elk van die subgenres terug 
tee vinden (Hebdige 1987; Rose 1994a; Toop 1984,1991, 2000).' 

Grofwegg zijn er, voornamelijk op basis van de inhoud van de raps, de vol-
gendee soorten rapmuziek te onderscheiden: amusementsrap, bewustzijnsrap en 
sekss & geweld rap (Kitwana 1994:32-33; Wermuth 19933:71-74). Deze drie kun-
nenn zelf ook weer onderverdeeld worden in een aantal subgenres. 

Amusementsrap Amusementsrap 

Dee subgenres die vallen onder de amusementsrap hebben gemeen dat het vaak 
vrolijke,, melodieuze rapmuziek is. Het dansgehalte is hoog en de teksten gaan 
meestall  over liefde, geld, welvaart, plezier en het ophemelen van de eigen per-
soonlijkheid,, als groep of als individu. Subgenres die hier onder vallen zijn de 
partyraps,, egoraps, bragging & boasting raps en hedendaagse rapversies van sig-
nifyingnifying en playing the dozens* Ook de gossip raps, ook wel dissing genoemd, 
horenn bij de amusementsraps. In deze raps worden er geroddeld over anderen, 
liefstt collega-hiphoppers. Vaak wordt zo iemand echt helemaal voor schut 
gezet.. Op dat moment gaat de gossip over in dissing, afkomstig van 'disrespec-
ting'.. Iemand dissen is inmiddels een begrip dat ook in andere jongerencultu-
renn wordt gebruikt. Het elkaar voor schut zetten komt voort uit het wedstrijd-
elementt (rap battles), dat met name in de eerste tien jaar sterk aanwezig is in de 
hiphop.. Het gros van de amusementsraps is zeer bescheiden qua 'dissing', en 
heeftt plezier en entertainment hoog in het vaandel staan, alsmede de liefde voor 
hett andere geslacht.5 

Amusementsrapp is vaak ook populair buiten de subcultuur en is van grote in-
vloedd geweest op andere, uiterst populaire genres, zoals de zogenaamde hiphop-
soull  van artiesten als Mary J. Blige, hedendaagse R&B en nu soul. Amusementsrap 
vormtt een constante factor in de hele hiphopgeschiedenis: van Rappers Delight in 
19799 tot aan Lisa Left Eye Lopez' Block Party in het huidige millenium. 

Bewustzijnsrap Bewustzijnsrap 

Bewustzijnsrapp kan het best omschreven worden als die soorten hiphop die met 
namee door hun lyrische inhoud een bepaalde vorm van politiek bewustzijn 
nastreven.. Het politiek bewustzijn dat centraal staat in bewustzijnsraps is zeker 
inn de Amerikaanse context vooral een zwart politiek bewustzijn. Bewustzijnsraps 
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wordenn ook wel 'educationalYpositivity' of 'message' raps genoemd. Ook de 
naamnaam alternatieve rap duikt steeds vaker op (Rodrick 1995:114): 

AA fair amount of rap marketed itself to a mass white audience by actually accen-
tuatingg its 'blackness', hyping its offensiveness, misogyny, and antiwhite racism. 
Butt with that market conquered and a critical backlash beginning, hip-hop 
emarkedd on a new direction: 'alternative' rap. (...) Alternative rap lyrics are a 
blendd of do-good ethics and self-esteem hype. 

Err zijn in feite twee subgenres te onderscheiden die een zwart politiek bewust-
zijnn nastreven: het militante zwarte nationalisme en het Afrocentrisme. 

Dee militante zwarte nationalistische hiphop, waar Public Enemy het beroemd-
stee voorbeeld van is, zoekt qua inhoud van de raps en uiterlijke stijl duidelijk aan-
sluitingg bij het zwarte nationalisme van de jaren zestig, de Black Panthers en de 
Nationn of Islam. Zwarte nationalistische hiphop blijf t echter niet steken in pure 
nostalgiee naar het roemruchte politieke verleden. Net als in de jaren zestig pre-
diktt hiphop de zwarte revolutie, die Afro-Amerikanen een eigen plek in Amerika 
moett geven. Soms wordt deze plek letterlijk opgeëist, soms louter symbolisch. 
Mett behulp van moderne cut 'n mix-technieken worden beelden en geluiden 
vann legendarische speeches van Malcolm X en andere zwarte leiders verweven 
mett de alledaagse realiteit (zie ook Decker 1994). Het contextualiseren van verle-
denn en heden is niet de enige flir t van de militante nationalistische hiphop met 
hett begrip 'tijd'. In de songteksten wordt tijd vaak aangegrepen om te controle-
renn of iemand wel op de hoogte is van de huidige positie van zwarten: clockin' 
knowin'' what time it is (zie ook Wermuth 1990). Tevens wordt in dergelijke 
bewustzijnsrapss gewezen op het feit dat zwarten worden uitgesloten van 'prime 
time',, zoals in Public Enemy's Don 't Believe the Hype uit 1988/ 

Dee tweede stroming zwarte bewustzijnsraps is de zogenaamde Afrocentri-
schee hiphop. Afrika wordt in dit subgenre hiphop vereerd als het moederland 
voorr alle in de diaspora levende zwarten in Europa, Zuid-, Midden-, en 
Noord-Amerika.. Slechts een enkeling rapt, in navolging van Marcus Garvey, 
overr een daadwerkelijke terugkeer naar Afrika. De muziek van deze Afrocentri-
schee hiphop is meestal niet zo rauw en ongepolijst als die van de militante tak. 
Err wordt muzikaal overigens geen aansluiting gezocht bij Afrikaanse (popu-
laire)) muziek, maar juist bij melodieuze soul, reggae, jazz en latin swing. De 
boodschapp die rappers willen uitdragen is niet per se de zwarte revolutie, maar 
eenn etnisch bewustzijn, dat zwarte jongeren laat nadenken over hun maatschap-
pelijkee positie en hen voorziet van een Afrikaanse geschiedenis waar ze trots op 
kunnenn zijn. De periode van de slavernij, die de band vormt tussen Afrika en Afro-
Amerika,, wordt breed uitgemeten in deze 'educational raps'. Niet om daarmee 
eenn beschuldigende vinger uit te steken naar de witte kolonisator, maar om 
zwartee jongeren inzicht te geven in hun eigen geschiedenis, en de relatie te 
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leggenn tussen slavernij en hedendaags racisme. In tegenstelling tot de militante 
nationalistischee bewustzijnsraps is de Afrocentrische rapmuziek vaak grappig 
vanwegee een hoge dosis ironie. Rapcrews en artiesten die zich losjes hebben ver-
enigdd in de Native Tongues-beweging zijn de bekendste voorbeelden van Afro-
centrischee hiphop.9 

Naastt zwarte nationalistische en Afrocentrische raps vallen er ook andere 
maatschappijkritischee raps in de categorie bewustzijnsraps, zoals het werk van 
Arrestedd Development en Spearhead. Tirades tegen het groot-kapitalisme, de 
vervuilingg van het milieu, potenrammers of de slechte invloed van de massame-
dia,, zijn in deze alternatieve raps hoofdonderwerp. Maar er zijn ook raps waarin 
hett alleenstaand moederschap bekritiseerd wordt. 

Dee hoogtijdagen van de bewustzijnsraps liggen tussen 1987 en 1992.10 Het dui-
delijkk maatschappijkritische aspect met het grote gebaar is allengs vervangen door 
eenn meer individualistische empowerment-gedachte, die artiesten op hun platen 
evenn makkelijk afwisselen met een celebrale partyrap (getuige bijvoorbeeld 
Missyy Elliots OneMinuteMarten 4 Mypeople, beide van SoAddictiveuk 2001). 

SeksSeks &  geweld rap 

Dee term gangsterrap (ook wel: gangstarap) is in feite een brede omschrijving 
vann hiphop-genres die nogal gewelddadig, seksistisch en/of agressief zijn. Vaak 
gaatt dit gepaard met een stereotypering van zwarte mannen en vrouwen: man-
nenn zijn stoere pooiers en gangsters, vrouwen lustobjecten die er meestal als 
ordinairee hoer bij lopen. Het gangsterrap-idioom gaat verder dan het verheerlij-
kenn van ganggeweld, reden waarom ik deze hiphop liever seks & geweld raps te 
noemen.. Over seks & geweld raps is heel veel maatschappelijk debat gevoerd. 
Onderr meer over 2Live Crew met hun langspeler As Nasty as They Wanna Be en 
dee daarvan getrokken hitsingle Me So Horny, NWA met hun teksten en video-
clipss van Straight Outta Comptow, Ice -T met zijn metalband (sic) Body Count 
enn het nummer Cop Killer;  en de van moord verdachte Snoop Doggy Dogg. 

Hett opvallendst aan de seks & geweldraps is dat ze zo waanzinnig populair 
zijnn bij hiphoppers, maar ook ver daarbuiten. G funk, zoals veel gangsterrap 
wordtt genoemd, klinkt vrolijk, is dansbaar en heeft duidelijke coupletten en 
refreinenn met 'catchy oneliners'. De productie is glad en de videoclips zijn uit-
gewerktee verhaaltjes die lijken op succesvolle box office Hollywoodfilms." De 
gewelddadigee inhoud van de teksten komt dan makkelijk op het tweede plan, 
zekerr omdat het slang niet altijd even makkelijk te snappen is. Bij gangsterrap is 
err dus vaak een grote tegenstrijdigheid tussen de verschillende lagen van geluid, 
beeldd en songtekst." De materie van seks & geweld raps is echter nog wat com-
plexerr dan een loutere tegenstrijdigheid tussen geluid en beeld enerzijds en 
songtekstt anderzijds. Sommige raps gaan wel over geweld, maar niet per se in 
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verheerlijkendee zin. Verderop in dit hoofdstuk en in hoofdstuk 8 komt de in-
gewikkeldee materie van de gangsterrap nog terug. 

DeDe betekenis van stijl 

Dee meeste studies naar hiphop als subcultuur, die leunen op het CCCS-gedach-
tengoed,, zien in de uiterlijke stijl een duidelijk vorm van verzet en weigering 
zichh aan te passen aan de dominante - witte - cultuur. Zowel het eenvoudige 
sportievee uiterlijk als de uitzinnige designerstijl en Afrolook worden opgevat als 
vormenn van verzet (Baker 1990,1993; Cross 1993; Decker 1994; Fernando 1995; 
Georgee 1998; Kitwana 1994; Polhemus 1994; Ro, 1996; Rose 1994a, 1994b). In al 
dezee studies wordt duidelijk afstand genomen van het oude CCCS-standpunt 
datt de bricolage van stijl zich onttrekt aan de commerciële context. De con-
sumptiemaatschappijj  is niet iets waar hiphoppers zich buiten willen plaatsen en 
waarr zij naar hartelust in graaien om hun collectieve stijl vorm te geven (Krims 
2000).. In een reactie op zijn eerdere werk over mods, rasta's en punks neemt 
Hebdigee in Hiding in the Light (1988:17-36) uiteindelijk ook min of meer 
afscheidd van het idee, dat er aan de ene kant een authentieke oorspronkelijke 
subculturelee stijl bestaat en aan de andere kant een consumptie-industrie opere-
reert,, die continu uit is op de vernietiging van deze oppositionele stijlen: 

Thee 'subcultural response' is neither simply affirmation nor refusal, neither 
'commerciall  exploitation' nor 'genuine revolt'. It is neither simply resistance 
againstt some external order nor straightforward conformity with the parent 
culture.. It is both a declaration of independence, of otherness, of alien intent, a 
refusall  of anonymity, of subordinate status. 

Hebdigee illustreert het ambigue karakter van subculturen en de politiek van het 
consumerenn met het voorbeeld dat tijdens de etnische onlusten in 1981 in 
Groot-Brittanniëë zwarte jongeren er niet op uit waren om gemeentehuizen, 
scholen,, fabrieken of politiebureaus te bestormen, maar videozaken, kleding-
boetiekss en platenwinkels. Het recht op werk, zoals de onlusten tijdens het 
Thatcherregimee werden geïnterpreteerd, werd het recht op consumptie (1988:36). 
Ditt zie je ook terug bij de etnische onlusten in Los Angeles in 1992. De onvrede 
overr de uitspraak van de rechter in de Rodney King-zaak, werd geuit met het 
plunderenn van hifi-zaken, supermarkten en sportwinkels.'3 Niet alleen het recht 
opp consumptie heeft vanaf 1975 centraal gestaan in de hiphop-cultuur, ook het 
celebrerenn van die consumptie en de daarbij horende waarden en status hebben 
eenn centrale positie. 

Datt de uiterlijke stijl een reflectie vormt op de sociaal-culturele omstandig-
hedenn waarin hiphop is ontstaan en zich ontwikkelt is een zeer terechte waarne-
ming,, maar roept de vraag op of hiphop in zijn stijl een symbolische roep om 
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aandachtt is en niet zozeer verzet. Daar past de gangsterstijl ook in, als een roep 
omm aandacht, en niet zozeer als een werkelijke uitdaging van de heersende ideo-
logie.. De gangsterstijl in de hiphop is een extreme vorm van 'showing off. De 
gangsterstijll  is er wel op uit om te shockeren. Zeker in het geval van Neder-
landsee en Britse hiphopfans die hoogstwaarschijnlijk nog nooit een Uzi hebben 
gezienn en die ook nooit zullen zien, is gangsterrap een symbolische daad van de 
bovenstee plank.14 

Watt deze symboliek precies betekent voor hen en waarom bepaalde merken 
off  artikelen wel of niet in aanmerking komen om toegevoegd te worden aan de 
hiphop-stijlmix,, komt in deel II aan de orde als de artiesten en de fans aan het 
woordd zijn. Sommige homologieën binnen hiphop zijn zeer logisch en zullen 
doorr niemand, ook de betrokkenen zelf niet, betwist worden. Zo hoort het dra-
genn van baseballpetjes en hoedjes bij breakdance, omdat de dansers hun hoofd 
willenn beschermen. Deze relatie tussen kleding en dans mag denk ik zonder 
enigee twijfel gelegd worden. Het gaat echter te ver om het dragen van de speci-
fiekefieke Kangol-vissershoedjes te interpreteren als het uitdagen of het shockeren 
vann de burgerlijke orde, puur omdat de relatie tussen 'innercity blacks' en vissen 
niett logisch is, en vissen vooral tot het witte middenklassedomein behoort. Er is 
echterr een groot grijs tussengebied. 

Hett ligt bijvoorbeeld erg voor de hand om petten van de lokale sportvereni-
gingg in Los Angeles, die gedragen worden door hiphoppers, te associëren met 
dee letterlijke territoriale strijd van de gangs waarin zij opereren. Maar moeilijker 
wordtt deze interpretatie als Amsterdamse rappers 'caps' gaan dragen van de 
Chicagoo Bulls of de LA Raiders. Een weigering om zich aan te passen aan de 
dominantee Nederlandse cultuur, een eerbetoon aan hun idolen? Wie zal het 
zeggen?? Stanley Cohen vraagt zich terecht af of Hebdiges analyse van de swas-
tikaa in punk wel een juiste is (1997/1980:159): 

Butt how are we to know this? We are never told much about 'the thing': when, 
how,, where, by whom in what context it is worn. We do not know, if any, dif-
ferencee exists between indigenous and sociological explanations. We are given 
noo clue about how these particular actors manage the complicated business of 
distancingg and irony. In the end, there is no basis whatsoever for choosing 
betweenn this particular sort of interpretation and any others. 

Cohenn heeft daarom de meeste moeite met de stelling dat stijl 'intentionele 
communicatie'' is, en vraagt zich tevens af of in het verlengde daarvan subcultu-
relee stijl wel geïnterpreteerd kan worden als een oplossing (voor racisme, klasse-
conflicten,, et cetera). In feite zie je ook dat Hebdige en vele andere oude CCCS-
auteurss worstelen met hetzelfde probleem, omdat zij stijl interpreteren als de 
expressiee van 'forbidden content', 'magical solution', 'double meaning', 'frozen 
dialectic'' of anderszins vage omschrijvingen. 
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Kwalitei t t 

Stijlontwikkelingenn moeten niet alleen bij elkaar passen, maar ook voldoen aan 
bepaaldee maatstaven. Die maatstaf blijkt in de hiphop kwaliteit te zijn. Een 
nieuww subgenre moet bepaalde kwaliteiten bevatten, voordat het in de volle 
breedtee door de subculturele gemeenschap uitgedragen wordt. 

Kwaliteitt is een lastig begrip, omdat het weer onderverdeeld kan worden in 
allerleii  waarden. Als de kwaliteit van populaire cultuurvormen wordt beoor-
deeld,, gaat dat meestal over de mate van authenticiteit: 

Buriedd deep inside the criticisms and condemnation of 'mass culture' is an 
underlyingg belief in the idea of 'authenticity'. Use of the word authenticity 
impliess that there exists the possibility of a direct relationship between our 
actionss and our ideas, that the former express something that is essentially 
immediatee and natural. It is against this particular measure of the 'truth' that 
modernn culture [met name populaire of massacultuur - MW] is found to be 
fundamentallyy 'false', and therefore 'unnatural'. 
(Chamberss 1990:313). 

Authenticiteitt is een van de sleutelwoorden in het debat over hoge cultuur ver-
suss lage cultuur (massacultuur, populaire cultuur) en gaat terug tot de negen-
tiendee eeuw. Hoge cultuur was 'the best that has been thought and said' 
(Arnoldd 1869, in Shuker 1998:164). Dit leidde tot de assumptie dat kunst de 
enigee werkelijke en authentieke cultuur is, waartegen alle andere vormen afge-
zett werden. Dergelijke visies op cultuur zijn in de twintigste eeuw ook terug te 
vindenn in bijvoorbeeld Adorno's ideeën over de pseudo-individualisatie in 
populairee muziek (1990/1941). Het heeft ertoe geleid dat populaire cultuur ook 
nuu nog geassocieerd wordt met negatieve kwalitatieve waarden. 

Populairee cultuur is volgens de aanhangers van de hoge cultuur niet alleen 
onnatuurlijkk en onwerkelijk, maar ook een schaamteloos commercieel vehikel. 
Zowell  de intrinsieke waarden als de productie en consumptie van populaire 
cultuur,, worden door die aanhangers beschouwd als niet kwalitatief. Binnen de 
muziekwetenschapp en conservatoria is lichte of populaire muziek lange tijd het 
stiefkindjee geweest. Het werd niet serieus genomen als cultuurvorm waarin 
studentenn geschoold moesten worden. Al deze discussies spitsen zich toe op 
kwaliteit.. Kwaliteit wordt daarbij vaak verward met 'moeilijk' of 'ingewik-
keld'.. Popmuziek is in de ogen van vele hoge cultuuraanhangers per definitie 
niet-moeilijk,, niet-ingewikkeld, en dus niet-vernieuwend en niet-kwalitatief. 
Datt kwaliteit ook kan staat voor authenticiteit, is in debatten over klassieke 
muziekk versus popmuziek vaak niet meer terug te vinden, omdat het perfect 
naspelenn van al bestaande klassieke werken toch moeilijk authentieker 
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genoemdd kan worden, dan het zelf gecomponeerde en uitgevoerde werk van 
eenn singer-songwriter in de popmuziek. 

Tochh speelt nu juist authenticiteit als uiting van kwaliteit een belanrijke rol 
binnenn het domein van de popmuziek zelf, en vormt het bij hiphop zelfs een 
belangrijkee 'signifïer' voor de popularisering van hiphop. Maar hoewel in de 
popmuziekk kwaliteit iets anders ingevuld wordt dan in de klassieke muziek, 
woedtt binnen het popdomein eigenlijk precies dezelfde discussie. Er is popmu-
ziekk als een schaamteloos commercieel vehikel en er is popmuziek die authen-
tiekk is — en dus kwaliteit heeft en vernieuwend is. Deze zelf gecreëerde tegenstel-
lingg leeft niet alleen bij professionele beoordelaars zoals popjournalisten of 
wetenschappers,, maar ook bij fans en artiesten. 

Dee tegenstelling tussen commercieel versus authentiek is te herleiden tot de 
dichotomiee tussen pop en rock (TetzlafF 1994: IOI).'5 De termen pop en rock 
staann niet alleen voor een muzikale categorie waarin elke muziekstroming inge-
deeldd kan worden. De tweedeling heeft ook geleid tot een bepaalde context 
waarinn esthetische en materiële productie en consumptie plaatsvinden (Lewis, 
1992;; Vermorel & Vermorel, 1990). Artiesten, fans en professionals werkzaam 
inn de popmuziekindustrie spreken over zichzelf of elkaar in pop- of rockverto-
gen.. Alle waarden die gebruikt worden in die twee vertogen (zie figuur 3.2) zijn 
feitelijkk afgeleiden van wat als authentiek opgevat kan worden. Kwaliteit, dat 
mogee duidelijk zijn, valt alleen onder het rockidioom. 

Veell  onderzoek naar de culturele kwaliteiten van popmuziekgenres heeft 
lastt van de dubbele articulatie van kwaliteit (enerzijds in relatie tot de hoge cul-
tuurr en anderzijds binnen het domein van de populaire muziek zelf) (Frith 
1998:3-20).. Ik probeer de discussie over kwaliteit zoveel mogelijk te beperken 
tott discussies binnen het populaire domein, dus binnen het spanningsveld van 
rockk en pop. 

Figuu rr  3.2. Pop-rock dichotomie 

poppop rock 

kunstmatig,, nep, imitatie authentiek, echt, oorspronkelijk, vernieuwend 

commercieell anti-commercieel 

sterren,, idolen autonome artiesten/ vertegenwoordigers van een 

gemeenschap p 

hi-techh anti-technologie 

banaall poëtisch 

individueell plezier culturele/ politieke betekenis 
(Tetzlaffll 994:101) 
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Nett als in alle andere muziekstromingen binnen de popmuziek wordt er in de 
hiphopp constant positie bepaald in de pop-rock dichotomie. Ten eerste is er de 
discussiee wie wel of niet tot de subcultuur horen, gevolgd door de discussie wat 
goedee hiphop is. Met name de eerste drie soorten waarden, authenticiteit, anti-
commercieell  en autonomie, zijn hierbij maatgevend. De subcultuur plaatst 
zichzelff  daarmee binnen het rockvertoog. De popularisering ervan (toename 
vann liefhebbers en commercieel succes) wordt binnen het popvertoog geplaatst, 
enn dus als slecht bestempeld door de subculturele leden. 

Dee andere waarden binnen het rockvertoog worden minder strikt aangehou-
denn dan in andere roek-georiënteerde subculturen zoals punk. Hiphop is abso-
luutt niet anti-technologie, hoewel het gebruik van technologie wel slechts een 
hulpmiddell  is om authenticiteit te bewerkstelligen. En hoewel banaliteiten en 
individueell  plezier niet geschuwd worden, heeft hiphop meer kwaliteit als er 
eenn politieke betekenis aan meegegeven kan worden (message rap wordt hoger 
gewaardeerdd binnen de subculturele gemeenschap dan liefdesraps), en worden 
rapss met een bepaald abstractieniveau in de inhoud of de vorm ook hoger aan-
geslagenn dan simpele raps volgens het AABB-rijmschema. 

Dee dichotomie tussen pop en rock heeft echter binnen de hiphop ook geleid 
tott dichotomieën tussen mannelijk en vrouwelijk, lokaal versus globaal en zwart 
versuss wit, waarbij de eerstgenoemde waarden binnen het rockvertoog geplaatst 
worden,, en dus als authentieker en kwalitatief beter beschouwd worden (Wer-
muth,, 2000c). Deze dichotomieën opereren echter niet alleen meer op het vlak van 
dee muziek en de subcultuur zelf, maar ook daarbuiten op meso- en macroniveau. 

Etnicitei t t 

Err zijn meerdere redenen waarom etniciteit als een 'sensitizing concept' 
opduiktt in vertogen over hiphop. Ten eerste is het een muziekgenre dat geliefd 
iss bij zwarte en witte publieken. Dat roept de vraag of zij dezelfde beleving bij 
hiphopp hebben, en indien dat niet het geval is, of hun etnische achtergrond 
daarvoorr een verklaring biedt (zie ook Flores 2000; Lange & Thomas 1994; 
Mitchelll  2002; Stephens 1991, 1992). Ten tweede staat hiphop bekend als 
zwartee muziek. Ik heb dat ook overgenomen in het voorgaande stuk over de 
geschiedeniss van hiphop en de stijlen die hiphop heeft voortgebracht. Maar wat 
iss dan eigenlijk zwarte muziek? Tenslotte, als een voortvloeisel van het voor-
gaande,, heeft de definiëring van hiphop als zwarte muziek ook gevolgen voor de 
manierr waarop wij er met zijn allen tegen aankijken en naar luisteren. Hier wil 
ikk vooral stil staan bij de tweede reden, omdat die directe gevolgen heeft voor de 
betekeniss van de andere kernbegrippen. Waarom is het belangrijk hiphop 
zwartee muziek te noemen en het ook vanuit dat standpunt te analyseren? 
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Debattenn over zwarte muziek gaan vaak over de waarde en de claims van 
authenticiteit.. De waarde van zwarte muziek wordt in westerse samenlevingen 
vaakk bekeken in de context van authenticiteit: is deze zwarte muziek origineel, 
puur,, oorspronkelijk? (zie ook Floyd 1995; Longhurst 1995:127; Snead in Rose 
19943:69).. Ook in de opvattingen over hiphop wordt de kwaliteit van de 
muziekk afgemeten aan het authentieke karakter ervan. 

Alss dergelijke vragen een rol gaan spelen bij de waardering van zwarte 
muziek,, is er de vooronderstelling dat er een essentieel zwart bestaat, waaraan 
eventuelee authenticiteitsclaims afgemeten kunnen worden. Zwart is dus iets 
definieerbaarss en herkenbaars. Maar de erkenning van een essentieel zwart 
roeptt de vraag op of het defineerbaar is in musicologische of in sociologische 
zin.. Maar bovenal, wat de politieke implicaties zijn van de term zwart, en van 
zwartee muziek? 

Longhurstt noemt in zijn hoofdstuk over zwarte muziek een aantal verschil-
lendee conceptualiseringen op van zwarte muziek (pp.127-128): 
-- Muziek die door zwarten voortgebracht wordt. 
-- Muziek die gekenmerkt wordt door een of meer van de volgende karakteris-

tieken:: 'blue notes', vraag- en antwoordtechnieken, syncopatie, en improvi-
satie.'6 6 

-- Muziek die als zodanig wordt herkend door de makers, performers en luiste-
raarss (sociale definitie). 

Dee eerste visie getuigt van een zekere simpelheid en roept belangrijke vragen op 
diee niet opgelost worden door de aanhangers van een dergelijke visie. Op welke 
grondenn zouden sommige muziekmakers zwart zijn? Is een Lennon/McCartney-
songg gespeeld door een zwarte muzikant opeens zwarte muziek geworden? En is 
muziekk van een halfbloed wel of niet zwart te noemen? Kortom, in het defi-
niërenn van een muzieksoort op basis van het zwart zijn van de performers schuilt 
hett gevaar van stereotyperingen langs lijnen van biologisch raciaal verschil. 

Ookk de tweede visie waarin uitgegaan wordt van duidelijk te onderscheiden 
muzikalee kenmerken van zwarte muziek, kan met dezelfde bezwaren verwor-
penn worden. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze muzikale dis-
tinctiess uitsluitend een kenmerk zijn van zwarte muziek. Naast deze musicolo-
gischee afwijzing van de essentie van zwarte muziek, verklaart bijvoorbeeld 
Philipp Tagg (1989:295) de term zwarte muziek ook onbruikbaar vanwege 
ideologischee redenen: gevoelens en gedrag worden daarmee gereduceerd tot een 
simpelee tegenstelling tussen Europese en zwarte muziek. Tagg heeft dus een 
anti-essentialistischee opvatting van zwart. Ik ben het met Tagg eens dat noch in 
musicologischee noch in ideologische zin gesproken kan worden van een een-
duidigee definitie van zwarte muziek. Behalve bovenstaande bezwaren heeft 
'zwart'' in de term zwarte muziek ook nog eens de beperkende connotatie van 
Afro-Amerikaanss of Afro-Caraïbisch. Of er ook nog andere 'zwarten' mogelijk 
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zijnn (Afrika, of een bredere politieke definitie van zwart die bijvoorbeeld ook 
Aziatenn daarin betrekt) blijf t eigenlijk (nog) steeds buiten beschouwing. 

Tochh wil ik de term zwarte muziek - en in het kader van dit proefschrift, 
zwartee dansmuziek - niet overboord gooien. Allereerst is daar nog de sociale 
definitiee van zwarte muziek, zoals hierboven al is opgesomd. Deze sociale defi-
nitiee is heel belangrijk, omdat die zeker voorkomt in de door mij onderzochte 
hiphop-cultuur.. Zowel hiphop-artiesten als fans bezigen de term, ongeacht 
hunn etnische achtergrond, en ook de cultuurindustrie zet hiphop als zwarte 
muziekk in de markt (de meeste hiphop staat in de R&B Billboard charts, of 
wordtt gedraaid in specialistische programma's die geheel gewijd zijn aan black 
dance).. Ten tweede is er de laatste jaren ook sprake van een opvatting van 
zwartee muziek en zwarte (populaire) cultuur in het algemeen, die erg aan-
spreekt.'77 Zowel Gillroy (1987,1995) als Hall (1991:27) zien - nog steeds - een 
bepaaldee kern in alle zwarte populaire cultuur. De kern van het begrip zwart in 
zwartee populaire cultuur wordt volgens Hall gevormd door de nadruk op stijl, 

niett als verpakking, maar als iets op zich zelf staands, de diepgewortelde tradities 
vann zwarte cultuur in muziek, en de manieren waarop het lichaam ingezet 
wordt.. 'Vaak omdat dat het enige culturele kapitaal was dat we [zwarte mensen 
uitt de diaspora - MW] hadden'. Hall herinnert ons er aan dat 

Populairee cultuur in geen geval de arena is waar we haar soms voor houden, namelijk 
waarr we vinden wie we werkelijk zijn, waar de waarheid van onze ervaring ligt. Het 
iss vooral een mythische arena, een theather van populaire verlangens en fantasieën. 

Muziekk is een van die arena's waar die fantasieën vorm krijgen (Wermuth 
1994b).. Bovendien is het volgens hem een misvatting dat zwarte populaire cul-
tuurr opgebouwd is uit binaire tegenstellingen (wit versus zwart en man versus 
vrouw).. Er is juist sprake van dialoog. Hiphop zou in Halls ogen dus wel zwarte 
populairee cultuur genoemd kunnen worden vanwege de nadruk op stijl, en de 
inn de zwarte cultuur gewortelde raps en dj-ing. Het feit dat er ook Ierse, Japanse 
off  Friese rap bestaat is voor hem geen reden om hiphop niet zwart te noemen. 

Gillroyy is in There ain't no black in the Union Jack (1987) en The Black Atlantic: 

modernitymodernity anddouble consciousness (1995) toch iets bescheidener dan Hall. Hij wil 
hett niet hebben over dè essentie van zwarte muziek, maar wel over een eventuele 
kernn daarvan. Gillroy is het eens met het anti-essentialistische argument dat er 
geenn biologische of natuurlijke essentie te vinden is in zwarte cultuur en zwarte 
muziek,, maar dat wil volgens Gillroy niet zeggen dat er niet zoiets als zwarte 
muziekk bestaat. Zwarte cultuur is geworteld in sociale praktijken en sociale defi-
nities,, en, merkt hij dan nog fijntjes op,' de vraag/antwoordtechnieken zijn toch 
well  erg kenmerkend voor de structuur van zwarte muziek' (1995:78). 

Diee sociale praktijken en definities van zwarte muziek zijn voor mij de 
belangrijkstee parameters voor het definiëren van hiphop als zwarte muziek. De 



Beschrijvin gg van het fenomee n 73 3 

zelfreferentiess van hiphop aan bepaalde zwarte culturele tradities zijn volop 
terugg te vinden, naast meer incidentele verwijzingen naar allerlei andere cul-
tuurvormenn zoals Star Wars, manga strips of de kinder-tv-serie Barbapapa. 

Verwijzingenn naar slavernij, black-on-black crime, Martin Luther King, 
Marcuss Garvey of naamgevingen als Niggers with Attitude (het fameuze NWA) 
passerenn veelvuldig de revue. Ook wordt er vaak een zwart publiek aangesproken 
doorr hiphopartiesten: 'Some flava for all ya niggaz out there' (lees: some flavour for 
alll  you niggers out there', uit: TillDa Early Mornvan de Surinaams-Nederlandse 
artiestt Joshua). Dat het voor de participanten van de hiphop-subcultuur be-
langrijkk is om te benadrukken dat hiphop zwart is, ongeacht de etnische samen-
stellingg van een band, de totaalsound van de muziek of de etnische samenstelling 
vann het publiek, heeft dan ook vooral te maken met het feit dat zwarte muziek 
binnenn de popmuziek meer 'natuurlijke' authenticiteit met zich meedraagt dan 
wittee popmuziek (Allinson 1994). En hoewel ik heb laten zien dat rap en dj-ing 
inderdaadd sterk geworteld zijn in zwarte muziek- en cultuurtradities - en dus 
misschienn 'met recht' zwart genoemd mag worden - doet dat er misschien nau-
welijkss toe voor de subculturele leden die hun subcultuur graag zwart noemen, 
omdatt het daarmee binnen het felbegeerde rockidioom past. 

Sekseverhoudinge nn en afwijken d gedra g 

Seksee en afwijkend gedrag zijn op twee manieren belangrijk in hiphop. Ten eerste 
iss de samenstelling van de subcultuur sterk gekleurd door deze twee 'sensitizing 
concepts'.. De subcultuur wordt voor een overgroot deel bevolkt door manne-
lijk ee leden (artiesten en fans). Dit is in de meeste 'spectacular subcultures' die 
zichh manifesteren in het openbare domein het geval. De oververtegenwoordi-
gingg van mannelijke subculturen heeft sterk te maken met de definitie van sub-
cultuurr zoals het CCCS die in eerste instantie omschreef. De zogenaamde teeny-
bopper-subculturenn die meer meisjes aantrekken, werden lange tijd niet als 
volwaardigee subcultuur beschouwd. Hoewel dergelijke subculturen nu wel bin-
nenn de definitie vallen, is hiphop een typisch voorbeeld van een subcultuur die 
begonnenn is als een straatcultuur waarin mannen de toon zetten. Vrouwen zijn 
mondjesmaatt aanwezig, en zijn vaker als rapper of danser in beeld dan als dj - een 
bijnaa exclusief mannelijk domein. 

Ookk afwijkend gedrag, een ander terugkerend fenomeen bij subculturen, 
heeftt een duidelijk stempel gedrukt op de samenstelling van de hiphopsubcul-
tuur,, met name de verheerlijking van geweld en de deelname aan gangs. Voor 
velee Afro-Amerikaanse jongeren was en is hiphop een alternatief voor het gang-
levenn in de grote steden. Andere jongeren combineren deelname aan een gang 
enn de subcultuur, hetgeen zich uit in de sterke groepscultuur van beide. Hiphop-
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bandss formeren zich vaak in posses: een groep vrienden die uit meer leden bestaat 
dann de bandleden. In Amerika vallen posses vaak samen met een gang. Masculi-
niteitt en afwijkend gedrag staan hoog in het vaandel van de hiphopsubcultuur. 

Behalvee op de samenstelling van de subcultuur hebben sekse en afwijkend 
gedragg op een meer symbolisch niveau invloed op de subcultuur. Dit uit zich 
hett best in de inhoud van de raps en stijl daaromheen. Met name de discussie 
rondomm de seks & geweldraps laat zien dat deze twee concepten verder reiken 
dann het microniveau van de subcultuur. Assumpties over etniciteit, seksever-
houdingenn en afwijkend gedrag zijn in die discussies met elkaar verweven. Een 
paarr voorbeelden. 

InIn Amerika kan men niet om het feit heen dat criminaliteit onder zwarte 
jongerenn onrustbarend hoog is. De gevallen waar onschuldige zwarten gearres-
teerdd worden door de politie omdat ze toevallig op de verkeerde plek zijn, zijn 
inmiddelss ontelbaar geworden. Een nummer als Cop Killer \s tegen deze maat-
schappelijkee achtergrond dan ook niet zo raar, maar dat is de discussie daarover 
ookk niet. In Cop Killerwordt inderdaad opgeroepen tot het doden van een poli-
tieagent,, maar in de volgende context: 

Fuckk the Police, for Darryl Gates. 
Fuckk the Police, for Rodney King. 
Fuckk the Police, for my dead homies 

Ice-TT roept om wraak nadat de rechtsgang het af heeft laten weten in zaken waar 
zwartenn afgetuigd werden door politieagenten. Is Cop Killer  een verheerlijking 
vann geweld, of de roep om gerechtigheid? Hiphop als vorm van afwijkend 
gedragg heeft door gevallen als Cop Killer een vaste plek op de maatschappelijke 
agendaa gekregen. 

Vrouwonvriendelijkee en seksistische hiphop krijgen echter veel minder aan-
dachtt dan de gewelddadige raps. Vooral in feministische discussies is hiphop 
vaakk onderwerp van gesprek, maar daarbuiten eigenlijk niet. Eigenlijk is de zaak 
tegenn 2Live Crew de enige die gaat over obsceniteit en seksisme, en deze zaak is 
-- ironisch genoeg - eigenlijk alleen maar aan het rollen gebracht door de 
bekendmakingg in Arsenio Halls talkshow dat Me So Horny een sample bevat uit 
Stanleyy Kubricks film Full Metal Jacket 

Hett debat over afwijkend gedrag gaat niet alleen over een discursieve praktijk 
inn de zwarte cultuur, maar vooral ook over de invloed van deze 'teksten' op een 
brederee sociale praktijk (lees: de vermeende slechte invloed die zwarte onder-
klassee hiphop heeft op grote groepen witte middenklasse jongeren). Zwarte 
gangsterrapp is bedreigender voor de heersende orde dan seksisme of witte ver-
heerlijkingg van geweld. 

Zoo vielen de media en de overheid niet over Eric Claptons grote hit I Shot 
TheThe Sheriff, of Amerika's beroemde folksinger Woody Goothrie die in Pretty 
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BoyBoy Floyduong over het doden van een politieagent. En ook andere witte pop-
helden,, zoals Bob Dylan, hebben gezongen over criminaliteit die het Ameri-
kaansee rechtssysteem aantast (Hershey-Webb 1995:102). Er is in de morele 
paniekk die is ontstaan over gangsterrap een licht vooroordeel ten opzichte van 
zwartee artiesten. 

Inn die zaken waar seksisme in gangsterrap publiekelijk aan de kaak werd ge-
steld,, blijkt achteraf niet zozeer het seksisme alswel de obsceniteit terecht te staan. 

Madonnaa is regelmatig geprobeerd monddood te maken vanwege haar 
obscenee teksten, video's en optredens. De kritieken golden vooral haar liberale 
opvattingenn over seks en seksualiteit. Tegelijkertijd is Madonna vaak genoeg als 
boegbeeldd van seksuele bevrijding of postmodern feminisme afgeschilderd (zie 
Schwichtenbergg 1993). Bij Madonna of de foto's van Mapplethorpe ging de kri-
tiekk alleen maar over obsceniteit. Dit roept de vraag op of de kritiek op 2Live 
Creww en hun collega's ook niet in dat licht begrepen moet worden; als kritiek op 
dee obsceniteit in plaats van kritiek op het beleden seksisme. Andrew Ross pleit 
err dan ook voor om verder te kijken dan onze neus lang is: 

Whatt Ice-T does with his evil dick in Thrash, what Madonna does with her 
pussyy with nine lives in Erotica, these are the public spectacles of our times, 
chargedd with the legacy of what Elvis did with his hips in 1956. (...) It is not nec-
essary,, but it may be useful to see Madonna's ascendancy alongside the rise to 
prominencee of hard-core rapper masculinity. In many ways they are part of the 
samee cultural movement, even though the dialogue between them is probably 
nott the first thing most folks would stop to consider. There is nothing arbitrary 
aboutt the line of demarcation that seperates Madonna's domain from that of 
Ice-T.. (...)No doubt it can be aligned with larger patterns of institutional rac-
ism,, sexism, and homophobia in society and the music industry, but it cannot 
easilyy transcended by a direct attack on these structural prejudices. 
(Rosss 1995:194) 

Aanvallenn op seksisme, obsceniteit of geweld in popmuziek moeten eigenlijk 
bekekenn worden in een bredere context dan die van de muziekindustrie. De 
muziekindustriee is schatplichtig aan het uitbrengen van in sommige ogen ver-
werpelijkee muziek, maar maakt deel uit van een veel grotere cultuur waarin 
seksismee en geweld heel gewoon gevonden worden. Maar, zoals Ross terecht 
opmerkt,, het is veel moeilijker om iets aan die onderliggende maatschappelijke 
structuurr te veranderen. De popmuziek is daarentegen altijd al een makkelijk 
slachtofferr geweest van kritiek en censuur - van het verbod op het in beeld 
brengenn van Elvis' verleidelijk heupwiegen tot het optreden van de SM-act 
Rockbitchh in Almelo (zie ook OOR, nr.8,1997). 

Naastt obsceniteit en geweld wordt met name in Amerika ook het militante 
zwartee nationalisme in hiphop geïnterpreteerd als afwijkend gedrag, het uitdagen 
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enn shockeren van de heersende ideologic Toch zitten er wel essentiële verschil-
lenn in de aanpak en de impact van gangsterrap en messagerrap. De messagerap 
vann Public Enemy c.s. en de zwarte politieke bewegingen waar de messagerap 
zichh tegen aanschurken, zijn lange tijd beschouwd als daadwerkelijke bedrei-
gingenn van de Amerikaanse politiek. De federale overheid is zoveel mogelijk het 
debatt aangegaan met de messagerappers. Op de opiniepagina's van de bladen 
enn tijdens openbare debatten op universiteiten werden militante rappers uit-
genodigdd om hun visie te geven op de rellen in LA in 1992 of de vrijlating van 
Nelsonn Mandela. In het geval van gangsterrap is de Amerikaanse overheid ech-
terr veel meer aan gelegen om gangsterrap letterlijk monddood te maken (Baker 
1993;; Van den Eisen 1993; Gates 1995; Kelley 1994; Kitwana 1994; Ro 1996). Dit 
heeftt er mede toe geleid dat gangsterrap van rappers als Eminem inmiddels een 
vann de best verkochte genres in Amerika is. 

National ee cultuu r 

Dee omringende nationale cultuur, dat wil zeggen, de Britse en de Nederlandse 
contextt waarin de popularisering van hiphop is onderzocht, speelt op drie ver-
schillendee vlakken een rol: dat van de van authenticiteit, dat van de muzikale 
context,, en dat van de etniciteit. 

Dee claim van authenticiteit die zo ontbeerlijk is voor het bepalen van de 
grenzenn tussen de binnen- en buitenwereld van een subcultuur, heeft voor de 
hiphop-subculturenn buiten de Verenigde Staten een nogal complexe invulling. 
Hiphopp is in een typische lokale Amerikaanse context ontstaan. Als die daar-
buitenn wordt geadapteerd kan er alleen maar sprake zijn van imitatie, inauthen-
ticiteitt en dus onechtheid. Nederlandse en Britse hiphop is dus per definitie 
imitatie,, inauthentiek en kan als gevolg daarvan geen kwaliteit bezitten. De 
plaatss waar muziek ooit is ontstaan wordt hoger gewaardeerd dan de wereld-
wijdee overname daarvan ('the local versus the global'). Het is dus de vraag hoe 
Britsee en Nederlandse hiphoppers omgaan met die wetenschap en of authenti-
citeitt nog wel zo'n belangrijke rol speelt bij de formering van een subcultuur. 

Tenn tweede verschillen Nederland en Groot-Brittannië wezenlijk van elkaar 
alss het gaat om de beleving en positie van popmuziek. Groot-Brittannië is 
samenn met de VS wereldwijd de grootste leverancier van popmuziek (zie Laing 
1996;; Rutten & Oud 1991; Rutten 1991; Rutten et al. 1996). In Groot-Brittannië 
neemtt Britse popmuziek, zowel op de binnenlandse markt als daarbuiten, een 
dominantee plaats in. In Nederland heeft popmuziek van vaderlandse bodem in 
19955 een record van 23% marktaandeel. Doorgaans is dat aandeel lager (zie ook 
Tabell  3.1). 
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Tabell 3.1. Aantallen popmuzikanten in zes Europese landen, verkoop nationale popmuziek en 
aandeell wereldomzet, 1994-1995 

,, , „ % verkoop ve  totale ^ ,„,„ 
aantalaantal pop- %van „ „ * ; „ „ „ „ / nationale „—!,„_,-_ %van 
rnuzikaZ,rnuzikaZ, oevdking % » £ poprnuziek in « * £ , " , bonnet 

*^*^yy miljoenen $ ' 

Nederland d 

Groot-Brittannië ë 

Duitsland d 

Italië ë 

Spanje e 

Frankrijk k 

22.000 0 

35.000 0 

40.000 0 

20.000 0 

17.000 0 

20.000 0 

0,14 4 

0,06 6 

0,05 5 

0,04 4 

0,04 4 

0,03 3 

20 0 

48 8 

33 3 

46 6 

32 2 

44 4 

125,88 8 

1135,87 7 

949,25 5 

245,96 6 

169,89 9 

864,3 3 

629,40 0 

2366,40 0 

2876,50 0 

534,70 0 

530,90 0 

1923,40 0 

1,7 7 

6,6 6 

8,1 1 

1,5 5 

1,5 5 

5,4 4 

Bronnen:: Laing 1996; Rutten et al. 1996:27-31 
** Naast nationaal populair worden klassieke muziek en buitenlands populair onderscheiden 

Dee verwachting is dus dat zowel de esthetische (aantallen artiesten) als de mate-
riëlee productiezijde (aantallen geluidsdragers) in Groot-Brittannië veel omvang-
rijkerr is dan in Nederland, en hetzelfde geldt voor de omvang van het hip-
hop-publiek.. De binnenlandse markt is voor Britse hiphop-artiesten groter dan 
voorr Nederlandse. Bovendien zouden zij net als andere Britse artiesten veel 
meerr kans maken om ook in het buitenland succesvol te worden. De positie die 
hiphopp heeft binnen de nationale cultuur komt zowel aan bod in deel II als de 
artiesten,, fans en intermediairs aan het woord zijn, als in deel III waarin de 
populariteitt van hiphop in de hitparades en de berichtgeving over hiphop in de 
nationalee media aan de orde komt. De media die zich op een of andere manier 
mett hiphop bezighouden kunnen onderverdeeld worden in drie verschillende 
soortenn media, die mediumtypen overstijgen (zie ook Thornton 1995): massa-, 
niche-- en micromedia. 

Massamediaa zijn de algemene, grootschalige media die op basis van alge-
menee nieuwswaarden aandacht aan hiphop kunnen besteden. Het gaat hier om 
dagbladen,, tijdschriften, radio en televisie die muziek niet tot hun kernactivi-
teitt rekenen, zoals De Volkskrant, RTL4, Hello of Channel̂  In veel subcultu-
relee studies wordt met name deze media een grote rol toegekend in het creëren 
vann morele paniek, het neerzetten van 'youth as problem' en het neutraliseren 
off  onschadelijk maken van subcultureel verzet (Hebdige 1979). Nichemedia 
kunnenn ook wel opgevat worden als special interestmedia, die zich hoofdzake-
lij kk richten op jongeren, mode, muziek en/of uitgaan. Blvd., Fret, The Face, 
OOR,, Kiss FM, KinkFM en MTV zijn voorbeelden van nichemedia. Ten slotte 
zijnn er ook micromedia: media die gemaakt en gebruikt worden door de deelne-
merss in een subcultuur. Fan(maga)zines, flyers, radiopiratenstations, chat rooms 
enn Webrings horen hier toe. Ook word of mouth (mond-tot-mondreclame) en 
wordd of mouse (Emailverkeer) kunnen tot de micromedia gerekend worden. 
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Dee media spelen natuurlijk niet alleen een rol als uitdrager van nationale cul-
tuur,, maar zijn ook essentieel voor de popularisering van hiphop. 

Tott slot speelt de Britse c.q. Nederlandse multiculturele samenleving een rol 
bijj  het ontstaan en de popularisering van de hiphop-subcultuur. Black dance, 
waaronderr hiphop en R&B, is vooral populair bij jongeren uit de zogenaamde 
etnischee minderheidsgroeperingen. Niett alleen bij jongeren met een Afrikaanse 
off  Afro-Caraïbische afkomst, maar ook bij jongeren wier ouders uit het mid-
den-- of verre oosten komen. Hiphop is daardoor niet alleen een uiting van 
zwartee cultuur in de zin dat de muziek voortvloeit uit eeuwenoude Afrikaanse, 
Afro-Amerikaansee en Afro-Caraïbische tradities, maar ook van een zwarte cul-
tuurr in politieke zin: hiphop wordt vaak opgevat als een uiting van etnische pro-
bleemgroeperingenn (Heijmans & De Vries 1998; Jacob 1993; Mitchell 2002). 
Dee popularisering van de subcultuur heeft echter geleid tot de adaptatie van 
hiphopp bij grote witte publieken - hiphop kan immers op basis van haar muzi-
kalee eigenschappen populaire cultuur genoemd worden, maar ook op basis van 
haarr populariteit in aantallen. Daarmee kan hiphop, en black dance in zijn alge-
meenheid,, een typische uiting van de hedendaagse multiculturele samenleving 
genoemdd worden. Een van de vragen bij het concept nationale cultuur als 
medebepalendee factor van de popularisering van hiphop, luidt daarom: In hoe-
verree is hiphop als geluid van de multiculturele samenleving problematisch, net 
alss de multiculturele samenleving zelf? 

Popularitei t t 

Dee omvang (in aantallen liefhebbers) en populariteit (status) van een subcul-
tuurr heeft veel invloed op de ontwikkeling die zij doormaakt. Popularisering is 
eenn concept dat op twee niveaus belangrijk is: het bereiken van kritische massa 
omdatt er anders geen sprake van een subcultuur kan zijn; en de inbedding in 
eenn groter cultureel geheel dan de subculturele gemeenschap. 

InIn de meeste studies ligt de nadruk op het tweede aspect: het verlies van het 
subversievee karakter van subculturen als zij te groot geworden zijn. Hebdige 
(1979:94)) heeft het in dit kader over ideologische inkapseling en commodifica-
tiee van subculturen, die er beide op gericht zijn om subversieve subculturen 
weerr keurig in het gareel van de dominante cultuur te laten lopen: 

Itt is through this continual process of recuperation that the fractured order is 
repairedd and the subculture incorporated as a diverting spectacle within the 
dominantt mythology from whit it in pan emanates: as 'folk devils, as Other, as 
Enemy.. The process of recuperation takes two characteristic forms: 
1.. The conversion of subcultural signs (dress, music, etc) into mass-produces 
objectss (i.e. the commodity form) 
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2.. The 'labelling' and re-definition of deviant behaviour by dominant groups — 
thee police, the media, the judiciary (i.e. the ideological form) 

Volgenss Hebdige pikken de media subculturen eerst op als een vorm van afwij-
kendd gedrag, waarmee zij morele paniek proberen te zaaien. Daarna volgt een 
periodee waarin de subculturele stijl geneutraliseerd en onschadelijk gemaakt 
wordt,, doordat de uiterlijke stijl en de muziek commercieel geëxploiteerd wor-
denn en tot ieders beschikking komen, gecombineerd met de ideologische inkap-
seling.. Het subversieve karakter van een subcultuur wordt afgedaan met argu-
mentenn als 'het zijn toch eigenlijk gewone kinderen die zich uitdossen'. 

Dee meeste subculturenstudies borduren voort op de inkapselingsgedachte 
vann Hebdige. Popularisering wordt in deze studies opgevat als iets dat de sub-
cultuurr negatief beïnvloedt. In een studie naar de housecultuur in de jaren tach-
tigg en negentig laat Thornton (1995) zien dat enkele van Hebdige's mechanis-
menn nog steeds bestaan, zoals het creëren van morele paniek, maar ook dat de 
betrokkenenn in een subcultuur vasthouden aan hun gemeenschappelijke vijand 
vanuitt de angst om hun authenticiteit en exclusiviteit kwijt te raken. Thornton 
richtt zich voornamelijk op de dichotomie tussen de inner- en outerworld van de 
subcultuur.. De pop-rock-dichotomie die bij kwaliteitsaanspraken opgeldt 
doet,, vertaalt zich bij haar in de dichotomie tussen 'wij ' en 'zij', waarbij 'zij' de 
mainstreamm wordt genoemd. Het dédain voor de mainstream komt ook terug 
inn subculturele hiphop-kringen: 

Figuu rr  3.3. Tegenstelling tussen 'wij' en 'zij' 

wijwij zij 

alternatieff mainstream 

hip/'cool'' 'straight'/gewoon/suf 

onafhankelijkk commercieel 

authentiekk nep/namaak 

rebellerend/radicaall conformistisch/conservatief 

gespecialiseerdee genres pop 

insiderss kennis makkelijk toegankelijke informatie 

minderheidd meerderheid 

jeugdd gezin 

klassenlooss klassen 

mannelijkee cultuur vrouwelijke cultuur 

(Uit:: Thornton 1995:115) 
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Dee pop-rock-dichotomie en de tegenstelling tussen 'wij ' en 'zij' laten zien 
waaromm subculturele minderheden bang zijn voor verregaande popularisering. 
Hett behoren tot een minderheid geeft ook enige culturele status, hip, authen-
tiek.. De angst voor popularisering en het geen aanspraak kunnen maken op het 
kwaliteitskeurmerkk gaan in veel subculturen hand in hand, en is ook bij hiphop 
hett geval. 

Dee meeste studies laten echter onverlet welke rol popularisering speelt bij de 
formeringg van een subcultuur, en wat er gebeurt met het subculturele 'wij ' en de 
mainstreamm 'zij' als de subcultuur uiteindelijk is ingebed in dat grotere culturele 
geheel. . 

Dee pop-rock-dichotomie en de tegenstelling tussen 'wij ' en 'zij' laten zien 
waaromm subculturele minderheden bang zijn voor verregaande popularisering. 
Hett behoren tot een minderheid geeft ook enige culturele status, hip, authen-
tiek.. De angst voor popularisering en het geen aanspraak kunnen maken op het 
kwaliteitskeurmerkk gaan in veel subculturen hand in hand, en is ook bij hiphop 
hett geval. 

Dee meeste studies laten echter onverlet welke rol popularisering speelt bij de 
formeringg van een subcultuur, en wat er gebeurt met het subculturele 'wij ' en de 
mainstreamm 'zij' als de subcultuur uiteindelijk is ingebed in dat grotere culturele 
geheel. . 

Conclusie e 

Inn dit hoofstuk zijn de zeven belangrijkste concepten besproken die op basis van 
anderr subculturenonderzoek, eerder eigen hiphop-onderzoek en de data van dit 
onderzoek,, een rol spelen in het complexe traject van de popularisering van de 
hiphop-subcultuur.. De concepten zijn hier vooral beschreven in het licht van 
dee ontstaansgeschiedenis van hiphop en de plek die zij innemen in ander sub-
culturenonderzoek. . 

Stijll  en kwaliteit zijn concepten die binnen een subcultuur zelf een belang-
rijkee rol spelen (discursieve en sociale praktijken op microniveau) en dat is ook 
voorr hiphop het geval. 

Etniciteit,, sekse en afwijkend gedrag krijgen zowel in de subcultuur als in 
hett gewone dagelijks leven van de aanhangers vorm (sociale praktijken op 
mesoniveau),, maar spelen ook op het discursieve vlak een belangrijke rol: 
gewelddadigee gangsterrap s, Afrocentrisme en videoclips waarin vrouwen- en 
mannenbeeldenn teruggebracht worden tot pooiers en hoeren zijn onlosmake-
lij kk verbonden met hiphop. 

Hett thema popularisering van de subcultuur alsmede de invloed van de 
omringendee cultuur zijn concepten die van buitenaf van invloed zijn op de sub-
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cultuurr (macroniveau). Debatten over in- en uitsluiting die ook op andere ter-
reinenn van de samenleving gevoerd worden, komen terug in de angst van hip-
hopperss niet langer tot een exclusieve elite te horen. De specifieke Nederlandse 
enn Britse muziekculturen zijn elk van grote invloed op de positie van hiphop in 
dee nationale context en ten opzichte van Amerikaanse hiphop. Ook is kort 
aangestiptt dat hiphop als etnische (lees: zwarte) 'signifier' binnen de huidige 
multiculterelee samenlevingen in Nederland en Groot-Brittannië tegen proble-
menn aanloopt, die niet zozeer met hiphop zelf maar met de algehele problema-
tiekk van die multiculturele samenleving te maken hebben. 

Vergelekenn met de andere concepten heb ik relatief veel aandacht besteed 
aann de uideg van het begrip stijl, omdat de gebruikte stijlterminologie en genre-
verwijzingenn in de volgende hoofdstukken niet meer aan bod zullen komen. 
Bovendienn gaat het bij de popularisering van hiphop met name over de popula-
riseringg van stijl(elementen), reden waarom stijl een centrale positie in dit 
hoofdstukk heeft gekregen. 

Inn deel II volgt een analyse van de positie van hiphop als subcultuur en als 
zogenaamdee mainstreamcultuur voor de verschillende actoren aan de hand van 
dee zeven kernbegrippen: artiesten (Hoofdstuk 4), de culturele intermediairs 
(Hoofdstukk 5) en de fans (Hoofdstuk 6). 





Hoofdstukk 4 

Social ee en esthetisch e producti e 

Misschienn is dat juist het leven en moet ik nog leren 
OmOm net zoals de Deltawerken het tij te doen keren 
Ikk wil het beste voor m'n vrouwtje Maxime en Rode 
Datt betekent geen banden met het GAK of GSD 
Ikk wil niets liever dan op eigen benen staan 
Enn mijn kleintjes horen zeggen: dat heeft pappa zelf gedaan 
Ikk wil het maken in de scene en de roem tot me laten komen 
Maarr niet zoals Van Dik Hout 's nachts in mijn dromen 
Maarr wie kan die zekerheid bieden, wie oh wie 
Wantt niets is zeker in het leven van deze MC 
(Uit:: Niets is zeker van de Spookrijders 1996) 

'Ikk wil het maken in de scene en de roem tot me laten komen': de ultieme ambi-
tiee van hiphop-artiesten. Wat beweegt hen en welke factoren komen zij op hun 
wegg tegen om hun ambitie te verwezenlijken? Dat zijn de vragen die in dit 
hoofdstukk centraal staan. 

Dee meeste artiesten zijn als fan begonnen met het kopen en imiteren van rap-
platenn die in de hitparade stonden. Van het begrip hardcore is dan nog geen 
sprake.. Zij kochten toen gewoon plaatjes die populair en 'in' waren. Toen de 
nieuwigheidd van rap er voor hun vriendjes en vriendinnetjes af was, zijn de 
geïnterviewdee artiesten bij hiphop blijven hangen. Er zijn maar weinig artiesten 
diee goed uit kunnen leggen waarom ze zijn blijven hangen, maar onderstaand 
citaatt geeft het gevoel van de meeste artiesten het best weer: 

Mijnn ouders luisterden naar blues en jazz, en als heel klein ventje vond ik al die 
stukkenn waarop gescat werd of als bluesartiesten gitaar speelden en dan er tus-
sendoorr gingen lullen, dat vond ik het mooist. Als ik dan op straat liep dan zette 
ikk de woorden in mijn hoofd op rijm. Vervolgens was ik helemaal into Stevie 
Wonderr en de Ohio Players. En toen was ik 9 en kwam RappersDelightwt: alles 
viell  toen op zijn plaats. Dit was mijn muziek. 
(Maartenn van Hinte, rapper van .nuClarity en theatermaker) 



84 4 Noo sel l ou t 

Dee verminderde populariteit van rap in de hitparade in de eerste helft van de 
jarenn tachtig valt precies samen met de eerste pogingen van de geïnterviewden 
omm eigen werk te maken, waardoor hun muzikale aspiraties gelijk gevoed wor-
denn door de notie van de underground en de daarbij horende claims van 
authenticiteitt en hardcore.' Het onderling uitwisselen van raps en het bezoeken 
vann de spaarzame hiphop-feestjes wakkert de vlam aan om het fandom te com-
binerenn met het zelf produceren (zie ook Finnegan 1989; Wermuth 1990). Het 
gevoell  van iets 'aparts' deel uit te maken, voedt hen om ook in creatief-
esthetischh opzicht met hiphop bezig te zijn: 

II  became fan in the 1980s. All my friends did, and every week we met at Covent 
Garden:: breakers, graf artists, rappers. Everywhere were community jams, 
organizedd by the Greater London Council - GLC got abolished by Thatcher 
becausee it was allways Labour. Back then it was a real positive vibe. But at a cer-
tainn point most of them disappeared, the scene fell apart, and those who sticked 
too hiphop are still very busy with hiphop. For those who left the scene rap was 
justt music, like rock or disco. But it's more than just music. 
Itt kept us going, and now we can say 'we have seen Run DMC the very first time 
theyy performed in England'. I've been to Big Daddy Kane, Boogie Down Pro-
ductions,, EPMD, Stetsasonic. I can say it loud and proud: I'm Old School. 
(DJJ Quartz van Outer Limits) 

Voorr jongens zijn het vooral de openbare gelegenheden waar zij in aanraking 
kwamenn met hiphop. Voor meiden speelde dat zich meer binnenshuis af: 

Wee used to go to each others houses and just jam, listen to the music and things 
likee that, and that's how we got together, that's why we started rapping. It's just 
aa combination of different things. 
(Sann Jaye, rapster en zangeres) 

Tochh zijn de verschillen tussen jongens en meiden niet zo groot, dat er twee ver-
schillendee subculturen zijn ontstaan. Door hun nog zeer jonge leeftijd (vaak 
tussenn de 12 en 15 jaar) is er nog veel meer onderling contact dan wanneer zij wat 
ouderr geweest zouden zijn. De eerste hiphop-crews zijn daarom opvallend vaak 
gemengdee groepen van jongens en meiden en het is duidelijk dat hiphop in 
Europa,, net als in de VS, een enome aantrekkingkracht heeft op zwarte arties-
ten.. Vergeleken met andere terreinen van de samenleving is de deelname van 
allochtonenn aan de productie van popmuziek in Nederland en Groot-Brittannië 
sowiesoo relatief groot, hoewel er geen exacte cijfers voorhanden zijn over hoe 
groott dat aandeel precies is (Bousetta 1996; Mutsaers I994a,b; Oliver 1990; 
Tummerss 1994; Wermuth 1994a, 1998).*  Sansone (1992:179) heeft het over enkele 
duizendenn Surinaamse jongeren tussen de 13 en 17 jaar die in Amsterdam be-
trokkenn zijn bij hiphop, maar dat betreft zowel artiesten als fans op subcultureel 
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niveau.niveau. Bovendien zeggen dergelijke inschattingen niets over de participatie 
vann andere etnische groepen. De precieze aandelen van alle etnische groepen 
aann de hiphop-productie zijn niet te achterhalen, maar op basis van observaties 
enn ander onderzoek naar hiphop in Nederland en Groot-Brittannië kan gesteld 
worden,, dat de hiphop-subcultuur gedomineerd wordt door artiesten van Afro-
Caraïbischee afkomst, hoewel hiphop natuurlijk ook open staat voor andere 
etnischee groepen; zoals de autochtone artiesten Extince en Osdorp Posse in 
Nederland,, en de jonge Zuidaziaten van Hustlers HC en Apache Indian in 
Groot-Brittanniëë laten zien. 

Ikk schat dat in beide landen enkele honderden amateur-bands bestaan, en 
datt daarvan enkele tientallen professioneel door het leven gaan - dat wil zeggen 
datt het maken van muziek de voornaamste bezigheid van de artiesten uit deze 
bandss is. In Groot-Brittannië bestaan wel meer amateur- en professionele hip-
hop-artiestenn dan in Nederland, maar het is niet mogelijk te schatten hoeveel 
meer. . 

Hett maken van hiphop door Afro-Caraïbische artiesten is een typisch voor-
beeldd van allochtoon ondernemerschap, in tegenstelling tot het etnisch onder-
nemerschapp van bijvoorbeeld Surinaamse kawina of Pakistaanse/Noordindiase 
qawwalii  (Wermuth 1998).' Zwarte hiphop-artiesten willen met hun muziek in 
principee iedereen aan kunnen spreken en hebben een genre uitgekozen dat hen 
inn esthetisch opzicht de meeste voldoening schenkt. Sociale factoren maken 
echterr dat zij niet geheel toevallig hiphop, een zwart genre, hebben uitverkoren. 
Hunn muziek heeft daarmee een sterk etnische component, maar geen overdui-
delijkee relatie met de muziekcultuur van het land van herkomst of dat van hun 
ouders.. Hiphop, rap, swingbeat en R&B vormen voor met name Afro-Caraïbische 
jongerenn een muziekvorm die zowel eigentijds als zwart is (Gilroy 1987:196; 
Hebdigee 1987:151-152). Ook voor artiesten uit andere etnische minderheids-
groeperingenn speelt die combinatie een belangrijke positieve rol bij hun keuze 
omm hiphop te maken, ook al is hiphop inhoudelijk totaal verschillend van de 
eigenn etnische muziekcultuur (Heijmans & De Vries 1998; Jacob 1993). 

Dee artiesten die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd in Groot-Brittannië en 
Nederlandd zijn merendeels van Afro-Caraïbische afkomst. Van de 14 Britse 
artiestenn zijn er drie autochtoon, een is half Afrikaans en een Aziatisch-Caribisch, 
dee rest is Afro-Caraïbisch. 

Vann de 17 Nederlandse artiesten zijn er vier wit, de rest heeft een Afro-
Caraïbischee achtergrond: Antilliaans, Zuidamerikaans of Surinaams. 

Dee meesten zijn amateur: 11 in Nederland, 8 in Groot-Brittannië; tegen 6 
professionelee artiesten in elk land. Ook is er een duidelijke rolverdeling: de 
meestee geïnterviewde artiesten zijn rapper (26), een minderheid is dj of beat-
creatorr (5). Deze scheve verdeling komt deels doordat rappers meestal als 
spreekbuiss van een hiphop-band naar voren wordt geschoven. De sekseverdeling 
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onderr de geïnterviewde artiesten is zeer vergelijkbaar met ander onderzoek naar 
hiphop-artiestenn (George 1993,1998; Rose 1994a; Sexton 1995, Krims, 2000). 
Dee meerderheid bestaat uit mannen: negen van de veertien artiesten in 
Groot-Brittannië,, en alle zeventien in Nederland. De leeftijd van de artiesten 
varieertt van vijftien tot eind twintig. De etnische afkomst van de artiesten, hun 
sekse,, artistieke rol en professionele status hebben alle vier invloed op de manier 
waaropp zij met hiphop omgaan; hun leeftijd heeft dat veel minder. 

Stij l l 

Dee hiphop-artiesten zijn de belangrijkste leveranciers van de esthetische 
onderdelenn van het productiesysteem. Zij zijn de bedenkers en dragers van 
muziekstromingenn en kledingstijlen, die door hun fans voorzien worden van 
voorr hen waardevolle betekenissen. Artiesten worden gezien als het kloppend 
hartt van elke subcultuur of muziekstroming. Zij zijn de rolmodellen, richting-
geverss en voorhoede van elke stijl. Bovendien zorgen artiesten met hun stijl 
voorr nieuwe aanwas in de subcultuur of maken zij de stijl populair bij een niet-
subcultureell  publiek 

Voorr artiesten is het daarom uitermate belangrijk om te definiëren binnen 
welkee hiphopstijl zij vallen; voor zichzelf, maar ook voor hun (potentiële) 
publiek.. Is de muziek die zij maken subculturele gangsterrap, crossover met rock 
off  hiphouse, en welke uiterlijk stijl hoort daar dan vervolgens bij. Vragen waar 
elkee artiest, amateur en professional regelmatig mee worstelt. Subculturele hip-
hop-artiestenn stellen hardcore gelijk aan de 'innerworld' van de subcultuur en 
elkee artiest die op een of andere manier rap maakt (de manier van dj-ing is veel 
minderr in het geding) positioneert zichzelf ten opzichte van die hardcore. Hard-
coree is de maat der dingen. De vraag is hoe hardcore dan valt te herkennen. 

WieWie of wat bepaalt hardcorestijl? 

Elkee muziekstroming kan muzikaal-esthetisch uiteengerafeld worden in een 
aantall  elementen: ritmiek/tempo, bas, opbouw, orkestratie, zang/melodie, 
volume,, technisch niveau instrumentalisten, opnametechniek, en de taal waar-
inn gezongen wordt (Bork & Jacobs 1986:132). Op basis van deze elementen is 
well  een beeld te krijgen van wat hardcore hiphop is, maar veel van die elemen-
tenn gaan ook op voor niet-hardcore hiphop. Er zijn dus blijkbaar andere criteria 
diee bepalen wat hardcore is, en die liggen meer op het muzikaal-sociale vlak. 

Hardcoree hiphop has to do with sounds, making very intense music: very quick 
musicc that you feel rather than you don't want to make music that you just 
dancee to. Music that you actually feel inside you. Stirrs emotions rather than 
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beingg just one level inside your head. Dance music tends to be one kind of emo-
tion,, a very happy emotion. In hardcore rap you can deal with a lot of emotions 
itt can bring out. 
Q:: For example? 

A:: Humor, anger, violence, anything. 
(Whitee Child Rix van Gunshot) 

Hardcoree hiphop appelleert volgens de geïnterviewde artiesten aan bepaalde 
emotiess en gemoedsstemmingen en één ding is daarbij duidelijk: hardcore hip-
hopp is volgens hen geen gezelligheidsmuziek. 

Mij nn muziek is voor mensen die een beetje op straat leven, in posses, niets doen, 
gabbers,, gewoon families, weet je. Het is niet voor gezellige cafégangers ge-
maakt.. Het is echt om naar te luisteren, te talken, te freaken, jointje te roken, 
biertjee te drinken. Gabbermuziek voor the brothers. Het is hardcore rap die ik 
maak.. Dit is wat ik kan, harder kan ik niet. 
(Janor,, rapper van de Zuidoost Posse)4 

Verderr is het belangrijk dat ze als artiest in een bepaalde (lees: Amerikaanse) tra-
ditiee passen of geplaatst worden: 

Becausee a lot of the stuff that's coming out is really boom-tsj, boom-tsj, the real 
beat-bassline,, yeah? That might have a hard beat and a deep bassline, but it hasn't 
gotgot that uplifting hiphop vibe like the Jungle Brothers or Eric B & Rakim. 
(DJJ Quartz van Outer Limits) 

Dee hiphop'vibe' (harde beat en lage bas) zit niet alleen in de muziek, maar ook 
inn waar je als artiest mee geassocieerd wordt: het liefst met artiesten uit de VS, de 
bakermatt van de hiphop. Als dat niet kan omdat een band bijvoorbeeld Neder-
landstaligee hiphop maakt die geen duidelijke Amerikaanse evenknie kent, dan 
iss het krijgen van een compliment van een nationale hiphop-arrivé ook goed 
genoegg om tot de hardcore te mogen horen: 

Dopee natuurlijk. We waren erg blij om props van hem [rapper Brainpower - MW] 
tee krijgen. Dan weet je zeker dat je op de juiste weg bent. 
(Phreakoo Rico, rapper van Opgezwolle in Fret, oktober 2001) 

Naastt het uitstralen van een bepaalde intensiteit moeten hiphop-artiesten zich 

omringenn met de juiste mensen en zich laten zien bij de juiste gelegenheden: 

Err is een groot verschil tussen Nederlandstalige en Engelstalige rap. Er is een 

soortt splitsing ontstaan; er zijn twee soorten scenes. Puur omdat ze Nederlands-

taligg rappen, werken ze voor een ander publiek. Zij verkopen wel goed, maar ik 

vindd het geen hardcore hiphop. 

Enn nu hier [optreden van House of Pain waar The Grizzlies in het voorprogramma 
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staann - MW], dit zijn skaters, dit is geen insiders-sfeer. Deze mensen zie je niet bij 

BB Boy Extravaganza. 

(Pitchh Master Skeen van The Grizzlies) 

Hiervoorr genoemde redenen passen zeer goed bij een subcultuur waarin het 

bewakenn van de collectieve identiteit hoog in het vaandel staat. Opvallend is 

echterr wel, dat het kunnen behoren tot de hardcore ook te maken heeft met hoe 

langg men al artiest is: 

Eenn goede DJ is DCS, die doet echt veel en al heel lang. Hij rapt op hiphoppar-
ties,, om ons bij elkaar te krijgen in eenheid. Elvis [de Rotterdamse rapper E-Life - MW] 
ook.. Die echte goede zijn al zo lang bezig (...) die gaan door, koste wat kost. 
Liefdee voor de muziek. 
(Presizelee,, producer) 

We'vee come a long way. We did gigs everywhere. We struggled for a very long 
time,, [gelach van zijn collega's] We're old skool, but still fresh. 
(Spyce,, rapper van The Brotherhood) 

Dee hoeveelheid tijd en energie die artiesten er in stoppen en hun daarmee ver-
kregenn anciënniteit is een vorm van subcultureel kapitaal die, los van eventuele 
muzikalee kwaliteiten, bijdraagt aan het kunnen horen tot de hardcore kringen. 
Err is geen enkele artiest die louter op basis van zijn of haar excellente muzikale 
kwaliteitenn een plek in de hardcore claimt! 

Err zijn ook artiesten die buiten de beleefde definitie van hardcore dreigen te 
vallen.. Zij zijn in twee groepen te verdelen: de eerste groep balanceert op de 
rand,, de tweede is er definitief afgevallen. De eerste groep, waartoe bands als 
Gunshot,, Urban Dance Squad en .nuClarity horen, hebben hun hardcore-
statuss weten te behouden, omdat hun status in de subcultuur inmiddels onbe-
twistbaarr is. 

Iedereenn zegt altijd van, die hiphop scene is kortzichtig, en dat is dan voor een 
deell  misschien ook wel waar, maar voor een deel ook helemaal niet, want wij zij n 
alss liveband begonnen en we hebben nu wel respect in die scene. Het is anders, 
maarr ze gaan er wel voor, ze respecteren het wel, ze vinden het wel lekker. En dat 
wass ook de eerste keer dat we in Paradiso optraden, dat was op een B Boy Extra-
vaganza.. Een liveband op B Boy waar tot dan toe nog nooit een liveband was ge-
weest.. En op een gegeven moment staan al die guys te springen! 
(Maartenn van Hinte, rapper van .nuClarity en theatermaker) 

.. nuClarity is er in geslaagd om voor 'vernieuwing' (herintroductie van live-

muzikantenn in een door dj's gedomineerde omgeving) te zorgen zonder dat de 

hardcoresfeerr verloren gaat, terwijl andere bands meerdere publieken tegelijk 

aann kunnen spreken zonder hun subculturele achterban van zich te vervreemden. 
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Youu get both at our shows. You get core hiphop audience plus you get rockettes 
aree just getting to you. (...) We make good music and people are accepting us 
forr the music. I think people just accept us for being a group that's got a lot of 
styless in their heart, without loosing our dignity and credibility. 
(Mercury,, rapper van Gunshot) 

Gunshott is in staat twee soorten publiek aan te spreken, terwijl de Urban Dance 
Squadd het hardcore publiek weliswaar van zich vervreemd heeft, maar nog wel 
kann rekenen op respect door bewezen diensten in het verleden. 

Bijj  onze concerten komen nauwelijks echte B Boys, dat is waar. Dat kan ik ze 
niett eens kwalijk nemen, omdat ik wil dat mensen alleen maar uit zichzelf ko-
menn en niet dat ik ze een muzikaal lesje ga leren. Vroeger maakte ik me daar wel 
drukk om. (...) Ik ben geen doorsneejongetje dat toevallig, zeker in Nederland, 
zichzelff  beloofd heeft dat ie heavy is en een beetje denkt te kunnen rappen en 
zegtt dat ie een B Boy is. Nee, ik kan het staven dat ik een echte B Boy ben: deels 
doorr mijn achtergronden, deels mijn liefde [voor hiphop - MW], deels mijn ken-
niss en deels door mijn skills. 
(Rudeboy,, rapper van Urban Dance Squad) 

Dee Squad is echt wel goed, als je ziet wat Rudeboy allemaal doet voor zijn publiek. 
Hett is wel crossover, maar toch. Rudeboy staat niet boven zijn fans. Fantastisch. 
(Papaa Seeq van Doopste Rijms over de Urban Dance Squad) 

Doorr hun eerder opgebouwd subcultureel kapitaal kunnen deze crossoverar-
tiestenn (rap vermengd met rock, funk, metal) toch rekenen op steun uit het 
hardcore-kamp.. Andere artiesten die vanuit de hardcore hiphop een brug heb-
benn geslagen naar andere popgenres hoeven daar niet op te rekenen. 

V:: Hoe ervaar je de stap van 24k naar van 2Brothers on the 4th Floor? 
A:: ik ben heel blij . Als ik het niet had gedaan zou ik heel veel dingen niet hebben 
gezienn en zou ik veel dingen niet kunnen doen. Plaatsen in Spanje, Tsjechië. We 
zijnn in Mexico geweest, we gaan nog naar Brazilië, we gaan overal naar toe. Als ik 
hett niet had gedaan, dan zat ik nu gewoon thuis. Deed ik hetzelfde: magazijn-
werk.. (...) Het is zo gegaan. Ik zag hier in Nederland qua optredens voor hard-
coree dingen, die werden gewoon minder. Toen heb ik één keer als D-Rock op-
getredenn in Duitsland met een house-act, dus dat ging nog wel. Daarna onder 
dezelfdee naam een nummer opgenomen, en toen ging het snel met 2Brothers. 
Daarr heet ik D-Rock, en de hardcore mensen kennen mij als CMC. De commer-
ciëlee dingen die ik deed konden me niet echt schelen. Nu ook niet. Ik doe het 
voorr het geld. Ik probeer wel beter te rappen daarop, maar het is niet dat ik er 
veell  moeite erin doe. Niet meer dan nodig is. Met hardcore wel. 
(Renéé Philips, rapper D-Rock van 2 Brothers on the 4th Floor, vroeger onder 
anderee van 24K) 
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Inn plaats van subcultureel respect na te streven, vinden deze artiesten hun waar-
digheidd in het opbouwen van een succesvol bestaan. Subcultureel kapitaal, dat 
bestaatt uit kennis, vaardigheden (ook letterlijk hiphop skills genoemd) en tijds-
investering,, wordt vervangen door andere vormen van sociaal, economisch en 
cultureell  kapitaal. Toch gaat die verandering niet zonder slag of stoot. 

Inn het begin hoorde ik wel 'sell out' en zo. Als ik op hiphopparties kwam kreeg je 
echtt ruzie met mensen. Ik heb nu de kans gekregen om zoveel platen te verkopen 
enn de wereld te zien. Je kan wel hiphop zijn en lekker rappen Tm a nigger' en al 
diee shit. Maar waar is je geld dan? Wie gaat jou geld geven om te eten, of om eh, 
diee toffe gympen aan te doen die Snoop Doggy Dogg ook aan heeft, dat wil je 
tochh ook? Dan moet je wel geld hebben. En ik ben nu met mijn eigen label in 
staatt om wat terug te doen voor de Nederlandse underground. 
(Rayy Slijngaard, rapper en eigenaar van een muzieklabel, voorheen van 2Unlimited) 

Dee scheidslijn tussen bijvoorbeeld Rudeboy van de Urban Dance Squad en Ray 
vann 2Unlimited is vooral gebaseerd op de sóórt muziek die gemaakt wordt. 
Rudeboyy doet dat met de Urban Dance Squad met een mengsel van rap en 
fiinkmetalrockk (ook wel crossover genoemd), terwijl Ray rap, pop en house 
mixt,, hetgeen ais kunstmatig en minder authentiek wordt beschouwd. 

Dee crossover-artiesten hebben hun subcultureel kapitaal uitgebreid, terwijl 
dee zogenaamde 'sell out'-artiesten hun subcultureel kapitaal in de ogen van de 
subcultuurr hebben verkwanseld. Deze verschillen tussen crossover en sell out 
zijnn terug te voeren op de dichotomie tussen pop en rock. Ik kom daar nog op 
terugg in de paragraaf over popularisering. Hardcore hiphop is meer 'rock' dan 
'pop';; hardcore artiesten bezigen een rockidioom, omdat zij zich willen profile-
renn als authentieke muzikanten. Deze hunkering naar authenticiteit komt 
terugg in bandnamen als Def Real, Scientists of Sound en More Serious, en song-
titelss als De Echte Shit of The Undiluted Truth. 

Hardcoree wordt vooral bepaald door de gedeelde opvattingen daarover in de 
subcultuur,, maar die zijn meer van sociale dan muzikale aard. De professionele 
artiestenn gebruiken meer en vaker dan de amateurs muzikaal-esthetische argu-
mentenn om hun muzikale stijl in, often opzichte van, hardcore te omschrijven. 
Hett is niet duidelijk of zij dat (kunnen) doen, omdat ze nu professioneel artiest 
zijn.. Er zijn nauwelijks verschillen aangetroffen tussen de manier waarop rap-
pers/zangerss enerzijds en dj's/producers anderzijds aankijken tegen de muzikale 
stijll  die ze belijden. Wellicht is dit de reden dat in andere onderzoeken ook 
nooitt het onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende bandlid-rollen. 

Alss er nauwelijks muzikaal-esthetische criteria voorhanden zijn om hardcore-
muziekk te omschrijven, is het de vraag of hiphop-lyrics volgens een bepaalde 
esthetiekk gemaakt moeten worden om hardcore genoemd te worden, of dat ook 
daarr de meer sociale defnities zegevieren. 
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ExplicieteExpliciete teksten omdat het hoort 

Hiphop-lyricss zijn het totaal van de inhoud van de songteksten en de manier 
vann rappen. Om te bepalen of teksten voldoende in de felbegeerde hardcore 
hiphopstijll  passen, zijn het wederom sociale definities over de gewenste inhoud 
vann de lyrics die doorslaggevend zijn. Hardcore hiphop-songteksten moeten 
overr het echte leven gaan. 

Thee lyrics, the voice and the beat together, that makes it. The lyrics should be 
aboutt what is really happening in life. Something of which you can say 'yes 
that'ss happened to me before'. That's the main thing about the lyrics, some-
thingg that's real, that's really it. 
(Eveyy D, rapster) 

Hiphop-lyricss moeten gaan over de werkelijkheid, het echte leven, dat is een 
terugkerendd antwoord in alle interviews. In de VS is de hiphop-werkelijkheid 
vaakk teruggebracht tot het leven in zwarte getto's. Dit getto-issue, met name de 
veell  voorkomende criminaliteit, komt vaak terug als een dilemma voor hiphop-
artiestenn in Nederland en Groot-Brittannië, omdat de getto's er hier heel 
anderss uitzien of in hun beleving niet bestaan. 

Wijj  hebben helemaal niets aan die gangsters. Wij lopen hier niet met granaten, 
duss waarom zouden we het over gangsters moeten hebben? 
(Pitchmasterr Skeen, The Grizzlies) 

Nett als in de meeste Amerikaanse hiphop wordt de complexiteit van 'het echte 
leven'' teruggebracht tot een paar thema's: het straatleven, seks (en in mindere 
matee liefde en relaties), het bouwen van feestjes, het dissen van collega's en het 
opscheppenopscheppen over eigen kwaliteiten. Er wordt zelden op een abstracte manier 
overr deze thema's gerapt. Het gaat bijna altijd, al dan niet fictief, over de betref-
fendee artiest zelf. Slechts incidenteel wordt dit 'echte leven' losgeweekt van de 
subculturelee beleving en in een bredere maatschappelijke context geplaatst. 

Dezee zogenaamde bewustzijnsraps vloeien, aldus alle rappers, eigenlijk voort 
uitt hun behoefte te rappen over alles wat er om hen heen gebeurt. Zo heeft de 
Westt Klan het in Janmaat over door hen beleefd racisme, en in een bredere 
maatschappelijkee context, over rechtsextremisme en Janmaat. 

Dee meeste artiesten zien dergelijke bewustzijnsraps en hun repertoire in zijn 
algemeenheid,, niet als een bewust revolutionair gebaar of politieke maatschap-
pijkritiek. . 

Chuckk D called hiphop a black CNN. Well, that's just what it is. It's tv, it's 
entertainment.. But yeah, sometimes the news is on and you see what is 
happenin'' out there. But am I the one to tell you to change that situation? 
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(...)Wee just rap about what we experience, what we see and believe in. And if 
that'ss politics fine. 
(Mr.. Dexter, dj van The Brotherhood) 

Artiestenn die hun messageraps een duidelijke politieke lading mee willen geven, 
zijnn niet zo makkelijk te betrappen op een eenduidige politiek-maatschappelijke 
visie.. De boodschappen over racisme of andere vormen van discriminatie en uit-
sluitingg die als politiek-links kunnen worden opgevat, worden moeiteloos afge-
wisseldd met de roep om 'meer blauw op straat' en het geven van 'lijfstraffen aan 
drugverslaafden'' - opvattingen die niet zo snel in dat progressief-linkse discours 
passen.. Hardcore hiphoppers wisselen hun messageraps ook af met expliciete 
seks-- & geweldraps. Zo wisselt Zuid Oost Wit is Zwart vrolijk af met Neukende 
PolitiePolitie deel2, Bendebeukers Tip en Geen Lijk Geen Gezeik. Voor de hiphop-arties-
tenn is er wel een duidelijk, maar geen zinvol onderscheid tussen alle soorten raps 
(amusements-,, seks & geweld- of bewustzijnsraps), zolang de teksten maar met 
eenn behoorlijke mate van grofheid en directheid worden gebracht. 

Alss het je daar [seks - MW] toch om gaat, dan kan je het maar beter open doen. 
(Deams,, rapper) 

V:: Waar gaan je teksten over? 
A:: Gangsters, bitches komen er natuurlijk ook in voor. 
V:: Natuurlijk? 
A:: Je moet het een beetje rough brengen. Over het algemeen zit dat er bij die gas-
tenn uit Amerika wat meer in. In een tekst ga je niet zo snel 'girl dit, girl dat': je 
moett een beetje hard over komen. Misschien wel een beetje macho. (..) Je hebt 
ookk dingen die je zelf ervaart, maar dan ga je een beetje overdrijven door ze wat 
sterkerr te brengen. 
(Raww G, rapper van Ruthless Stylas Posse) 

Dee in Amerika ingestelde waarschuwingsstickers 'Parental advisory: explicit 
lyrics'' zouden in feite op elke plaat van de geïnterviewde artiesten kunnen wor-
denn geplakt. Zelf worden ze daar niet koud of warm van. Op het Nederhopal-
bumm Taal van de Straatvan West Klan hebben de bandleden op eigen initiatief 
eenn sticker laten plakken: 'Waarschuwing. Schokkende teksten'. De hiphop-
artiestenn zijn zich bewust van het feit dat hun expliciete teksten de maatstaf van 
hett maatschappelijk fatsoen soms te boven gaan, en spelen met dat gegeven. 
Rapperr Dennis Bouman laat geen enkele gelegenheid passeren om in zijn kruis 
tee grijpen of vrouwen te betasten, en geeft ook toe dat dat de rol is die hij zijn 
alterr ego Def Rhymz laat spelen. Niet dat het rappers niet kan schelen wat men-
senn van hun teksten en gedrag vinden, maar omdat op deze manier hun stem 
letterlijkk en figuurlijk gehoord wordt. 
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Voorr crossover-artiesten en rapartiesten die geen hardcore hiphop maken is de 
inhoudd van hun songteksten veel minder een issue dan voor de hardcore artiesten. 

Zee vragen me ook altijd naar de betekenis van mijn teksten, en als ik geen zin heb 
omm ze uit te leggen, soms is er niks uit te leggen omdat het gewoon een gevoel is, 
dann maken ze er gewoon wat van, en doen ze net alsof ik dat gezegd heb. 
(Rudeboy,, rapper van Urban Dance Squad) 

Crossover-artiestenn vinden net als hardcore hiphoppers het 'echte leven' 
belangrijk,, maar gaan daar veel losser mee om en de gebruikelijke hardcore 
directheidd is in hun werk vaak ook verdwenen. Liefde, seks, relaties en het bou-
wenn van feestjes vormen meestal de onderwerpen van rapartiesten die een 
mengvormm van rap en house of soul maken. 

Ookk de manier van rappen is belangrijk voor de bepaling van de hiphopstijl. 
Mett name de hardcore artiesten en de artiesten die rap maken binnen de zoge-
naamdee rocktraditie (crossover), geven aan dat de vaardigheden van rappers om 
eenn goede 'flow' neer te zetten eigenlijk het belangrijkst zijn, en dat rappers die 
overr zeer abstracte thema's rappen en echt spelen met taal vaak het best 'flowen'. 
Organizedd Konfusion, Jeru The Damaja, Ultramagnetics en KRS One worden 
doorr hen genoemd als grote voorbeelden. 

Diee [Organized Konfusion - MW] zijn zo goed. Het is anders, nieuw en het hele 
albumm is op niveau. Tegenwoordig maakt elke berenlul een LP. Eén nummer is 
goed,, en de rest is dan wack, totally wack. Je mag het je zelf nooit te makkelijk 
maken. . 
(Rudeboy,, rapper Urban Dance Squad) 

Vergelekenn met de inhoud van de raps is de manier van rappen echter veel min-
derr belangrijk voor de bepaling van wat wel en niet hardcore is. Ook hier geldt 
datt muziek-sociale definities de grenzen tussen de inner- en outerworld van de 
subcultuurr bepalen, en niet muzikaal-esthetische. Binnen die sociale definities 
vann hardcore regeert het rockvertoog: raps over het echte leven worden hoger 
aangeslagenn dan liedjes over de liefde en relaties. 

Youu can find messages in it. Music is good to send messages: stop using drugs, 
stopp using guns, stop killing each other basically, go back to school, get an edu-
cation,, try to better yourself. If we can do that and try to get the message, you 
willl  listen and act to it and that's satisfying, better than saying ' oh baby I 
luuuuuuuvv you' [lacht]. 
(Misss V, zangeres bij Outer Limits) 

Opp het gebied van de uiterlijke stijl is esthetiek wederom minder belangrijk dan 
watt als 'cool' geldt binnen de hardcore groep. 



94 4 Noo sel l ou t 

BijpassendeBijpassende kleding om het geheel af te maken 

Dee veronderstelde homologie tussen muziek, lyrics en uiterlijke stijl zoals ik die 
inn Hoofdstuk 3 heb geschetst, bestaat wel, maar wordt door artiesten keer op 
keerr opnieuw gelegd, afhankelijk van het publiek voor wie of de plek waar ze 
optreden.. Bovendien kan de uiterlijke stijl per album of zelfs individuele song 
verschillen.' ' 

Voorr vanavond in Paradiso kan het zijn dat ik gewoon hierin [streetwear - MW] 
blijf .. Maar ik heb altijd wel iets extra's bij me. Escape heeft een andere ambiance. Wat 
ikk toen aanhad paste er mooi in: beetje flashy. Ik moest die dames wat geven 00L 
Hett is net als bij het opnemen van een nummer voor een compilatiealbum, of het 
samenstellenn van de tracklist voor een optreden; het hangt er van af hoe ik me op 
datt moment voel, of welke tracks passen bij een sfeer. 
(Deams,, rapper) 

Zowell  het streetwise-uiterlijk als designerkleding kunnen hardcore zijn. Ama-
teurartiestenn die voor hun eigen gevoel nog veel te bewijzen hebben, dragen 
echterr vaker streetwise-kleding dan nette, glamoureuze kleding. De prijs van de 
kledingg heeft daar trouwens geen invloed op: beide zijn duur. Streetwise is 
voorall  een uiting van authenticiteit en het gevoel deel uit te maken van een 
gemeenschapp met dezelfde smaak. 

II  feel comfortable in these clothes. This is hiphop, it's real, it's from the streets. 
Itt just, you know, makes sense. 
(Yinka,, rapster) 

Dee uiterlijke stijl heeft: betekenis binnen de context van de subcultuur. Elk lid 
vann de subcultuur weet dat de oversized kleding staat voor het juiste straatge-
voel.. Opvallend is dat de meeste vrouwelijke rappers comfort-argumenten 
gebruikenn om de street style onderbouwen: 

II  don't like dressing up that's another reason why I don't go to soulclubs. 

Usuallyy you have to dress up, and you get the women coming in there, jewels 

andd dresses and mini skirts and things like that. I could just be like that if I want 

to,, but I don't feel comfortable in it. I feel comfortable in hiphop crowds. What 

suitss the individual, really! The style you like to dress up and the music you lis-

tenn to. There's a link in a way. (...) That's what I don't really like about certain 

soull  clubs; you can't get in with boots or trainers, there are certain rules. No 

jeansjeans or trainers and stuff like that. You can't expect to find a hiphop crowd 

theree really. 

(Boogie,, rapster) 
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Veell  meer dan van hun mannelijke collega's wordt van hen verwacht dat ze, 
omdatt ze vrouw zijn, zich stereotiep vrouwelijk uitdossen. Daar ze zich niet 
thuisvoelenn in 'nette'of sexy kleding, is hiphop voor hen een passend alternatief, 
voorall  ook omdat de makkelijke, sportieve outlook deel uitmaakt van de 'street 
credibility'. . 

Bijj  hun mannelijke amateurcollega's is er niet zo'n duidelijk bewustzijn 
waaromm ze een bepaald merk dragen, hun haar in rastavlechtjes dragen of zich 
juistt kaal scheren. Noch comfort, noch waardigheid worden genoemd als reden 
waaromm ze bepaalde kleren dragen. Kleding en haardracht zijn voor hen 
'slechts'' tekenen van verschil. Waarom dat verschil belangrijk is, kunnen de 
meestenn niet aangeven. De relatie tussen uiterlijke stijl en de muziek die zij 
maken,, is voor hen even logisch als een politieagent die een uniform draagt: het 
hoortt onlosmakelijk bij elkaar. 

Europesee hiphopariesten zijn meer stijlvolgers dan stijlmakers. De stijlver-
nieuwerss komen meestal uit de VS. Via de subculturele micromedia en mond-
tot-mond-reclamee weten artiesten op een gegeven moment welke uiterlijke stijl 
inn is bij hun Amerikaanse collega's. Omdat artiesten veel in hun muziekstijl 
investeren,, en er vaak meer mee bezig zijn dan de doorsnee-fan, kunnen zij 
beschouwdd worden als de 'early adopters'; ze maken geen nieuwe stijlen, maar 
pikkenn ze wel het snelst op. Binnen de subcultuur hebben de artiesten dus maar 
eenn beperkte voorsprong en kunnen zij zich met hun uiterlijk veel minder 
onderscheidenn van hun fans dan met hun muziek - waarmee ze wel als idool en 
rolmodell  fungeren. De waarde van de uiterlijke stijl zit hem dan ook voorname-
lij kk in de distinctie naar de buitenwereld. Want voor die buitenwacht is hele-
maall  niet duidelijk dat hij of zij van hiphop houdt, laat staan een hiphop-artiest 
iss - tenzij iemand altijd rappend over straat gaat. 

Buitenn de subcultuur wordt hiphop-kleding ook vaak gezien als vernieu-
wendd en trendsettend, een soort culturele voorhoede (Lange & Tomassen 1994; 
Lopiana-Misdomm & De Luca 1997). Daarom hebben vele subculturele artiesten 
inn Europa geen enkele moeite met hun volgersrol. Kleding is een manier om 
respectt en waardigheid af te dwingen. Misschien niet zozeer binnen de kring 
vann collega-artiesten, maar wel van hun fans en de buitenwacht. 

Whenn I go out, and I see all those people watching me wearing rare sneakers, 
that'ss cool. But if I see too much other guys wearing the same stuff, I don't want 
itt any longer. 
(Koadd Rudina, rapper) 

Hett wordt echter moeilijker voor hiphoppers om zich te onderscheiden van 
niet-hiphoppers,, omdat hun trendy stijl steeds sneller wordt overgenomen: 

Hett wordt steeds vager. Zoals wij vroeger in '85 waren, grote schoenen, bubble 
coatt aan. Toen kon je echt zeggen van 'die man is een hiphopper'. Dat zei niets 
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overr de persoon, maar hij was een hiphopper. Maar nu, die hiphop-kledingstijl 

iss zo geïntegreerd in de mode, dat je het haast niet meer kunt zien. 

(Elvis/E-Life,, rapper; in Lange & Tomassen 1994:65) 

Dee uiterlijke stijlen volgen elkaar mede daarom steeds sneller op, zodat hiphop-
perss uit de subcultuur een voorsprong blijven houden op niet-hiphoppers. Aan 
dee andere kant zijn er steeds meer hiphop-artiesten die zich afkeren van de heer-
sendee stijlen. Di t zijn voornamelijk hiphop-artiesten die een hoge status heb-
benn binnen de subcultuur. Zij hebben geen uiterlijke stijl meer nodig om 
geïdentificeerdd te worden als hiphopper. 

V:: Stel je hebt geen sneakers, niet de juiste T shirts, je bent niet dope gekleed, je 

hebtt lang haar; zou je dan evengoed geaccepteerd worden? 

A:: Ja, als je echt een B Boy bent, dan heb je ook optredens. Dan maakt het niet 
meerr uit. 

(Boosta,, rapper The Grizzlies) 

Ikk hoef er niet zo nodig als een hiphop-head uit te zien. Dat heb ik wel gehad. 
Maarr ook al kleed ik me gewoon, spijkerbroek met T-shirt, dan nog word ik ge-
zienn als 'die rapper'. En dat is op zich niet erg, want ik ben ook rapper. Ik hoef er 
niett per se prat op te gaan, maar vind het dus ook niet erg daar op aangesproken 
tee worden. 
(Jeffrey,, rapper bij Hipbone Connection, stand up comedian en theateracteur) 

Voorr beginnende hiphop-artiesten is de homologie tussen muzikale en uiter-
lijk ee stijl nog wel vanzelfsprekend en noodzakelijk. Het hoort er bij als je hard-
coree hiphop wil maken. 

Inn het begin had ik dat wel, met Nike en Adidas. Dan kijk je toch eerst op tegen 
dee scene, en daar wil je dan bijhoren, maar nu zit ik er echt in, tenminste hier in 
hett noorden dan, hè. Dan zie je kleren in tijdschriften of bij vrienden, niet om-
datt zij het hebben, maar het staat tof, en je voelt je er lekker in, dus dan wil je die 
baggyy clothes wel hebben. En als we dan met zijn allen over straat lopen kijken 
mensenn die wat van hiphop afweten er wel tegenop. 
(Raww G, rapper Ruthless Stylas Posse) 

Ikk had verwacht dat de zogenaamde crossover- en rap-artiesten zich net als in 

hunn muziek en lyrics ook zouden hebben losgemaakt van de hardcore hiphop-

kledingstijl,, maar dat bleek niet het geval. De meesten zagen er juist heel hard-

coree uit. Zij willen daarmee juist een band tussen hun huidge muziekstijl en 

hunn voormalige subculturele lidmaatschap in stand houden. De een noemt dat 

hett opvoeden van hun nieuwe publiek: 'ze moeten weten waar Abraham de 

mosterdd haalt'. Een ander voelt het als 'paying respect to the homies'. Ook voor 

artiestenn buiten de hiphop-subcultuur blijf t hardcore de maatstaf. De rap-
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artiestenn zijn overigens wel iets meer en vaker 'in stijl*  dan crossover-artiesten en 
hiphop-artiestenn met een grote staat van dienst binnen de subcultuur. Frith 
heeftt een vergelijkbare scheiding ook waargenomen in de hoogtijdagen van de 
punk-subcultuur.. Hij maakt het onderscheid tussen de populistische punkstijl, 
diee er vooral op geënt is de stijl als zodanig te laten voortleven, en de punk 
avant-garde,, die geïnteresseerd is in muzikale stijlbetekenissen. Deze avant-
gardee artiesten 'undermine the populist assumptions of transparency, mocking 
thee idea of a direct line from social experience to musical form, and expose the 
subjectivee claims deeply embedded in all rock music' (Frithi997/i98o:i7o). 

Kwalitei t t 

Dee opvattingen die artiesten over de kwaliteit van hun eigen muziek en van hip-
hopp in het algemeen hebben, hangen sterk samen met de manier waarop zij met 
hiphopp in aanraking zijn gekomen: als fan. 

Sommigen,, met name de hardcore hiphop-artiesten, zijn hun fanmatige 
kwaliteitsopvattingenn gedurende hun loopbaan trouw gebleven. Anderen heb-
benn de fanmatige benadering ingewisseld voor meer muziekindustriële opvat-
tingenn over kwaliteit. In de fanmatige benadering wegen de sociale productie-
aspectenaspecten zwaarder en in de muziekindustriële opvattingen de esthetische en 
materiële. . 

FanmatigeFanmatige benadering van kwaliteit 

Dee fanmatige benadering stelt de aansluiting tussen subculturele artiest en sub-
culturelee fans centraal. Die aansluiting wordt gevonden in de gemeenschappe-
lijk ee voorkeur voor hardcore muziek. Hardcore hiphop is in hun gedeelde visie 
goed,, en andere soorten hiphop en rap zijn slechts slappe aftreksels. 

Off  je underground bent wordt bepaald door in hoeverre je tegendraads bent, de 
originaliteitt en de eigenzinnigheid van de sound. (...) Soms gaan bands de ver-
keerdee kant uit, ze worden rijk en gaan coke snuiven en denken dat ze nog meer 
geldd moeten verdienen. Dan worden ze commercieel. Maar dan gaat zo'n band 
uiteindelijkk op hun bek, omdat ze zich op een groot publiek richten en de kern 
vann de vaste fans zich van hen afkeert. 
(Deff  P, rapper van de Osdorp Posse; in Pels 1996:65) 

Watt hardcore hiphop goed maakt is volgens Def P vooral een kwestie 'tegen-
draadsheid,, originaliteit en eigenzinnigheid'. De argumenten lijken zo wegge-
lopenn te zijn uit het rijtje kenmerken dat TetzlafT schetst als typisch voor het 
rockvertoogg waarin de artiest als Kunstenaar centraal staat: authentiek, 
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anti-commercieel,, autonome artiesten, vertegenwoordigers van een gemeen-
schap,, culturele en politieke betekenis (zie figuur 3.2). 

Dee rapper van de Osdorp Posse vervolgt zijn betoog met de opmerking dat 
artiestenn die die kwaliteitswaarden niet nastreven, vervreemden van hun vaste 
(lees:: subculturele) fans. Kwaliteit is dus ook iets dat bepaald wordt door de lui-
steraars;; in het geval van hardcore hiphop de subculturele fans. Dit komt over-
eenn met de opvatting in het rockvertoog dat artiesten een gemeenschap verte-
genwoordigen.. Deze gemeenschap bepaalt wat kwaliteit is, wat in hun ogen 
goedee hiphop is. De waarden die voor die gemeenschap van artiesten en fans 
'goed'' vertegenwoordigen kunnen verdeeld worden in drie soorten: ruilwaar-
den,, gebruikswaarden en identiteitswaarden (Warde 1992). Het verschil tussen 
dezee drie laat zich het best uitleggen aan de hand van een simpel voorbeeld: de 
aanschaff  van een plaat. Een plaat kan aangeschaft worden als een investering en 
alss collectors item worden bewaard of worden verkocht (ruilwaarde). De plaat 
kann ook aangeschaft worden vanwege het luisterplezier dat het oplevert (gebuiks-
waarde).. Ten slotte kan een fan door de aankoop geïdentificeerd worden als 
hiphopfan,, rockfan, et cetera (identiteitswaarde). 

Inn de fanmatige benadering ligt de nadruk op de gebruiks- en identiteits-
waarden.. Het maken van muziek levert plezier en vooral erkenning binnen de 
subcultuurr op. 

V:: Wat is het mooiste tot nu toe? 
Janor:: [stilte] De verzamelcd is wel een prestatie, maar niet echt een hoogtepunt. 
Hett optreden op het grote podium in Paradiso is wel een mijlpaal voor mij. 
Voorr het eerst een Amsterdams publiek met alleen maar homies. We hebben 
toenn cool onze shit gekickt. 
Papaa Seeq: Die cd is voor mij toch wel een hoogtepunt. Onze eigen nummers op 
eenn cd, met aardig wat aandacht. 
(Janorr van Zuid-Oost Posse en Papa Seeq van Doopste Rijms) 

Whenn I performed as support act for MC Lyte and saw them all chilling... .that 
wass thrilling [lacht]. Quite a nice line for a new rap! 
(Yinka,, rapster) 

Erkenningg wordt, net als de stijl die een artiest heeft, mede bepaald door met 
wiee en waar men optreedt (Paradiso, MC Lyte). Kwaliteit wordt verder ingevuld 
alss het trouw blijven aan subculturele principes. 

Ikk heb geen baan, maar niemand kan zeggen dat hij van hiphop leeft. Maar je 
probeertt wel zo ver mogelijk te komen in waar je goed in bent. En dit is waar ik 
goedd in ben. Ik kijk of het wat kan worden, heel onrealistisch eigenlijk. Hiphop 
maaktt je heel onrealistisch. Ik stond pas nog voor de keus, voor het geld of voor 
dee hiphop. Er werd gevraagd of ik de 'lead' wou gaan doen voor een housegroep 
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(...)  Als je die situatie heel objectief zou moeten bekijken zou je zeggen van, dan 
kiess je voor het geld. Maar dan verlies je de hiphop en dat kan gewoon niet. Hip-
hopp maakt onredelijk. 
(Elvis/E-Life,, rapper; geciteerd in Lange & Tomassen 1994:51) 

Vijfjaarr na deze uitspraak is het E-Life uiteindelijk gelukt om met een meng-
vormm van hardcore en mellow hiphop de hitparades te halen en een compleet 
albumm uit te brengen. Net als veel andere professionele artiesten die al heel lang 
meelopenn in de subcultuur (Postmen, Extince, Def Rhymz) is hij er in geslaagd 
dee enorme kennis en vaardigheden die hij de afgelopen jaren heeft opgebouwd 
inn te zetten als investering in zijn eigen toekomst (ruilwaarde). De meeste artiesten 
diee al wat langer meelopen of artiesten die geen hardcore (meer) willen maken, 
houdenn er vaak iets andere opvattingen over kwaliteit op na. Zij willen iets moois 
creërenn voor een publiek - en dat hoeft niet per se de subcultuur te zijn. 

MuziekindustriëleMuziekindustriële benadering van kwaliteit 

Hett verschil tussen amateurs en profs in hun benadering van kwaliteit is vooral 
terugg te vinden in hun beeld van het publiek. De meeste amateur-artiesten zoe-
kenn zoveel mogelijk aansluiting bij hun bestaande subculturele publiek, terwijl 
dee professionals vaker een groter of totaal ander publiek proberen aan te spreken 
mett hun werk. Voor deze artiesten staan zelfexpressie en het zoeken naar ver-
nieuwingg voorop. 

Ikk wil scheppend bezig zijn, en soms is hiphop daarvoor het juiste middel, soms 
theater,, soms jazz. Veel rappertjes denken ook dat je door te luisteren naar 
Cypress Hill weet hoe goeie hiphop moet klinken. Niet dus. Mensen moeten 
kippevell  krijgen, en dat kan van John Coltrane zijn. Coltrane is heel anders dan 
hiphop,, maar d'r zit een zelfde soort energie in. Die energie zit vaak niet in wat 
zee hardcore rap noemen; het gaat juist niet om de snelheid waarmee je rapt. 
Goeiee rappers herken je juist aan hoe ze met hun trage beat omgaan. Ik wil dat 
mensenn vóélen wat een goeie rap is, in plaats van elkaar maar na te praten. 
(Maartenn van Hinte, rapper van .nuClarity en theatermaker) 

Wederomm is er bij de professionals verschil tussen de crossover-artiesten ener-
zijdss en rap-artiesten anderzijds. 

Ikk heb veel geleerd door goed op te letten. Ik bedoel, ik weet gewoon hoe het 
allemaall  werkt in Hilversum, de politieke spelletjes. Ik ben veel zakelijker ge-
worden,, weet de kleine lettertjes onder een contract te vinden, zeg maar. Je ziet 
heell  vaak dat Nederlandse artiesten, ik noem geen namen, na hun succes maar 
wegg zitten te kwijnen in een coffeshop of zo. Dat zal mij niet overkomen. Ik ga 
samenwerkingsverbandenn aan met Engelse, met Amerikaanse producers en ga 



100 0 Noo sell out 

goedee en commerciële dingen uitbrengen. TOF, wat jungle dingen, echte dance. 
Jee moet een concept hebben waar mensen iets van zichzelf in herkennen, maar 
tochh onbereikbaar is. 
(Rayy Slijngaard, rapper en eigenaar van een muzieklabel, voorheen van 2Unlimited) 

Slijngaard,, een rapartiest, investeert zijn kennis en geld in het opzetten van een 
muzieklabell  dat commercieel aantrekkelijk moet zijn. Goede muziek is voor 
hemm muziek die een groot publiek aanspreekt. 

Dee crossover-artiesten daarentegen zetten hun kennis en vaardigheden in 
omm een ander publiek te bereiken, ongeacht de omvang daarvan. Zij willen dat 
zoveell  mogelijk verschillende mensen hun muziek horen. Voor hen staat de esthe-
tischee productie voorop, terwijl de rap-artiesten veel meer bezig zijn met de 
materiëlee productie van muziek. In dezelfde lijn doorredenerend zijn amateur-
artiestenn vooral bezig met de sociale productie van muziek. 

Dee opvattingen van professionele artiesten over kwaliteit worden dus vooral 
bepaaldd door wat het luister- en kooppubliek van hun muziek vindt. Maar in die 
muziekindustriëlee benadering spelen ook de ervaringen die artiesten hebben 
mett de daadwerkelijke muziekindustrie een rol in hun kwaliteitsbegrip. De 
meningenn die in de media, bij de podia en bij de platenmaatschappijen over hip-
hopp en rap circuleren, bepalen mede wat artiesten zelf bestempelen als kwaliteit. 

Kijk ,, ik weet dat ik niet rustig door de supermarkt kan lopen zonder lastig geval-
lenn te worden. Prima, hoort erbij, maar ik heb soms wel moeite met de media. Ik be-
doel,, who the f... wil nu weten wat voor soort sokken ik draag. Dat is de ene kant, 
daarr kan ik nog wel om lachen omdat die kids dat nu blijkbaar graag willen lezen. 
Aann de andere kant heb je die media die neerbuigend over Anita en mij doen. 
Weett je, het is nooit goed hier in Nederland. Is er een act die het wereldwijd 
hartstikkee goed doet, gaan ze zeiken over onze muziek, dat het niks voorstelt, dat 
onzee producers alles doen en wij gewoon puppets on a string zijn. 
(Rayy Slijngaard, rapper en eigenaar van een muzieklabel, voorheen van 2Unlimited) 

Dee zogenaamde tiener-nichemediavormen meestal geen probleem voor arties-
ten,, omdat die nauwelijks over muzikale kwaliteiten reppen, maar juist infor-
matiee over de persoon achter de artiest willen publiceren. Het zijn vooral de 
zogenaamdee serieuze muziekmedia die de muzikale kwaliteiten van artiesten in 
termenn van goed of slecht beoordelen. Zowel rap-artiesten die in het pop-kamp 
vallenn als hardcore ariesten hebben daar overmatig veel last van in relatie tot 
hunn eigen kwaliteitsopvattingen. 

Hett krijgen van de Nederlandse Popprijs, die het imago heeft vooral bedoeld 
tee zijn voor rockmuziek of muziek die het rockvertoog articuleert, was voor Ray 
vann 2Unlimited zoete wraak. Het winnen van die prijs is voor hem het bewijs dat 
zogenaamdee commerciële muziek ook goede muziek is. Voor de Osdorp Posse, 
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diee zich als hardcore hiphopband manifesteert en de prijs ook ooit heeft gewon-
nen,, was de Popprijs daarentegen reden om de gehele popindustrie en met name 
Radioo 3 tijdens de uitreiking publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. De prijs 
wass in de ogen van de Osdorp Posse het bewijs dat de media hun kwaliteiten niet 
off  veel te laat onderkennen. De reacties van 2Unlimited en de Osdorp Posse 
komenn uiteindelijk op hetzelfde neer: ze willen serieus genomen worden als 
artiestt en ze willen dat hun muziek als kwalitatief goed wordt bestempeld. 

Maarr niet alleen de tiener- en muziekmedia spelen een rol in de kwaliteitsop-
vattingenn van artiesten. De micromedia, die veel dichter bij de subculturele 
gemeenschapp staan, zijn nog steeds belangrijk als graadmeter voor de kwaliteit 
vann hun werk, ook voor de artiesten die de subcultuur al lang zijn ontgroeid. 

V:: Hoe ga je daar mee om, als ze je een sell out noemen in een hiphopblad? 
Hett is zo vermoeiend. In het begin heb ik er wel wat moeite mee gehad. Maar 
nu,, het zijn vooral bladen die heel wat pretenderen. Ons publiek leest dat toch 
niet,, dus het maakt niet uit. Gelukkig is in het contract met mijn platenmaat-
schappijj  opgenomen dat ik wel hardcore guest appearances mag doen of zelf iets 
soloo mag uitbrengen, mits het mijn verplichtingen bij 2Brothers niet in de weg 
zit.. Dus zo kan ik toch mijn ei kwijt . En dan krijg ik mijn props [= proper res-
pectss - MW] toch wel, ook van die bladen. 
(D-Rock,, rapper van 2Brothers on the 4th Floor) 

Hett feit dat de muziekindustrie even belangrijk is als het publiek, is voor arties-
tenn echter soms ook reden om bestaande banden met die muziekindustrie te 
doorbreken.. Soms wil een artiest een ander genre uitbrengen, een ander publiek 
aansprekenn of meer artistieke vrijheid. In die gevallen is er vooral sprake van 
spanningg tussen het esthetische en het materiële deel van de productie. 

V:: Jullie zijn overgestapt naar een andere platenmaatschappij. Waarom? 
A:: het is een verschil van dag en nacht. Nooit heb ik bij het huidige label moeten 
vechtenn om een videoclip te mogen maken. Virgin heeft ons nu getekend op 
onzee karakteristieke eigenschappen. Bij Ariola en zeker bij Arista was dat anders. 
Daaromm hebben ze ons getekend natuurlijk, omdat men wel bewogen was door 
dee muziek, maar tegelijkertijd in hun achterhoofd het idee hadden dat wij toch 
minderr wisten dan zij, omdat zij de industrie zijn en zij ons duidelijk kunnen 
makenn onder wat voor omstandigheden en met welke middelen zij hun gelijk 
kunnenn halen. Nou mooi niet (....) 
(Rudeboy,, rapper van Urban Dance Squad) 

Hoewell  de geïnterviewde professionele artiesten erkennen dat de muziekin-
dustriee belangrijk is voor de verwezenlijking van hun esthetische en commer-
ciëlee ambities, ervaren ze de contacten met die industrie opvallend vaak als 
negatieff  en problematisch. De negatieve ervaringen die de profs hebben met het 
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materiëlee deel van het productiesysteem worden gedeeld door de amateurar-
tiesten,, hoewel die niet allemaal uit eigen ervaringen kunnen putten. Zij zijn 
vann mening dat hiphop altijd in het verdomhoekje zit en beschuldigen de 
mediaa van stereotypering. 

Theyy portray us as low life gangsters, or they claim that hiphop is not creative 
becausee we use samples. And they don't use their ears either, saying that all rap 
soundss the same. Would they say the same about Blur, Oasis and the Beatles? 
Guesss not. They are ignorant and, even worse, theay are just not interested in 
thee origins of black music. It's difficult to make them listen. 
(Koadd Rudina, rapper) 

Gebrekk aan interesse in enn kennis van hiphop wordt niet alleen de media, maar 
ookk de podia en platenmaatschappijen verweten. 

Jee hebt ook vaak zalen waar die jongens van het geluidd gewoon niet willen snap-
penn hoe wij het willen laten klinken, ze stellen het altijd te zacht af; of waar ze geen 
draadlozee mies hebben, zodat je de hele tijd met die snoeren in de war komt. 
(Zeis,, rapper West Klan) 

II  have contacted so many record labels, spent so much money in making bio's 
andd demo tapes. But they always say: don't call us, we call you. Which they 
neverr do. Or they just say upfront: we don't believe in British rap, it's crap. But 
theyy can't explain what the crap part is. 
(MCM,, rapper van Caveman) 

Hoewell  de artiesten de hele muziekindustrie stereotypering en gebrek aan inte-
ressee verwijten, zijn zij het meest gevoelig voor de opvattingen die in de media 
circuleren,, omdat de media in hun ogen het meest bijdragen aan wat het 
publiekk van hen vindt. 

Hiphop-artiestenn laten zich wat betreft hun stijlopvattingen vooral leiden 
doorr definities van de subculturele gemeenschap waarin zij zelf vaak een voor-
hoederoll  in vervullen. Daardoor zou je kunnen stellen dat stijlopvattingen van 
artiestenn relatief autonoom tot stand komen. Hun opvattingen over de kwali-
teitenn van hiphop worden echter vooral bepaald door meningen van buiten af: 
mediaa en beoogd publiek. Dat is opvallend, omdat de meeste studies naar 
artiestenn juist de nadruk leggen op de artiest als individuele kunstenaar die kwa-
liteitliteit  meestal vertaalt als het streven naar originaliteit, vernieuwing, perfectie, 
schoonheid,, of de expressie van een bepaalde emotie. 
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Etnicitei t t 

Etniciteit,, hier opgevat als etnische afkomst en de beleving daarvan, manifes-
teertt zich bij de artiesten op drie terreinen: in hun dagelijkse leven binnen en 
buitenn de muziek, als onderdeel van hun creatieve werk, en in de beeldvorming 
overr henzelf en hun werk. De hiphop-identiteit die zij (willen) uitdragen is 
altijdd op de een of andere manier verbonden met etniciteit. 

BlackBlack is niet zwart 

Inn de opvattingen die artiesten hebben over etniciteit zijn er enkele essentiële 
verschillenn gevonden tussen de Britse en Nederlandse artiesten. Britse artiesten 
pratenn over 'zwart' als iets dat zowel betrekking heeft op hun Aziatische, Afri -
kaansee of Caribische afkomst en identiteit, als op de mengvormen daarvan 
(onderlingg en met autochtoon Britse elementen). In Nederland spreken de 
artiestenn exclusief over zwart als ze het hebben over Afro-Amerikaanse, Creools-
Surinaamsee (hoewel vaak aangeduid als Surinaamse) of (Afro-)Antilliaanse 
etnischee identiteit. Aan het woord 'allochtoon' of'etnische minderheid' refere-
renn de Nederlandse artiesten in de interviews nooit zelf, en wanneer ik het 
gebruikk wordt daar afkeurend op gereageerd: 'Ik ben geen allochtoon, ik ben 
Surinamer',, Ook de termen autochtoon of 'wit' worden niet gebezigd (wel 
blankk en Hollanders). De termen 'zwart' en 'wit' worden door dee Nederlandse 
artiestenn niet gebuikt in politieke zin, en de verdeling tussen autochtoon en 
allochtoonn vinden ze denigrerend en stigmatiserend. De Britse artiesten gebrui-
kenn de termen 'black' en 'white' wel in politieke zin. Zwart staat voor hen voor 
eenn situatie waarin bepaalde etnische groepen in hun ogen achtergesteld wor-
denn op basis van hun huidskleur en cultuur. 

Brownn skin, black skin, coloured skin, it's all the same at the end of the day. If you 
applyy for a job you have to try harder. As for me, I don't have trouble at work or 
something,, but you allways keep in mind that if things go wrong, they'll 
automaticallyy suspect you. I know, that might sound a bit over the top [lacht 
hardopp -MW], but that's how I feel about it. Black people have to try harder. Still. 
(Koadd Rudina, rapper) 

Koadd Rudina is niet de enige die vooral met betrekking tot werksituaties zegt 
lastt te hebben van zijn etnische afkomst. Ook voor zwarte (als overkoepelende 
termm gebruikt) artiesten in Nederland speelt etniciteit een belangrijke rol in 
dergelijkee alledaagse situaties. 

V:: Hoe oud ben je en waar kom je vandaan? 
A:: 16 jaar uit Breda. Mijn vader en moeder zijn beide Surinaams. 
V:: Zegt dat je wat, je Surinaams zijn? 
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A:: Ja. Natuurlijk, je bent het de hele dag. Net zoals jij , mischien ben je hier wel 
geboren,, maar echt Nederlander ben je nooit. Dat heb ik ook nooit gesnapt van 
Indischee mensen. Als je ziet wat die Nederlanders daar hebben geflikt. Maar 
Indischee mensen verbannen het gewoon uit hun gedachten. Ik voel het elke dag. 
Mensenn zoeken nooit problemen met me, dus ik heb ook nooit problemen, 
maarr het is er wel. Mensen hebben twee gezichten, dus dat ik geen problemen 
hebb gehad tot nu toe zegt niets. Achter je rug ben je ineens dit en dat. 
(Deams,, rapper) 

Opvallendd zijn de overeenkomsten tusen de twee citaten. Deze rappers, maar 

ditt geldt eigenlijk voor de hele groep geïnterviewde zwarte artiesten, voelen de 

discriminatiee vooral onderhuids — niet openlijk of direct. Deams relativeert de 

gevoeldee discriminatie door een vergelijking te trekken met Amerika, waar hij 

eenn tijd heeft: gewoond. 

Alless woont daar apart. Toen ik daar zat zag ik nauwelijks blanken, alleen als ik 
naarr Manhattan ging. Je gaat alleen om met je eigen mensen. Niet alle zwarte 
wijkenn zijn slecht. Vrienden op Long island hadden grote huizen, zwembad, 
tuin,, rustig, geen auto's die voorbij komen. Bij mijn tante zat ik in de 'projects'. 
Daarr heb je wel weer allerlei dingen: 's nachts hoorde je altijd wel een of twee 
schoten.. Hier is het veel relaxter, maar daar word je sneller volwassen. Neder-
landd is niet een zwakke maatschappij, maar wel gemakkelijk. Je hebt niet te kla-
gen,, je hebt het makkelijker. 
(Deams,, rapper) 

Dezee relativering is niet typisch voor deze ene respondent. Door hun fascinatie 

voorr Afro-Amerikaanse hiphop trekken de meeste zwarte artiesten de vergelij-

kingg tussen de Europese en de Amerikaanse situatie. Af en toe vergelijken 

zwartee artiesten hun situatie ook met het land van herkomst. 

Q:: How do you describe yourself? 
A:: My parents moved in from Jamaica. My family comes from the country side. 
There'ss where the poorest people come from. But even if I was to say, I don't feel 
moree Jamaican. When I was there, some fifteen years ago, if you talk with a British 
accentt - which I do with my East Enders Cockney accent - they class you as being 
Britishh anyway. I have to consider my self British regardless my background. That 
iss why repatriation wouldn't work. Because a lot of people were born in other 
countries,, they're so different, they can't go back. On the other hand, it feels bad 
too use your mother's country only as some kind of holiday resort. 
(Mercury,, rapper van Gunshot) 

Dee zwarte artiesten beseffen allemaal dat hun leven en hun toekomst in Europa 

ligt.. Dat is mede de reden dat zij hun etniciteit altijd dubbel articuleren; in rela-

tiee tot hun moederland en in relatie tot Europa. Daarbij blijf t het echter meestal 
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niet.. Zwarte hiphoppers articuleren hun etniciteit ook in hun relatie tot Ame-
rika,, niet alleen de bakermat van de hiphop, maar ook vanwege de historische 
driehoeksrelatiee die er bestaat tussen Afrika, het Caribisch gebied en Amerika, 
enn Europa (zie ook Gilroy 1995; Hall 1991) J Amerika is voor zwarte artiesten een 
landd dat onlosmakelijk bij hen hoort en een onderdeel van hun etnische bele-
ving.. Daarom kunnen zij hiphop ook makkelijker Van hen' noemen dan witte 
artiesten. . 

Inn de gesprekken met zwarte artiesten komt de rol die hun etnische afkomst 
speeltt in het dagelijks leven veel prominenter voor dan in gesprekken met witte 
artiesten.. Voor deze laatste groep is hun etniciteit wel een issue in relatie tot hun 
muziek. . 

WitWit als minderheid 

Zwartee artiesten geven een uitermate kort en zeer eensgezind antwoord op de 
vraagg wat hen aantrekt in hiphop. Deze antwoorden zijn niet gespeend van 
enigee stereotyperingen, die uit een andere mond stigmatiserend genoemd zou-
denn kunnen worden. Daar zijn ze zich ook bewust van. 

Ikk beweer dat ik James Brown altijd begrepen heb, omdat ik zelf gekleurd ben. 
Nuu ga je lachen, maar ik beweer dat het toch in ons bloed zit. 
(Rudeboy,, rapper) 

Wittee artiesten voelen zich echter gedwongen om meer uitleg te geven aan de 
muziekk die ze maken: 

Somee people turn into gangsterrap. Sometimes I don't believe the stories they 
tell,, although they say it describes their lives, so who am I to tell. I'm not subject 
too a nation that has a history of slavery, growing up in a dirt pool neighbour-
hood,, where the only options are working for McDonalds or welfare. So, if I 
wass in that situation, I might think differendy. But I am not. That's not 
how.... .again, gangsterrrap it's a kind of a religious thing, but I just believe that 
youu are not meant to act nasty. You're meant to try to be positive and cheer 
peoplee up. So if you're carrying a negative nature, or a harmful nature, nothing 
constructivee will come out of it. 
(Quartz,, dj) 

Dezee dj vindt het heel lastig om gangsterrap te veroordoordelen; hij 'weet' dat 
hijj  dat eigenlijk niet mag doen, omdat het vaak zwanen zijn die gangsterrap 
maken.. Hij probeert zijn ongemak een draai te geven door te zeggen dat positi-
vismee tot meer constructieve dingen leidt. Later in het interview zegt hij dat hij 
somss het gevoel heeft dat hij nog meer dan zwanen zelf moet weten hoe hiphop 
gewoneldd is in de zwane cultuur: 
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Oncee I read in a Public Enemy lyric a name I didn't know. I thought 'who's 
that',, so I went to look it up, and I found out it was a guy who did a slave revolt 
inn the 1820s in Louisiana. Those things give you a reference point, but I don't 
thinkk the average gangsterrapper is interested in these roots. 
(Quartz,, dj) 

Witt ee artiesten voelen zich gedwongen om hun voorkeur voor hiphop om-
standigerr uit te leggen dan hun zwarte collega's die het voordeel hebben van de 
'natuurlijke'' link tussen hun etnische afkomst en hiphop. Zwarte artiesten hoe-
venn hun authenticiteit niet te bewijzen, omdat ze per definitie al als authentiek 
beschouwdd worden. Witte artiesten trachten die authenticiteit te verkrijgen 
doorr bijvoorbeeld meer kennis over de achtergronden ervan op te doen. 

Mij nn hele leven is ingesteld op hiphop. Ik organiseer van alles, ik weet meer van 
hiphopp dan er te weten valt. Geen een andere sukkel, een of andere Surinamer of 
20,, hoeft mij te zeggen dat ik een wigger ben [zijn zwarte collega's lachen op de 
achtergrondd - MW]. Ik ben gewoon hiphop. 

[Dann lachend een vet Surinaams accent imiterend - MW]: Praat ik nu Sranang? 
Ja?? Maar goed, weet je wat voor reacties ik heb gehad na die Oprah Winfrey-
uitzendingg over wiggers? V/eet je moeilijk het was? Ik heb er altijd schijt aan ge-
had,, maar die moeilijke tijd heb ik ook gehad. 
V:: Moet je als witte in zwarte muziek meer je best doen? 
A:: Ja zeker. Qua productie niet, maar wel qua acceptatie binnen de scene. 
(Pitchmasterr Skeen van The Grizzlies) 

Witt ee artiesten voelen dat ze binnen hiphop meer hun best moeten doen. 
Zwartee artiesten hebben er geen moeite mee dat witte artiesten ook hiphop 
maken,, maar het is inderdaad niet helemaal vrijblijvend. 

Iff  an Asian or white person shows respect, they have to show respect, then 
everybodyy can do it. As long as they are good enough to do it and show respect 
too die black persons who started it. 
(Eveyy D, rapster) 

Respectt is een onderwerp dat keer op keer terugkeert in discussies over etnici-

teit.. Witte artiesten moeten respect tonen voor de zwarte essentie in hiphop en 

daarmeee dus ook respect voor hun zwarte collega's. Met name het gevoelde 

gebrekk daaraan is voor velen de aanleiding om in hun muziek en rapteksten dat 

respectt (terug) te winnen. Zoals de Britse zwarte rapper MCM het verwoordt: 

'It'ss pay back time'. 
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EtniciteitEtniciteit als songthema 

Etniciteitt komt op verschillende manieren terug in het werk van Nederlandse 
enn Britse hiphop-artiesten. Ten eerste expliciet als thema waarover gerapt 
wordt.. In nummers als Janmaatvan Westklan, WijMarons van Nederlandvzn 
Dr.. Doom, of Wit is Zwart van Zuid-Oost staan discriminatie en etnische 
afkomstt centraal. Toch zijn dergelijke expliciete verwijzingen naar de rol die 
etniciteitt vervult in hun hiphop-bestaan marginaal in aantal. 

Inn de meeste nummers is etniciteit veel meer impliciet verweven in muziek-
fragmentenn en teksten die gaan over het leven in een bepaalde tijd en op een 
bepaaldee plaats. De geïnterviewden vinden zogenaamde messageraps, waarin 
volgenss hen alleen geklaagd wordt over etnische afkomst en de problemen van 
dee multiculturele samenleving, niet interessant. 

II  think you can hear the arrival of the so called multicultural society in our 
work.. We have different ethnic backgrounds, African, Caribbean, Jewish, but 
alsoo different social backgrounds, which resulted in different opinions about 
howw the music has to sound. The outcome is not the simple melting pot idea, 
butt a reflection of the clash. In songs like One the band talks about their ethnic 
background,, but not as a problem. They talk about their ethnic background as 
threee sides of a pyramid which together makes One, the Brotherhood. 
(Thee Underdog, producer van The Brotherhood) 

Thee Underdog vindt, net als alle andere artiesten, dat etniciteit binnen hiphop 
geenn probleem is. Tegelijkertijd beseft hij dat de samensmelting van culturen 
meestall  niet probleemloos is, maar juist een 'clash'. De contradictie in zijn 
opvattingenn komt voort uit de plaats die de verschillende etniciteiten innemen 
inn en buiten de subcultuur. 

Zwartt is binnen de hiphop-subcultuur onproblematisch, omdat het zwarte 
artiestenn een authenticiteitsaura verschaft zonder er iets voor te hoeven doen. 
Voorr witte artiesten geldt dat zij vanwege hun etnische afkomst, die zichtbaar 
niett te verloochenen valt, meer hun best moeten doen om geaccepteerd te wor-
denn in de zwarte hiphop-subcultuur. Het merendeel van de geïnterviewde 
artiestenn speelt in een etnisch gemengde band, maar dit maakt etniciteit niet 
minderr belangrijk, getuige de vele rapteksten die gaan over die etnische mix. In 
diee rapteksten willen zij vooral de niet-subculturele toehoorders toespreken. 

Buitenn de subcultuur worden de subculturele leden namelijk vaak aange-
sprokenn op hun etniciteit: zwarte hiphop-artiesten voelen dat zij hun plek in de 
Europesee samenleving continu moeten bewijzen en witte artiesten voelen dat ze 
zichh moeten verantwoorden waarom ze 'zwarte' muziek maken en er als 'negers 
bijlopen',, aldus Doopste Rijms. 
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InIn teksten die gaan over de relatie tussen de subcultuur en de buitenwereld is 
etniciteitt vaak expliciet aanwezig. In teksten die daarentegen gaan over het 
levenn in de subcultuur is etniciteit veel subtieler verweven. Dit geldt zowel voor 
dee teksten van Nederlandse als van Britse hiphop-crews. 

Err zijn grote verschillen tussen subculturele hiphopteksten en de songteksten 
vann crossover- en rapartiesten. Etniciteit krijgt bij laatstgenoemden niet tot nau-
welijkss een plaats, ondanks het feit dat zij evenveel last hebben van de etnische 
stereotypenn over rap en hiphop — zowel binnen de subcultuur als daarbuiten: 

Vann die hardcore hiphoppertjes krijg je vaak te horen dat Anita en ik alleen maar 
alss excuus Truus fungeren; omdat we niet heel donker zijn, zouden we de kans 
hebbenn gekregen om het gezicht van 2Unlimited te vormen. 
(Rayy Slijngaard, rapper en eigenaar van een muzieklabel, voorheen van 2Unlimited) 

Mensenn gaan er ook voetstoots van uit dat ik kan rappen, puur vanwege hoe ik er 
uitt zie. Misschien wil ik wel in een Gregoriaans koor zingen, maar ja, ik snap het 
wel,, want ik rap natuurlijk ook echt [lacht]. Daarom is het belangrijk om over 
vann alles en nog wat te rappen, en niet alleen over I'm black en zo, want we zijn 
veell  meer dan alleen black en we kunnen ook veel meer. 
(Jeffrey,, rapper bij Hipbone Connection, stand up comedian en theateracteur) 

Datt de articulatie van etniciteit in hun songteksten voor hardcore hiphop-
artiestenn belangrijker is dan voor niet-subcuturele artiesten, is een teken dat sub-
culturelee hiphop in zekere zin opgesloten blijf t in een vertoog waarin etniciteit 
belangrijkk móet blijven. Immers, witte en zwarte artiesten, ongeacht de soort 
hiphopp die ze maken, hebben in hun dagelijks leven buiten de muziek - maar 
ookk in relatie tot de subcultuur — vaak last van hun etnische achtergrond. Maar 
subculturelee artiesten verheffen dat ook vaker tot songthema dan de niet-
subculturele. . 

Opvallendd is het uitblijven van directe kritiek op de cultuurindustrie als 
racistischh of gesloten voor zwarten. Iets dat in micromedia en in studies onder 
Afro-Amerikaansee rappers regelmatig terugkeert (George 1998; Rose 1994a). 
Zowell  witte als zwarte artiesten vinden die industrie zeer afhoudend als het gaat 
omm hiphop, maar associëren dat niet per se met het zwarte imago van hiphop. 

Sekseverhoudinge n n 

InIn de vorming van subculturen spelen sekseverhoudingen een grote rol. Zo ook 
bijj  hiphop. Getalsmatig zijn meiden er veel minder in terug te vinden. En in de 
inhoudd van hiphop hebben sekseverschillen en seksualiteit vanuit een manne-
lij kk perspectief altijd veel aandacht gehad. Hiphop staat bekend als een uiterst 
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macho-- en vrouwonvriendelijke genre. In mijn onderzoek heb ik gekeken hoe 
respondentenn daarover denken, en in hoeverre sekseverschillen en - rollen zijn 
terugg te vinden in hiphop-producten. 

RapsterRapster onder rappers 

Err zijn veel minder vrouwelijke hiphop-artiesten, en zij voelen dat ze zich in het 
machoo hiphop-genre moeten bewijzen. 

Itt feels like a big challenge, a big, big challenge. I mean there should be lots of 
females,, they should take over, you know what I mean. We should show these 
menn what we're made of. It is not all a men's job, it is a women's job as well. You 
havee to show you're better, or at least equal to men. Most females are scared 
aboutt a male gets a lot of male people behind him, and they think no male is 
goingg to listen to a female. You can't just sit and wait, you have to really do it. 
(Eveyy D, rapster) 

InIn hiphop zitten de vrouwelijke artiesten, net als de witte muzikanten, in een 
achterstandspositie.88 Witte artiesten willen echter liever niet over hun achter-
standspositiee praten, vrouwelijke artiesten wel. De vrouwelijke artiesten roeren 
sekseverhoudingenn en seksualiteit als vanzelfsprekende gespreksonderwerpen 
aan,, hun mannelijke collega's niet. Voor de rapsters en zangeressen is hun onge-
lijkwaardigee seksepositie ten opzichte van mannen niet iets waarmee ze opeens 
inn de muziek mee geconfronteerd worden. Ze komen er in hun alledaagse werke-
lijkheidd buiten de muziek ook mee in aanraking. Zowel in hun leven binnen als 
buitenn de subcultuur neemt het onderwerp een belangrijke plaats in. Onder de 
geïnterviewdee artiesten bevinden zich overigens geen witte vrouwelijke arties-
ten,, zodat ik niet heb kunnen nagaan hoe een 'dubbele handicap' wordt ervaren. 

Err is één groot verschil gevonden tussen amateur- en professionele artiesten 
mett betrekking tot seksevraagstukken. Alle vrouwelijke artiesten zijn amateur. 
Ditt is deels toevallig, omdat ik bijvoorbeeld wel makkelijk toegang had tot de 
professionelee mannelijke helft van 2Unlimited en niet tot de vrouwelijke helft. 
Maarr zelfs bij die toevalligheid kun je vraagtekens bij zetten, omdat de respon-
dentenn grotendeels via de sneeuwbalmethode geworven zijn. Mannelijke arties-
tenn geven vaker uitsluitend namen van mannelijke collega's op. Mannelijke 
artiestenn noemen ook nooit vrouwelijke inspiratiebronnen. Bij de vrouwelijke 
artiestenn gaat dat redelijk gelijk op. Hun publiek wordt door zowel vrouwelijke 
alss mannelijke artiesten voornamelijk als mannelijk gezien. 

II  think it would be nice to see more females involved, there are quite a few girls 
thatt are into hiphop. There are a few but that is not that many. I think that that 
hass to do with girls get certain ages and they don't want to jump around 
anymore,, they want to be more feminine. I mean nothing like you can't be 
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femininee in the hiphop. When girls get older, they prefer to go into these clubs, 
wheree they can listen to some soul music or some swingbeat. 
(Boogie,, rapster) 

Dezee artieste interpreteert het feit dat er weinig vrouwen hardcore hiphop 
makenn of luisteren tweeledig. Ten eerste wij t zij het verdwijnen van vrouwen 
uitt de subcultuur aan het bereiken van een bepaalde leeftijd, waardoor zij zich 
niett meer aangetrokken voelen tot de hardcore subcultuur. Daarbij in het mid-
denn latend waarom mannen dan minder snel uit de subcultuur verdwijnen. 
Haarr redenering is wat betreft de relatie tussen sekse en leeftijd niet zo vreemd. 
Vrouwenn participeren veel minder lang in aan popmuziek gerelateerde subcul-
turenn dan mannen. Oorzaken die hiervoor genoemd worden zijn: een grotere 
betrokkenheidd van vrouwen bij één-op-één-relaties dan bij groepen; het niet 
willenn of kunnen combineren van vaste verkering met een groepscultuur; en het 
krijgenn van kinderen. Deze redenen kunnen als volgt samengevat worden; 
vrouwenn ruilen de subcultuur in voor andersoortige relaties waaraan zij een 
bepaaldee status en identiteit kunnen ontlenen. Voor mannen is de 'male bon-
ding'' in een groepscultuur veel (langer) belangrijker. 

Eenn tweede argument dat deze rapster gebruikt, en met haar een groot aantal 
anderee artiesten, is dat hiphop niet vrouwelijk genoeg is. Zij zegt dit echter 
impliciet.. Ze kwalificeert hiphop op zichzelf niet als onvrouwelijk, omdat ze 
daarmeee zichzelf dan als onvrouwelijk zou bestempelen. Nee, ze noemt andere 
genress waarin vrouwen vaker op een of andere manier participeren, vrouwelijk. 
Dee tegenstelling tussen mannelijk en vrouwelijk gaat in dit geval veel verder dan 
dee getalsmatige verschillen. 

FeministischeFeministische raps 

Hiphopmuziekk vertegenwoordigt meer mannelijke dan vrouwelijke waarden. 
Voorr mannelijke artiesten is het leggen van een relatie tussen hiphopmuziek en 
dee waarden die het vertegenwoordigt daarom veel minder problematisch. Voor 
henn is het een uitgemaakte zaak dat hardcore iets van en voor mannen is, en 
'zachtere'' en dus 'poppy' genres voor vrouwen. De macht van de rockideologie 
werktt hier in het voordeel van mannen en mannelijke waarden. 

Inn the founding years B Boys and Fly Girls were in the same league. But then 
Saltt 'n Pepa came up with pop tunes, and all of a sudden all the girls over here, 
inn the UK I mean, started rapping about blokes. And that's why UK rap became 
associatedd with She Rockers, Betty Boo, Wee Papa Girl Rappers and the Cookie 
Crew.. And hardcore rap never got a chance. Because these girls came up with 
housee and pop music: Cookie Crew's Rok Da House with the Beatmasters. 
Goodd tune, but that's not hardcore. 
(MCM,, rapper van Caveman) 
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Volgenss deze rapper maken de meeste vrouwenrappers geen hiphop maar 'pop 
tuness waarin over jongens gerapt wordt', een combinatie die niet past in zijn 
opvattingenn van hardcore. Hardcore kan dus niet over jongens gaan en daarmee 
sluitt hij vrouwenrappers grotendeels uit van het hardcore idioom. 

Eenn van de geïnterviewde artiesten legt het verschil tussen mannen en vrou-
wenn in hiphop uit aan de hand van de verschillende posities die mannen en 
vrouwenn in zwarte getto's innemen. 

Iff  you look at America there's a lot of street violence, gangs and the girls are 
muchh sheltered than men. And the men become the men much quicker over 
there,, especially when you live in LA or New York Bronx and that. You become 
aa man at the age of 14,15. They are more allowed than women to do what they 
want.. They see the gangs, they see the violence, they see everything and pass the 
messagess for a rap. Maybe they are disappointed and they want to tell you 
aboutt it. The women, they mention love or something, sing the silly songs. 
(Misss V, zangeres bij Outer Limits) 

Omdatt vrouwen in het alledaagse leven minder geconfronteerd worden met het 
straatlevenn zingen zij vaker over privé zaken als de liefde; mannen moeten hun 
eii  kwijt over hetgeen er gebeurt in het publieke domein, aldus deze zangeres. Zij 
kentt echter meer gewicht toe aan deze publieke issues dan aan privé onderwer-
pen:: vrouwen zingen 'silly', onnozele liedjes. Ook hier zegeviert het mannelijke 
rockvertoog. . 

Bijj  de behandeling van de stijl in hiphopteksten is het openlijk seksisme al 
deelss aan de orde gekomen. De meeste mannelijke artiesten vinden dat schok-
kendee teksten bij hiphop horen en dat de ophef daarover in de media overdre-
venn is, omdat vele non-hiphop-artiesten hen al voor zijn gegaan. 

Likee Fredde Jackson's Rock Me Tonight and all, doing their littl e soulful erotic 
numbers,, or Barry White talking about sex all the time, making a transition to 
rap.. I can't do that anymore, but it just sounds less crass for a man. It is that old 
stigma,, that men can get respect for it and that women will be called tart or 
nasty.. I don't know why it happens, but it's just the way it is. 
Whenn you have people like MC Lyte, you know, she's rapping about how she 
wantss to check out a guy. She has changed to turn the tables, she likes her 
Ruffneckk [lacht]. Guys are thinking: 'what is she talking about?'. I think it's 
goodd for a change, a woman who says what she wants. 
(Misss V, zangeres Outer Limits) 

Behalvee dat zij — terecht—opmerken dat vele andere artiesten hen al zijn voorge-
gaann met expliciet seksistische teksten, stelt zij het seksisme op zich niet ter dis-
cussie.. Zij is echter een uitzondering. Andere rapsters hebben wel veel moeite 
mett het openlijke dédain voor vrouwen in bepaalde macho-rap. Net als deze 
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zangeress vinden zij dat vrouwelijke artiesten daar iets tegenover moeten zetten. 
Doorr de heren een koekje van eigen deeg te geven, proberen zij het mannelijke 
vertoogg over seksualiteit te ondermijnen. Er is dan sprake van bewuste inversie. 
Dee vrouwen in dergelijke raps zijn actief, nemen het initiatief in seksuele rela-
tiess en stellen zich onafhankelijk op. Zij bepalen hoe het verloop van de relatie 
err uit ziet. Dergelijke raps zijn vaak feministisch genoemd, omdat vrouwen het 
heftt in handen nemen en autonome karakters uitbeelden (Rose I994a:i46-i82). 
Ookk onder de geïnterviewde artiesten leven dergelijke opvattingen. 

II  think they [mannelijke hiphop-artiesten - MW] call us feminists. The raps 
thatt we do....one about sex and condoms, one about psychological games, 
mindd games, one about drugs. They are not used to girls being so upfront. 
(Sann Jaye, rapster) 

Vrouwenrapp blijf t hoe dan ook iets uitzonderlijks en behoort niet tot het hard-
coree hiphop cannon. Of het is 'poppy' en gaat zogenaamd nergens over. Of het 
gaatt wel ergens over, maar dan is het gelijk feministisch, wat binnen de subcul-
tuurr ook geen goede kwalificatie is. Overigens zijn het niet alleen de artiesten zelf 
diee geneigd zijn om hiphop gemaakt door vrouwen minder serieus te nemen. In 
TheThe Sex Revolts: Gender, Rebellion, and Rock 'n' Roll (1995) interpreteren Rey-
noldss en Press rapster Queen Latifah als iemand met een aura van zelfstandig-
heidd en onafhankelijkheid, maar 'Latifah's version of sovereignty is closer to 
benignn despotism than gangsta rappers' tyranny and terrorism (although she did 
entitlee an early song 'Wrath of My Madness'). She's too dignified, too much of a 
positivee role model to be baaad' (Reynolds & Press 1995:299 - oorspronkelijke 
spelling).. Vrouwen worden ondanks hun sterke claims op onafhankelijkheid 
tochh niet zo hardcore bevonden en uitgesloten van het dominante rockvertoog. 

Doorr het werk van vrouwelijke artiesten uit te sluiten van het rockidioom, 
ontstaatt de neiging om alle vrouwenrap waarbij die inversie-strategie wordt 
gebruiktt feministisch te noemen, zoals Rose (1994a) dat bijvoorbeeld doet in 
BlackBlack Noise. Dat riekt naar het zoeken naar argumenten om vrouwenrap toch 
hett predikaat 'goed' mee te kunnen geven. Ik denk echter dat er wel wat valt af 
tee dingen op het feministische karakter van vrouwenraps, zonder ze buiten de 
hardcoree te laten vallen. 

Hett is inderdaad zo dat vrouwen in hiphop wat stelliger dan in andere genres 
opkomenn voor hun eigen rechten, maar er zij n maar weinig rapsters die dat voor 
hett collectief doen. De onafhankelijke karakters die figureren in de raps van de 
geïnterviewdee artiesten zijn heel individualistisch en uit op eigen gewin. Andere 
vrouwenn worden, met evenveel gemak als hun mannelijke collega's dat doen, 
'bitch'' genoemd; van onderlinge solidariteit is geen sprake. 

Rosee komt in haar onderzoek onder beroemde, en dus professionele, rapsters 
bovendienn tegen dat rapsters het seksisme van hun mannelijke collega's niet in 
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hett openbaar durven aan te vallen (Rose 19943:150). Volgens haar zijn deze 
zwartee rapsters bang dat zij door de media gebruikt worden voor een politiek 
steekspell  over de vrouwonvriendelijkheid in de zwarte cultuur, in plaats van 
seksismee in zijn algemeenheid. De amateur-rapsters in mijn onderzoek hebben 
err op zich geen moeite mee om hun zwarte mannelijke collega's aan te vallen, 
maarr zij stellen seksisme in zijn algemeenheid nu juist weer minder aan de kaak. 
Dee rapsters ontkomen namelijk niet aan de beperkingen van hun bewuste 
inversie-strategie:: seks en heteroseksuele seksualiteit blijven het centrale thema 
inn hun hiphop. De reikwijdte van de tekstonderwerpen van veel rapsters gaat 
niett veel verder dan liefde, seks en het celebreren van de verschillen tussen man-
nenn en vrouwen, zonder die verder te problematiseren. 

Q:: Are lyrics important to you? 
A:: It can't be just any kind of rap, because most people are rapping about the 
samee old things: they got the guns and they shoot people, blablabla. It's not 
reallyy what hiphop should be about. It should be about what is really happening 
inn life. Like rapping about safe sex and things like that, boys and relationships. 
That'ss the main thing why I like the lyrics. 
(Eveyy D, rapster) 

Dee vijftienjarige Evey D laat met haar HeU Hath No Fury Like a Woman Scorned 
wetenn dat met haar niet te spotten valt. Het opeisen van een eigen plek en erken-
ningg voor haar rapkwaliteiten is vergelijkbaar met wat Madonna of de Riot 
Grrrlss doen. Die artiesten zijn door vele feministen al boegbeelden van de femi-
nistischee bewegingen van de jaren tachtig en negentig genoemd (Manners 1999; 
Schwichtenbergg 1993; Sexton 1992; Smith 1999). Als rap met dezelfde criteria 
tegemoett getreden zou worden als de muziek van Madonna, Hole of L7, dan 
kunnenn Evey D en haar collegarapsters - daar waar het gaat over het opeisen van 
hett publieke terrein en bewuste inversie — met evenveel gemak feministisch 
genoemdd worden, maar ik vind dat erg mager.' De meeste rapsters beperken 
zichh in hun onderwerpen grotendeels tot het traditionele private domein en 
veroordelenn seksisme niet wezenlijk. Door zeer expliciet over dat private 
domeinn te verhalen en dat in het publieke domein te brengen (optredens, plaat-
opnames),, is de stem van vrouwen in rap wel krachtiger dan in vele andere gen-
ress - in ieder geval binnen de black dance, maar ook daarbuiten. 

SekseSekse en etniciteit 

Tott slot nog een paar concluderende opmerkingen die verband houden met de 
relatiee tussen sekse en etniciteit. Doordat in de media veel nadruk is gelegd op 
hett seksistische karakter van met name zwarte hiphop, worden zwarte en witte 
vrouwenn niet aangemoedigd om deel te nemen aan de hiphop-cultuur of daar 
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expliciett stelling tegen te nemen. Het feit dat er nauwelijks witte rapsters zijn, 
lijk tt daar ook op te wijzen. Hiphop wordt neergezet als een exclusief mannelijk 
enn zwart genre. Irving signaleert hetzelfde in de Verenigde Staten. Volgens haar 
wordtt hiphop zodanig afgeschilderd dat witte mannen niet helemaal worden 
uitgesloten,, maar vrouwen wel. 'Over and over, rapping is descibed in violent 
andd phallic terms, and, amongst both critics and performers, the sexism is a 
deliberatee ploy to keep women off the turf (1993:114). Toch ziet zij wel een 
lichtpuntje.. In haar ogen staat hedendaagse Britse zwarte muziek veel meer dan 
Amerikaansee open voor 'multi-subjectivity'. Als ik kijk naar mijn eigen inter-
viewss blijkt dat in Groot-Brittannië seksisme voor de ondervraagde mannelijke 
artiestenn een non-issue is, wat niet hetzelfde is als haar multi-subjectiviteit: 
ruimtee voor verschillende soorten houdingen en meningen. Wat wel een ver-
schill  is, is dat seksisme en obsceniteiten in Europa veel minder aanleiding vor-
menn voor openbare debatten en censuur dan in de Verenigde Staten. De door 
mijj  geïnterviewde artiesten praten ook vooral over het seksisme in hiphop-
teksten,, maar doen dit omdat ze denken dat Ik dat belangrijk vind, in navolging 
vann de Amerikaanse mediadebatten daarover. In hoeverre het seksisme een 
onderwerpp is dat vrouwelijke rappers echt na aan het hart ligt of door de media 
eenn issue is gemaakt, is niet te achterhalen. Op zich is het ook niet belangrijk wie 
sekserollenn en seksualiteit op de agenda heeft gezet, omdat uit het voorgaande 
blijk tt dat met name rapsters zich hoe dan ook gedwongen voelen om daar stel-
lingg over in te nemen, en mannelijke rappers totaal niet. Overigens is dit over de 
helee linie het geval; van hardcore subculturele hiphop-artiesten tot hun manne-
lijk ee collega's die werkzaam zijn als crossover- of rapartiest. 

Zoalss ik hierboven heb beschreven, betreuren vrouwen het dat er weinig 
anderee rapsters zijn, maar dat doet niet af aan hun eigen ambities en hun plezier 
inn hiphop. Geen enkele rapster ondervindt in hiphop-kringen openlijk seksis-
mee aan den lijve. Geen van hen denkt dat hun sekse een rol speelt bij het verkrijgen 
vann optredens of contracten. Of daarmee echt sprake is van 'multi-subjectivity', 
vraagg ik me af. Misschien wel in vergelijking met de Verenigde Staten, maar de 
braggingg & boasting-traditie in hiphop laat slechts ruimte voor één alternatieve 
strategiee als het gaat om de verbeelding van sekse, sekserollen en seksualiteit, en 
datt is de inversie-strategie waarvan ik de beperkingen heb geschetst. 

Afwijken dd gedrag 

Dee verschijning van punk deed veel stof opwaaien omdat de media en andere 
institutiess bang waren voor totale anarchie (Hebdige 1979) en housefeesten 
werdenn aanvankelijk beschouwd als een teken van moreel verval vanwege het 
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XTC-gebruikk (Thornton 1995). Ook hiphop wordt al zo'n twee decennia struc-
tureell  in verband gebracht met deviant gedrag. 

Dee maatschappelijke bezorgdheid over hiphop als deviante subcultuur gaat 
overr drie zaken: de angst voor een zwart-politieke revolutie, het seksisme en het 
gewelddadigee karakter van (het werk van) hiphoppers. Het seksisme in hiphop 
heeftt echter veel minder aandacht gekregen, dan het zwarte nationalisme en het 
geweldd dat in hiphop bezongen wordt (zie hoofdstuk 3). 

Dee discussie over de invloed van gangsterrap wordt grotendeels ingekleurd 
doorr discussies over etniciteit. 

AII  voor de term gangsterrap gebruikt werd voor rap van de Amerikaanse 
westkust,, waren er binnen de hiphop artiesten die rapten over het gewelddadige 
bestaann in de Amerikaanse zwarte getto's. Pas nadat de Westcoast-rap aansloeg 
bijj  grote witte publieken ontstond er een debat over de schadelijke invloed van 
hiphopp op het normen-en waardenpatroon van jongeren. De hiphop-subcul-
tuurr wordt daarmee een enorme macht toegekend. Niet langer een vorm van 
tijdverdrijff  en consumentisme of een rite de passage op weg naar de volwassen-
heid,, maar een sociale beweging die bestaande normen en waarden daadwerke-
lij kk kan veranderen. In Amerika heeft dat onder artiesten geleid tot drie soorten 
strategieënn om met dat gewelddadige imago om te gaan. 

OmgaanOmgaan met een gewelddadig imago: drie strategieën 

Err zijn rappers die hun werk beschouwen als een uitlaatklep van de sociale wer-
kelijkheidd waarin zij leven. Hiphop-artiesten weerspiegelen daarmee slechts 
watt er in de samenleving aan de hand is. Deze eerste strategie past goed in het 
rockvertoogg waar authenticiteit veel aanzien heeft: het echte leven, in dit geval 
eenn gewelddadig straatleven, staat centraal. Gecombineerd met de bragging- & 
boasting-traditiee in hiphop wordt het werkelijk beleefde, gewelddadige leven 
tott enorme proporties opgeblazen. 

Inn de tweede stratiegie wordt door artiesten benadrukt dat hun gangsterraps 
fictievee verhaaltjes zijn. Geweld wordt daarin soms verheerlijkt, maar kritiek 
daaropp wordt afgedaan door een vergelijking te maken met actiefilms en andere 
cultuuruitingenn waarin geweld of ander zogenaamd afwijkend gedrag ook 
voorkomt. . 

Dee derde strategie is er op gericht om het geweld ter discussie stellen; zowel 
inn eigen gelederen (kritiek op het veel voorkomende black on black crime) als 
daarbuitenn (oorlogen en geweld in zijn algemeenheid). 

Dezee drie strategieën worden soms door één en dezelfde artiest gehanteerd. 
Inn media-interviews wordt heen en weer geschakeld tussen het eigen gettoverle-
den,, fictieve afrekeningen (het zogenaamde dissen van collega's) en kritiek op 
dee slechte gezondheidszorg en scholing in die getto's. De eerste strategie krijgt 



116 6 Noo sell out 

daarinn meestal de meeste nadruk. Artiesten die consequent de derde strategie 
hanterenn zijn in de minderheid. Deze derde strategie valt samen met de hege-
moniee van de bewustzijnsraps aan het einde van de jaren tachtig en begin van de 
jarenn negentig en wordt momenteel nauwelijks meer gehoord. 

Inn Europa bestaat precies dezelfde aandacht voor hiphop als afwijkende sub-
cultuurr als in de Verenigde Staten, maar het seksisme en het zwarte nationa-
lismee worden veel minder als maatschappelijk probleem gedefinieerd dan het 
gewelddadigee karakter van hiphop. 

GeweldGeweld toont 

Dee nadruk die in de berichtgeving gelegd wordt op het authentieke gettoleven 
vann een Amerikaanse hiphopartiest heeft een enome invloed gehad op de 
manierr waarop Britse en Nederlandse artiesten zichzelf positioneren. In de 
behandelingg van stijl is al geconstateerd dat een deel van de artiesten geweld en 
criminaliteitt tot onderwerp van een song verheffen, omdat zij vinden dat derge-
lijk ee teksten horen bij de expliciete stijl van hiphop. Degenen die expliciet over 
geweldd verhalen zijn merendeels hardcore artiesten die deel uitmaken van de 
hiphop-subcultuur.. Rapartiesten zingen vaker over de liefde, uitgaan, dansen 
enn seks, dan over geweld. Wanneer rap gebruikt wordt binnen genres als Euro-
dancee gelden andere normen dan in subculturele hiphop. 

Ikk ben toch wel beperkt in het schrijven en ik kan niet uit mijn dak gaan. Ik be-
doel,, dat schelden dat hoeft voor mij ook niet per se, maar ik zou best wel een 
gangsterrapp willen maken, maar ja, in het imago waar ik nu in zit, dan zou ik het 
niett doen. 
(Rayy Slijngaard, rapper en eigenaar van een muzieklabel, voorheen van 2Unli-
mited) ) 

Dee fascinatie voor geweld zit grotendeels opgesloten in subculturele hiphop, 
maarr is ook terug te vinden bij artiesten die er geen deel (meer) van uitmaken. 

Dee subculturele artiesten in Nederland en Groot-Brittannië hanteren net als 
hunn Amerikaanse collega's meestal een combinatie van de eerste en de tweede 
strategiee wanneer hen gevraagd wordt naar de redenen om over geweld te rap-
pen:: geweld en criminaliteit reflecteren het persoonlijke leven of het leven van 
(denkbeeldige)) derden waarover men graag rapt. 

Tochh zijn er essentiële verschillen in de manier waarop Amerikaanse en 
Europesee artiesten met die twee strategieën omgaan. Zo positioneren Britse en 
Nederlandsee artiesten hun gangsterraps altijd ten opzichte van Amerikaanse 
rapp en nooit ten opzichte van andere cultuuruitingen. Nederlandse gangsterrap 
wordtt dus nooit vergeleken met het afwijkend gedrag van bijvoorbeeld de fic-
tievee familie Flodder, en Britse hiphop nooit met James Bond of de Wrekers. 



Soeraa Ie en esthetisch e producti e 117 7 

Overr het algemeen zit het bij die gasten uit Amerika er wat meer in (...) In Ame-
rikaa ligt dat gewoon anders. Wat gebeurt er nou in Nederland? 
V:: Zijn de raps een weerspiegeling van hoe je denkt, of zijn het meer verhaaltjes? 
A:: Nou, je hebt verhaaltjes, maar je hebt ook dingen die je zelf ervaart, maar dan 
gaa je een beetje overdrijven door ze wat sterker te brengen. 
(Raww G, rapper van Ruthless Stylas Posse) 

Pitchh Master Skeen: Als experience zijn de States veel belangrijker, want daar 
komtt het vandaan. Moslims hebben Mekka, wij hebben New York, weet je. Ik 
gaa bidden bij het Apollo Theatre. Wij zullen niet zo snel Nederlandstalige rap 
maken.. Ik vind niet dat je er hiphop skills in kwijt kan. Het is een lelijke taal om 
inn te rappen, net als Duits. Reggae in het Nederlands klinkt toch ook niet. 
Alleenn Doe Maar, maar dat is dan ook geen reggae meer. 
Boosta:: Je moet je wel aan de wetten van hiphop houden, vind ik. Waar hiphop 
iss ontstaan. 
V:: Blij f je dan niet steken in imitatie? 
[geroepp van alledrie]: Nee, nee, nee! 
V:: echte hiphop is ook dicht bij je zelf blijven, hebben we hiervoor geconsta-
teerd.. Waarom rap je dan niet over dingen die hier gebeuren? 
Pitchh Master Skeen: Dat doen we ook, al lijk t het niet altijd zo. We hebben alle-
maall  ons verhaal. We zullen niet over guns en zo rappen. Maar geen van ons drie 
heeftt een normaal leven achter de rug. Misschien heeft dat er mee te maken. Als 
jee het hebt over sad stories, zoals in Amerikaanse gangstarap, nou daar hebben 
wee er genoeg van hoor. 
(Thee Grizzlies) 

Amerikaansee rap is voor de meeste rappers nog steeds het voorbeeld van hoe 
gangsterrapp moet klinken. Maar op het moment dat ze beseffen dat daarmee 
Europesee hiphop bestempeld kan worden als imitatie, schakelen ze meteen over 
opp de eerste strategie waar hun eigen Nederlandse en Britse levenservaringen 
centraall  staan. De authenticiteit van hun werk mag immers niet aangetast wor-
den.. Amerikaanse artiesten bewijzen hun authenticiteit door een gettoverleden 
tee creëren ofte weerspiegelen, terwijl Europese rappers in hun pogingen net zo 
authentiekk te zijn juist het minder authentiek geachte leven buiten het getto 
moetenn verheerlijken. De oplossing die zij daarvoor bedacht hebben, is om het 
aann het getto gerelateerde thema 'de straat' tot onderwerp van hun songteksten 
tee verheffen. 

Doorr te rappen over het straadeven is Europese hiphop toch authentiek. De 
straatt komt op twee manieren terug. 

Aann de ene kant zijn er hiphopnummers waarin het leven in Oost-Groningen 
enn Wales centraal komt te staan, versterkt met een dosis geestelijk of fictief 
geweld.. Teksten gaan dan niet over werkelijk bestaande afrekeningen in het 
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criminelee circuit, maar over denkbeeldige wraakacties tegen ex-vriendinnetjes 
off  collega-rappers. 

Aann de andere kant zijn er Europese raps die wel over een bestaand getto-
levenn in de Bijlmer of Brixton gaan. 

V:: Waar gaat Gekken van de Gekken over? 
A:: Het is een diep nummer. Ik weet niet of veel mensen dat zullen begrijpen, 
maarr dat nummer is wel echt een expressie van iemand die altijd slecht heeft 
geleefd,, altijd crimineel is geweest, drugs heeft gebruikt, die gefreakt door het 
levenn gaat. Een puur slecht iemand die echt een lesje weet van het leven. Te gek, 
eenn heel dope nummer: een zwaar diep gevoel. 
V:: gebaseerd op echte ervaringen? 
A:: ja, pure waarheid. Net als Eitje Kwijt, dat is ook een les voor mensen die vrij 
jongg zijn: welke werelden er zijn, voor je het weet zit je diep in de put. 
(Janor,, rapper van Zuid-Oost Posse) 

Dezee raps zijn volgens de artiesten eerder aanklachten tegen misstanden in de 
samenlevingg en die vallen volgens hen eigenlijk niet meer onder de noemer 
gangsterrap.. Het zijn bewustszijnsraps bedoeld om iets van te leren. 

V:Waarr rap je dan over? 
A:: Problemen, wat er hier met ons gebeurt. Bijvoorbeeld waarom wil de politie 
wetenn wie we zijn. Waarom beoordelen ze mij als ik met dit haar over straat 
loop.. Van binnen ben ik anders. Ik wil goed zijn voor hun, maar zij willen niet 
goedd zijn voor mij. Dus ik schrijf over dit soort problemen. 
(Marvin,, rapper) 

Dee manier waarop Nederlandse en Britse artiesten rappen over 'het straatleven' 
iss voor veel media dreigend genoeg om nationale hiphop dezelfde macht toe te 
kennenn als Amerikaanse hiphop. Hiphop roept in hun ogen afwijkend gedrag 
opp dat de bestaande stabiliteit kan verstoren, en hiphop-artiesten versterken dat 
gevoell  graag. Een voorbeeld: 

Inn juli 1999 vindt op het Amsterdamse Mercatorplein een optreden van de 
etnischh gemengde Nederhop-formatie Spookrijders plaats. Nadat de groep 
T-shirtss in het publiek heeft gegooid ontstaat enig getrek en geduw om een 
T-shirtt te bemachtigen. Op het moment dat de politie zich met dit voorval 
bemoeit,, loopt de situatie uit de hand en gaan publiek en politie massaal met 
elkaarr op de vuist. De rappers van de Spookrijders gooien olie op het vuur door 
hett NWA-anthem 'Fuck the Police' aan te heffen. Ze verwerken amateurvideo-
beeldenn van het opstootje in de videoclip van hun kort daarop uitgerachte 
singlee Klokkenluiders, hetgeen opnieuw leidt tot een rel, maar nu over de vraag 
off  zulke beelden uitgezonden mogen worden op muziek-televisiestations. De 
rell  legt de Spookrijders geen windeieren. Hun debuutalbum De Echte Shit uit 
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19977 vond bijna uitsluitend in de subcultuur aftrek, maar hun tweede album De 
KlokkenluidersKlokkenluiders van Amsterdam doet het na alle commotie ook daarbuiten erg 
goed.. De groep heeft veel optredens en krijgt veel airplay op de radio, leidend 
tott een Top 40-hit. 

Eenn dergelijk voorval is zowel uniek als symptomatisch. Uniek, omdat zich 
voorr het eerst in Nederland naar aanleiding van een hiphopconcert een rel 
voordoet,, waarbij jongeren uit allerlei etnische groepen - het publiek bestond 
voorr een zeer groot deel uit Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en Turkse 
jongerenn - zich verenigen tegen de politie. Opvallend is dat zij zich ditmaal niet 
tegenn elkaar keren, en dat het gaat om zowel jongens als meisjes. Dat jongeren 
zichh massaal keren tegen de politie is in 1999 geen nieuws meer. Wel dat het om 
jongerenn gaat uit verschillende etnische groepen die bekend staan als probleem-
jongeren.. De jeugdcriminaliteit onder deze groepen jongeren is hoger dan 
onderr autochtone jongeren. Hetzelfde geldt voor voortijdige schooluitval en 
tiener-zwangerschappen.. Het voorval op het Mercatorplein is daarom ook 
tegelijkertijdd symptomatisch. Alle signalen over het deviant gedrag van alloch-
tonee jongeren worden op die dag samengebald in één moment. De relatie tus-
senn hiphop en afwijkend gedrag is snel gelegd, en de meeste hiphoppers vinden 
hett geenszins problematisch om zout in de wonde te strooien. 

Dee Spookrijders leiden op het moment van de rellen allen nog een relatief 
onzichtbaarr leven. Hun hiphopcarrière is nog niet zo succesvol dat zij hun keu-
rigee doch onzichtbare en niet-glamoureuze banen kunnen verruilen voor het 
artiestenbestaan.. Het sterke, onaangepaste imago dat hen aangereikt werd na de 
Mercatorpleinrellenn is met beide handen aangegrepen om de zichtbaarheid op 
tee eisen. De enige macht die zij hebben is onaangepast gedrag, omdat dat leidt 
tott zichtbaarheid. Het nummer Klokkenluiders is een gewone bragging & boas-
tingrapp over de rapvaardigheden van de Spookrijders. De begeleidende clip laat 
dee Spookrijders echter zien in de rol van frauderende politieagenten, afgewis-
seldd met amateurvideobeelden van de rel op het Mercatorplein waar jongeren 
doorr de politie in elkaar geslagen worden. De dominante voorkeurslezing 
wordtt meer bepaald door de visuele ondersteuning dan door de tekst zelf. TMF 
vindtt de beelden dermate schokkend dat zij bij de Amsterdamse politie nagaat 
off  deze beelden vertoond mogen worden en besluit uiteindelijk de videoclip 
alleenn na acht uur 's avonds uit te zenden. Landelijke dagbladen vinden TMF's 
mogelijkee censuuractie vervolgens weer het vermelden waard. 

Hett feit dat een hiphopband mogelijkerwijs in de ban gedaan zou worden, 
leidtt tot zoveel ophef dat zichtbaarheid gewaarborgd is. Onaangepast gedrag 
leidtt niet alleen tot zichtbaarheid, maar in het geval van de Spookrijders ook tot 
succes.. Hoewel de Spookrijders dankbaar gebruik hebben gemaakt van de 
beperktee macht die hun onaangepast gedrag uitstraalt, en ook andere rappers 
hett straatleven en ander zogenaamd afwijkend gedrag vaak tot hoofdonderwerp 
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vann hun raps kiezen, ondervinden de meeste rappers last van de negatieve asso-
ciatiee tussen onaangepast gedrag en hiphop. 

Blankenn schilderen ons, alle negers, af als seksmaniakken en verkrachters. In 
Afrikaa lopen naakte vrouwen en mannen in het dorp zonder dat er een vrouw 
verkrachtt wordt. Dus ze kunnen echt niet zeggen dat negers seksmaniakken 
zijn.. Zo begint racisme. (...) Blanken willen gewoon schrijven wat in hun ogen 
normaall  is, wat hun vooroordelen zijn. Over drugs, ik rook me stoned, ik heb 
geenn werk, geen opleiding, dat willen ze horen. Op tv zoeken ze altijd die men-
senn die in dat beeld passen. 
(Xsaclee,, rapper) 

Tochh kiest slechts een enkeling binnen de subcultuur voor een hardcore-
repertoiree waarin dat straatleven helemaal geen rol (meer) speelt. Hoe vervelend 
zee het ook vinden om neergezet te worden als afwijkend, de authenticiteit-
kwestiee en het zichtbaarheidsverlangen zijn blijkbaar te belangrijk om de 
bestaandee paden te verlaten. 

NationaleNationale  cultuu r 

Dee rol die de Nederlandse of Britse cultuur speelt in het leven en werk van hip-
hop-artiestenn speelt zich, net als de rol die etniciteit speelt, af op drie niveaus: 
hunn alledaagse persoonlijke leven, de subcultuur als gemeenschap, en hun werk 
alss artiest. 

EtniciteitEtniciteit versus nationaliteit versus het denkbeeldige Amerika 

Mett name als het gaat om de manier waarop de nationale cultuur een plaats 
krijgtt in het persoonlijke leven van de artiesten, hangt dit sterk samen met de 
etnischee afkomst en de beleving van artiesten. Zwarte artiesten voelen zich geen 
Britt of Nederlander, ongeacht hun professionele status of de soort hiphop die ze 
maken. . 

Caronn Wheeler has this song UK Blak. For me those two are two separate enti-
ties.. I feel black, not British. I have no positive feelings when I see the Queen on 
television.. I think black kids in Britain are far more proud of Caribbean or 
blackk American achievers; movie stars, athletes, pop musicians. 
(Koadd Rudina, rapper) 

Wittee artiesten voelen zich duidelijker verbonden met hun wortels in Neder-
landd of Groot-Brittannië. Ze zijn verschrikkelijk gefascineerd door Amerika, 
maarr durven daar geen onlosmakelijke band mee te claimen, in tegenstelling tot 
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hunn zwarte collega's die dat wel kunnen in verband met de natuurlijkheid van 
'thee Black Adantic'. Hiphop-artiesten zien Amerika als de standaard, maar 
daardoorr is het succes van hiphop van nationale bodem ook lange tijd achterge-
blevenn bij dat van hun Amerikaanse collega's. Het koperspubliek zal eerder zijn 
geldd uitgeven aan een cd van een beroemde Amerikaan dan aan een rapper uit 
Groningenn die precies dezelfde dingen doet als die Amerikaan. Nationale hip-
hop-artiestenn hebben heel lang geen toegevoegde waarde gehad voor het 
Nederlandsee publiek. De subcultuur is vanaf de jaren tachtig tot halverwege de 
jarenn negentig een erg in zichzelf gekeerde groepscultuur, met als enig extern 
refentiepuntt het denkbeeldige Amerika. Veel hardcore hiphoppers voelden 
zichh lange tijd onbegrepen door de nationale cultuurindustrie en hun poten-
tiëlee koperspublieken. Wat betreft hun hiphopcarrière zien zowel witte als 
zwartee artiesten hun eigen land vooral als een beperkende factor. Veel artiesten 
proberenn daarom in de jaren negentig het buitenland te veroveren. 

NationaleNationale hiphop op de buitenlandse markt 

Inn het geval van hiphop en daarvan afgeleide mengvormen zijn het vooral de 
crossover-- en rapartiesten die buiten hun eigen landsgrenzen succesvol zijn, 
zoalss Stereo MC's, Cookie Crew, Sonic Surfers, Urban Dance Squad, 2Unlimi-
tedd en 2Brothers on the 4th Floor. Ook artiesten in sterk aan hiphop verwante 
genres,, zoals jungle, triphop en R&B, weten in hun Europese buurlanden 
behoorlijkk voet aan wal te krijgen. In het land van hun dromen, Amerika, lukt 
hett overigens niemand om succesvol door te breken, zelfs 2Unlimited niet. 

Inn navolging van het Europese succes van deze van hiphop afgeleide genres 
enn het uitblijven van het succes in eigen land, proberen ook hardcore hiphop-
artiestenn voet aan wal te krijgen in andere landen. 

Ourr goal at the moment is to do as many shows in Europe and, you know, get 
thee people in Europe accepting us. We're not really looking towards America at 
thee moment. It's Europe we concentrate on. We've already done France, Bel-
gium,, now Holland, Germany and Tzechoslavakia, Austria, Switzerland. 
V:: And the UK? 
Thee UK audience is very critical. What you tend to get in hiphop clubs is, every-
onee is in rapgroups, so you know, no one wants to loose his face, so they're just 
watchingg for you to make mistakes. But Europe is, you know, got a really big 
hiphopp following at the moment. 
(Whitee Child Rix van Gunshot -interview in 1994) 

Ookk Nederlandse hiphopbands als de Zombi Squad treden in navolging van 
hunn Britse collega's regelmatig op in het buitenland, vooral in Duitsland. Net 
alss in eigen land zijn de Britse en Nederlandse bands in het buitenland populair 
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bijj  de subculturele leden aldaar. Door in het buitenland op te treden kunnen zij 
hunn kleine subculturele afzetmarkt ietwat vergroten. Nederlandse hardcore acts 
hebbenn het daarbij iets moeilijker dan hun Britse collega's, omdat de hegemo-
niee van Anglo-Amerikaanse popmuzikanten in het totale poplandschap ook bij 
hardcoree hiphop in het voordeel van de Britse hiphop-artiesten uitpakt. 

Britsee of Nederlandse hiphop is op zich makkelijk exporteerbaar naar 
anderee Europese landen.10 De Amerikaanse ongeschreven regels over wat 'in' 
enn wat 'uit' is, worden overal in Europa nagevolgd. Zowel de uiterlijke stijl als 
dee muzikale kwaliteit en ontwikkeling van Europese hiphopbands is nagenoeg 
hetzelfde.. Dat Nederlandse of Britse hiphop in het buitenland toch minder 
populairr is dan Amerikaanse hiphop, heeft ook te maken met het feit dat de 
Duitsee of de Franse consument uiteindelijk liever de nieuwe Amerikaanse 
Common-plaatt koopt dan die van het Britse Roots Manuva of de Nederlandse 
Phatt Pockets. De meeste Europese hiphopbands richten zich aan het eind van 
dee jaren negentig daarom niet meer exclusief op hun exportmogelijkheden, 
maarr gaan steeds vaker op zoek naar hun toegevoegde waarde in eigen land. 

LokaleLokale onderscheidingen 

Inn het werk van Britse en Nederlandse artiesten zitten steeds vaker klanken, 
thema'ss of stilistische details die de hiphop specifiek nationaal, regionaal of 
etnischh maken. Samples van de Fabeltjeskrant en de klokken van de Big Ben, 
rapss over prins Willem-Alexander of over gearrangeerde huwelijken in de Azi-
atisch-Londensee gemeenschap maken Europese rap in de ogen van de artiesten 
tochh authentiek. Het is hardcore met een eigenheid die Amerikaanse hiphop 
nooitt kan evenaren. Titels als British Accent, De Klokkenluiders van Amsterdam 
off  How's Life in London articuleren deze Europese eigenheid. In Nederland is 
dee hernieuwde belangstelling voor de binnenlandse afzetmarkt ook terug te 
zienn in de enorme aanwas van Nederhopbands: hiphoppers die in de Nederlandse 
taall  rappen. 

Kijk ,, we wonen allemaal in Amsterdam; dan probeer je de boodschappen die je 
overbrengtt toch dichter bij huis te zoeken. Je hoeft het niet per se meegemaakt te 
hebben,, maar je weet wel wat leeft onder de jeugd in Amsterdam. 
(Braun,, rapper West Klan) 

Opvallendd is dat het merendeel van de artiesten niet zozeer Groot-Brittanië of 
Nederlandd tot onderwerp van hun raps verheft, maar juist lokale aangelegenhe-
denn (zie ook Beryl 1996, 1997). Die lokale onderscheidingen hebben sterk te 
makenn met de manier waarop de subcultuur zich in eigen land manifesteert. 
Zoalss Amerikaanse hiphop zich territoriaal onderscheidt met Westcoast- en 
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Eastcoast-rap,, zijn Britse en Nederlandse hiphop sterk beïnvloed door verge-
lijkbaree territoriale onderscheidingen. 

Dee hiphop-subcultuur is altijd sterk competitiegericht geweest waardoor de 
rapbattless in de jaren tachtig vaak langs geografische lijnen werd berden beslecht. 
Rapperss uit streek A of stad B nemen het in hun raps op tegen streek X en stad Y, 
waardoorr er eigen lokale sounds ontstaan. Rotterdam heeft lange tijd bekend 
gestaann als de hardste hardcore stad (Roffadam). Amsterdam gold lange tijd als 
dee stad waar hiphop het vaakst met R&B vermengd werd en waar de meeste 
gangsterrapp vandaan kwam (Gangstadam). 

Dee sfeer in Amsterdam is tien keer zo goed als in Roterdam. (...) Ik huiver niet 
omm naar Rotterdam te gaan, maar ik merk wel een iets andere sfeer, een iets meer 
gespannenn sfeer (..) En de organisatie is altijd veel minder dan in Amsterdam. 
(Redzone;; in Lange & Tomassen 1994:59) 

Naastt de spanningen tussen hiphop uit de grote steden, wordt er ook onder-
scheidd gemaakt tussen de Randstad en 'de provincie'. 

Inn de Randstad is het meer gangsterstijl, meer smooth ook. In het noorden is het 
meerr van 'pump it up', opener. In Leeuwarden is iedereen open, lekker springen. 
Inn de Randstad staat iedereen er heel strak bij. Ik denk dat je van veel acts kunt 
horenn waar ze vandaan komen. 
(Raww G, rapper van Ruthless Stylas Posse) 

Maarr niet alleen lokale of streekgebonden tegenstellingen bepalen een eigen 
soundd of stijl. Ook wijken in een stad hebben een functie in de ontwikkeling 
vann een eigen stijl. 

Jee had toen, ik wil niet zeggen vete, maar het was echt iets met [Rotterdam -
MW]-Zuid.. Het was West tegen Zuid. Ik had toen ook een nummer dat heette 
'Thee West Side'. (...) Je had toch een soort competitie dan, waar je jezelf aan af 
konn meten hier in Rotterdam, en ik denk dat het voor de kwaliteit van de rap zelf 
hierr in Rotterdam alleen maar beter is dat er zoiets geweest is. 
(E-Life;; in Goossens 1995:56-57) 

Hoewell  artiesten zich niet uitgesproken Nederlands voelen, is Nederland dus 
well  aanwezig in de subcultuur en hun werk. Wat Nederhop Nederlands maakt 
iss niet de alleen de komst van Nederlandstalige rap, waardoor export naar bui-
tenlandsee subculturele gemeenschappen beperkter wordt, maar ook de ver-
mengingg van bijvoorbeeld Afro-Amerikaans, Rotterdams, Turks, Marokkaans 
enn Surinaams. Waar in Amerika 'ebonies' een aparte taal is geworden, nemen 
Nederlandsee hiphop-artiesten stijl- en taalelementen over van allerlei etnische 
gemeenschappenn in Nederland, waardoor er nieuwe talen ontstaan die voor 
buitenstaanderss lastig te volgen zijn. 
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Hierr in Nederland is het meer van het Surinaams overgenomen. Hier in Rotter-
damm heb je een straattaal en dat vermeng je weer met het Nederlands. Ik ben zelf 
geenn Surinamer, maar ik kan wel een woordje meepraten. (..) In plaats van 'kijk 
datt meisje', zeg je 'Kijk die chimeid'. En we hebben onze eigen 'pikletter'. In 
Amerikaa halen ze de eerste letter weg en dan zetten ze die aan de achterkant van 
hett woord, en dan schrijven ze er 'a' of 'ey' achter. Dus alles wordt dan 'ee', 'ee'. 
Duss een 'car' zou 'arcey'. Wij doen dit ook en dan zijn we in Amsterdam, en pra-
tenn we echt Nederlands, maar ze verstaan er geen reet van. 
(E-Life;; in Lange & Tomassen 1994:68) 

Hett spelen met talen uit de multiculturele samenleving is in hiphop al jarenlang 
dagelijksee praktijk en is nu op steeds grote schaal zichtbaar en hoorbaar in het 
openbaree leven." De aanvankelijk ongewenste nationale, regionale of lokale 
stijlelementenn (want niet Amerikaans) worden steeds vaker ingezet om ook een 
niet-subcultureell  publiek in eigen land aan te spreken. Extince oogst in 1998 en 
19999 hitsucces met zijn Bredase accent en Fabeltjeskrant-sample in Spraakwater 
enn zijn imitatie van de Mini-Playbackshow van Hennie Huisman in Zoete 
Inval.Inval. Apache Indian weet in Groot-Brittannië niet alleen hardcore hiphoppers 
maarr ook liefhebbers van reggae en bhangra aan zich te binden. 

Dee tendens dat Britse en Nederlandse hiphop-crews zich met hun taal en 
onderwerpenn steeds meer gaan oriënteren op het eigen land, gekoppeld aan de 
steedss groter wordende populariteit van Amerikaanse hiphop bij allerlei soor-
tenn niet-subculturele publieken, maakt dat er in eigen land meer ruimte is geko-
menn voor nationale hiphop. Extince, E-Life en Postmen doen het aan de het 
eindd van de jaren negentig goed in Nederland, nadat zij allemaal jarenlang in 
kleinee subculturele kring hebben opgetreden. Juist door het loslaten van de zelf 
opgelegdee strikte Amerikaanse Voorschriften' zijn zij onderscheidend genoeg 
gewordenn voor de thuismarkt, en kunnen zij bij een groter publiek aanslaan dan 
dee oorspronkelijke subculturele gemeenschap. 

Dee veranderingen zijn dan echter zodanig groot geworden, dat volgens veel 
artiestenn niet langer van hardcore hiphop gesproken kan worden. Zo veroor-
deeldee de Osdorp Posse met hun parodie Braakwater het succes van Extince's 
Spraakwater.Spraakwater. Artiesten die ook buiten de subcultuur succes weten te oogsten, 
zijnn in de ogen van subculturele artiesten namelijk ofwel crossover- en rap-
artiesten,, of ze maken zogenaamde mellow hiphop. 

GebrekGebrek aan belangstelling 

Dee nationale cultuur werkt voor de hiphop-artiesten beperkend als zij zich 
striktt blijven richten op een subcultureel publiek, en hardcore hiphop volgens 
dee Amerikaanse regels willen maken. Op het moment dat zij die regels losser 
hanteren,, biedt de nationale cultuur zowel inspiratie voor een eigen, originele 
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stijll  als een potentieel groter publiek. Toch zien met name de hardcore ama-
teurss nog wel wat obstakels in de hen omringende nationale cultuur, namelijk 
dee geringe belangstelling en de late erkenning door de cultuurindustrie: 

Iff  an American thing could succeed over here, why can't a British succeed over 
here?? There's no reason. If a British act has got decent lyrics, good rap delivery, 
funkyy music, and is promoted properly, why.. .why can't it? No British act has 
beenn promoted properly. 
(DJJ Quartz van Outer Limits) 

Dee geïnterviewde artiesten zijn allen van mening dat de muziekindustrie eigen-
lij kk niet weet hoe zij hiphop adequaat moeten promoten, of erger; dat zij in hun 
ogenn überhaupt niet investeren in het genre.11 

Raggaa is getting in the mainstream charts now, so you can't say it'a a racist 
thing,, like some of my friends say. Record companies obviously invested 
moneyy in those ragga stars. I still don't understand why certain things can get 
throughh and certain things, like British hiphop, can't. 
(Boogie,, rapster) 

Hiphop-artiestenn vinden de nationale cultuurindustrie behoudend in hun 
beleidd ten opzichte hardcore hiphop. Hardcore hiphop krijgt in hun ogen te 
weinigg steun van de podia, media en platenmaatschappijen. Deze kritiek op 
culturelee intermediairs staat echter op gespannen voet met hun eigen ideeën 
overr popularisering van de subcultuur. 

Popularitei t t 

Populariseringg van een muziekgenre heeft, zoals ik in hoofdstuk 3 heb laten zien 
tweee componenten: het bereiken van de kritieke massa om als subcultuur te 
kunnenn fungeren enerzijds en het aanslaan van het genre bij andere artiesten en 
publiekenn buiten de subcultuur anderzijds. Op het moment dat een muziek-
stromingg voldoende kritieke massa heeft bereikt, staat de subcultuur niet stil. 
Omm onderscheid te maken tussen beide vormen van popularisering en de dyna-
miekk van de subcultuur zelf te kunnen duiden spreek ik over horizontale en ver-
ticalee popularisering. Bij horizontale popularisering groeit de subcultuur als 
gemeenschap.. Bij verticale popularisering wordt hiphop populair bij consu-
mentenn die geen deel uitmaken van de subcultuur. 
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HorizontaleHorizontale popularisering 

Dee eerste vorm van popularisering van een subcultuur vindt plaats wanneer de 
subcultuurr veel leden krijgt, en de oorspronkelijke gemeenschap waarin ieder-
eenn elkaar kent en elkaar regelmatig ziet, uiteenvalt in meerdere kleine gemeen-
schappenn die veelal op lokaal niveau opereren en alleen denkbeeldig één grote 
gemeenschapp vormen. Deze lokale gemeenschappen worden ook wel scenes 
genoemd. . 

InIn feite is dit gebeurd met de manier waarop hiphop zich na de vorming van 
dee hiphop-subculuur in de South Bronx als een olievlek verspreidde over Ame-
rikaa en daarna Europa en de rest van de wereld veroverde. Overal ter wereld ont-
stondenn kleine hiphopscenes. In Nederland bestaan er dergelijke scenes in bij-
voorbeeldd Rotterdam, Amsterdam, het zuiden en het noordoosten van het 
land.. Een rapper uit Bergen op Zoom kent niet elke dj uit Groningen, maar 
doordatt beide subculturele leden dezelfde maatstaven hebben voor de stijl en de 
kwaliteitt van de muziek, en hun beider lokale scenes sterk op elkaar lijken qua 
gedrag,, uiterlijk, en etnische en seksesamenstelling, zijn zij beiden onderdeel 
vann de Nederlandse subcultuur. In Groot-B rittannië kan op dezelfde manier 
gesprokenn worden over de Britse hiphop-subcultuur met verschillende lokale 
scenes.. Wereldwijd is er, meer dan twintig jaar na de 'geboorte' van hiphop, 
daaromm nog steeds sprake van één grote subcultuur opgebouwd uit al die natio-
nalee subculturen en lokale scenes (zie ook Mitchell, 2002). De subcultuur heeft 
zichh vermeerderd in haar ledental en is dus populairder geworden. Ik noem dit 
horizontalee popularisering, omdat er een aantal lokale, regionale en nationale 
sceness naast elkaar bestaan. 

Artiestenn vinden deze vorm van horizontale popularisering raar, maar prettig. 

Youu also have people in Japan or South-Africa, like Prophets of da City, who 
aree into hiphop. The first time I realized there's hiphop outside America, I 
thoughtt that was odd. But then, I don't live in America either and I'm down 
withh hiphop. So, it's kinda funny to know that people at the other side of the 
worldd listen to exactly the same music, probably read The Source as well, and 
dresss like us. You know, exactly the same. So I consider them as soulmates, if 
theyy had been living in England, they would be my friends. 
(MCM,, rapper van Caveman) 

Viaa de internationale micromedia zoals The Source.Vibe en allerhande web-
rings,, maar ook door internationale nichemedia als MTV en The Box, is er een 
virtuelee hiphop-gemeenschap ontstaan die dezelfde collectieve identiteit uit-
straalt.. Zoals uit de voorgaande paragrafen is gebleken, zijn er niet veel verschil-
lenn tussen Britse en Nederlandse subculturele artiesten. De media hebben hier 
eenn cruciale rol in gespeeld. 
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InIn Nederland wordt een IKON-televisiedocumentaire over Amerikaanse rap 
genoemdd als het momentum waarop artiesten voor het eerst in aanraking kwa-
menn met hiphop. Anderen noemen Rapper's Delight op de nationale radiozen-
derss of de verrichtingen van de RockSteady Crew in een Panasonic-commercial. 
Ookk films als WildStyle van Charlie Ahearn (1983) hebben hun steentje bijge-
dragenn aan de wereldwijde verspreiding van de subcultuur. 

Dee massa- en nichemedia hebben er dus voor gezorgd dat er binnen de natio-
nalee context aandacht werd besteed aan hiphop; eerst als novelty-muziek en vrij 
snell  daarna als sociale beweging. Sonja op Maandag heeft al in 1983 de eerste 
lichtingg Nederlandse hiphop-artiesten als gasten in haar programma. Zonder 
diee niche- en massamedia zouden de artiesten van nu geen, of pas veel later, 
weett hebben gekregen van wat zich er in New York afspeelde. 

Inn the early days you could see hiphop on national television. But then they lost 
interestt and hiphop went underground. We started listening to radio pirates 
butt one after the other disappeared so we were constandy looking for new sta-
tions,, new hiphop food. 
(Shylock,, rapper van The Brotherhood) 

Daarnaa zijn er vanuit de subculturele gemeenschap nationale micromedia ont-
staan:: fanzines en later ook radio- en televisieprogramma's, mixtapes, video-
banden,, nieuwsgroepen en websites. Micromedia nemen op dat moment de rol 
overr als het belangrijkste medium waarmee subculturele leden zich op de 
hoogtee houden van de ontwikkelingen in de subcultuur. De niche- en massa-
mediaa hebben ervoor gezorgd dat ook de tweede vorm van popularisering van 
dee subcultuur heeft plaatsgevonden. 

VerticaleVerticale popularisering 

Doorr de aandacht van de niche- en massamedia is hiphop ook populair gewor-
denn buiten de subcultuur. Ik noem dit verticale popularisering. Deze tweede 
vormm van popularisering wordt door de subculturele leden meestal aangeduid 
alss de 'mainstreaming' van hun subcultuur. De underground-subcultuur heeft 
niett veel op met de mainstreaming van hun leefstijl en is bang voor het uiteen-
vallenn van de interne cohesie, ook al is die virtueel van aard. Volgens de artiesten 
gebeurtt er tijdens de verticale popularisering iets met hun gedachtengoed en 
hunn repertoire. 

Duss dat ze dat gangsterding neerzetten van 'dit is hoe we leven, waar we zelf van-
daann komen', dat vind ik OK. Op het moment dat het een product wordt wat je 
alsmaarr doorverkoopt, dan denk ik: 'waar ben je mee bezig'. Dat stuit me dus 
tegenn de borst, de exploitatie ervan. Maar ik moet erbij zeggen, dat het soms mu-
zikaall  heel goed kan zijn. Net als de eerste van NWA: dat was echt een statement, 
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ookk muzikaal. Snoop's gangsterrap is muzikaal ook goed, hoewel dat voor mij 
meerr R&B is. 
(Maartenn van Hinte, theatermaker en rapper van .nuClarity) 

Vann Hinte vindt gangsterrap als weerspiegeling van de sociale werkelijkheid iets 
datt uitermate goed past binnen de hardcore subculturele beleving. Echter, als 
exactt dezelfde muziek populair wordt is dat verwerpelijk. Hij is van mening dat 
alleenn de subcultuur voldoende is ingevoerd om dergelijke raps te begrijpen. 
Daarnaastt ventileert hij ook een mening over de spanning tussen kwalitatief 
goedee muziek en commercieel succes ('maar ik moet erbij zeggen') die je bij veel 
hiphopperss tegenkomt. 

Podia,, media en platenmaatschappijen die een zo groot mogelijk publiek wil-
lenn bereiken, hebben in de ogen van artiesten andere (verkeerde) ideeën over wat 
hiphopp is of hoe het zou moeten klinken. Underground artiesten die er in slagen 
omm dat grote publiek te bereiken worden door de subcultuur buitengesloten en 
krijgenn het label 'sell out'. Artiesten die niet uit de underground voortkomen en 
tochh proberen hiphop te maken worden 'wack', 'fake' of 'nep' genoemd. Deze 
laatstee soort artiesten zijn overigens minder bedreigend voor de cohesie van de 
subcultuurr dan de 'overgelopen' underground-artiesten (de 'sell outs'). 

Hett stempel 'sell out' heeft niet veel te maken met de muzikale kenmerken 
vann een song. Zo kan een plaat die maandenlang in de hardcore scene de nodige 
'props'' (=respect) heeft afgedwongen, plotseling in het 'sell out'-kamp belan-
den,, alleen omdat de plaat op Radio 3 in prime time te horen is. Sommige bands 
zijnn verheven boven alle kritiek, maar de meeste balanceren op een slap koord. 
Alss bands al heel lang in de subcultuur meedraaien en hun underground-status 
hebbenn bewezen, zijn zij eerder vrij van kritiek dan een jonge debutant. De kri-
tiekk van artiesten op de popularising van hiphop betreft twee zaken en is eigen-
lij kk tegenstrijdig. Enerzijds wordt de muziekindustrie verweten dat ze te weinig 
aandachtt besteden aan nationale hardcore hiphop; anderzijds beschuldigen ze 
diezelfdee muziekindustrie, meestal 'de commercie' genoemd, van het creëren 
vann het 'sell out'-fenomeen. 

'somee saw rapp 'n tried to monopolise 
soo we formed an indie label 'n released 
B.Boyy be wise 
tryingg to monopolise, you suckers, 
NN bass incorporated was a finger to the 
II  went on tv, yes I made a mistake 
II  heard some brothers even called me a fake' 
(uit:: Ripping up the industry van de Britse rapper Black Radical MKII1991) 

Dezee rapper verwijt zichzelf dat hij in de de valkuil van de cultuurindustrie is 
getraptt en verontschuldigt zich daarvoor publiekelijk. Hardcore rappers willen 
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zelff  niet aan 'sell out' doen, maar worden door de industrie gedwongen, is de 
centralee gedachte in deze en vele andere raps. 

Naastt teksten over de eigen kwaliteiten is er door subculturele artiesten geen 
onderwerpp zo vaak bezongen als de verwerpelijke invloed van de cultuurindustrie. 

Zoo laat de Osdorp Posse geen gelegenheid voorbij gaan om te schelden op 
'commerciëlee bullshit' (uit: Hardcore blijft!  1995). Ook tijdens de de uitreiking 
vann de door hen gewonnen Popprijs 1995, laat de groep met hun nummer Dood 
aanaan Radio 5 weten niets op te hebben met de gevestigde muziekkanalen. 
Ironischh genoeg zendt Radio 3 de prijsuitreiking en het optreden van de Osdorp 
Possee live uit." 

Eenn laatste voorbeeld van anti-commercialisme zijn de uitlatingen van 
artiestenn in hun cd-inlegboekjes. Regelmatig krijgen de internationale muzie-
kindustriee en de nationale media de beschuldiging naar hun hoofd dat ze geen 
goedd woord over hebben voor hiphop, of de subcultuur uitmelken voor winst-
doeleinden:: 'Oh ja, commercie, tot ziens in heil' (uit het inlegboekje van White 
Wolff  zijn cd Hondsdolheid1995). 

Dee problemen die hiphop-artiesten hebben met de verticale popularisering 
vann hun cultuur zijn niet voorbehouden aan hiphop. Hebdige (1979) bespreekt 
dee adaptatie van de punk- en reggaoesubculturen aan het einde van de jaren tach-
tig,, waardoor de subcultuur ingekapseld wordt door de cultuurindustrie. Ook 
Thorntonn (1995) maakt een onderscheid tussen 'underground' en 'mainstream' 
inn de housemuziek. Simon Frith legt de spanning tussen de twee als volgt uit: 

Thee contrast between music as expression and music as commodity defines 20 
centuryy pop experience and means that however much we may use and enjoy 
itss product, we retain a sense that the music industry is a bad thing - bad for 
music,, bad for us. (...) The industrialization of music means a shift from active 
musicall  production to passive pop consumption, the decline of folk or commu-
nityy or subcultural traditions, and a general musical deskilling*. 
(Frithh 1987b: 53-54) 

Frithh gebruikt hier de termen expression en commodity zoals ik 'underground' 
enn 'mainstream' hanteer. De muziekindustrie heeft een belangrijke interme-
diérendee rol tussen subculturele expressievormen en een groot aanbod van con-
sumptieartikelenn (zoals de zogenaamde hitparademuziek). Subculturele arties-
tenn hebben de neiging om die intermediëring te veroordelen. Artiesten die de 
subculturelee status ontstegen zijn, en soms ook in de ogen van de subcultuur in 
hett foute kamp terecht zijn gekomen, voelen die spanning tussen 'underground' 
enn 'mainstream' ook, hoewel ze die underground soms al heel lang ontgroeid 
zijn.. 'Underground' staat ook voor de crossover- en rapartiesten eigenlijk voor 
waardevolleree zaken, maar zij kunnen of willen zich niet meer bezighouden met 
diee waardevolle ('leuke') zaken. 
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Jee moet gewoon soms een beetje door de vingers zien weet je. (. .)Je kan niet altijd 
doenn wat je zelf leuk vindt, weet je wel. 
(Rayy Slijngaard, rapper en eigenaar van een muzieklabel, voorheen van 2Unli-
mited) ) 

Err heersen veel ambivalente gevoelens onder artiesten. Hoewel zwarte artiesten 
hett predikaat 'ik bèn de hiphop-subcultuur' en 'no sell out' het hardst van ieder-
eenn uitdragen, zijn zij tegelijkertijd ook het meest gevoelig voor commercieel 
succes,, omdat ze daarmee kunnen bewijzen dat 'niet alle Surinamerss lui zijn', 
alduss een artiest. 

Diee ambivalentie van artiesten heeft, naast die etnische redenen, twee oorza-
ken.. Ten eerste is er de angst om voor 'sell out' uitgemaakt te worden, omdat je 
daarmeee als artiest onvrijwilli g uit de subculturele gemeenschap verstoten 
wordt,, en dus geen deel meer uitmaakt van een exclusieve groep. Ten tweede 
heeftt de angst voor commercie en 'sell out' te maken met het verlies van het 
rockstempel.. Succes bij een zeer groot publiek, hoe begerenswaardig ook, bete-
kentt dat een artiest per definitie in het popkamp belandt. Het wij-gevoel in een 
subcultuurr die zich volgens het rockidioom formeert, maakt dat verticale popu-
lariseringg voor subculturele artiesten problematisch is. Met het bereiken van 
eenn ander of groter publiek zijn ze niet langer onderdeel van 'wij ' en in de 
meestee gevallen ook niet meer 'rock'. De popularisering van de hiphop-
subcultuurr heeft dus veel te maken met het dominante subculturele rockver-
toogg over stijl en kwaliteit, en is niet alleen een kwestie van de omvang van het 
aantall  artiesten en fans in de subcultuur. 

Conclusi e e 

Studiess naar muziek-subculturen vatten de subculturele gemeenschap op als 
eenn collectief waarin artiesten en fans dezelfde rol en positie innnemen. In mijn 
onderzoekk heb ik de artiesten en fans van elkaar losgeweekt, omdat de artiesten 
mett hun artistieke bezigheden een wezenlijk andere rol vervullen. De werking 
vann een subcultuur kan dus het best begrepen worden als artiesten en fans onaf-
hankelijk,, maar wel in relatie tot elkaar, worden beschreven. Bovendien zijn de 
grenzenn tussen de 'innerworld' en 'outerworld' van de subcultuur niet zo heel 
duidelijkk te trekken als het gaat om de artiesten. Dat heeft te maken met twee 
ontwikkelingen. . 

Tenn eerste kunnen de artiesten onderverdeeld worden in amateurs en pro-
fessionelee artiesten. De amauteurs staan in hun benadering van stijl en kwali-
teit,, de twee belangrijkste pijlers van de hiphop-subcultuur, zeer dicht bij de 
subculturelee fans. De professionals sluiten meer aan bij het materiële deel van 
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hett productiesysteem, de cultuurindustrie. Een groot deel van de professionele 
artiestenn maakt geen hardcore hiphopmuziek (meer), maar crossover of rap-
mengvormen.. De crossoverartiesten doen de grenzen tussen de subcultuur en 
dee buitenwereld vervagen (ook voor de subculturele leden zelf), maar in het 
gevall  van de rapartiesten worden de grenzen door de subculturele leden juist 
aangescherpt.. Deze artiesten worden door de subculturele leden beschouwd 
alss 'fake'. De buitenwereld beschouwt veel rapartiesten echter nog wel als 
hiphop-artiesten.. De grenzen tussen de subcultuur en de buitenwereld worden 
doorr het bestaan van de professioneel opererende artiesten dus hoe dan ook ter 
discussiee gesteld. 

Tenn tweede zijn de artiesten, amateur en professional, in een constante strijd 
verwikkeldd over hun muzikale en subculturele identiteit. De artiesten zijn ooit 
allemaall  als fan 'doorgeschoven' naar de rol van artiest, omdat zij in het maken 
vann hiphop-muziek hun creativiteit kwijt kunnen. Die drang om zichzelf crea-
tieff  te uiten, maar vooral ook hun verlangen om zichtbaar en hoorbaar te zijn 
voorr een zo groot mogelijk publiek, maken hun positie in de subcultuur anders 
dann die van de fans. 

Dee artiesten worden in hun werkwijze en opvattingen sterk geleid door het 
rockvertoogg waarin authenticiteit hoogtij viert, hoewel er opvallend weinig 
wordtt geredeneerd vanuit de artiest als scheppend kunstenaar. Die authentici-
teitsclaimm is op allerlei manieren zichtbaar bij de artiesten: in hun kwaliteits- en 
stijlmaatstavenn (die vooral gestoeld zijn op sociale afspraken en minder op esthe-
tischee criteria), maar ook in etniciteitskwesties. 

Zwartt is 'natuurlijk' dominant en staat niet ter discussie, wit wel. Hetzelfde 
geldtt voor opvattingen over gender en seksualiteit. Vrouwelijke artiesten voelen 
zichh kwetsbaarder dan mannelijke, en problematiseren het machismo en sek-
sismee in veel hiphopteksten, terwijl hun mannelijke collega's zich daar nauwe-
lijk ss om bekommeren. Expliciete teksten en machogedrag horen bij hiphop, 
omdatt het street credibility (lees: authenticiteit) oplevert. De mannelijke arties-
tenn hebben overigens wel last van het negatieve imago dat hiphop daarmee heeft 
gekregen,, maar durven het toch niet te doorbreken. Niet in de laatste plaats 
omdatt hun vermeend onaangepast gedrag zichtbaarheid en soms ook succes 
oplevert. . 

Vrouwelijkee en beginnende artiesten moeten zich veel meer waar maken in 
hiphopp dan mannen met een lange staat van dienst. Dat zie je bijvoorbeeld aan 
dee stijl die ze uitdragen. Voor hen is uiterlijke stijl een vehikel dat ze nodig heb-
benn om te laten zien dat ze erbij horen. Voor gevorderden is uiterlijke stijl iets 
waarmeee ze hun kennis kunnen etaleren zonder er in gekleed te gaan: 'being in 
thee know'. De aandacht van veel wetenschappelijke studies voor de uiterlijke 
stijll  van subculturen doet geen recht aan de situatie binnen hiphop waarin juist 
dee meest gewaardeerde artiesten (meestal mannen) de uiterlijke stijl niet meer 
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uitt hoeven te dragen en de grenzen ervan opzoeken door de hiphopstijl te com-
binerenn met stijlelementen van andere subculturen of de uiterlijke stijl zeer 
pragmatischh en willekeurig uit dragen. 

Err bestaat een vreemd soort hiërarchie binnen de hiphop-subcultuur. 
Zwartee mannen staan onbetwist aan de top van die hiërarchie, aanvankelijk 
gevolgdd door zwarte vrouwen. Op korte afstand volgden witte mannen en op 
grotee afstand witte vrouwen. De cultuurindustrie heeft echter in de jaren tach-
tigg vooral zwarte vrouwelijke artiesten gecontracteerd, waardoor zij hun street 
credibilityy verloren. De witte mannelijke artiesten, die hun sociale acceptatie in 
dee subcultuur elke keer weer moeten bevechten tenzij ze zich muzikaal bewezen 
hebben,, zijn daardoor opgeschoven naar de tweede positie. Zwarte vrouwen 
voelenn zich binnen de subcultuur in sociaal opzicht makkelijker geaccepteerd 
dann witte mannen, maar hebben veel meer moeite om muzikaal respect te ver-
werven.. Een deel van hen is daarom R&B gaan maken; een genre dat ook zwart 
maarr minder macho is. Voor witte vrouwen is als artiest al bijna helemaal geen 
plaats. . 

Dee sterke authenticiteit-claim en het negatieve imago van de hiphop-
subcultuurr hebben er toe geleid dat de subcultuur de dichotomieën tussen 
'rock'' en 'pop', en tussen 'underground' en 'mainstream' doelbewust laat voort-
bestaan,, ook al is daar op muzikaal-esthetische gronden geen enkele reden toe. 
Dee interne cohesie van de subcultuur wordt het best bewaard door die grenzen 
vrijj  strak te trekken. De meeste artiesten gaan hier dubbelzinnig mee om. Het 
vasthoudenn aan dergelijke dichotomien is uitermate lastig bij het realiseren van 
hunn (muzikale) ambities, namelijk het vinden van een zo groot mogelijk ge-
hoor.. Aan de andere kant geeft de collectieve hardcore identiteit hen houvast in 
hett dagelijks leven. Slechts een handjevol artiesten weet daarom een voor hen 
zelff  aanvaardbare combinatie te maken van hardcore hiphop en verticale popu-
lariseringg van hun werk, waardoor zij toch deel uit kunnen blijven maken van 
dee sociale structuur die de subcultuur biedt en tegelijkertijd hun (muzikale) 
ambitiess kunnen verwezenlijken. 
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Materiël ee producti e 

Veell  onderzoeken naar de werking van de cultuurindustrie leggen de nadruk op 
platenmaatschappijenn en de intermediairs die daar werken. De meeste aandacht 
gaatt daarbij uit naar de Artist & Repertoire-managers (A&R), omdat zij de directe 
schakell  vormen tussen de artiest en de platenindustrie. De podiumprogram-
meurss krijgen volgens Rutten & Oud (1991) eigenlijk veel te weinig aandacht, 
terwijll  die toch ook in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de inkomsten 
vann artiesten (naast de auteurs- en naburige rechten en de verkoop van platen). 
Ookk de media krijgen een steeds belangrijkere rol, aldus de twee auteurs: 

Dee mediavormen, naast de concertpodia en de muziekindustrie, de derde sector 
diee van belang is bij de bepaling van de Nederlandse popmuziek. De aandacht 
diee media besteden aan Nederlandse popmuziek bepaalt in sterke mate haar po-
sitiee op beide [binnenlandse en buitenlandse - MW] markten. 
(Ruttenn & Oud 1991:8)' 

Dee verdienste van Rutten & Oud is bovendien dat zij het belang van de onder-
lingee relaties tussen de drie partijen duidelijk hebben gemaakt. Binnen de drie 
partijenn zijn er echter ook nog verschillen en relaties die een rol kunnen spelen 
bijj  de manier waarop de cultuurindustrie met hiphop omgaat. 

Media:Media: massa, niche, micro 

Dee media die zich op een of andere manier met hiphop bezighouden kunnen 
onderverdeeldd worden in drie verschillende soorten media, die mediumtypen 
overstijgen:: massa-, niche- en micromedia (zie ook Thornton 1995). 

Massamediaa zijn de algemene, grootschalige media die op basis van alge-
menee nieuwswaarden aandacht aan hiphop kunnen besteden. Het gaat hierbij 
omm dagbladen, tijdschriften, radio en televisie die muziek niet tot hun kernacti-
viteitt rekenen, zoals De Volkskrant, RTL4, Hello of Channel̂  In veel subcultu-
relee studies worden deze media een grote rol toegekend in het creëren van 
morelee paniek; het neerzetten van 'youth as problem' en het neutraliseren of het 
onschadelijkk maken van subcultureel verzet (Hebdige 1979). 
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Nichemediaa kunnen ook wel opgevat worden als special interestmedia. 
NME,, Fret, The Face, OOR, Kiss FM, KinkFM en MTV zijn voorbeelden van 
nichemediaa die zich met name richten op jongeren, mode, muziek en/of uit-
gaan.. De nichemedia dragen bij aan de verticale popularisering van hiphop, 
omdatt zij zich richten op een muziekminnend publiek dat groter is dan één spe-
cifiekee subcultuur. 

Tenslottee zijn er ook micromedia, media die gemaakt en gebruikt worden 
doorr de deelnemers in een subcultuur: fan(maga)zines, flyers, radiopiratensta-
tions,, chat rooms en sms-partymailinglists horen hier bijvoorbeeld toe. Ook 
wordd of mouth en word of mouse kunnen tot de micromedia gerekend worden. 
Dee micromedia zullen vooral bijdragen aan de horizontale popularisering van 
artiesten. . 

Niett alleen in popmuziekstudies is de rol van media-intermediairs onderbe-
licht.. Dit is ook het geval bij subculturen-studies waar de media wel een belang-
rijkee rol worden toegedicht, maar meestal op basis van inhoudsanalyses. De han-
delwijzenn en rolopvattingen van media-intermediairs zelf zijn zelden onderzocht. 

Podia:Podia: van stadion tot kroeg 

Err bestaan verschillende soorten podia waar hiphop-artiesten kunnen optre-
den.. Rutten & Oud maken voor de Nederlandse situatie onderscheid in de vol-
gendee podia: stadions en evenementshallen, schouwburgen, het zogenaamde 
clubcircuit,, discotheken, kroegen en festivals (1991:54). 

Voorr Britse en Nederlandse hiphop zijn stadions en evenementshallen nau-
welijkss relevant, omdat slechts een heel enkele hiphopformatie zo groot en 
beroemdd is dat zij daar kunnen optreden, tenzij in het voorprogramma van een 
buitenlandsee hiphopact. 

Inn het schouwburgcircuit treden mondjesmaat hiphop-artiesten op: meestal 
alleenn bij multiculturele manifestaties, als onderdeel van jongerentheater of als 
hedendaagsee dichters. 

Dee meeste kroegen in Nederland en Groot-Brittannië bieden zich vooral aan 
alss podium voor singer-songwriters, rock, volksmuziek of zogenaamde feest-
muziek,, en veel minder voor dance-genres. 

Discotheken,, festivals en het zogenaamde clubcircuit bieden hiphop-
artiestenn de meeste mogelijkheden om op te treden. Het clubcircuit is overigens 
eenn beetje een vreemde term, omdat er in Nederland iets heel anders onder 
wordtt verstaan dan in Groot-Brittannië. In Nederland staat het voor (pop)con-
certpodia,, terwijl in Groot-Brittannië daar meestal de woorden 'concert halls', 
Venues'' of'theatres' voor wordt gebruikt. Clubs staan in Groot-Brittannië voor 
discotheken.. Ik zal spreken over podia en clubs, waarmee ik respectievelijk pop-
concertpodiaa en discotheken bedoel. 
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Dee ongeveer veertig belangrijkste Nederlandse concertpodia voor popmu-
ziekk kunnen onderverdeeld worden in drie soorten zogenaamde kernpodia die 
A-,, B- of C-status hebben (Rutten & Oud 1991:55; NPI jaarverslag Podiumplan 
1997).. Een klein aantal A-podia heet turbopodium, omdat ze elk meer dan 1000 
bezoekerss kunnen herbergen, zoals Paradiso in Amsterdam.1 De meeste poppo-
diaa zijn opgenomen in het Podiumplan van het Nationaal Popinstituut waar-
doorr zij in aanmerking komen voor subsidiëring van optredens van Nederlandse 
artiesten.. In 1997 is zo'n 6,5% van die subsidiale concerten een hiphopconcert.' 
Vanaff  1998 kunnen A-podia ook in aanmerking komen voor subsidiëring van 
avondenn met een multidisciplinair karakter; dit zijn overwegend danceparties 
mett een combinatie van livemuziek, vj's en dj's. Alle dancegenres, inclusief hip-
hop,, zouden daar van kunnen profiteren. 

InIn Groot-Brittannië bestaan soortgelijke podia als in Nederland, hoewel zij 
niett of nauwelijks subsidies krijgen en de capaciteit van een turbo- of A-podium 
veell  groter is.4 In Groot-Brittannië zijn meer dan 260 podia voor populaire 
muziekk met een capaciteit van meer dan 1000 mensen, in Nederland ongeveer 
700 (Laing 1996:39; het Nederlandse cijfer is inclusief evenementshallen, thea-
terss en schouwburgen). Laing schat dat er alleen al in Londen zo'n 400 poppo-
diaa zijn (exclusief café's). 

Inn Groot-Brittannië zijn nationale hiphop-artiesten ook niet of nauwelijks 
terugg te vinden in de stadions, en maar mondjesmaat op de grote podia - meest-
all  alleen als voorprogramma van een internationale hiphopact. Op de kleinere 
podiaa zijn hiphopacts wel regelmatig te vinden, met name op podia waar veel 
zwartee muziek wordt geprogrammeerd, of buurtpodia in voornamelijk zwarte 
wijkenn zoals Brixton of Hackney. Ook treden Britse hiphop-artiesten in verge-
lijkin gg tot Nederlandse hiphop-artiesten relatief vaker op in kroegen en vooral 
inn discotheken. Deze zogenaamde cluboptredens bestaan meestal uit hele korte 
'gigs'' van een (semi-)live hiphopband gevolgd door een dj-set. Als een dj-set in 
eenn discotheek ook tot de 'optredens voor een gage' gerekend mag worden, is de 
omvangg van de podia voor hiphop-artiesten zowel in Nederland als Groot-
Brittanniëë relatief groot. Er zijn dan potentieel meer lokaties voor optredens 
dann voor reguliere rockbands. 

Festivalss zijn voor hiphopacts zeer belangrijk. Festivals waar hiphop-
artiestenn vaak voor worden gecontracteerd zijn multiculterele festivals, grote 
popfestivalss waar verschillende soorten popconcerten zijn te beluisteren, groot-
schaligee danceparties of 'spoken word' en 'poetry' festivals.' 

Voorr hiphop-artiesten die nog geen of slechts platen in eigen beheer hebben 
uitgebracht,, zijn festivals een goede manier om bredere publieken aan te spre-
ken.. Bovendien kunnen organisatoren van deze festivals met het programme-
renn van nog kleine hiphopacts het risico spreiden, omdat ze een combinatie 
brengenn van hele bekende en onbekende acts. Er is noch voor Groot-Brittannië, 
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nochh voor Nederland een compleet overzicht van het aantal festivals en de daar 
optredendee hiphop-artiesten. Deze overzichten bestaan ook niet voor hiphop-
optredenss in discotheken of café's. 

Platenmaatschappijen:Platenmaatschappijen: majors, minors en indies 

Platenmaatschappijenn houden zich bezig met de werving, de opname, de 
fysiekefysieke productie, de distributie en de marketing van muziek op geluidsdragers, 
enn het exploiteren van muziekrechten. In mijn onderzoek hebben noch arties-
tenn noch intermediairs van platenmaatschappij de rechtenkwestie aanhangig 
gemaakt.. De meeste aandacht van artiesten en culturele intermediairs gaat uit 
naarr de werving, opname en marketing van hiphop. Daarnaast is de omvang 
vann de platenmaatschappijen van belang voor de wijze waarop platenmaatschap-
pijenn met hiphop omgaan. Er zijn vele indelingen mogelijk om de omvang van 
platenmaatschappijenn vast te stellen. De meest gebruikte is die van majors, natio-
nalee maatschappijen en independents (Rutten et al. 1996; Negus 1992). 

Dee majors zijn grote internationaal opererende platenmaatschappijen die op 
hunn beurt weer onderdeel uitmaken van entertainment-multinationals zoals 
Sonyy of Warner. De nationale vestigingen van deze majors in Nederland heb-
benn meestal nauwelijks budget voor artiesten van eigen bodem. Zij worden 
voornamelijkk ingezet om buitenlandse artiesten te promoten en zorg te dragen 
voorr de lokale fabricage van platen. Het buitenlandse aanbod van deze 'Neder-
landse'' majors komt voornamelijk uit de Verenigde Staten of Groot-Brittannië. 
InIn het begin van de jaren negentig bracht Warner Music Nederland een tijd 
helemaall  geen Nederlandse muziek meer uit. Anderen deden dit heel lang 
mondjesmaat. . 

Naastt de majors zijn er verschillende soorten kleinere maatschappijen. Rut-
tenn noemt ze 'nationale maatschappijen' (zoals CNR) en 'overige maatschap-
pijenn en labels'. Deze laatste categorie wordt ook wel aangeduid als indepen-
dentss (indies); kleine onafhankelijke platenlabels die soms maar door één per-
soonn gerund worden. 

Inn het onderzoek dat Rutten cum suis in 1996 hebben uitgevoerd naar de 
oplevingg van de Nederlandse populaire muziek, vinden ze overigens dat juist 
majorss weer meer aandacht besteden aan nationale artiesten als gevolg van het 
verdwijnenn van de echte supersterren (1996:79), maar ook dat de kleinere natio-
nalee maatschappijen en indies nog steeds de meeste aandacht schenken aan het 
nationalee product (pp. 82-86). Negus brengt een iets andere indeling aan. Hij 
heeftt het niet over majors, nationale maatschappijen en indies, maar over 
majorss en minors. Hij introduceert de term minors voor die onafhankelijke 
labelss die niet meer echt 'independent' zijn, maar sterke banden hebben met 
majorss door zogenaamde joint ventures, licensing deals of investeringsafspraken 
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(Neguss 1992:17). Met name in de dancegenres komen veel minors voor die 
gebruikk maken van allerlei soorten deals met majors. Daarnaast bestaan er ook 
nogg de echte onafhankelijke labels. Deze indies, vertegenwoordigen de platen 
diee in eigen beheer zijn opgenomen, plus de kleine platenlabels die hun produc-
tenn afzetten via 'eigen' kanalen (tijdens optredens, uit de kofferbak, dj-mailing-
lists,, speciaalzaken, e-mail order). 

Doorr de enorme populariteit van allerlei danceculturen zetten majors zelf 
steedss meer gespecialiseerde minor-labels op, die een bepaald marktsegment 
moetenn bedienen. In 1990 rapporteerde Music Week dat er alleen al onder de 
Britsee vestiging van Polygram 82 verschillende labels hingen, waarvan geheel 
ondoorzichtigg was welke Polygram bezat, deels bezat, of waar het een licensing 
deall  mee had. Ook voor hiphop is dit het geval.7 

Dee meeste Nederlandse en Britse hardcore hiphopplaten die uitgebracht 
wordenn zijn afkomstig van 'echte' indies zoals Profile Records, DJAX, Xray 
Records,, Toothless, Fas Fwd, K'Boro, Creative Control, Fat City Recordings, 
Keepp It Real Recordings en Magic Sounds. Maar zelfs deze allerkleinste platen-
labelss proberen steeds meer zoveel mogelijk onderling of met een minor samen 
tee werken. De minors hebben zowel voor de indies als de majors een belangrijke 
roll  in het signaleren van trends en het uitbrengen van muziek die door kan 
groeienn naar een massapubliek. 

Dance-intermediair:Dance-intermediair: moderne multitasking 

Inn Nederland zijn tien intermediairs geïnterviewd; in Groot-Brittannië 16. Net 
alss binnen het sociaal-esthetische productiesysteem is er een onderscheid tussen 
professionelee intermediairs en amateur-intermediairs. De groep van 26 inter-
mediairss bestaat merendeels uit promoters (13), gevolgd door zes platenmaat-
schappij-intermediairs,, en vijf journalisten. De ovige twee respondenten wer-
kenn in gecombineerde functies: de één als als promoter/radioprogrammaker, de 
anderr als promoter/radioprogrammamaker/labeleigenaar. 

Promoterss zijn, naar eigen zeggen, mensen die zich op verschillende manieren n 
mett de promotie van hiphop bezighouden. Zij organiseren hiphopfeesten en 
blackk art evenementen, bieden concertpodia aan voor optredens, of treden op als 
managerr van hiphop-artiesten. Meestal wordt de term promoter bewaard voor 
allerleii  marketing-promotionele activiteiten van platenmaatschappijen, zoals 
hett werk van de afdeling publiciteit & pers en radio-& televisie-promotie. Bur-
nettt gebruikt in zijn consumptie- en productiesysteemschema promotie zowel 
voorr de promotie-activiteiten van een platenmaatschappij als de activiteiten van 
dee muziekmedia. Deze bredere opvatting is ook bij de promoters in mijn onder-
zoekk terug te vinden. Promoters houden zich op allerlei manieren bezig met de 
promotiee van hiphop, zowel bij de podia, media als platenmaatschappijen. 
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Err zijn opvallend veel intermediairs die meerdere functies tegelijk hebben. 
Dj'ss die artiest, clubpromoter, platenproducer en radioprogrammamaker tege-
lij kk zijn, komen bij house, hiphop en hun nakomelingen veel vaker voor dan in 
rock-- en popgenres. Daar worden A&R-managers bijvoorbeeld wel vaak gere-
cruteerdd in kringen van artiesten en muziekjournalisten, maar mede vanwege 
dee grotere economische belangen, specialiseren die zich in ieder geval voor een 
bepaaldee periode in één functie. In rockkringen wordt ook meer waarde ge-
hechtt aan het onderscheid tussen podia en platenmaatschappijen enerzijds en 
dee vrije pers anderzijds, met het oog op het bedrijven van onafhankelijke jour-
nalistiek.. Bij (black) dance gaat dat allemaal veel minder op. Bovendien bieden 
dee gevestigde media, podia en platenmaatschappijen vaak slechts parttime of 
freelancee contracten aan dance-specialisten aan, omdat die in hun ogen geen 
rechtt hebben op, of interesse in, een fulltime generalistische baan in de muziek-
industrie.. De gevestigde muziekindustrie blijf t onder andere daardoor een 
behoorlijkk roek-georiënteerd, wit, mannelijk bolwerk (Negus 1992:46-61; Rut-
tenn & Oud 1991). Deze verhoudingen komen ook terug in de groep geïnter-
viewdee intermediairs. 

Vann de zestien Britse intermediairs zijn er twaalf Afro-Caraïbisch, één Cyprio-
tischh en drie autochtoon. De autochtonen zijn werkzaam bij platenmaatschap-
pijenn en bij een nationaal podiumnetwerk. Zij zijn ook allen professioneel 
intermediair.. Er werkt één zwarte vrouw als A&R-manager voor de hele black-
dancee afdeling bij een multinationale platenmaatschappij, en dat is uitzonder-
lij kk te noemen (vrouw en zwart). 

Dee andere zwarten plus de Cypriotische jongen werken of bij micromedia of 
alss clubpromoter. De clubpromoters houden zich vooral bezig met het organise-
renn van hiphop en andere black dance-feesten, waarbij ze als intermediair optre-
denn tussen podia, artiesten en eventueel geïnteresseerde media en platenmaat-
schappijen.. De feesten hebben meestal een lokaal of regionaal karakter en slechts 
zeerr zelden nationaal bereik. Zij werken dan ook als amateur-intermediair. 

Inn Nederland is de situatie enigszins vergelijkbaar met die in Groot-
Brittannië.. De Nederlandse professionale intermediairs zijn allemaal autoch-
toonn en werkzaam bij nationale nichemedia of minor platenmaatschappijen. 
Dee resterende drie allochtone intermediairs zijn van Afro-Caraïbische afkomst 
enn werkzaam als amataur-clubpromoter. 

Stij l l 

Inn CCCS-geïnspireerde subculturenstudies wordt gekeken naar de manier 
waaropp artiesten en fans betekenis geven aan stijlelementen of worden er semio-
tischee analyses gepleegd op de producten ('teksten') van de cultuurindustrie. 
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Dee discursieve en sociocukurele praktijken van culturele intemediairs zijn sim-
pelwegg niet interessant genoeg voor onderzoekers van subculturen. In hun pre-
occupatiee met de subcultuur als onderdrukte groep waren culturele intermedi-
airss vertegenwoordigers van de verwerpelijke cultuurindustrie. 

Inn popmuziek-wetenschappelijke analyses van de popcultuur daarentegen is 
dee werkwijze van culturele intermediairs juist vaak het centrale onderwerp 
(Ruttenn et al. 1996; Rothenbuhler 1987; Negus 1992; het werk Hirsch 1990/1972 
enn Peterson & Berger 1971, 1972, 1990). Deze studies gaat veelal in op de 
beroepsrollen,, organisatieprocessen en structuur van de industrie in zijn alge-
meenheid,, en veel minder over de stijlementen die tezamen een muziekstro-
mingg of subcultuur vormen. Er is eigenlijk weinig bekend over of culturele 
intermediairss het totaal van muziek, kleding, argot en rituelen - de stijl van een 
subcultuurr - belangrijk vinden, en in welke mate. 

HardcoreHardcore versus sell out 

Voorr een subcultuur die al sinds de tweede helft van de jaren zeventig bestaat is 
hiphopp vrij lang ondergewaardeerd, erkennen alle geïnterviewde intermediairs. 

Err zijn echter grote verschillen tussen de visies van intermediairs die hechte 
bandenn hebben met de subcultuur of werkzaam zijn bij kleinschalige bedrijven 
enerzijds,, en intermediairs die werkzaam zijn bij (inter) nationale cultuurindu-
strieënn anderzijds. Met name de intermediairs uit de laatste groep geven toe dat 
err lange tijd gedacht is dat de hiphop-subcultuur iets was voor kinderen of in 
omvangg marginale zwarte publieken, en dat het daarom geen muziekstroming 
wass waar zij serieus rekening mee wilden of hoefden te houden. Zij realiseren 
zichh dat zij, net als bij house, daardoor ook kansen hebben laten liggen. De 
meestenn verwijten zichzelf en/of anderen gebrek aan kennis over en enthousi-
asmee voor black dance in het algemeen of hiphop in het bijzonder. 

II  mean, the previous booker, z years ago, had a sort of non-black music ....He was 
doingg well, but a lot of the local community didn't go there. I think that's the issue 
rather,, ...who is putting the stuff on. When we [een zwarte collega en zijzelf- MW] 
arrivedd we definitely wanted to be more sort of accessible to the community. 
(Jessicaa Healy, programmeur Subterania) 

Eenn ander is pas aandacht gaan besteden aan rap en hiphop toen er elders al 
grotee belangstelling voor was. Zij zijn typische trendvolgers. 

WV:Hierr moet het echt een beetje op tv komen, in de Tipparade, op de radio ge-
draaidd worden. Vroeger toen Count Down nog impact had, als die een artiest 
had,, dan schreven wij er vaak een week later over. Als het al een beetje rinkelt bij 
hett publiek dan kunnen wij er op ingaan. Kijk, OOR die kan van tevoren dingen 
aantippen,, maar wij volgen de trend. 
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ML:: Maar we signaleren nu ook wel, hoor. Ik heb nu een stukje ingesteld, 'Stel je 
voor',, dat zijn dus allemaal bands en artiesten die net beginnen, maar ook wel 
bandss als Quazar en Naughty by Nature. Die bands zijn in principe te klein om 
echtt een groot artikel aan te wijden, maar aan de andere kant zijn ze toch wel be-
langrijkk genoeg om daar in ieder geval signalerend bij op te treden. We zeggen 
dann 'die band, luister er eens naar'. 

(Marcell  Lee, redacteur Hitkrant, en Wouter Verkennis, hoofdredacteur Hit-
krant) ) 

Maarr ook de trendsetters durfden pas substantiële aandacht te geven aan rap en 
hiphopp toen in hun ogen die muziek meer bleek te zijn dan een rage. 

Jee zou wel kunnen zeggen dat we het allereerste begin van die hiphop helemaal 
niett zo goed gevolgd hebben. (...) En van de media waren wij toch wel de enige 
diee het een beetje volgden. Want de tv deed er helemaal niets aan, radio nog wel, 
maarr heel erg selectief. Maar goed, het is elke keer weer een afweging. Als kunst-
matigee stromingen, hypes, nou een snelle dood sterven en inhoudelijk niet zo-
veell  voorstellen, zet je mensen behoorlijk op het verkeerde been als je daar in 
meee gaat. Bij rap zaten we redelijk goed, maar ook omdat er toevallig een stagiair 
was,, half Surinaams, die was een fanatieke pleitbezorger van hiphop. 
(Jan-Maartenn de Winter, oud-hoofdredacteur OOR) 

Opvallendd is dat zowel OOR als Subterania aangeven dat hun aandacht voor rap 
enn hiphop toenam, nadat er zwarte collega's bij betrokken raakten. Weer ande-
renn geven toe de boot gemist te hebben vanwege hun zwaarwegende oriëntatie 
opp traditionele pop- en rockmuziek in plaats van op dance. Het betreft hier 
voorall  de major-platenmaatschappijen. 

Thee thing is, EMI is associated with rock music. Now they feel that the kids on 
thee street can't relate to them anymore. That's why we try to set up a black 
dancee department right now. Rap and R&B. 
(DJJ Elayne, A&R manager EMI UK) 

Dee majors kenmerken zich niet alleen door een eenzijdige fascinatie voor genres 
diee al bekend zijn en zichzelf ook in commercieel opzicht hebben bewezen, 
maarr ook door de trage besluitvorming, waardoor er niet snel ingesprongen kan 
wordenn op genres die wellicht ook commercieel interessant kunnen zijn. 

Ikk ga een aantal nieuwe units opzetten, dance, want dat is bij Sony nog steeds niet 
goedd van de grond gekomen. Dance is echt moeilijk voor Sony. Ze hebben na-
tuurlijkk hun prioriteiten; als Michael Jackson uitkomt moet pats boem alles wij -
ken.. Het werken bij een major is toch wel een ander verhaal: meer bureaucratie. 
Maarr ik denk dat ik genoeg vrijheid krijg om te doen wat me goeddunkt. Sony 
heeftt te lang dance laten liggen en dus ook dingen verloren. Hier bij Jive konden 
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wee er snel op inspringen. Geen eindeloze vergaderingen en dagen wachten. 
(Charless Hunfeld, marketing manager Jive/Zomba vlak voor zijn vertrek naar Sony) 

All ee intermediairs die bij grote professionele organisties werken, geven toe dat 
zee laat en soms ook te laat op de opkomst van hiphop hebben gereageerd. Op 
hett momen dat ze dat wel zijn gaan doen, ligt het zwaartepunt van de aandacht 
opp Amerikaanse hiphop. Nationale hiphop is in de eerste jaren (van einde jaren 
zeventigg tot midden jaren tachtig) niet makkelijk terug te vinden op de traditio-
nelee popmuziekplekken. 

Doorr de inspanningen van de amateur-intermediairs, die dicht bij de subcul-
tuurr staan en er vaak zelf ook 'lid' van zijn, is nationale hiphop mondjesmaat 
zichtbaarr gemaakt en gebleven. 

Doorr optredens in buurtcentra en de aanblik van breakdansende hiphoppers 
opp straat, vangt hiphop de aandacht van concertpodia die het eerst aandacht 
schenkenn aan hiphop. Het podiumcircuit is dus niet alleen belangrijk als pro-
motiemiddell  voor artiesten die al albums uitbrengen (de bekende toernee na 
eenn albumrelease), zoals Negus betoogt (1992:130-131). Podia zijn zowel voor 
beginnendee als gearriveerde artiesten een manier om een zogenaamde 'buzz' te 
creërenn voor journalisten en platenmaatschappijen. 

Vanaff  het moment dat nationale hiphop zichtbaar is geworden in dat podium-
circuitt zijn de andere cultuurindustrie-takken er ook meer aandacht aan gaan be-
steden.. De indrukken die zij opdoen tijdens concerten zijn echter vaak niet positief. 

Everybodyy wants to be hardcore. And they are afraid to be a sellout, whatever 
thatt may mean. Because your records went into die charts, is that sell out? 
Whatt is it about? About money, haha, you know. There are bizarre notions in 
rapp that is holding it back. Everybody wants to be hardcore, wants to be true. 
Truee to what? Don't be afraid to be a sell out. Do what you have to do: be 
succesfull.. (...) Because I went to A Tribe Called Quest last week and there was 
aa UK support act who will remain nameless. Had no stage presence what so 
ever.. They have the charisma of an amoebe. A lot of it is about stage craft. Give 
aa presence to your audience; you have to relate to the audience. The Americans 
knoww how to put a show on. 
(Joann Smith, hoofdredacteur Hard Edge magazine) 

InIn de beginjaren lag de focus van de culturele intermediairs op andere genres of 
louterr Amerikaanse hiphop. In de jaren daarna zijn de professionele intermedi-
airss erg teleurgesteld geraakt in de houding van nationale hiphop-artiesten. 
Hardcoree is een term die de professionals ook kennen uit andere genres, maar 
dee specifieke invulling die het heeft gekregen bij hiphop staat hen geenszins aan. 
Volgenss hen vergissen artiesten zich als ze de tegenstelling tussen hardcore en 
selll  out blijven prediken. Hardcore in muzikaal-esthetische zin hoeft in hun 
ogenn commercieel succes in principe niet in de weg te staan ('dat is vaak genoeg 
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bewezen,, kijk maar naar Nirvana'). Hardcore als negatieve grondhouding doet 
datt volgens hen wel. Een zwarte promoter die van mening is dat de Britse 
muziekindustriee zwarte muziek van eigen bodem te weinig aandacht geeft, 
hekeltt tegelijkertijd de negatieve houding van muzikanten: 

Thee problem I think is because hiphop is still suppressed here, and black people 
aree still suppressed here. A perfect example is, look at the national American 
charts,, there are so many black artists, hiphop and soul are in the top twenty, 
andd if you look at the British charts, it's disastrous. It's a shame. But then again, 
youu talk to the youth on the street, they say 'keep it underground'. 
Q:: why? 

A:: That's what gives it its flavour. The fact that we're surpressed, we know it, great!' 
(Mikee Anthony van Rampage promoters) 

Culturelee intermediairs, van amateurs tot professionals, zien op zich geen enkele 
redenn waarom hardcore in muzikaal opzicht niet aan kan slaan bij grotere 
publiekenn dan de subcultuur. Sommige intermediairs letten echter wel eerder en 
meerr op elementen die commercieel aantrekkelijk kunnen zijn. Zij promoten 
datgene,, wat lijk t op wat al eerder commercieel succesvol was, uitgebreider dan 
helee nieuwe geluiden. Graadmeter voor eerder succes is meestal de hitparade. 

V:Laatt je je leiden door wat er in de charts gebeurt? 

A:: Ja, heel sterk. We hebben nu het hele album al klaar liggen en we hebben 
express gekozen voor een single-track waar we nu mee uitkwamen waarvan we 
vondenn dat die commercieel sterk was. (...) Maar ja, het blijf t een kwestie van 
smaak,, dus we kunnen er toch naast zitten, en bovendien heb je altijd eerst air-
playy nodig. Ook al denk je dat een plaat commercieel interessant is, als je geen 
airplayy krijgt op de radio dan kun je het wel vergeten. Uiteindelijk maakt het dus 
misschienn wel niet uit hoe commercieel een plaat klinkt. 
(Leoo Hartong, 5th World-label) 

Voorr intermediars bij de podia is niet per se de hitparade de graadmeter voor 
succes,, maar aandacht in de media of van platenmaatschappijen. 

Q:Doo you often program UK rap acts? 

A:: We've done some, we don't do a lot because people don't come to see them. 
II  think the reason for that is British rap hasn't proven to be as good as US rap. It 
hass the potential to be, but it hasn't proven itself yet. There's never been 
enoughh support on street level. It tends to be a sort of dangerous gamble. 
(...)It'ss really hard for British rap. I think the quality is good generally. What I 
think,, the way rap developed is that we used to hear American stars. Hearing it 
anotherr way is quite alien to us. If there was massive support for British rap 
fromm the record industry, from somebody, then it may have had a chance. 
(Jessicaa Healy, programmeur Subterania) 
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Dee intermediairs zijn het allemaal eens over de reden waarom zij relatief weinig 
aandachtt kunnen besteden aan nationale hiphop. De muziek mag hardcore 
klinkenn en hoeft niet op voorhand te lijken op datgene wat bekend staat als 
commercieell  succesvol, maar moet wel enige mate van publieksaanhang heb-
ben,, alvorens zij er aandacht aan besteden. Daarmee is sprake van een vicieuze 
cirkel,, zoals de programmeur van Subterania ook al zelf aangeeft: Subterania 
zouu wel meer nationale hiphop programmeren als het meer ondersteund wordt 
doorr de platenindustrie. De platenindustrie wacht echter met het contracteren 
vann hiphop-artiesten totdat zij voldoende bekendheid genieten bij een publiek, 
enn de meeste media besteden pas weer aandacht aan acts als zij een plaat uit-
brengenn en optredens verzorgen. Kortom, iedereen wacht op elkaar om die 
vicieuzee cirkel als eerste te doorbreken. 

Hett zijn voornamelijk clubpromoters en kleine platenmaatschappijen die, 
meestall  uit liefde voor de muziek, toch besluiten om aandacht aan nationale 
hiphopp te besteden, waarna de podia de cirkel dan toch menen te moeten door-
brekenn en dergelijke artiesten als supportact of tijdens speciale kleinschalige 
avondenn een kans bieden (B Boy Extravaganza, Bassline, Flavor of the Month). 
Voorr de podia zijn de eventuele verliezen veel minder groot dan voor platen-
maatschappijenn die het hele proces van werving, fysieke opnames, tot en met 
marketingg van een artiest moeten financieren. 

Dee nichemedia spelen een wonderlijke rol in hun keuze om weinig aandacht 
aann nationale hiphop te besteden. Hun eventuele verliezen zijn veel minder 
tastbaarr dan die van de podia of platenmaatschappijen, maar zij besteden toch 
lieverr meer aandacht aan Amerikaanse ontwikkelingen, omdat daar de nieuw-
stee stijlen vandaan komen. 

Diee informatie [over nieuwe stijlen - MW] haal je in de importzaken voor nieuwe 
platen.. En verder uit de Amerikaanse bladen die toch wat meer voorlopen dan wij 
hier.. Of de platenmaatschappijen daar, die kunnen dus informate bieden die wij 
hierr niet van de platenmaatschappijen krijgen. Verder tapes van New Yorkse 
radiostations.. En dan heb je gewoon de follow ups. Er zijn mensen die blijven con-
stantt goede muziek maken en interessante dingen vertellen. Dus dan ben je ver-
plichtt er aandacht aan te besteden. Dat zijn dus vaker Amerikaanse dingen. 
(Keess de Koning, journalist, labelmanager en programmeur) 

UiteenrafelingUiteenrafeling van stijl 

Dee micro- en sommige nichemedia, de echte indies en amateurpromoters beste-
denn vooral aandacht aan hardcore hiphop. De grotere marktpartijen besteden 
juistt meer aandacht aan hiphop waaruit bepaalde stijlelementen zijn weggelaten 
off  aan toegevoegd. 
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Dee partijen die zich voornamelijk met hardcore hiphop bezighouden doen 

datt vanuit verschillende beweegredenen. De een richt zich bewust op bepaalde 

hardcoree niches omdat de grote partijen die laten liggen. 

Vinyll  Solution [label Gunshot - MW]is not a hiphop label; they are an indie 

label.. They're a hardcore indie label. They don't take mainstream music as 

such,, they take music that they feel has got a kinda edge, whether it's house, rap 

orr rock, or whatever. 

(Lucass Gaspard, labelmanager ERR and manager Gunshot) 

Anderenn besteden er aandacht aan vanuit de gedachte dat culturele participatie 

dee burgers helpt in de maatschappij als geheel te functioneren. 

Butt that's not my job, making people a star, but about people rediscover them-

selvess through the arts, which is very capable of doing that. People learn self dis-

ciplinee and self consciousness, and gain self esteem, when they perform or get 

involvedd in productions. That's what the Arts program in the boroughs is 

about.. And there is Nubian Spotlight involved. I think that the arts play an 

importantt part in urban development. 

(Lendonn Lumsden, Nubian Spotlight) 

Initiatievenn zoals die van Nubian Spotlight zijn typische voorbeelden van 

etnischh ondernemerschap. Hij richt zich met zijn activiteiten voornamelijk op 

dee eigen zwarte gemeenschappen. Andere zwarte initiatieven, zoals het jaar-

lijksee terugkerende Black History Month, het Nott ing Hil l Carnival of het 

Kwakoefestival,, zijn door de jaren heen steeds meer opgeschoven naar evene-

mentenn die open staan voor andere dan de eigen etnische gemeenschappen, en 

diee dus ook meer een voorbeeld zijn van allochtoon ondernemerschap. Door-

datt het ene initiatief zich meer richt op de combinatie van rootsmuziek en hip-

hop,, en het andere meer op bijvoorbeeld stand up comedy en hiphop, zijn er 

aann de onderkant van de markt vele soorten hiphop ontstaan die allemaal hard-

coree genoemd worden. 

Tegelijkertijdd zijn de intermediairs die werkzaam zijn bij de grote marktpar-

tijen,, na hun aanvankelijke weerzin, op zoek gegaan naar hiphop die past bin-

nenn de bestaande pop- en rockvertogen. Dat is in eerste instantie het uitbrengen 

vann Amerikaanse hiphop. 

Eenn voorbeeld: de radio wilde A Tribe Called Quest niet op de playlist zetten. 

Heell  frusterend. De pers hoorde het, wij hoorden het: het zat goed in elkaar. Er 

werdenn samples gebruikt die je als kenner wel herkent, maar die in een mooie 

mixx waren weggestopt, en dan die stemmen, het was erg mooi. (...) Er moesten 

duss eerst Engelse re-mixes komen voordat het loos ging. Die remix heb je nodig 

omm net naar een groter publiek over te slaan en dat gebeurde dan ook. Ik ver-
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kochtt van dat Tribe-album toch 20-25.000 albums, exclusief import. 
(Charless Hunfeld, marketing manager Jive/Zomba) 

Opvallendd is hierbij natuurlijk dat 'originele' Amerikaanse hiphop aangepast 
wordtt aan de oren van het Europese publiek. Toen het publiek gewend was aan 
Amerikaansee hiphop was ook de weg vrij voor nationale hiphop. Maar net als 
bijj  Amerikaanse hiphop moet er in de ogen van de intermediairs ook iets toege-
voegdd of weggelaten worden aan de nationale hiphopstijl, willen zij het geschikt 
vindenn om er aandacht aan te besteden. 

InIn feite zijn er drie soorten stijlveranderingen. Bij de eerste verandering gaat 
hett er om bepaalde hardcore tradities net een iets ander karakter te geven waard-
oorr het toegevoegde waarde krijgt ten opzichte van Amerikaanse hiphop. Nati-
onalee hiphop wordt door de niet-subculturele intermediairs in de jaren negen-
tigg neergezet als even authentiek als de Amerikaanse, waarbij de 'unique selling 
points'' (USP's) liggen in typisch nationale stijlelementen (in de eigen taal, een 
videoclipp die in eigen land is gedraaid, het samenwerken met andere, al 
beroemdee binnenlandse artiesten) of door de fysieke nabijheid van een natio-
nalee artiest te benadrukken. Binnenlandse artiesten kunnen te allen tijde opge-
trommeldd worden om aan concert- en mediapromotie te doen. 

Dee tweede stijlverandering past sterk binnen de rocktraditie. Hardcore hip-
hopp wordt gemengd met andere hardcore-genres zoals metal en punk waardoor 
dee muziek kan 'crossoveren' naar allerlei hardcore nichemarkten. De Urban 
Dancee Squad en Osdorp Posse zijn hiervan Nederlandse voorbeelden: 

(...)) dankzij de Urban Dance Squad [ een etnisch gemengde band die een crosso-
verr tussen rock, funk en rap maakt- MW] kan ik beter naar rap luisteren, maar in 
hett begin kon ik het helemaal niet aanhoren zelfs. (...) Rap staat nog steeds niet 
dichtt bij me, maar het is niet meer zo'n blinde-vlek idee. 
(anoniemee A&R-manager, geciteerd in Rutten et al. 1996:362) 

Jee kunt niet om de OP heen. Ze zijn al lang bezig, ze zijn echt hardcore hiphop, 
maarr weten de kids in de kleine dorpen - die geen idee hebben wie Schoolly D of 
Dougg E Fresh zijn - met hun shows toch over te halen. Het doet ze denken aan 
punkk of metal of zo: de energie, ze gaan er echt voor, die zaal moet plat. Je zier er 
ookk letterlijk meer metalfans, met hun looks. 
(Bomber,, promoter) 

Dee laatste stijlverandering is het losweken van een van de kenmerkende stijlele-
mentenn van hiphop van de rest van de stijl. Dit kan het gebruik van scratch in 
'middlee of the road'-liedjes (MOR) zijn of het laten optreden van breakdancers 
tijdenss disco-revivalparties. Het meest losgeweekte onderdeel is echter de rap. 
Dee raptechniek die zo kenmerkend is voor hiphop wordt ingezet in welk ander 
genree dan ook: house, MOR, carnavalsliedjes, et cetera. Een goed voorbeeld van 



146 6 Noo sel l ou t 

dezee stijlverandering is de opkomst van Eurodance: een typisch Europese mix 
vann house en rap. De Sonic Surfers en 2Unlimited zijn hiervan voorbeelden: 

Viviann heeft bijvoorbeeld goede vocale kwaliteiten, dus Vivian wil graag een bal-
lade,, dus d'r staat een ballade op. Brian houdt van swingbeat en rap, nou ja, dat 
komtt er ook op. Het enigste waar ik nog niet helemaal uit ben is als we nu drie of 
vierr van die harde singles doen. Hoe weten de mensen die van die andere muziek 
houdenn dat dat er ook op staat. Dat soort dingen, maar daar verzinnen we wel 
eenn creatieve oplossing voor. 
(Leoo Hartong van 5th World-label over Sonic Surfers) 

Hartongg gelooft dat hij nieuwe genres wel in kan passen in Eurodance, mits hij 
zee markering-technisch voldoende over het voetlicht kan krijgen bij het publiek. 
Hijj  gelooft niet dat publieksvoorkeuren vast liggen. Bij deze laatste stijlverande-
ringg worden een, of hooguit twee, hiphop-stijlelementen overgenomen, terwijl 
hett mengen tot crossovers een meer gelijkwaardige mix is waarbij wederzijds meer-
deredere elementen worden gecombineerd (muziek, dans, uiterlijk, taal, rituelen). 

Doorr het doorvoeren van stijlveranderingen ofte refereren aan andere stijlen 
kunnenn culturele intermediairs het publiek aansporen tot consumptie. Maar 
voordatt een act op die manier wordt omgevomd en verpakt, vinden er nog de 
wervings-- en selectieprocessen aan de poort plaats. Hierbij worden de interme-
diairss meer geleid door kwaliteits- dan stijlopvattingen. Deze kwaliteitsopvat-
tingenn zijn, vergeleken met hun stijlopvattingen, veel minder aan hiphop zelf 
gebonden,, maar sterk terug te voeren op algemeen geldende opvattingen over 
dee kwaliteit van popmuziek. 

Kwalitei t t 

Hett omschrijven van kwaliteit is een van de moeilijkste taken voor intermedi-
airss werkzaam in een cultuurindustrie. In studies onder journalisten naar wat 
goedee journalistiek is, stuit men op dezelfde problemen (McQuail 1992; Ettema 
&&  Whitney 1982). Ook in onderzoek naar kwaliteitscriteria van populaire cul-
tuurr wordt aandacht besteed aan de problematische omschrijving daarvan 
(Frithh 1998:1-20). 

Neguss besteedt in zijn onderzoek onder intermediairs van platenmaat-
schappijenn uitgebreid aandacht aan de selectiecriteria van Artist & Repertoire-
afdelingen,, en vindt geen verschillen met eerder uitgevoerde en vergelijkbare 
onderzoekenn (1992:51). 'Gut feeling', 'instinct' en 'following hunches' zijn 
zowell  in Negus' eigen onderzoek als in Strattons studie (1982) onder A&R-staf 
kernwoordenn voor kwaliteitscriteria. Stratton interpreteert de irrationele kwa-
liteitsargumentenn van A&R-managers als een mystificerende tactiek om de 
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contradictiess te verhullen, die opkomen wanneer kunst en commercie in een 
kapitalistischh stelsel hand in hand (moeten) gaan. 

Neguss heeft in zijn onderzoek getracht om die irrationele intuïties tijdens 
zijnn interviews ook aan de orde te stellen: 'the personnel I spoke to were not only 
capablee to reflect on what their intuition was based on, but they revealed crite-
ria,, values and dispositions of far greater complexity and specifity than Strat-
um'ss abstract conflict between art and commerce would suggest' (1992:51). 
NegusNegus geeft het voorbeeld van een manager bij een muziekuitgeverij die bij de 
selectiee van nieuwe artiesten afgaat op wat hij 'excitement' noemt. Dit gevoel 
kann de manager later in het interview wel ontrafelen in een aantal concretere cri-
teria.. Negus is van mening dat al die 'intuïtieve' criteria onderdeel uit maken 
vann vakspecifieke eisen en culturele waarden. Intermediairs die individueel 
keuzess moeten maken over artiesten, maken allemaal min of meer keuzes op 
basiss van de volgende criteria die de hele beroepsgroep aanhangt: 
1.. live optredens; 
2.. originaliteit en kwaliteit van de songs of het materiaal; 
3.. de opgenomen performance en stem; 
4.. het voorkomen en imago; 
5.. niveau van persoonlijke betrokkenheid, enthousiasme en motivatie; 
6.. wat tot nu toe bereikt is door de artiest. 
Bijj  de behandeling van stijl bleken het voorkomen en de live optredens nu niet 
directt uitnodigend voor de culturele intermediairs om aandacht te schenken 
aann nationale hiphop. 'Wat tot nu toe bereikt is door de artiesten' is lange tijd 
ookk geen goede graadmeter van de stijl en de kwaliteit van hiphop, omdat er 
sprakee is van een vicieuze cirkel waarin vele nationale hiphop-artiesten niet kun-
nenn laten zien wat ze al bereikt hebben: geen optredens, geen media-aandacht, 
geenn plaat en vice versa. Door de toename van releases en aandacht in de media 
zall  dit laatste criterium vaker gebruikt kunnen worden. Ten tijde van het afne-
menn van de interviews was dat echter nauwelijks het geval. 

Err zijn nog drie criteria over die onder de noemer kwaliteit vallen: originali-
teitt en kwaliteit van de songs of het materiaal; de opgenomen performance en 
stem;; het niveau van persoonlijke betrokkenheid, enthousiasme en motivatie. 
Dezee drie bleken er voor de hiphop-intermediairs zeker toe te doen. 

PersoonlijkePersoonlijke betrokkenheid, enthousiasme en motivatie 

Hett niveau van persoonlijke betrokkenheid, enthousiasme en motivatie wordt 
doorr de culturele intermediairs aangeduid als professionaliteit. Zij zien het 
gebrekk aan professionaliteit van nationale hiphop-artiesten als het grootste 
struikelblokk om succesvol op de binnenlandse, laat staan buitenlandse, markt te 
opereren.. De geringe mate van professionaliteit bij nationale hiphop-artiesten 



148 8 Noo sell out 

zorgtt ervoor dat de intermediairs eerder en soms ook liever aandacht besteden 
aann andere popgenres, of andere (niet-nationale) hiphop. 

Opvallendd is de harde kritiek van intermediairs die relatief veel investeren in 
hiphop.. De een wij t de geringe mate van professionaliteit aan de onwetendheid 
vann amateur-artiesten die nog nauwelijks hebben samengewerkt met het 
materielee deel van het productiesysteem. 

See,, the thing with a lot of groups, especially from the UK, is that they feel that 
iff  they get a record deal or they release a record, they think that's the pinnacle of 
everythingg I can achieve, and they feel there's no need for having a good stage 
show,, there's no need for a good press image. They think 'Ah, we've made a record, 
wee are IT now. No one can touch us, and everything else is incidental, whatever 
itt is'. And people don't realise it's a whole process. If you gonna try make something 
withh rap music in this country it is a whole process you're have to go through. 
Youu have to have a good stage show, you got to consequently put out good 
material.. You got to be in the press' eye; you've got to get the attention of all the 
groups.. They really don't realise that in this country it does come down to attitude. 
That'ss all it is, attitude. They're very ignorant how the music business works. 
(Lucass Gaspard, labelmanager ERR and manager Gunshot) 

Anderenn voeren de geringe professionaliteit terug op de leertijd van de hiphop-
artiesten. . 

Q:: Some artists criticize you openly for contracting many acts without releasing 

output t 
A:: We give them a contract for a complete album, but most of the time they 

don'tt come any further than a single. They think it all works out if only they 

havee a contract. Too much ego. But besides that you also have economical en 
sociall  reasons: no money to do some pre-production or they broke up with 

theirr girl friend. That's not typical for hiphop, but it's just the fact that they are 

soo young most of the time. 

(Tonyy Hickmott, eigenaar Kold Sweat-label) 

Jongee leeftijd of niet, sommige intermediairs vinden dat het veel hiphop-
artiestenn ontbreekt aan een aantal basale vaardigheden en kennis. 

Thee big artists are the ones who are professional. If you're big you have a lot of 

scheduless (rehearsals, recording times, tv appearances), and they are the ones, 

thee professionals who can deal with it. And the problem we also had was: they're 

nott all agressive, some of them are really nice and they're fine, but they can't deal 

withh being at places on time and being at the tv studio on time, be in a studio 

whenn you're supposed to be there doing your work. That's another problem. 

(Simonn Harris, Music of Life-label) 
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Dee problemen beperken zich niet tot het opnemen van een plaat. 

Whatt we've found, we have tried and pushed European rap, but it's very diffi -
cult.. Rap artists here haven't marketed themselves properly. There is no real good 
managementt behind them. (...) Rap is not just a case of going on stage and rap-
ping.. Rap is put together a show, because they don't have a live band to support 
them.. So when Naughty By Nature came up, everything was there, they knew 
whatt to say to the crowd, how to get tiie crowd high, how to make the crowd 
participatee in what they are doing. And that's the good tiling about it, and 
that'ss what maybe the British and European rappers need to do, is check them-
selvess closely and what they are doing and how they are putting it together. (...) 
There'ss quality acts in Europe, but they need to have that stage manager, the 
clothes,, the image, well rehearsed, you know, a lot more effort put into it. 
(Mikee Anthony van Rampage, promoters) 

Err zijn verschillende redenen waarom Europese hiphoppers gebrek aan profes-
sionaliteitt kan worden verweten, namelijk het ontbreken van een goede perfor-
mancee bij optredens of in de media, het niet om kunnen gaan met verplich-
tingenn en de sociale achtergrond van de artiesten. Op de vraag of hun jonge 
leeftijd,, lage opleiding of juist hun etnische achtergrond de doorslaggevende 
redenn is voor het gebrek aan kennis en vaardigheden, zijn de meeste intermedi-
airss erg voorzichtig (ik kom hier nog op terug in de paragraaf over etniciteit). 
Leeftijdd vinden de meesten niet de doorslaggevende reden voor het gebrek aan 
professionaliteit,, maar ze kunnen ook niet aangeven wat de hoofdoorzaak van 
ditt gebrek dan wel is. Ook de minder subcultureel betrokken intermediairs zijn 
negatieff  over de manier waarop nationale hiphop-artiesten zich presenteren aan 
hett publiek. 

There'ss quality. Of course there is. (...) So you get to the situation where an 
artistt is signed and left in a limbo situation. So they think 'oh yeah, we've 
signedd something, so we did our best'. But that's just the beginning. You have 
too keep up the profile and build up a following for longevity. 
Q:: Who's to blame for this? 

A:: I think it's mostly the industry who has to coach the artist. But with our 
magazinee we try to educate the artists as well. We need to encourage knowl-
edge.. If you're a young artist you need to know about recording agreements, 
aboutt samples clearing, copy right law. It's obviously about WHO you know as 
well!!  [lacht - MW]. These tools are so important. At least we got the tools, they 
gott the talent. 
(Joann Smith, redacteur Hard Edge) 

Ongeachtt de afstand die culturele intermediairs hebben tot de subcultuur zijn zij 

allemaall  van mening dat er iets schort aan de motivatie waarmee artiesten het vak 
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tegemoett treden, terwijl ze ook duidelijk erkennen dat er op zich wel kwaliteit en 
talentt aanwezig is. Slechts een enkeling vindt dat intermediairs zich dat ook zelf 
aann moeten trekken. Overigens is het verwijt van gebrek aan professionaliteit 
aann het adres van de hiphop-artiesten niet alleen voorbehouden aan artiesten uit 
Europa.. In Amerika krijgen hiphop-artiesten dit ook vaak te horen (Flores, 
2000:131-132).. Daarnaast vinden intermediairs dat heel veel beginnende Neder-
landsee groepen en subtoppers, ongeacht het muziekgenre dat zij beoefenen, niet 
ergg professioneel overkomen (Rutten & Oud, 1991:59-60,168-173). 

OriginaliteitOriginaliteit  en kwaliteit van het materiaal & de opgenomen 
performance performance 

InIn het voorafgaande wordt door zowel Rampage als de hoofdredacteur van 
Hardd Edge gesuggereerd dat de kwaliteit van de muzikant niet per se samen-
hangtt met professionaliteit. 

Alss kwaliteit in de dop aanwezig is, kunnen A&R managers samen met de 
marketing-afdelingg van de platenmaatschappij wel aan de benodigde professio-
naliteitt werken. 

Q:: What else do you do for them? 
A:: Well, I just bought the clothes to give them something....new: new clothes. 
They'ree young boys, they're only been together for a year now. They're straight 
outt of college, so they're fresh. The most important thing is that they have 
talent,, so we kind of develop it to go along. I help to pick out songs for the 
album,, improve their skills. 
(DJJ Elayne, A&R manager EMI UK) 

Ookk promoters vinden dat muzikaal talent uiteindelijk altijd voor professiona-
liteitt zou moten gaan: 

Deadlyy Maniacs vonden we zo goed, dat we besloten dat ze mee moesten doen 
aann de Magie Sounds-verzamelelpee. Wij hebben toen voor het geld gezorgd. 
Zee hebben nog niet veel opgetreden, maar dat komt allemaal wel. They are 
young,, gifted ... .and black [gelach - MW] 
(Jeann van El Pato, promoter) 

Inn tegenstelling tot de intermediairs uit de platenindustrie en de clubpromoters 
zienn journalisten hun taak iets anders. De een besteedt aandacht aan hiphop 
omdatt hij vindt dat nationale hiphop een kans moet krijgen, een ander omdat 
hijj  het als zijn taak ziet om aan alle soorten muziek aandacht te besteden. In hun 
selectiecriteriaa spelen originaliteit en kwaliteit misschien geen doorslaggevende 
rol,, maar wel bij hun evaluatie daarvan. 
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Hett liefst besteed ik aandacht aan dingen die ik alleen maar goed vind. Maar ze-
kerr in het geval van Nederlandse hiphop vind ik dat ik hoe dan ook aandacht aan 
zee moet besteden. Natuurlijk zijn er mensen die het persoonlijkk opnemen als jij 
hunn muziek niet goed vindt. En eerlijk gezegd vind ik dat wel grappig. Zij vin-
denn dat ze serieus genomen moeten worden. Nou, dat doe ik dus door te zeggen 
datt ik het niet goed genoeg vind. Slecht geproduceerd, slecht gerapt, gewoon 
slechtee hiphop. Daar kunnen ze wat mee doen of niet. Dat is mijn taak niet. 
(Keess de Koning, journalist, programmeur en labelmanager) 

Mij nn standpunt is altijd geweest: alles hoort erin, alles wat popmuziek is hoort in 
datt blad. Dat betekent wel dat je sommige dingen kritisch gaat volgen, maar het 
hoortt er wel allemaal in. Je moet oppassen dat je dingen niet klakkeloos gaat vol-
gen.. Daarom proberen we een breed draagvlak te creëren in de redactie, met zowel 
eenn journalistieke benadering als een meer fanmatige benadering. De een plaatst 
dingenn in context, de ander signaleert. Het minste datje kunt doen is platen recen-
serenn en een fenomeen daarmee afdoen, maar je moet het op zijn minst signaleren. 
(Jan-Maartenn de Winter, oud-hoofdredacteur van OOR) 

Alss er onvoldoende kwaliteit aanwezig is krijgen artiesten geringe of slechte aan-
dacht,, maar kwaliteit op zich is geen selectiecriterum voor media-aandacht. 

Dee voorkeur van de culturele intermediairs gaat wel uit naar artiesten die in 
hunn ogen muzikale kwaliteit bezitten. Net zoals in andere onderzoeken naar 
muziekintermediairss blijk t muzikale kwaliteit echter lastig te omschrijven voor 
dee geïnterviewden: 'goede sound', 'het moet wat hebben', 'catchy' en alle denk-
baree varianten op 'nieuw', 'origineel' en 'eigen'. 

Watt in ieder geval niet origineel is, is het zoveelste nummer waarin Get Up van 
Jamess Brown wordt verwerkt. 

(Keess de Koning, journalist, programmeur en labelmanager) 

Q:Whatt makes a hiphop song a good hiphop record? 

Hiphopp is distorted music, OK? Dj's and producers deliberately detune sounds 
too create new sounds. But distort is not destroy. For hiphop it's important that 
youu can dance to it, so you need a good rhythm. Or you want to sing along, so 
youu need a rapper with a nice flow. Sometimes I get demo tapes and they really 
hurtt my ears: booming beats but almost nothing else on it, no nuances, no cli-
maxx whatsoever. 
(Benz,, party organisator en redacteur van het tijdschrift Juice) 

Somss menen intermediairs gelijk te weten wanneer iets kwaliteit heeft, maar 

duurtt het lang voordat het publiek het oppikt, of wil het publiek er helemaal 

niett aan. Deze onzekerheid maakt het werk juist ook aantrekkelijk. Ze moeten 

altijdd een balans vinden tussen hun eigen gevoel voor kwaliteit en dat van de 

beoogdee doelgroep. Net als bij de artiesten in het vorige hoofdstuk wordt 
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kwaliteitt niet alleen bepaald door muzikaal-esthetische, maar ook door mate-

riëlee (voldoende commercieel draagvlak) en muzikaal-sociale criteria (oordeel 

vann het publiek). 

Cypruss Hil l appeals to all the kind of hiphop-people, a lot of the university-type 

studentss are into Cyprus Hill , because of the content of the lyrics etc., so I think 

'yeah,, this will go down', and this is like Flavor of the Month [maandelijkse club 

avondd in Londen - MW] where all the hiphop-people go. I put it on... nothing. 

'Thiss is the new Cyprus Hill' , I played it on Friday, no response. By the next 

timee Flavor of the Month was on, Cyprus Hil l was like the biggest track of the 

night. . 
Soo it takes a littl e time for the tracks to become popular. Sometimes you jump a 
bitt to quickly. You got to allow that it gets played a bit, that people get used to 
hearingg it, and then you get a reaction when you play it. It's like a competition. 
Sometimess you win, sometimes you loose, 
(djj  279, Choice FM radio) 

Behalvee het publiek zijn het ook collega's die mede bepalen wat kwaliteit is. 

Voorr de werving en selectie van hiphopacts zijn collega's zelfs verreweg het 

belangrijkst. . 

II  think it's more about talking to people than anything else to be honest with you. 

(Jessicaa Healey, programmeur Subterania) 

Youu listen to radio pirates, you talk with people, you read the magazines; if two 

peoplee talk about the same new crew they probably have some flavor, some quality. 

(Roddy,, promoter Back II Black) 

Culturelee intermediairs vinden het moeilijk om kwaliteit te omschrijven, maar 

err bestaat toch enige consensus over welke hiphop wel of niet kwaliteit bezit. 

Dezee consensus onder collega's is belangrijk omdat daarmee de autoriteit van 

dee beroepsgroep bevestigd wordt (Frith 1998:9). 

DrieDrie strategieën om met stijl en kwaliteit om te gaan 

Dee manier waarop intermediairs artiesten behandelen kan drie vormen aanne-

men.. Ten eerste kan een intermediair een strategie hanteren die erop gericht is 

(hett imago van) de hiphopartiest aan te passen. Deze aanpassingsstrategie is er 

opp gericht dat nieuwe artiesten binnen bestaande kaders moeten passen. Arties-

tenn moeten verpakt worden, en er moet aan ze gesleuteld worden tot ze aan de 

kwaliteitscriteriaa van die bestaande kaders voldoen. Binnen de rockideologie is 

dee aanpassingsstrategie vooral gericht op het creëren van duurzaamheid wat 

betreftt imago en repertoire. In de popideologie is men gericht op het creëren 

vann hypes rond idolen. 
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Tenn tweede is er een strategie waarin intermediairs zoveel mogelijk nieuwe 
stromingenn onderkennen en daar aandacht aan besteden, vanuit de gedachte 
datt elke willekeurige stroming danwei artiest wellicht in de toekomst tot grote 
hoogtee kan doorstoten en megasterren oplevert. Bij dancegenres pakt deze 
erkenningsstrategiee vaak uit als een strategie waarbij eerst slechts één song 
wordtt uitgebracht, en de artiest pas een contract krijgt aangeboden als de song 
eenn hit wordt. 

Q:: So, what do you with a new signed artist in terms of marketing? 
Itt depends on how you see the artist and what you think is good to develop an 
artist.. It could be radio, or it could be straight out there. It could be that you 
justt license a track. It could be that they come to you and play 5 songs but 
there'ss only one good one. So you may want to hold to that very good one, and 
putt that out, and that's what you only do with them. 
(DJJ Elayne, A&R manager EMI-UK) 

Eenn dergelijke strategie is ook waarneembaar bij de media, die een artiest geen 
groott interview gunnen, maar er aandacht aan besteden op dee 'nieuwste hypes'-
pagina'ss of in een kort item. Ook programmeurs van podia hanteren deze stra-
tegiee regelmatig. Er wordt geëxperimenteerd met speciale hiphopavonden, 
zonderr dat daar veel ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Bij geringe populariteit 
wordenn deze avonden verzet naar onmogelijke tijdstippen of uit het aanbod 
geschrapt.. Deze 'erkenningsstrategie' is vergelijkbaar met wat Hirsch schrijft 
overr de overproductie van platenmaatschappijen (1977). Er is zoveel onzeker-
heidd over de vraag, dat er een groot aanbod wordt uitgezet. 

Dee derde strategie die intermediairs hanteren is wat ik een sociaal-culturele 
strategiee noem. Omdat de zwarte muziekcultuur al heel veel waardevolle pop-
muziekk heeft opgeleverd, krijgt hedendaagse black dance ook de ruimte om 
zichh te bewijzen. 

V:: De meeste van jouw artiesten zijn allochtoon? 
A:: Dat is toevallig ja. Dat is geen keuze. Ik denk dat het altijd wel zo geweest is 
datt er een groot aanbod van zwarte muzikanten is geweest. En ik denk dat het 
gekomenn is omdat het een van de weinige werkterritoriums was waar ze geaccep-
teerdd werden in de tijd dat ze geen andere baantjes konden krijgen en nog niet 
opp de bus mochten zitten waar de blanken op zaten. Toen mochten ze dus wel 
optredenn en muzikant zijn, dus misschien is het zo een traditie geworden. 
Pluss dat je kan zeggen dat natural rythm is born right into them, het is native 
Africann culture die ritmes, dus misschien is het ook wel genetische memory en 
cultureell  gedetermineerd. Als dat inderdaad zo is, is het natuurlijk geen toeval 
datt mijn dancelabel vooral zwarte artiesten heeft. 
(Leoo Hartong, 5 World-label) 
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Eenn heel andere vorm van die sociaal-culturele strategie is het ondersteunen van 
zwartee muziekinitiatieven als expressiemiddel voor zwarte jongeren die in een 
achterstandssituatiee verkeren. Initiatieven als Nubian Spotlight en Back II 
Blackk zijn hier een voorbeeld van. 

Ookk de media hanteren de sociaal-culturele strategie frequent. Voor de 
meestee massa- en nichemedia is de culturele traditie waar hiphop uit voort is 
gekomen,, gecombineerd met het leven in zwarte getto, de belangrijkste reden 
geweestt om ooit te beginnen met berichtgeving over hiphop. 

Hiphopp had [in OOR - MW] iets meer support dan house; er was zo'n lichting, 
diee vond de teksten wel interessant, en je had een lichting die de link zag met 
oorspronkelijkee zwarte muziek. Duidelijk als de meest natuurlijke communica-
tievormm van jonge zwarte Amerikanen. 
(Jan-Maartenn de Winter, oud-hoofdredacteur OOR) 

Voorr micromedia is die sociaal-culturele strategie altijd belangrijk gebleven, 
terwijll  de niche- en massamedia na de aanvankelijke sociaal-culturele strategie 
nuu vaak een dubbele strategie hanteren ten opzichte van hiphop: een combina-
tiee van de erkenningsstrategie en de sociaal-culturele. 

Dee grote commerciële podia gebruiken iets vaker de erkenningsstrategie; de 
kleineree een combinatie van de erkenningsstrategie en de sociaal-culturele; en 
dee podia van culturele en welzijnsinstellingen vaker een sociaal-culturele stra-
tegie. . 

Dee staf van een grote platenmaatschappij werkt meestal met een combinatie 
vann de aanpassings-en erkenningsstrategie. Na een zeker succes met de erken-
ningsstrategiee wordt verder gesleuteld aan de marketing van de artiest middels 
dee aanpassingsstrategie. Bij kleine platenmaatschappijen lopen de sociaal-
culturelee en de erkenningsstrategie in elkaar over. Er is bij deze intermediairs, 
zekerr in het geval van kleine onafhankelijke labels, ruim aandacht voor de 
inbeddingg van hiphop in een sociaal-culturele context (de subcultuur, maar 
ookk de Caraïbisch-Europese cultuur), maar tegelijkertijd moeten ze ook letten 
opp de verkooppotentie van hun acts. 

Etnicitei t t 

Etniciteitt vormt voor culturele intermediairs ofwel geen enkel issue of is juist 
zwaarwegendd en richtinggevend voor hun activiteiten. De grens tussen ama-
teurss en professionals is hier veel minder duidelijk, doch niet afwezig. Met 
namee de zwarte en amateur-intermediairs zijn van mening dat de etnische 
afkomstt en etniciteitsbeleving van de artiesten, het publiek en de intermediairs 
vann grote invloed zijn op het succes van hiphop. De merendeels witte, professio-
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nelee intermediairs zijn van mening dat etniciteit er misschien wel toe doet, 
maarr dat het er eigenlijk niet toe mag doen. 

EtnischeEtnische selectiecriteria 

Inn eerste instantie antwoorden de professionele intermediairs stuk voor stuk dat 
etniciteitt geen enkele rol speelt bij de bepaling of de muziek voldoende kwaliteit 
enn een eigen stijl heeft. Pas in tweede instantie erkennen zij dat de etnische 
afkomstt en etniciteitsbeleving van de hiphop-artiesten, van het publiek en van 
henzelf,, wel een rol spelen bij hun keuze om aandacht te besteden aan hiphop. 

Menn besteedt vooral aandacht aan hiphop, omdat het een nieuwe lichting is 
inn de zwarte muziek, en zwarte muziek traditiegetrouw een grote bijdrage levert 
aann nieuwe ontwikkelingen in de popmuziek. Zij zijn er echter allen van over-
tuigdd dat etniciteit geen doorslaggevende rol speelt in de manier waarop ze met 
hett genre omgaan. 

Err slaagt zoveel niet. Dat heeft niks met zwart/wit te maken. Als ze beweren dat 
dee industrie racistisch is, ....het is een onderlinge afspraak hoor, om zoiets te be-
weren.. Zo makkelijk is het niet; het is veel complexer, die hele industrie. 
(Leoo Hartong, 5th World-label) 

Zwartee intermediairs (amateurs en profs) en witte amateurs zijn daarover een 
anderee mening toegedaan. Zij zijn allen van mening dat de muziekindustrie 
(waarr zij overigens zelf onderdeel van uit maken, maar dit terzijde) niet in 
zwartee nationale hiphop wil investeren omdat de afzetmarkt te klein wordt 
bevonden.. Maar met name de zwarte intermediairs zijn zich bewust van de 
negatievee vooroordelen jegens rap en hiphop, die in hun ogen samenhangt met 
etniciteitskwesties. . 

Now,, when Onyx [gevechten buiten de zaal, en het inslaan van winkelruiten en 
diefstal,, september 1993 - MW] happened, it was sold out, so there where those 
whoo wanted to go, but couldn't get tickets. And the fact that is was already 
statedd that it was sold out, I mean, what can you do? Now, the media again 
bloww it all out of proportion. And it's strange when you see a front-page, when 
doo you see rock-concerts and fights happening outside indie nights, or house 
nights?? Whereas, when it's black people, it gets to the front page. 
(Psycho,, dj en promoter van Rampage) 

Dee meeste promoters wijzen op het feit dat de massamedia een belangrijke rol 
hebbenn in de negatieve stereotypering rondom hiphop en zwarte etniciteit, ter-
wij ll  zij er alles aan doen om hiphop van dat negatieve imago af te helpen. In de 
paragraaff  over afwijkend gedrag kom ik hier nog op terug. Met hun eigen werk 
proberenn ze een aantal vooroordelen uit de weg te ruimen, door te laten zien dat 
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hiphopp ook gemaakt wordt door witte artiesten, en dat hiphop voor zowel 
zwartee als witte publieken bestemd kan zijn. 

Dee een doet dat omdat zwarte muziek, mits slim in de markt gezet, makkelijk 
tee slijten is aan een wit publiek dat zwart momenteel 'in' vindt: 

Whateverr you market, anything, at a sort of black audience can have a wider 
appeal.. The indigenous people buy it anyway. Look at East 17; how they dress. 
Andd Take That started with black music. At the end of the day they are immensely 
popularr amongst that teenage group. A group like Public Enemy, a very mili -
tant,, radical group, but most of their record buyers are white teenagers. The 
samee for Snoop Doggy Dogg. You don't need, deliberately need, that cross over 
appeal.. Anything, if you stay just true to yourself, can have that indigenous 
appeal.. Black music is supreme at the moment. 
0oann Smith, hoofdredacteur Hard Edge magazine} 

Eenn ander is ervan overtuigd dat goede zwarte muziek door elk publiek gehoord 
moett worden. 

Itt doesn't matter which audience is attracted by R&B or hiphop. We build their 
imagess as black, because they are, and we think good music wil l be recognized 
byy the whole nation. That's why we put Beverly Knight on stage last night. 
Becausee she's a great singer, great performer. The same with Scientists of 
Sound,, excellent rap act. 
(Less Johnson, promoter van Playground Music Network) 

Eenn andere zwarte intermediair probeert witte hiphop aan de man en vrouw te 

brengen,, omdat hij daarmee opvalt en zo hopelijk nieuwe publieken aanboort. 

Itt was really nice with the Kill a Instinct, cause they're 3 whites - I know it's a 

badd thing, black and white release - but at the end of the day they're 3 white 

kidss that don't come from London, and when I first looked to them and said: 

Yeah,, that's something that's got be sold, you know. Cause not every day you 

gett 3 white kids that do hiphop. 

(Lucass Gaspard, labelmanager ERR and manager Gunshot) 

Ongeachtt de verschillende achterliggende motivaties zijn deze intermediairs 

voorall  bezig te bewijzen dat zwarte muziek gelijkwaardig is aan witte muziek en 

vicee versa. Zij zijn er dus zoveel mogelijk op uit om etnische verschillen onge-

daann te maken. Een andere groep ziet de integratie van wit en zwart juist tot 

standd komen door de expressie van etnische en culturele verschillen. Een mooi 

voorbeeldd hiervan is het volgende citaat: 

Eigenlijkk weett ik niet wat mooier is; een zwarte jongen die rapt en applaus krijgt 

vann een aantal Hollandse [lees: witte — MW] fans, of een 2warte rapper die iets 

opneemtt samen met Miles Davis. Voor de zwarte cultuur is die laatste erken-
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ningg toch veel mooier; dat een van de grootste jazzgiganten ever ook rappertjes 
opp sleeptouw meeneemt naar North Sea Jazz. Op de lange duur zet dat waar-
schijnlijkk meer zoden aan de dijk dan die paar punks die nu uit hun dak gaan op 
hardcoree hiphop. 
(Bomber,, promoter) 

Hoewell  de verschillen in opvattingen over etniciteit van intermediairs niet 
geheell  zijn toe te schrijven aan hun eigen etnische afkomst, roepen ze toch vra-
genn op over welke plek etniciteit en etnische afkomst in hun werkomgeving 
innemen. . 

RolRol van etniciteit binnen organisaties 

Dee geïnterviewde culturele intermediairs erkennen dat er weinig zwarten in de 
cultuurindustriee werkzaam zijn, en dat er meer zouden moeten werken gelet op de 
roll  van zwarte muziek in de popmuziek en de samenstelling van de samenleving. 

Nederlandsee house wereldwijd is aardig succesvol. En als je kijkt naar Neder-
landsee swingbeat of hiphop of reggae; die zijn dat niet. Nou, het is natuurlijk 
tochh wel een feit dat als je kijkt naar de platenmaatschappijen in Nederland d'r 
maarr heel weinig gekleurde mensen werken. En zeker niet in de meer leidingge-
vendee functies. Ik denk wel dat het belangrijk is want...want ook al wonen die 
mensenn in Nederland, d'r zijn altijd al cultuurverschillen en cultuurverschillen 
diee kunnen tot onbegrip leiden weet je wel. Waardoor je niet tot een contract 
komtt bijvoorbeeld. Dus, ik denk dat dat toch wel een teken aan de wand is. 
(Sjengg Stokking, oud-hoofdredacteur DiscoDance en ioDance) 

Mett name in Groot-Brittannië zijn er in de jaren negentig veel initiatieven van de 
grondd gekomen waardoor er meer zwarte mensen in de muziekindustrie werken. 
DJJ Elayne, in dienst van een van de grootste platenmaatschappijen ter wereld, 
geeftt toe dat EMI bezig is met een inhaalslag op het terrein van de black dance, 
omdatt ze toekomstige zwarte publieken niet van zich willen vervreemden. 

Theyy acknowledged the fact they desperately needed someone. But I don't 
thinkk I'm the token black. They really wanted to invest in black music and I'm 
simplyy the best one to do that for them. But really, we'll have to come to a situa-
tionn where one black A&R manager is responsible for the metal division, and 
anotherr one for rap. And that's stil not the case. Black people are hired only for 
blackk music. 
(DJJ Elayne, A&R manager EMI) 

Nett als haar witte professionele collega's wil deze zwarte manager niet dat etni-

citeitt en haar eigen etnische afkomst er toe doet. Ze realiseert zich wel dat als 

zwartenn worden aangenomen zij zich bijna alleen met zwarte muziek bezighouden, 
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enn dat de aanwezigheid van zwarten in de muziekindustrie nog geen gemeen-
goedd is. Het aannemen van zwarte intermediars is daarmee vooral een economi-
schee aangelegenheid gericht op het bedienen van zwarte publieksmarkten of het 
'vermarketen'' van een zwart genre aan een wit publiek. Aanwezige expertise van 
zwartee intermediairs wordt nauwelijks genre-onafhankelijk ingezet. 

Sekseverhoudinge n n 

Bijj  podia, platenmaatschappijen en in de popmediawerken meer mannen dan 
vrouwen,, en over het algemeen hebben mannen vaker eindverantwoordelijke 
posities.. Bij hiphop is dit niet veel anders. Dit heeft vooral te maken met het feit 
datt de professionele intermediairs een breder werkveld hebben dan alleen hip-
hopp en rap, en de algemene verhoudingen dus ook bij hiphop terugkeren. 

Voorr de intermediairs speelt sekse eigenlijk alleen een rol in hun werk wan-
neerr zij geconfronteerd worden met het beeld dat hiphop vooral een mannen-
aangelegenheidd is. De veelgehoorde kritiek dat hiphop seksistisch is, maakt geen 
enkelee intermediair iets uit, ook de vrouwelijke niet. Seksisme is een non-issue, 
enn zou pas een issue worden als daardoor minder publiek aangetrokken zou wor-
den.. Dat is namelijk wel iets dat de intermediairs veel bezighoudt: de omvang en 
samenstellingg van hun publiek, en dus ook de sekse-samenstelling daarvan. Een 
aantall  van hen doet zeer gerichte pogingen om ook vrouwelijk publiek binnen 
hunn poorten te halen en zich niet te beperken tot de kleine subcultuur die gro-
tendeelss uit mannen bestaat. 

Onzee feesten zijn voor zowel meisjes als jongens. We draaien daarom niet alleen 
hardcoree hiphop, maar ook R&B, soul, ragga. Daardoor weet je dat er ook mei-
denn op afkomen. 
(Renatoo van El Pato Productions) 

Omm een hardcore hiphoppubliek te behagen wordt geen rekening gehouden 
mett de sekse van de artiesten. Een hardcore publiek krijgt zowel mannelijke als 
vrouwelijkee hardcore artiesten voorgeschoteld, aldus de intermediairs. Op het 
momentt dat zij zowel mannen als vrouwen willen bereiken als publiek, wordt er 
ookk geen rekening gehouden met de sekse van de artiesten, maar wel met de 
genress waaraan aandacht wordt besteed: R&B trekt meiden aan, hiphop jon-
gens,, zo luidt hun gedachte. 

Wee wanted to do showcases with both R&B and hiphop. Each genre has their 
ownn technical demands, so we decided to split the two in two separate evenings. 
Thee R&B night attracted more women and had more female artists, but even 
withh male R&B artists on stage you'll get more women in the audience. 
(Less Johnson, promoter van Playground Music Network) 



Materiël ee producti e 159 9 

Dee professional intermediairs houden bij hun beleid wel rekening met sekse-
verschillenn in het publiek, maar doen dat niet op voorhand. In principe proberen 
zijj  een zo groot mogelijk publiek te creëren. Er zijn echter momenten waarop 
intermediairs,, met name de promoters, zeer bewust rekening houden met zowel 
dee verschillende genrevoorkeuren van mannen en vrouwen, en de seksesamen-
stellingg van de optredende artiesten. Promoters doen er van alles aan om vrouwen 
binnenn hun muren te krijgen, omdat de sfeer daardoor minder agressief wordt. 

Sometimess we have to play for the ladies, to keep them there, and it gives the 
guyss something else to do. It deters them from violence. And they come 
smarterr dressed, more conscious and aware of what they are doing. But now, 
withh female rappers doing very well now — it's taken them a long time to come 
forewardd — like with MC Lyte now we find more women appreciating rap 
music.. So with a combination of female and male rappers, and a mix of swing, 
raggaa and rap it works: there's less fighting due to the presence of women. 
(Mikee Anthony, promoter van Rampage) 

Doorr breder dan hardcore hiphop te programmeren en meer vrouwelijke 
artiestenn op te laten treden, trekken zij meer meisjes waardoor de sfeer minder 
agressieff  wordt. Sekseverhoudingen zijn echter niet de enige verklaring voor het 
all  dan niet voorkomen van geweld bij een feest of concert. De reden dat hiphop 
zo'nn gewelddadig imago heeft is een complex geheel van sekse-, etnische, sub-
culturelee en sociaal-economische verhoudingen. 

gedrag g 

Hett hiphop-straatimago, ofwel de associatie met onaangepast gedrag en ge-
weld,, vormt op zichzelf geen enkel probleem voor de culturele intermediairs. 
Integendeel,, een spannend verhaal achter de artiest geeft de intermediairs vaak 
eenn extra marketinginstrument in handen om een artiest te profileren en te pro-
moten.. Cd-hoesjes worden in graffiti-stijl uitgevoerd en artiesten worden gefo-
tografeerdd bij afbraakpanden of andere typische grootstedelijke settings. Arties-
tenn krijgen alle ruimte om songs met welluidende titels als Lifestyles of the Poor 
andand Ruffneck, M'n Ouders Begrijpen Me Niet of Schudden op te nemen: 

Tott de grond 
Schuddenn met die kont 
Vann links, naar rechts 
Hett is niet erg 
Komm op, doe het 
Hett is niet erg 
Komm op, doe het 
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Heyy meisje 

Heyy lekker ding 

Heyy schattebout, kippebout, moerbout 

Ikk wil je naaie, naaie, naaie, naaie huis toe brengen 

Wantt je hebt echt een lekkere bil koffie 

Lekkeree Bobbejaanland. 

Heyy schattebout, kippebout.. .ahhh... 

(citaatt uit 'Schudden' van Def Rhymz, 2001) 

Nett zoals in de journalistiek scoort slecht nieuws beter dan louter goed nieuws, 
enn de muziekindustrie kijk t op dezelfde manier naar muziekgenres die sterk 
geworteldd zijn in subculturen. Ongeacht wat de intermediairs van de muzikale 
kwaliteitenn vinden wordt keer op keer geïnvesteerd in nieuwe muziek-sub-
culturen,, omdat er een goed en verkoopbaar verhaal achter zit: reggae, punk, 
gabber,, hiphop. De muziekindustrie vergelijkt het onaangepast gedrag dat 
geassocieerdd wordt met hiphop ook met het schokeffect dat punk teweeg heeft 
gebracht: : 

Punkk shocked the world, both visually and musically. Anarchy in the UK. For 
mee hiphop had the same effect. Hiphop is the raw sound of the inner cities. I 
thinkk everyone who was watching Top of the Pops and saw Grandmaster Flash 
&&  the Furious Five performing 'It's a wonder sometimes how I keep from goin' 
under'' for the first time understood what living in the ghetto's meant. 
(Tonyy Hickmott, labelmanager van Kold Sweat) 

Eenn andere culturele intermediair erkent dat de gettoverhalen achter de artiest 
hiphopp op de agenda van vele media heeft gezet: 

Alss er rellen zijn in Los Angeles, staat Ice-T bij wijze van spreken op de voorpa-
ginaa van zowel NRC, Volkskrant als Parool. Omdat hiphop heeft te maken met 
dee echte realiteit. Om dezelfde reden dat de Volkskrant Ice-T er in heeft, heeft 
OORR Ice-T er in. Omdat hun lezerspubliek er interesse in heeft. En dat is niet 
puurr omdat ze die man muzikaal bloedserieus nemen, maar het is wel een inte-
ressantt personage. 

Maarr daardoor is er wel ruimte om het publiek langzaam te laten wennen aan de 
muzikalee dingetjes van die artiesten. (...). En dat is heel gunstig, want dan bereik 
jee als journalist wat je wil bereiken, namelijk informatie overbrengen. En dan in-
formatiee die jij wil t vertellen en dat die informatie overkomt. 
(Keess de Koning, journalist, labelmanager en programmeur) 

Dee Koning schetst treffend de verschillen tussen de media en het verloop van de 

aandachtt van hiphop. Zwart nationalisme en obscene teksten zijn met name 

voorr de massa- en bepaalde nichemedia een legitieme reden geweest om aan-

dachtt aan hiphop te besteden. Op het moment dat de bewustzijns- of seks & 
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geweldrapss geen nieuws meer opleveren verdwijnt de aandacht voor hiphop in 

dergelijkee media. Di t wordt ook volmondig erkend door een vertegenwoordi-

gerr van de tiener-nichemedia. 

Hiphop-- rap en houseartiesten dat zijn toch mensen die geen gezicht hebben. 
Off  je komt bij heavy rappers als Public Enemy terecht en dat is voor ons weer 
t e . ... de andere kant van de medaille. Dat is niet niets voor onze doelgroep. Het 
zijnn ook steeds dezelfde, alle rapartiesten die nu nog platen maken zijn elke keer 
dee vaste figuren. Zoals LL Cool J, die heeft zo langzamerhand wel z'n dertiende 
plaatt uit en ik moet die plaat dan recenseren terwijl ik de elfde al hetzelfde als de 
vorigee vind klinken, dus laat staan de dertiende. De teksten zijn toch altijd van 
'ikk ben beter dan jou', over de seksuele drang en dat soort dingen, nou dat heb ik 
allemaall  al gehoord hoor. Het is niets nieuws meer. 
(Marcell  Lee, redacteur Hitkrant) 

Dee tiener-nichemdia zien geen muzikale redenen meer om aandacht te 
schenkenn aan hiphop. De serieuze nichemedia zoals OOR en NME zien dat wel 
enn zijn langzaam overgestapt van de nadruk op het straatimago naar een meer 
muzikalee benadering. De nadruk in het gehanteerde rockvertoog is langzaam 
verschoven:: van de artiest als vertegenwoordiger van een gemeenschap en poli-
tiekee betekenissen naar muzikale authenticiteit, de 'poezië' en culturele bete-
kenissen.. Di t betekent niet dat het straatverhaal achter de muzikanten bij de 
serieuzee nichemedia is verdwenen, omdat artiesten ook zelf het straatleven als 
gespreksonderwerpp kiezen in interviews. 

II  think hiphop has come to a stage where the artists haven't realised that talking 
aboutt the street and the ghetto is not enough. Like a guitar player they must be 
ablee to talk about their skills, their sources of inspiration. 
Personallyy I get bored easily reading interviews with hiphop artists. In the long 
runn people don't want to read all the time about their misery. It's like the news. 
Wee don't want to read all the time about the poverty in Africa. It makes us feel 
uncomfortable,, right? The same with rap. Most buyers are white suburban kids 
andd they have this fascination for black ghetto culture because it's hip or hyped or 
whatever,, but this fascination is not going to last forever unless you give them 
neww stimuli, again and again. (...) But apparently I'm the only one, because 
hiphopp artists are still presenting themselves as gangsters and they get away 
withh it. 
(Less Johnson, promoter Playground Music Network) 

Onaangepastt gedrag is op zich voor de culturele intermediairs geen enkel pro-

bleemm en wordt zelfs toegejuicht omdat het tot op zekere hoogte interessante 

verhalenn oplevert. Waarom juichen ze het toe? Hiphop-artiesten kan door middel 

vann hun 'streetcredibility' een bepaalde sterrenidentiteit worden aangemeten, 
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waardoorr de artiest (meer)waarde krijgt voor het koperspubliek. Ice-T zal altijd 
bekendd blijven als pooier, Snoop Doggy Dogg als gangster en de Spookrijders als 
rebellen. . 

First,, the creation of character identities for pop stars provides a point of identi-
ficationfication for the listener-spectator' (...) Second, the construction of star identi-
tiess is central to the economics of the music industry. It has been an article of 
faithh in the record business for forty years now thar career longevity can be 
achievedd only by stars —that is to say, artists whose identities guarentee massive 
sales,, or at least the media exposure that makes this a possibility. Thus, star-
dom,, while it may have varied meanings for the consumer, is always functional 
fromm the perspective of the music industry. 
(Goodwinn 1993:103, oorspronkelijke cursivering). 

Eenn goed voorbeeld van het exploiteren van het straatimago ten einde een ster te 
creërenn en te handhaven is Fresh Prince. Na enkele jaren hiphopalbums 
gemaaktt te hebben met dj Jazzy Jeffwerd hij door Hollywood gelanceerd in een 
eigenn sitcom, Fresh Prince of Bel Air, waar hij als arme straatjongen terrecht 
komtt bij zijn rijke goed geïntegreerde familie in Californië. Nadat zijn imago 
alss jongen van de straat lang genoeg 'bewezen' was, kon hij zich als acteur en 
rapartiestt verder ontwikkelen onder zijn echte naam Wil l Smith. 

Hett imago van onaangepast gedrag is in de ogen van de muziekindustrie ech-
terr problematisch op het moment dat het het directe functioneren of verkoop-
success van de muziekindustrie bedreigt. 

II  think there was slight sort of negativity about putting on rap shows in London 
generally.. There was a whole lot of media hype about violence and stuff What 
wee wanted to do is, put on rap shows that had great atmosphere, were safe. And 
itt has taken a year probably to reach that. By putting up bands like A Tribe 
Calledd Quest we created this intimate safe atmosphere, and now we're ready for 
Onyx.. Last time their performance caused a lot of trouble. Outside the venue but 
still... .it gave the venue a bad image. We can handle it now, but it damaged us. 
(Jessicaa Healy, programmeur van Subterania) 

Nett als de podia weten soms ook platenmaatschappijen geen raad met het 
(imagoo van) onaagepast gedrag dat artiesten soms te pas en te onpas vertonen. 
Dee oprichters van een van de eerste Britse labels die Amerikaanse hiphop 
importeerdenn en Britse hiphop uitbrachten: 

Q:: You said before that there's something in British rap itself that doesn't cross-

overr to a mainstream audience? 

Simon:: I think so. I think it is the negative attitude a lot of rap artists have as 

well.. There used to be a sort of'we are bad' thing, and 'we're going to show how 

toughh we are'. After a littl e while people get fed up with that, and now they have 
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becomee a nuisance these people. And to start off, we dealt with the bad boy atti-
tude,, but in the end we got to a point where we couldn't deal with it. I thought 
wee were getting very easy, but we had to call the police lots of times. You know, 
peoplee coming: 'Wah, where's our royalties', and stuff. Oh, for god's sake, were 
runningg a busines. 
Q:: Is this bad boy attitude a black thing? 
Simon:: No, because black R&B artists are doing very well in the UK. R&B is a 
differentt attitude. In the R&B you have to be professional. It's not a street thing, 
ass simple as that, you know. 
(Simonn Harris en Chris France van Music of Life-label) 

Inn het geval van hardcore hiphop die sterk is verbonden met de subculturele 
gemeenschapp geldt de wet van de remmende voorsprong. De verheerlijking of 
problematiseringg van het straatleven heeft hardcore hiphop aanvankelijk veel 
aandachtt opgeleverd. Uiteindelijk staat het bad boy-imago een verdere professio-
naliseringg echter in de weg. Volgens de culturele intermediairs zijn er maar 
weinigg nationale hiphop-artiesten die dermate muzikaal interessant blijven, 
datt ze kunen rekenen op steun of investeringen van de muziekindustrie. Hoe-
well  het bad boy-imago niet voorbehouden is aan jongens maken de intermedi-
airss daar wel toespelingen op. Zij noemen geen voorbeelden van vrouwelijke 
artiestenn die het straatimago blijven koesteren, en noemen R&B in dat opzicht 
eenn verademing, niet geheel toevallig een genre waar veel vrouwen in participe-
ren.. De muziekindustrie moedigt vrouwelijke artiesten ook niet aan om gang-
sterrapp te maken. 

Hett imago van onaangepast gedrag is onlosmakelijk verbonden met de 
manierr waarop subculturen zich formeren en manifesteren, en niet per se met 
zwartee muziekstromingen. Een zwarte subcultuur heeft daarom de meeste kans 
omm met onaangepast gedrag (hier het straatimago) geassocieerd te worden: 

Onee of pop's most important myths is the notion that it's musicians come from 
'thee street' and this remains a major theme in promotional clips. Central here 
aree the urban fantasies of'street knowledge' that are played out in rock and rap 
lyrics,, on album covers, in press interviews, in stage patter and in video clips. 
(...)) Another important, and connected, myth lies in the 'authenticity' 
bestowedd on rock music by its roots in black culture (Goodwin 1993:115-116). 

'Streett knowledge' heeft waarde omdat het voor authenticiteit staat, maar is voor 
dee muziekindustrie slechts van blijvende waarde als zij daarmee sterren kan 
makenn en behouden. Als artiesten er niet in slagen om hun straatkennis zodanig 
tee gebruiken dat die ingepast kan worden in de constructie van hun sterrensta-
tus,, werkt het straatimago hen op de lange duur alleen maar tegen. De vraag is of 
datt ook de belangrijkste reden is, dat er nog geen Britse of Nederlandse hip-
hop-sterr a la Will Smith is, of dat daarvoor andere redenen doorslaggevend zijn. 
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National ee cultuu r 

Dee rol die de nationale cultuur speelt ten aanzien van nationale hiphop is vooral 
terugg te vinden in de omvang van de binnenlandse markt. Voor de meeste cul-
turelee intermediairs die volgens de principes van de marktwerking werken, is 
eenn genre pas interessant als er indicaties zijn voor een bepaald publieksbereik. 
Voorr een subculturele promoter zijn honderd bezoekers al voldoende om een 
geslaagdd feest te organiseren, voor major platenmaatschappijen ligt het 'break 
evenn point' vele malen hoger. 

PodiaPodia en media 

Dee media, podia en platenmaatschappijen opereren voor een groot deel in 
eikaarss verlengde. Hiervoor heb ik laten zien dat de verschillende partijen vaak 
opp elkaar wachten alvorens zijzelf aandacht aan een genre of individuele artiest 
besteden.. De podia en bepaalde nichemedia hebben het voortouw genomen in 
dee aandacht voor nationale hiphop, ook indien artiesten geen platencontract 
hebben.. Die podia en de media lopen minder financieel risico dan platenmaat-
schappijenn als zij eens aandacht besteden aan hiphop, maar ook zij moeten elke 
keerr een afweging maken. 

There'ss never been enough support on street level. It tends to be a sort of dan-
gerouss gamble. The last thing we did was in conjuncture with Touch Maga-
zine.. They had a party with us. It was all around British rap acts. And where we 
cann we put British rap as support act. 
(Jessicaa Healy, programmeur van Subterania) 

Grotee podia programmeren nationale hiphop vaak in een compleet pakket 
waarinn een aantal nationale artiesten samen op één avond optreden of zetten de 
artiestenn in het voorprogramma van een beroemde Amerikaanse hiphopartiest 
waardoorr zij eerder de zaal gevuld krijgen. Er zijn nauwelijks hardcore hiphop-
artiestenn in Nederland of Groot-Brittannië die zelfstandig een groot podium 
kunnenn vullen. 

Dee massamedia besteden vooral aandacht aan nationale hiphop als een soci-
alee beweging die zich in hun ogen manifesteert als vorm van onaangepast 
gedragg of als nieuwe kunstvorm (zie ook Gilroy 1987:153-223). De nichemedia 
zienn in nationale hiphop vooral een onderwerp in relatie tot Amerikaanse ont-
wikkelingen.. De micromedia, voortkomend uit de subcultuur zelf, besteden 
vaakk uitsluitend aandacht aan nationale hiphop. 

Wijj  hebben ook een eigen tijdschrift waarmee we mensen op de hoogte houden 

vann onze activiteiten. We sturen recensenten naar grote optredens om sfeerver-

slagenn te maken. We proberen ook 'unity' te kweken door bijvoorbeeld alle ver-
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jaardagenn van de El Pato-leden er in te vermelden. Wij besteden niet alleen aan-

dachtt aan hiphop, daar zijn niet genoeg lezers voor in de regio, maar ook aan 

raggaa en swingbeat. Alles bij elkaar is het gewoon een leuk tijdschrift. 

(Jeann van El Pato Productions) 

Nationalee hiphop heeft echter te vaak onvoldoende basis om te kunnen blijven 
voortbestaan,, reden waarom fanzines een kort leven zijn beschoren of zich gaan 
richtenn op meer dan subculturele hiphop. 

Hett ïs heel moeilijk om in Nederland een glossy tijdschrift als the Source ofVibe 
tee beginnen. Dus we moeten het hier altijd met kleine blaadjes doen. Geko-
pieerd,, vrijwilligerswerk, en daardoor lijk t het alsof Nederlandse hiphop niks 
voorstelt.. Omdat het er niet mooi verzorgd uitziet. Maar als je kijkt naar andere 
blaadjess uit andere scenes, dat ziet er ook zo uit. Dus mensen mogen niet klagen 
overr initiatieven als Art. 12. of Magie Sounds. Je hebt ook altijd problemen met 
distributiee en zo, dat is heel lastig als je met een klein clubje mensen bent. Dat 
hebb ik ook wel gemerkt met Def Time, het allereerste hiphopblad van Neder-
landd dat ik ooit ben begonnen. 
(Bomber,, promoter) 

Dee media en podia besteden regelmatig aandacht aan nationale hiphop. Zij 
latenn zich deels leiden door de bestaande publieksaanhang, maar zien ook een 
taakk voor zichzelf weggelegd om publieken zelf te creëren als zij denken dat natio-
nalee hiphop kwaliteiten heeft die nog wat meer aandacht verdienen. 

Voorr platenmaatschappijen ligt dat anders. Hun aandacht voor nationale 
hiphopp gaat in golfbewegingen. De aandacht is onregelmatig en levert lang niet 
altijdd succes op. Het meest gehoorde argument waarom nationale hiphop het 
niett goed doet in eigen land, is de beperkte omvang van de markt. 

MajorsMajors en minors 

Volgenss de Nederlandse intermediairs heeft het geringe succes van nationale 

hiphopp te maken met de beperkte vraag naar hiphop in het algemeen - dus 

zowell  naar Amerikaanse als nationale hiphop. 

Toenn zijn we andere dingen gaan zoeken, omdat we problemen hadden met al 

diee Amerikaanse rapdingen om die goed aan de man te brengen. Je hebt een vrij 
kleinee markt waar je richting R&B en hele innoverende hiphop nog wel goed kan 

scoren,, maar de rest is allemaal hardcore rap wat we allemaal hebben, en dat is 

bijnaa niet te doen. 

V:: En Nederlandse hiphop? 
Tja,, het is een oneerlijke kwaliteitsvergelijking. Je vergelijkt het met zo'n grote 

marktt als Amerika. Wat daar allemaal vandaan komt, wordt wel gezien als het 



166 6 Noo sel l ou t 

paradijss van aanbod. Je hebt zoveel daar, je kunc het zo gek niet verzinnen. Voor 
elkee stijl heb je weer tienduizend bands. En als je in Nederland werkt zijn er 
maarr een paar die er echt uitspringen. Heel veel producers op het gebied van rap 
zijnn enorm Amerikaans gericht in hoe ze hun produktie aanpakken waardoor — 
ookk al heeft de rapper een heel eigen stijl - dan nog klinkt het heel erg Ameri-
kaans.. Dan houden we ons liever bezig met goede Amerikaanse dingen, om die 
hierr aan de man te brengen. Langzamerhand proberen bands, op rapgebied ook, 
daarvann af te wijken: Osdorp Posse, Nederlandstalig. Die doen hele andere 
dingen,, beginnen eigen gezicht te vertonen. 
(Charless Hunfeld, marketing manager Jive/Zomba) 

Dee Britse intermediairs zijn iets positiever dan de Nederlandse over de alge-
menee vraag naar hiphop, maar signaleren ook dat Britse hiphopbands iets 
extra'ss toe moeten voegen willen ze ook buiten de hardcore subculturele 
gemeenschapp aanslaan. Alleen voor die subculturele gemeenschap platen uit-
brengenn is zelfs voor kleine labels niet haalbaar. 

II  think a decent British hardcore rap track, a popular hardcore group I should 
say,, can expect to sell like two or three thousand units, solely within the hardcore 
comunityy in this country. That is why a record has to be marketed in a certain 
way,, so that it can appeal to those audiences. Cause, if not, you basically cut your 
ownn throat, cause you're not gonna sell, you're not making money. (...) You have 
too take it into the wider indie market, as well as the hardcore community. 
Butt the way things have gone the past 5, 6 months or so with groups like 
Cypresss Hill , House of Pain, Onyx have gone in the national charts, is kinda of 
openingg slightly the doors. And hopefully British groups get the opportunity to 
goo through that door, and make the most of it. 
(Lucass Gaspard, labelmanager ERR and manager Gunshot) 

Dezee manager schetst de situatie in Groot-Brittannië in 1993. In dat jaar noemt 
tienn procent van alle Britten ouder dan 16 jaar een black dance-plaat als laatst 
aangeschaftt album (zie tabel 6.1). De markt voor hiphop is daarna alleen nog 
maarr toegenomen. Hiphop, rap en R&B, kortom black dance, zijn aan het einde 
vann de jaren negentig succesvoller dan ooit in Nederland en Groot-Brittannië. 
Hett is moeilijk vast te stellen wat het aandeel nationale hiphop daarin is. 

Dee omzet van nationale popmuziek neemt tussen 1992 en 1995 een aanzien-
lij kk aandeel in op de Nederlandse markt. In 1992 bedroeg het aandeel populaire 
muziekk van nationale bodem 15 procent. In 1994 was dat twintig en in 1995 23 
procentt (NVPI jaarrapporten). Nederlandse populaire muziek zit als algemene 
categoriee in de lift. ' 

Inn Groot-Brittannië is de markt voor het nationale product nog groter, 51% 
inn 1995 (zie bijlage 5). In Nederland is het grootste deel van het buitenlandse 
EU-productt van Britse bodem, terwijl de Britten zelf maar 8% popmuziek uit 
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anderee EU-landen kopen.10 De thuismarkt is voor beide landen belangrijk, maar 
doorr de Anglo-Amerikaanse dominantie in de popmuziek is de Britse thuis-
marktt absoluut en relatief vele malen groter dan in Nederland." 

Err is ook een groot verschil tussen Groot-Brittannië en Nederland wat 
betreftt het aantal platenmaatschappijen. In 1995 telt Nederland 170 officiële 
platenlabelss die samen 10.100 albums uitbrengen; er werken ongeveer 2.600 
mensen.. In Groot-Brittannië zijn ongeveer 1.000 platenmaatschappijen waar 
12.0000 mensen werken die relatief niet eens zoveel meer platen uitbrengen dan 
dee Nederlandse maatschappijen, 13.550. In Nederland is een relatief groot aan-
bodd is, omdat er veel buitenlandse platen worden uitgebracht door majors. De 
kleineree maatschappijen zorgen met name voor het nationale product (Laing 
1996;; Rutten et al.1996). Hoewel de thuismarkt in Nederland kleiner is dan in 
Groot-Brittannië,, is zij wel groeiend. De groei in de jaren negentig komt voor 
eenn groot gedeelte door de populariteit van dance. Rutten, Dekkers en Jansen 
(1996:45)) constateren dat dance, waartoe zij house, swingbeat, jazzdance, rap en 
hiphopp rekenen, een opvallende nieuwkomer is in de hitlijsten tussen 1990 en 
1995:: variërend van 8% tot maar liefst 66% marktaandeel van alle genres op de 
singlesmarktt (zie bijlage 6). 

Watt opvalt aan hun cijfers is dat het dance-genre veel meer een singles-markt 
iss dan een albummarkt. De albumcijfers zijn in werkelijkheid echter hoger 
omdatt compilatie-albums niet meegeteld zijn, en dergelijke albums bevatten 
relatieff  veel nationale danceproducten. Dergelijke compilatie-albums zijn ech-
terr niet voor alle dance-genres even gunstig. Met name Eurodance profiteert 
daarr in die periode van. 

V:: wat is het belang van singles? 
Hett is wel van groot belang. Je hebt daarmee natuurlijk te maken dat een single 
eenn album kan verkopen, het bereikt nu eenmaal een groter publiek als de sing-
less eenmaal in de lijsten komen, dan is het een automatisme dat men ook naar 
eenn album gaat vragen. En daarnaast is het ook belangrijk dat je met singles veel 
kann doen op compilatie-albums. Dat is natuurlijk interessant. Dat is een flinke 
bronn van inkomsten. Daarom is het nog steeds van groot belang dat de single 
goedd scoort. 
(Leoo Hartong, 5th World-label waarop veel Eurodeance uitgebracht wordt) 

Nationalee hiphop-artiesten komen hoogstzelden op een algemeen compilatie-
albumm terecht." Dance, en daarbinnen black dance, zitten zowel in Nederland 
alss Groot-Brittannië aardig in de lift , maar nationale hardcore hiphop profiteert 
minderr dan house en R&B mee van de groei. Groepen als Arnhemsgewijs, Replay, 
Massivee Attack of Eternal oogsten in de jaren negentig meer landelijk succes dan 
hardcoree hiphopacts. Er is wel meer ruimte gekomen dan in de jaren tachtig. 
Ondankss grote Amerikaanse hiphop-successen op dee Europese markt wilde het 
niett erg vlotten met nationale hiphop-sterren. Wat ging er mis in de jaren tachtig? 
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Inn dat decennium zijn zowel kleine als grote maatschappijen begonnen met 
investeringenn in (hardcore) hiphop. Halverwege de jaren tachtig contracteren 
dee grote platenmaatschappijen hiphop- en rapartiesten om te kijken of zij net zo 
succesvoll  kunnen worden als hun Amerikaanse collega's.3 In een aantal geval-
lenn leveren die zoekacties ook hitsuccessen op. De majors hebben dan echter 
nogg geen ervaring en mensen in dienst die weten hoe ze met hiphop om moeten 
gaan.. Majors proberen in de jaren tachtig een graantje mee te pikken van de 
subcultuurr die in de media, op de podia en op straat veel bekijks krijgt. 

Wee did this album and suddenly Derek called us: Tm secretly taking the album 
outt to major record companies, and I'm taking it to Phonogram'. We were like: 
Ohh God, we spent all this time on it, you know. All these days in the studio. And 
thatt was it. He took the album to Phonogram and walked. We basically said: you 
can'tt do this. He said: I can. And he has this big nasty lawyer. So rather than fight 
it,, we said: Oh, do what you want. We don't want an artist to be unhappy. 
(Simonn Harris, Music of Life-label) 

Praktijkenn zoals Harris ze schetst zijn in die periode aan de orde van de dag. De 
betreffendee artiest scoort met het album dat via Phonogram op de markt wordt 
gebrachtt twee kleine hits, maar het contract wordt niet verlengd, omdat hij 'een 
harderee sound' wil brengen, aldus The Guinness Encyclopedia of Popular 
Musicc (1994). Van de artiesten die in de jaren tachtig vanuit de subcultuur 
doorbrakenn naar een groot poppubliek is bijna niemand tien jaar later nog bezig 
alss artiest, tenzij ze een andere soort muziek zijn gaan maken. De hiphop-arties-
tenn passen op dat moment niet in het popvertoog dat de platenmaatschappijen 
inn gedachten hebben voor nationale hiphop. 

Crosss over audiences are extremely important. We send out our promo albums 
nott only to the famous hiphop radio and club dj's like Westwood, Max & Dave, 
279,, and the national music press, but also to the Student Unions. They often or-
ganizee hiphop parties. If you don't appeal to those students you'll never break 
through.. That's the mistake many majors made. In thee early days they tried to sell 
rapp directly to teenagers, but you need to reach the alternative music scene first, 
otherwisee the genre will never last. And that's exacdy what happened. They relea-
sedd acts like the Cookie Crew, it went into the charts, they put out a second sing-
lee nothing happens. Because there was no support. 
Thee only time you don't need support from the clubs is, if you're gonna build a 
reall  pop star, which means, if you put a lot of money in. Then you can have your 
Britishh Vanilla Ice. Then you can make a star from scratch. Otherwise you just 
havee to earn your credibility. 
(Tonyy Hickmott, Kold Sweat-label) 

Nationalee hiphop-artiesten in de jaren tachtig hangen sterk aan het rockidi-

oom,, terwijl grote platenmaatschappijen vooral hits willen scoren met sterren 
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diee het Britse of Nederlandse antwoord moeten zijn op het succes van Salt 'n Pepa, 
Kooii  Moe Dee en de Rocksteady Crew. In plaats van te zoeken naar hiphop-
artiestenn die volgens het rockidioom in de markt gezet kunnen worden, zoals 
eenn U2 of Bettie Serveert, blijven de grote maatschappijen het proberen volgens 
hett popidioom. Met de uit de subcultuur voortkomende artiesten lukt dat ech-
terr niet, reden waarom in de jaren tachtig allerlei novelties van niet-subculturele 
artiestenn uitgebracht worden om toch maar iets van de hiphop-populariteit mee 
tee pikken: Hollandse rep van Haagsche Harry & Hollandseveldse Hendrik of 
CheckCheck out the chicken van Grandmaster Chicken. De grote platenmaatschap-
pijenn vinden in de jaren tachtig hardcore hiphop geen geschikte muziek voor de 
grotee markt of vinden de promotie-investeringen in geen verhouding staan tot 
dee opbrengsten. Tot ver in de jaren negentig blijf t het aantal hiphop-releases 
vann majors en grote minors daardoor gering. 

GroteGrote en kleine indies 

Hardcoree hiphop-platen die uitgebracht werden tussen het einde van de jaren 
tachtigg en het midden van de jaren negentig zijn vooral afkomstig van kleine 
onafhankelijkee labels zoals DJAX en Kold Sweat. In 1991 verklaart eigenaar en 
oprichterr Saskia Siegers van DJAX: 

Hett is absoluut geen winstgevende business om hier [Nederland - MW] een 
hiphop-labell  op te zetten. In mijn geval is het dan ook in de eerste plaats de 
liefdee voor de muziek, die me motiveert. Om te overleven is het wenselijk dat 
ikk onder de vleugels van een grotere maatschappij terecht kom, zodat ik me al-
leenn bezig hoef te houden met het promoten en scouten van talent. 
(Saskiaa Siegers van DJAX, in OOR 13 juli 1991)"* 

Mett hardcore hiphop maakt een platenlabel geen grote winsten, omdat de 
thuismarktt onvoldoende wil groeien. Dit geldt zowel voor Groot-Brittannië als 
Nederland.. Aan het begin van de jaren negentig zijn er heel veel kleine labels die 
zonderr grote winsten hiphop in de markt trachten te zetten. 

Aboutt 3 years ago every dj had their own label which released white labels and 
thee pressing plants were going crazy. And the dealers who were just receiving 
hundredss and hundreds with nothing on it. No details, with no proper distri-
butionn and they suddenly put their arms up and said: stop, we're not buying 
thesee records any more. And the market was flooded with.... some things were 
goodd stuff, but it wasn't marked up. Nobody knew where it came from. 
(Simonn Harris, Music of Life-label) 

Dee wildgroei aan kleine en zogenaamde 'white labels' bestaat aan het einde van 
dee jaren negentig nog steeds. De techniek om albums in eigen beheer uit te 
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brengenn wordt steeds goedkoper. De situatie heeft geleid tot een tweedeling 
onderr de onafhankelijke labels. De grootste onder hen hebben landelijke distri-
butiee en hun artiesten komen regelmatig in de media en treden geregeld op, 
zoalss de artiesten uit de DJAX-stal. De kleine labels zijn vrijwel onzichtbaar voor 
hett grote publiek. Albums worden hoogstpersoonlijk bij gespecialiseerde pla-
tenzakenn afgeleverd en zijn voornamelijk gericht op de leden van de subcultuur. 
Dee grotere onafhankelijke labels worden goed in de gaten gehouden door de 
grotee platenmaatschappijen, en dat heeft einde jaren negentig geleid tot een 
hernieuwdee kennismaking met de hardcore subcultuur. 

SamenwerkingSamenwerking tussen platenmaatschappijen 

Aann het einde van de jaren negentig halen minors en majors de banden met de 
indiess (weer) aan. De platen die maatschappijen als EMI of Vi via opgekochte, 
sub-- of licentielabels uitbrengen zijn een poging om zelf ook te investeren en te 
profiterenn van een genre dat met grote Amerikaanse sterren zoals Puff Daddy of 
Thee Fugees grote publieken blijvend aanspreekt. De nationale minors en 
majorss gaan daarom naarstig op zoek naar nationale equivalenten daarvan. 
Hoewell  zij nog steeds hiphop het liefst volgens popidioom willen verpakken, 
staann ze nu meer open voor het typische hardcore elementen. Zoals bij de 
behandelingg van stijl en kwaliteit is gebleken, is het nu vooral het gebrek aan 
professionaliteit,, en veel minder kwalititeit of originaliteit, dat platenmaat-
schappijenn nog enigszins wantrouwend ten opzichte van nationale hiphop 
maakt.. Het argument dat de nationale markt te klein is, gaat niet langer op. 
Ookk proberen kleine Britse onafhankelijke hiphoplabels ook in de rest van 
Europaa vaste grond onder de voet te krijgen. Deze pogingen tot horizontale 
populariseringg van de subcultuur zijn redelijk succesvol. Op grote hiphopfees-
tenn treden zeer regelmatig acts uit andere Europese landen op en hun werk is in 
dee speciaalzaken ook goed verkrijgbaar. 

Opmerkelijkk is dat de door de grote platenmaatschappijen uitgebrachte ar-
tiestenn die in het binnenland zowel bij de subcultuur als daarbuiten aardig suc-
cesvoll  zijn, (nog) niet zijn aangeslagen in het buitenland, zoals The Brother-
hoodd (getekend door Virgin) of Postmen (V2). Dat is opmerkelijk om twee 
redenen.. Ten eerste heeft Britse hiphop en rap, uitgebracht door majors, het in 
hett verleden altijd goed gedaan in Nederland (zie hoofdstuk 9) en is Britse 
muziekk in zijn algemeenheid populair in Nederland. Ten tweede zou met name 
dee reggae-hiphop van Postmen een potentiële afzetmarkt moeten vinden in 
Groot-Brittannië. . 

Waarbijj  ik dan ook meteen zit te denken dat als je dus de Surinaamse bevolking 
inn Nederland legt naast de Jamaicaanse bevolking in Engeland, dat de muziek-
traditiee van Jamaica veel sterker is dan de muziektraditie van Suriname. Dat kan 
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duss ook een gevolg zijn waardoor black dance in Engeland groter is geworden 
dann in Nederland. 
(Sjengg Stokking, oud-hoofdredacteur DiscoDance en ioDance) 

Dee Britse markt staat meer dan de Nederlandse open voor black dance, gezien 
dee grote groepen zwarten die daar leven. Dat was in het verleden zo, en dat is 
ookk aan het einde van de jaren negentig het geval. Toch zullen in Groot-
Brittanniëë eerder Afro-Britse en Afro-Amerikaanse artiesten succesvol zijn dan 
Afro-Nederlandsee muzikanten. Dergelijke verschillen hebben meer te maken 
mett de Anglo-Amerikaanse popdominantie in zijn algemeenheid dan met het 
hiphop-genree zelf. 

Nationalee hiphop heeft van alle black dance-vormen echter meer moeite om 
doorr te breken op nationaal niveau dan bijvoorbeeld Eurodance. 

V:: is er zo'n groot verschil tussen de verschillende landen in Europa? 
Ja,, ja, op heel veel terreinen wel. Niet bij Eurodance-dingetjes, dat doet het 
overall  wel goed. Praat je over R&B dan wordt het al een heel ander verhaal, dat 
kann per markt al heel erg veel verschillen. Met hiphop-dingen ook. Dat is een 
heell  raar fenomeen. Of, geen fenomeen, maar feiten waar je rekening mee moet 
houden. . 
V:: Is het ook zo dat in landen als Engeland waar grote zwarte gemeenschappen 
levenn nou eerder R&B oppikken dan bijvoorbeeld Duitsland dat wel veel Afrika-
nenn heeft maar nauwelijks mensen uit het Caraïbisch gebied. 
Jazeker,, dat scheelt enorm. In Duitsland wonen dan wel niet veel zwarte men-
sen,, maar zeker vijfjaar gelden woonden er nog veel zwarte Amerikanen op de 
legerbasess daar. Dat heeft ook veel invloed gehad op het suces van R&B-hits. 
Wantt dat werd dan weer redelijk verkocht, maar dat kwam dan echt vanuit die 
hoek;; daar werd het opgestart. Werd gedraaid op hun eigen radiostations en 
doorr gewone Duitsers opgepikt. Heb je zoiets niet, dan wordt het veel moeilij-
ker.. Dan moet je het een keer hebben van een sterke plaat, en daar is geen recept 
voorr te schrijven. Dat zie je maar weer aan acts als A Tribe Called Quest. Zij 
hebbenn dat recept wel, maar heel veel andere rapacts niet. 
(Charless Hunfeld, marketing manager Jive/Zomba) 

Aann het einde van de jaren negentig lijk t er meer ruimte te komen voor hardcore 
hiphopp van vaderlandse bodem, hoewel de situatie er in Nederland gunstiger 
uitzietuitziet dan in Groot-Brittannië. Veel Britse hiphop-intermediairs hebben hun 
aandachtt vanaf midden jaren negentig langzaam verlegd naar het uitbrengen 
vann R&B, nu soul, jungle, breakbeats en ragga, of zijn helemaal opgehouden. 
Koldd Sweat, een van de grootste onafhankelijke labels, bestaat inmiddels niet 
meer.. En Hip Hop Connection, een sterk op de subcultuur hiphopblad, heeft 
inn 1999 een andere uitgever en een bredere black dance-doelgroep gezocht. 
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Amerikaansee hiphop blijf t echter in beide landen onverminderd populair. Zo 
haaltt Eminem in 2000 platina met zijn Marshall Matters LP, goed voor 80.000 
verkochtee exemplaren en bevindt hij zich in het goede gezelschap van artiesten 
alss Mark Knopfler en U2.15 

Popularitei t t 

Culturelee intermediairs uit alle industrietakken zijn er op gericht hun afzet-
marktt zo goed mogelijk te bedienen en te vergroten en als ze nog niet bestaan, 
nieuwee markten te zoeken en aan te boren. Publieksimago's, het zogenaamde 
doelgroepdenken,, vormen de leidraad in hun werk. Er is daarbij een groot 
onderscheidd tussen intermediairs die zich richten op de horizontale popularise-
ringg van de subcultuur, en zij die zich richten op de verticale popularisering van 
dee hiphopmuziek. 

DeDe subcultuur als primaire doelgroep 

Bijj  de amateurs bestaat een duidelijk omschreven beeld van hun publiek. Hun 
primairee doelgroep is de binnenlandse hiphop-subcultuur; hun secundaire 
doelgroepp de buitenlandse hiphop-subculturen en dan volgt er hele lange tijd 
niks.. Mensen buiten de subcultuur die geïnteresseerd zijn in hun producten of 
dienstenn moeten zelf op zoek gaan; zij worden niet als zodanig benaderd. Om 
diee subculturele publieken in eigen land en het buitenland te bereiken zijn de 
micromediaa essentieel. Zonder die media is het voor concertpromoters en 
indiess bijna onmogelijk om de toch al niet zo grote doelgroep die zeer verspreid 
woontt te mobiliseren. 

Horizontalee popularisering gebeurt grotendeels via fanzines, mixtapes en 
optredenss tijdens subculturele feesten, waarna indies hun platen kunnen distri-
bueren.. De meer 'formele' micromedia (posters, fanzines) zijn door het uiteen-
vallenn van de subcultuur in verschillende scenes gaandeweg belangrijker gewor-
denn dan de 'informele' micromedia (word of mouth/mouse) om de aandacht te 
trekkenn van de doelgroep. Bij de daadwerkelijke afweging om een concert te 
bezoekenn of een plaat aan te schaffen en de evaluatie daarvan, is die directe peer 
group-oriëntatiee weer belangrijker. 

Binnenn de subculturele wereld is de wederzijdse afhankelijkheid van media, 
podiaa en platenmaatschappijen duidelijk zichtbaar. Zonder promotie via de 
'eigen'' media en optredens kunnen ook hardcore artiesten geen achterban 
opbouwen.. Daarnaast is het van doorslaggevend belang om te zorgen dat de 
platen,, hoe klein de oplage ook is, worden gedistribueerdd in de speciaalzaken. 
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So,, promotion and distribution are two key things, or have to be there in the 
firstfirst place. Because you have to know that it's there. 
(Lucass Gaspard, labelmanager ERR and manager Gunshot) 

Bijj  de horizontale popularisering wordt veel minder aan het traject vooraf-
gaandd aan de promotie gesleuteld. Kleine platenlabels doen bijvoorbeeld nau-
welijkss iets aan de visuele presentatie, of de verpakking van een act, omdat zij 
vann mening zijn dat de acts die zij tekenen al voldoende subculturele stijl en 
kwaliteitt vertegenwoordigen. Aan sales promotion middels prijsacties wordt 
helemaall  niets gedaan. Hiphop van kleine labels is vaak zelfs duurder dan 
albumss van majors. Kleine labels houden zich vooral bezig met de directe 
mediapromotiee en distributie van hun platen. Omdat dat een kostbaar traject 
iss voor organisaties die veelal weinig economisch kapitaal bezitten, gaat de 
horizontalee popularisering langzaam. 

VerticaleVerticale popularisering: marketingstrategieën van minors en majors 

Inn het geval van verticale popularisering, pogingen om nationale hiphop aan te 
latenn spreken bij een groter publiek dan de subculturele aanhang, is de afstem-
mingg tussen de A&R-, marketing- en promotieafdeling, in zoverre ze niet onder 
éénn noemer vallen, veel groter dan bij de indies. De promotieafdeling van een 
platenmaatschappijj  gaat pas aan de slag als A&R en marketing overeenstem-
mingg hebben bereikt hoe de artiest verpakt gaat worden. De verpakking is 
voorall  afgestemd op de potentiële doelgroep. Als die doelgroep nog niet bestaat 
enn geconstrueerd moet worden, is de verpakking uiterst belangrijk en risicovol. 

Voorr Britse of Nederlandse hiphop bestaat, buiten de subcultuur, geen spe-
cifieke,, eenduidige doelgroep, zoals die wel bestaat voor het Nederlandse 
levenslied.. Platenmaatschappijen, media en podia proberen via publieksbeel-
denn die bestaan over Amerikaanse hiphop ook hun nationale hiphop te positio-
neren:: een breed jong publiek. 

Hoewell  de subcultuur niet de belangrijkste doelgroep is voor de platenmaat-
schappijj  wordt zij altijd meegenomen in de promotie. In de jaren tachtig deden 
dee platenmaatschappijen dit niet of uiterst zelden, reden waarom de subcultuur 
letterlijkk en figuurlijk ondergronds ging. Door de samenwerking met kleine 
subculturelee indies richten de grotere minors en de majors zich nu op beide 
groepen.. De kennis over en ervaring met de doelgroep is nu wel aanwezig. 

Dee doelgroep wordt opgezocht door ervoor te zorgen dat uitgebrachte platen 
inn de platenhandel belanden (distributie) en middels promotie. Zonder promo-
tiee heeft de plaat grote kans onzichtbaar in de bakken van de platenzaak te blijven. 
Dee onderdelen van de promotiemix bestaan uit rtv- en perspromotie, perspu-
bliciteit,bliciteit, livepromotie, clubpromotie en sales- en retailpromotie. Sales- en 
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retailpromotiee wordt in het geval van nationale hiphop nauwelijks benut, wel 
voorr de menggenres hiphouse, Eurodance en crossover. 

Datt alleen bij sales- en retailpromotie een onderscheid gemaakt wordt tussen 
dee verschillende genres heeft niet zozeer met de inhoudelijke stijl van die genres 
tee maken, maar meer met de omvang van de beoogde doelgroep. Sales- en 
retailpromotiee wordt vooral ingezet wanneer er sprake is van omvangrijke doel-
groepen,, en die worden pas in tweede instantie bereikt. De verticale popularise-
ringg gaat namelijk in fases. 

Allereerstt wordt gepoogd een 'base market' op te bouwen: de subcultuur en 
dee directe kring van volgers daaromheen. Zij worden via verschillende kanalen 
aangesproken.. De speciaalzaken spelen daar een cruciale rol in: 

V:: Welke media zijn nu het belangrijkst bij het marketen van een artiest? 
A:: Dat is afhankelijk van de act, maar je zou de detaillhandel mee kunnen krij-
gen,, om daar het balletje aan het rollen te krijgen. Aan de andere kant is radio 
tochh belangrijk. Maar voor rap, dat is heel erg begonnen in de speciaalzaken. En 
vanuitt daar hebben we toen singles uitgebracht. 
Bladenn zijn dan ook een mooi hulpje, maar het is vooral belangrijk om iets op te 
bouwenn met de speciaalzaken en de mensen die daar dan komen. Dan wordt het 
wordd of mouth-promotie en dat is heel mooi. Daar kun je communiceren met 
posterss en displays, of met lokale publicaties. Er zijn winkels met een eigen pu-
blicatiee waarmee je aan de slag kan gaan. Daar kun je een basis leggen. Er is toch 
well  een kentering. De Free Record shop en al die entertainmentwinkels hebben 
eenn enorme keten opgebouwd en zich alleen maar bezig gehouden met top ioo-
materiaal.. Maar je ziet nu weer dat zaken op het gebied van dance, rock, alterna-
tivee hele goede zaken doen. 
(Charless Hunfeld, marketing manager Jive/Zomba) 

Tijdenss de eerste fase wordt dus eigenlijk een kleine publieksgroep aangespro-
ken,, die sterk geïnteresseerd is in nieuwe ontwikkelingen. Deze doelgroep is 
geschiktt voor de promotie van nationale hiphop omdat zij ook regelmatig 
Amerikaansee hiphop kopen. In marketingtermen vormen zij de secundaire 
doelgroepp (kleiner in omvang dan de primaire doelgroep) maar in communi-
catietermenn zijn zij de primaire doelgroep. De autoriteit van deze secundaire 
marketingdoelgroepp heeft een positievee invloed op de beoogde, primaire doel-
groep.. In het geval van hardcore of mellow hiphop en crossovermuziek wordt 
dezee secundaire doelgroep, afgezien van de subculturele leden, omschreven als 
redelijkk goed opgeleid en met een brede muzieksmaak. Het zijn 'de lezers van 
OOR,, buitenlandse bladen en luisteraars van KinkFM of de VPRO', aldus een 
vann de professionals. Er wordt in Nederland niet doelbewust gesegmenteerd 
langss etnische of sekselijnen; in Groot-Brittannië komt etnische doelgroepseg-
mentatiee wel voor. Posters voor hardcore hiphop (ongeacht de etnische afkomst 
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vann de artiesten) kom je vaker tegen in zwarte wijken als Hackney, Dalston en 
Brixtonn dan in zogenaamde witte wijken, tenzij er veel studenten wonen. 
Omdatt de mediagebruikers overwegend van het mannelijk geslacht zijn en de 
toonn van de promotie ook gericht is op het benadrukken van stijlen en kwali-
teitenn die in het meer mannelijke rockidioom thuishoren, is er onbewust ook 
sprakee van seksesegmentatie. Het aanspreken van de primaire communicatie-
doelgroepp is vooral een kwestie van aansluiting zoeken bij interesses van een 
kleine,, maar invloedrijke doelgroep (het zogenaamde Umfeldplanning). 

Dee tweede fase bestaat uit het bereiken van de eigenlijke, primaire, marke-
tingdoelgroep.. Meestal gaat het publieksbeeld hierbij niet verder dan 'teens and 
twinss basically' (DJ Elayne). In Groot-Brittannië wordt bij de promotie, gericht 
opp deze brede doelgroep, ook rekening gehouden met het feit dat zwarte jonge-
renn meer dan gemiddeld ook zwarte muziek kopen. Promotie-optredens vin-
denn bijvoorbeeld plaats in discotheken waar veel jongeren komen, maar ook in 
achterafzaaltjess in zwarte wijken. In Nederland vindt etnische segmentatie 
wederomm nagenoeg niet plaats, wel seksespecifieke doelgroepsegmentatie. Bij 
dee promotie van artiesten die rap mengen met andere dance (house, R&B) of 
mett klassieke pop, worden plekken en media die vaker door meisjes worden 
gebruiktt ook ingezet, naast algemene jongerenmedia. Naast jongeren vormen 
ookk steeds meer volwassenen (meestal mannen) een aparte doelgroep voor 
Amerikaansee hiphop waar in de tweede fase rekening mee gehouden wordt, 
zoalss de programmering van hiphop tijdens North Sea Jazz en Crossing Border. 

Club-Club- en Uvepromotie 

Live-- en clubpromotie is erg belangrijk voor de promotiemix van platenmaat-
schappijen.. Bij clubpromotie gaat het zowel om het geven van showcases als het 
uitzettenn van de zogenaamde witte labels, platen die door platenmaatschap-
pijenn in beperkte oplage worden geperst met alleen de naam van de artiest en de 
songtitell  erop, om te kijken of club-dj's er een danssucces van kunnen maken. 
Alss het nummer een echte 'floorfiller' is wordt het nummer pas op single uitge-
bracht.. Op basis van de feedback van de club-dj's worden er eventueel ook aan-
vullendee remixes gemaakt. 

Wee doen 12 inch mixen voor de clubs, om een presence daar te hebben en om een 
basiss te houden. En ook om feel te houden met waar de nieuwe trends vandaan 
komen.. Op die manier werk je met dj's en je krijgt feedback van waar de clubs op 
reageren.. Een goede manier is, zoals je zelfwaarschijnlijk weet is om naar de club 
tee gaan en te zien wat er gebeurt. 
(Leoo Hartong, 5 World-label) 

Dee wildgroei van white labels die de labelmanager van Music of Life in de 
vorigee paragraaf schetst, komt voort uit de schaarse promotie-instrumenten 
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enn -middelen die met name de kleine labels tot hun beschikking hebben. Club-
promotiee is voor andere dance-genres soms al voldoende, zeker in het geval van 
muziekk van house-artiesten. Een artiest wordt daar populair door diens 'floor-
fillers'.. In navolging van hun house-collega's proberen hiphop-promoters via 
wittee labels hiphop te populariseren. Bij hiphop is naast clubpromotie echter 
ookk livepromotie noodzakelijk, omdat hiphop iets meer dan house volgens het 
rockstramienn werkt. 

Dee live-promotie van nationale hiphopbands is vaak een kostbare zaak en 
somss zelfs verliesgevend. Ten eerste moet een platenmaatschappij of manager er 
voorr zorgen dat de act onder de aandacht komt van de programmeurs. Als dat is 
gelukt,, is de opbrengst van het optreden voor de artiest in kwestie meestal niet 
voldoendee om van rond te komen.16 Afhankelijk van het contract dat wordt 
afgeslotenn met de clubs en podia moeten manager of platenmaatschappij ook 
opdraaienn voor de promotie van het optreden naar het publiek. 

Live-promotiee is uiterst belangrijk om de directe kring van volgers aan te 
spreken,, en om de stijl en kwaliteit van een hiphopband zichtbaar en hoorbaar 
tee maken. Als het concertpubliek nergens anders geconfronteerd wordt met 
enigee 'mediabuzz' rondom een band is de kans echter klein, dat zij na afloop van 
eenn optreden naar de platenzaak snellen om het album aan te schaffen. De 
mediaa zijn daarom een belangrijke hekkensluiter en tevens beginpunt van een 
nieuwee populariseringsspiraal. 

CruciateCruciate rol nichemedia 

Voorr de verticale popularisering naar de eerste volgers zijn de serieuze nicheme-

diaa het belangrijkst; voor jongeren en een volwassen mannenpubliek een com-

binatiee van serieuze nichemedia, tiener- en massamedia. De laatste twee media 

bestedenn vaak pas aandacht aan nationale hiphopacts als er enig commercieel 

success is (lees: als de single in de hitparade staat) of er elders veel 'mediabuzz' 

overr is geweest: 

Opp zich volgen wij wat er in de hiparade staat, we volgen niet waar het oor-

spronkelijkk vandaan komt. Echt dat street-rap gebeuren is een hele subculturele 

bewegingg en dat is later vercommercialiseerd en op dat moment zijn wij erop 

ingesprongen. . 

(...)) Behalve aan bands met een eigen gezicht besteden we eigenlijk zo min mo-

gelijkk aandacht aan hiphop. Als je naar onderzoeken kijkt is er nauwelijks i% 

vann de Nederlandse bevolking die hiphop interessant vindt. Paul Evers, de hoofd-

redacteurr van OOR, voelt zich verplicht om ook af en toe aandacht aan rap te 

gevenn en gooit dat dan bijvoorbeeld ook op de cover, maar verkoopt daar altijd 

minderr op. 

(Wouterr Verkennis, hoofdredacteur Hitkrant) 
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Dezee vertegenwoordiger van de tienermedia erkent dat hij de eerste popularise-
ringsgolff  van de subcultuur naar een bredere kring van kenners graag overlaat 
aann de serieuze nichemedia, en dat zij pas daarna een rol willenn spelen in het 
populariseringstraject. . 

Dee serieuze niche-tijdschriften proberen inderdaad eerder en vaker nog 
onbekendee acts op de cover te plaatsen, maar als daar dan systematisch minder 
exemplarenn door worden verkocht, zal deze strategie toch minder gauw ingezet 
worden.'77 In ieder geval bevestigen intermediairs het belang van alle nichemedia 
(serieuzee muziekmedia en tienermedia) om een subcultuur verticaal te laten 
populariseren. . 

Dee nichemedia kunnen door de platenmaatschappij als hekkensluiter - na 
distributiee en livepromotie - of als startpunt van hun promotie worden 
gebruikt.. De publiciteitsafdeling van een platenfirma zorgt er voor dat via aller-
leii  PR-instrumenten over een artiest geschreven wordt. Al voordat een album 
uitgebrachtt wordt nodigt de platenmaatschappij een journalist uit voor een 
optredenn van de band en laat hem met hen kennismaken om sympathie te kwe-
ken.. Daarna worden radio-, televisie- en perspromoters ingeschakeld om te zor-
genn dat de platen van een artiest gedraaid of besproken worden. Omdat natio-
nalee hiphop zo klein is, ligt de nadruk meer op de laatste vorm van promotie 
dann op het genereren van free publicity via PR. Radio is meer dan andere media 
hett startpunt voor verdere popularisering van nationale hiphop. 

Dee media blijven voor mij toch wel het belangrijkst en zodra je dan die media 
goedd weet te bespelen, dan volgt distributie. Want wat je dan in de media ver-
kooptt dat moet je dan fysiek ook in distributie gaan verkopen, weet je. Nou ja, 
voorr hiphop is natuurlijk dan de VPRO-radio heel belangrijk. Ja, het zijn er niet 
zoo gek veel. 
(Sjengg Stokking, oud-hoofdredacteur DiscoDance en ioDance) 

Radio-airplayy is essentieel voor voor de verticale popularisering van de hiphop-
subcultuurr naar een zo breed mogelijke doelgroep. 

II  would say radio. Cause at the end of the day the people have to hear it, not 
readd it. for me, personally, I want them to hear the product. You have a lot of 
journalistss who think they know what tey're talking about, but one of the 
thingss I hate most is when a journalists decides to compare acts to another act. 
OK,, fine you need to have a pointer, but sometimes it's ridiculous [klinkt boos 
enn denkbeeldig tegen een journalist:] What record are you listening to? 
II  had very good reviews of the album, which is nice, because print lasts forever. 
AA good review does have effect, and it does help. But more of us listen to the 
radioo than read magazines. 
(DJJ Elayne, A&R-manager EMI) 
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Dee reden waarom radio het belangrijkst is bij de popularisering, is het feit dat 
hett om een audtief product, muziek, gaat. De omringende subculturele ver-
schijnselenn zijn vooral effectieve marketinginstrumenten om hiphop te positio-
nerenn en te visualiseren ten opzichte van andere stijlen. Radio heeft echter ook 
beperkingen.. In de VS is er een duidelijke opsplitsing in soorten radiostations, 
variërendd van 'college radio' dat vooral alternatieve rock draait tot 'urban radio', 
eenn eufemisme voor zwarte popmuziek waar hiphop onder valt. Het is luiste-
raarss duidelijk op welke stations ze vaak en veel hiphop kunnen vinden. In 
zowell  Nederland als Groot-Brittannië zijn de landelijke popzenders (publiek 
enn commercieel) de grootste en belangrijkste radiostations om nieuw hiphopta-
lentt onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Dergelijke stations 
kennenn echter een brede programmering qua genres. Op prime time, wanneer 
dee grootste aantallen luisteraars aan de radio gekluisterdd zitten, is er sprake van 
eenn format met een zogenaamde playlist waaraan de dj's zich moeten houden. 
Promoterss van nationale hiphop, maar ook van mengvormen, hebben soms 
moeitee om een plaatje te bemachtigen op die playlist die volgens een strak stra-
mienn wordt samengesteld (Rutten & Oud 1991:187; Berland 1993). 

Enn daarna gaat de radiopromotor ermee naar de dj's in Hilversum. En biedt het 
aann met het verhaal, dit is de nieuwe Sonic Surfers, zo en zo is het geval. Dit en 
ditt zit erachter, album komt eraan wel of niet. En dan luisteren ze en dan steu-
nenn ze je wel of niet. Omdat ze je wel of niet aardig vinden, omdat ze de plaat wel 
off  niet mooi vinden en voor de rest zitten ze ook met een heel strak format. 
(Leoo Hartong, 5th World-label) 

Thee most important thing to us is airplay. If we're getting something played on 
thee radio, everything else falls into place. Concerts, no, they don't really bother 
mee to be honest. It is nice yo have the support out there. I buy records because 
they'ree on the radio and I liked them, not because I go to a lot of concerts and 
seee them. The most important thing for us is the radio, more important than 
anything,, even more important than tv, except some occassions. Because you 
cann have tv, but if you're not being played on the radio, you're in trouble. Radio 
Onee is the most important thing in the UK. If you have Radio One played your 
record,, than it's great. And if it is played in specialists show that's also good, but 
iff  we can get on daytime that's the most important thing. But bare in mind, it's 
alll  down to playlists, which I hate. 
(Simonn Harris, Music of Life-label) 

Overdagg en op prime time worden meer hits gedraaid dan in de avonduren 
waarr de gespecialiseerde programma's huizen en er ook meer 'moeilijke' pop-
muziekk gedraaid wordt.' In deze kleine uurtjes is meer ruimte voor nationale 
hiphopp dan op prime time. 
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Beidee labelmanagers geven aan dat radio-airplay het belangrijkst is, maar dat 
zee voor een goede promotie een mix inzetten van media-, live- en clubpromotie. 
Opp die manier werkt de 'buzz' rond een artiest het optimaalst. En hoewel de 
podiaa in geval van nationale hiphop vaak het voortouw nemen en bands laten 
optredenn die nog geen contract hebben als onderdeel van een sociaal-culturele 
strategie,, zien zij geen rol voor zichzelf weggelegd als de wegbereider die zorgt 
voorr massale popularisering. 

II  think generally music venues are instrumental in creating a buzz. But I think 
thee media are much more powerful in creating those buzzes. We can reach 
whenn you're talking about a new band about 200 people. When NME or Mel-
odyy Maker pay attention to a band, then it's really big. 
Butt it really depends on who the act is; sometimes the media come later. Classic 
examplee is jungle music which developed totally on its own. It's totally suppor-
tedd at the streets; it was huge before anybody knew about it. And it has been 
yearss ago that that happened in the UK. That was punk. And British rap had 
neverr that potential. 
(Jessicaa Healy, Subterania) 

Dee media hebben in haar opinie meer zeggingskracht om de popularisering van 
underground-subcultuurr naar mainstream-popcultuur te bewerkstelligen. 

ToenemendToenemend belang van televisie 

Inn de totale middelenmix wordt televisie steeds belangrijker, met name wanneer 
hett gaat om het bereiken van substantiële aantallen potentiële fans. Televisie is 
voornamelijkk belangrijk omdat er muziekvideo-stations bestaan zoals MTV, The 
Boxx en TMF. Voor Nederlandse hiphop is TMF van onschatbaar belang geweest. 
Voorr hun komst waren mondjesmaat video's van crossover- en rapartiesten te 
zienn op MTV Europe, maar er bestonden geen nationale hardcore hiphopclips. 
Sindss TMF bestaat is het aandeel videoclips van nationale hiphop-artiesten geste-
genn met honderden procenten en wordt er zelfs door hele kleine platenlabels als 
DJAXX geïnvesteerd in promotievideo's. In Groot-Brittannië rouleren al langer, 
maarr ook slechts mondjesmaat, hiphopvideo's van Britse hardcore artiesten. 

Mett name deze video's hebben een uitstekende promotiewaarde. Door taal-
gebruik,, onderwerpen en het decor waarin de artiesten optreden kan de natio-
nalee afkomst van de artiesten worden benadrukt. Ook worden hiphop-artiesten 
regelmatigg uitgenodigd door muziektelevisiestations om interviews te komen 
geven.. Veel hiphop wordt gedraaid in speciale hiphop- of blackdanceprogram-
ma's,, maar bij een station als The Box worden die clips ook regelmatig door kij -
kerss zelf opgevraagd uit hun database. 
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Hoewell  een videoclip niet goedkoop is om te vervaardigen wordt dit 
mediumm steeds belangrijker in de marketingmix (zie ook Goodwin 1993). De 
kijkcijferss van de muziekzenders zijn niet hoog, maar uiterst belangrijk in de 
creatiee van een buzz. Negus haalt in zijn onderzoek een culturele intermediair 
aann die zegt, dat als je mensen vraagt wat ze vinden van een artiest of muziek-
stromingg ze altijd iets over de visuele kenmerken van de artiest of stroming ver-
tellen.. Negus constateert dat in de VS zelfs debutanten niet meer zonder video-
clipp bij de eerste single kunnen. Andere media en de podia vatten deze 
investeringg op als een teken dat de platenmaatschappij serieus omgaat met zijn 
artiestt en zijn dan eerder genegen aandacht aan de betreffende artiest te beste-
denn (Negus 1992:97). In Nederland en Groot-Brittannië worden clips meer en 
meerr beschouwd als de vervanger van het belangrijke radiomedium. 

Eenn aantall  dingen worden via MTV geboren. Ik zie MTV, en velen met mij, als 
eenn soort radio. Als iets dat aan staat. Op een gegeven moment hoor je wat en 
dann ga je kijken. Op dat moment, of als er dat ene speciaal programma is waar je 
echtt voor gaat zitten, dan is de impact wel groot, en kun je er ook advertenties 
omheenn gaan zetten. 
(Charless Hunfeld, marketing manager Jive/Zomba)19 

MTVV Europe was voor Nederlandse artiesten lange tijd minder interessant 
omdatt ze moesten concurreren met het buitenlandse aanbod. Door de komst 
vann TMF en the Box in Nederland segmenteert MTV Europe veel lokaler. 
Nederlandsee videoclips hebben daar nu veel meer kans op airplay, evenals com-
mercialss die het nationale artiestenaanbod kunnen aanprijzen. 

Naastt muziektelevisiezenders zijn interviews of reportages over nationale 
hiphopp in algemene jongerenprogramma's als Fast Forward of muziekpro-
gramma'ss als Jools en Loladamusica belangrijk om aan te slaan bij een groot 
publiek.. Ook berichtgeving, tot op zekere hoogte van welke aard dan ook, in 
algemenee massamedia draagt bij aan de zichtbaarheid van artiesten. 

InIn  the mix 

InIn de huidige situatie zorgt een mix van radio, geschreven pers en club- en 
livepromotiee primair voor de horizontale en verticale popularisering van natio-
nalee hiphop. (Muziek)televisiezenders, games en Internet zullen steeds belang-
rijkerr worden voor de promotie van nationale hiphop. 

Voorr kleine platenlabels is een dergelijke promotie waarin de verschillende 
promotiemiddelenn elkaar aanvullen en versterken een bijna onmogelijke 
opgave.. Major-platenmaatschappijen die een onderdeel vormen van een groot 
entertainmentbedrijff  kunnen veel makkelijker gebruik maken van eikaars 
expertisee en netwerken. Toch is die voorsprong van de majors maar beperkt. 
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Binnenn de dance zijn het vooral kleinere en veel flexibelere labels die snel in 
kunnenn springen op vraag en aanbod. De popularisering van hiphop als 
muzieksoort,, verticale popularisering dus, is het meest gebaat bij de samenwer-
kingg tussen deze kleine flexibele labels, en de grotere financiële speelruimte en 
netwerkenn van de internationale major labels. 

Verticalee popularisering gaat overigens niet altijd gepaard met de verdwij-
ningg van de subcultuur. Als de horizontale popularisering voldoende groot is, 
bestaatt er genoeg draagvlak binnen de subcultuur om zich te blijven onder-
scheidenn van andere sociale groepen. In de VS is hiphop zowel mainstream als 
underground.. Met name op lokaal en regionaal niveau opereren daar virtuele 
enn fysieke gemeenschappen die door de major-platenmaatschappijen als kweek-
vijverr van talent, als een opstapje voor mainstreampopulariteit, aangewend 
kunnenn worden. Ook daar fungeren de minor-platenlabels en multitasking 
intermediairss vaak als echte intermediair tussen underground en mainstream. 
Inn Groot-Brittannië en Nederland is de scheidslijn tussen underground en 
mainstreamm nu nog scherper dan in de VS, maar de groeiende populariteit van 
blackk dance van eigen bodem aan het einde van de jaren negentig, doet vermoe-
denn dat het onderscheid tussen undergound en mainstream minder zwart-wit, 
maarr meer een gebied van grijstinten wordt. Ook de toekomstige sociaal-
demografischee ontwikkelingen zullen de marketingafdelingen doen beseffen, 
datt ze meer rekening moeten gaan houden met de verregaande multiculturali-
seringg van de samenleving. En daarmee dus ook met muzieksoorten die popu-
lairr zijn onder zwarte jongeren: hiphop, R&B en alle denkbare mengvormen 
daarvan. . 

Conclusi e e 

Dee cultuurindustrie die op de een of andere manier aandacht besteedt aan een 
muziek-subcultuur,, valt uiteen in drie delen die in grote mate van elkaar af-
hankelijkk zijn: de platenmaatschappijen, podia en media. De mensen die hier 
werken,, heb ik onder één noemer ondergebracht, culturele intermediairs, omdat 
zijj  allen muziek als cultuurvorm aan een publiek willen overbrengen. De een 
doett dat vanuit het jongeren- of welzijnswerk, een ander vanuit gesubsidieerde 
kunstinstellingen,, en weer anderen proberen hiphop aan een zo groot mogelijk 
publiekk te slijten met het oog op winstmaximalisatie. De gedachten en institu-
tiess van waaruit zij dat doen zijn minder verschillend dan zij wellicht op het eer-
stee gezicht lijken, vandaar dat ik één benaming voor de mensen werkzaam in de 
cultuurindustriee hanteer. Er zijn echter andere verschillen die er wel toe doen. 

Tenn eerste is er het verschil in professionaliteit: professionele intermediairs 
gaann anders om met de hiphop-subcultuur dan amateurs. De amateurs staan 
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dichterr bij de subcultuur zelf en zijn vaak ook vanuit hun subculturele betrok-
kenheidd begonnen met het promoten van hiphop. Zij houden zich ook vaker 
exclusieff  bezig met hardcore hiphop en niet met allerhande mengvormen. 

Professionelee intermediairs werken vaak in organisaties die niet exclusief op 
hiphopp gericht zijn, waardoor deze intermediairs niet altijd aandacht aan hip-
hopp kunnen of willen besteden. Zwarten die in de cultuurindustrie werken zijn 
vakerr amateur-intermediair. Vrouwen zijn in de minderheid, maar niet vaker 
amateurr dan professional. 

Eenn ander onderscheid is het verschil in de doelgroep waar de intermediairs 
zichh op richten en de daaraan gerelateerde omvang van de industrietak. Er zijn 
major-,, minor- en indieplatenlabels; micro-, niche- en massamedia; en ook de 
podiaa en clubs verschillen in omvang en doelgroep. Met name bij de media en 
platenmaatschappijenn hebben hun beoogde doelgroepen en omvang veel in-
vloedd op de werkwijze en het beleid ten aanzien van nationale hiphop. 

Eenn laatste onderscheid is de strategie waarmee men de twee belangrijkste 
culturelee pijlers van hiphop, stijl en kwaliteit, tegemoet treedt. De sociaal-
culturelee strategie benadrukt hiphop als subcultuur, als sociale beweging die, 
geworteldd in zwarte getto's, bepaalde maatschappelijke problemen aan de kaak 
stelt.. Deze strategie komt vooral voor bij welzijns- en cultuurinstellingen en de 
serieuzee nichemedia. De erkenningsstrategie is er op gericht om zoveel mogelijk 
nieuwee stromingen en artiesten onder de aandacht te brengen, en vervolgens af 
tee wachten wat aanslaat bij het publiek: een soort 'trial & error'-methode. De 
aanpassingsstrategiee probeert de hiphop-subcultuur zoveel mogelijk in te pas-
senn binnen bestaande rock- of popkaders. 

Dezee drie strategieën komen bij de drie cultuurindustrie-takken niet overal 
evenveell  voor, maar geen enkele strategie wordt exclusief in één tak gebruikt. 
Dee journalist uit de nichemedia die vanuit een sociaal-culturele strategie werkt 
heeftt meer gemeen met een promoter die ook vanuit die strategie werkt, dan 
mett haar collega-journalist die de aanpassingsstrategie hanteert. Het web van 
onderlingee relaties en organisatie-overschrijdende strategieën maken duidelijk 
datt de cultuurindustrie als een geheel beschouwd moet worden, en dat het 
talentt pool-model van Frith daar beter geschikt voor is dan het gangbare hiërar-
chischee top bottom-model. Zo werkt een van de geïnterviewde intermediairs 
bijj  een majorplatenmaatschappij terwijl ze daarnaast als club-dj de subcultuur 
rechtstreekss bedient. Een andere intermediair werkt bij een nichetijdschrift en 
ditoo radio-omroep, maar heeft ook een eigen onafhankelijk platenlabel en is 
programmeurr bij een nationaal podium. Deze intermediairs opereren vooral 
vanuitt bovengenoemde strategieën en veel minder vanuit een functie- of orga-
nisatiegebondenn visie. 

Naastt de drie strategieën om met stijl en kwaliteit van het aanbod om te gaan, 
wordenn de intermediairs in grote mate geleid door publieksimago's. Door 
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Amerikaansee ontwikkelingen in de afgelopen twintig jaar is de tegenstelling 
'underground'' hiphop en 'mainstream' rap veranderd in een continuüm, waar 
afhankelijkk van de stijl van een artiest een publiek bij wordt gezocht, variërend 
vann hardcore en mellow hiphop voor subculturele leden en trendy muziek-
freakss tot rapmetal voor metal- en punkliefhebbers, hiphouse voor jonge tiener-
meisjess en jazzrap voor hippe huisvaders. 

Concluderendd zou je kunnen zeggen dat de popularisering van de nationale 
hiphop-subculturenn niet zonder het samenspel van media, podia en platen-
maatschappijenn kan verlopen. De rol van de media is daarbij het essentieelst. 
Zonderr enige vorm van media-ophef kunnen de podia en platenmaatschap-
pijenn niet ongestraft nationale hiphop-artiesten contracteren. Een flinke dosis 
media-aandachtt alleen is ook geen absolute garantie voor muzikaal en commer-
cieell  succes, maar helpt een artiest een flink eind op weg. 





Hoofdstukk 6 

Consumptiev ee praktijke n 

Verderr zag ik een zwart meisje dat ik al eens eerder had gezien. Ze droeg een heel 
groott jack met een spijkerbroek en lange laarzen met veters. Haar haar zat met 
boogjess van vlechtjes op haar hoofd, de rest van de vlechtjes naar beneden. 

Eénn meisje viel al direct op toen ik binnenkwam; zij stond met twee mannen bij 
dee ingang van de concertzaal te praten. Een van de mannen was de bekende rap-
perr Blade. Eenmaal in de concertzaal was ze alleen. Tijdens het concert genoot 
zee duidelijk van de muziek; ze bewoog mee en had een glimlach op haar gezicht, 
handenn in de zakken. Ze droeg grote boots die niet helemaal dichtzaten, en een 
tuinbroekk half aan. Verder droeg ze een hele grote jas en op haar hoofd een 
mutsjee waar wat haar uitkwam. 
(tweee observaties van stagiar Editli Keus tijdens Flava of Tha Month in discotheek 
Icenii  en een optreden van Katch 22 in The Venue, beide in Londen najaar 1993) 

Inn het aan Burnett (1996) ontleende productie- en consumptiesysteem is con-
sumptiee omschreven als een geheel van activiteiten dat bestaat uit: mediage-
bruik,, concert & clubbezoek, kopen van geluidsdragers, en het luisteren naar 
muziekk via media en/of geluidsdragers. 

Burnettt laat in zijn consumptiesysteem zien dat muziekconsumptie via aller-
leii  kanalen gaat, die ook elk een eigen functie hebben.1 Hij gaat er van uit dat het 
bezoekenn van een concert een andere betekenis heeft voor een fan dan het kijken 
vann videoclips op TMF of het luisteren naar een cd op een Discman. Fandom en 
dee verschillen die er tussen fans bestaan, kunnen echter niet geheel verklaard 
wordenn uit het verschil in activiteiten. Wat Burnett namelijk niet betrekt in zijn 
modell  is het feit dat veel muziekliefhebbers ook te herkennen zijn aan wat ze 
dragen,, zoals de beschreven meisjes in het citaat hierboven. Beide geobser-
veerdee meisjes zijn later ook geïnterviewd voor dit onderzoek. De een bleek een 
inn de subcultuur gerenommeerd rapster te zijn (Boogie), de ander (Michelle) 
eenn fan die weliswaar heel veel van hiphop houdt, maar ook van ragga en R&B. 
Zee zijn herkenbaar als jongeren die 'iets met hiphop* hebben, maar ondanks 
hunn op het eerste gezicht vergelijkbare kleding, bezoek van concerten en clubs, 
enn het plezier dat zij daar aan beleven, is hun fandom toch verschillend. 
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Naastt het verschil in activiteiten zijn er mijns inziens nog drie andere facto-
renn die richting en inhoud geven aan het fandom: de mate waarin fans met die 
activiteitenn bezig zijn (cultureel kapitaal), sociaal-demografische kenmerken en 
genreverschillen. . 

Bijj  mijn onderzoek naar de beleving van het hiphopfandom zijn die vier fac-
torenn ook meegenomen om tot een rijkere indeling van het fandom te komen 
dann het onderscheid tussen subculturele leden en volgers: 
i.. Verschillende activiteiten 
Fandomm bestaat uit verschillende praktijken die specifieke betekenissen genere-
renn (zie boven). 
2.. Sociaal-demografische kenmerken 
Leeftijd,, sekse, opleidingsniveau of etnische afkomst verklaren niet voor hon-
derdd procent iemands muzieksmaak, maar het is wel een gegeven dat jongeren 
meerr van dance houden dan ouderen, en dat zwarte jongeren vaker fan zijn van 
R&B,, soul en hiphop dan van surfpunk, heavy metal of grunge. Sociaal-demo-
grafischee factoren zijn dus richtinggevend voor muziekvoorkeur (Roe 1996). 
3.. Inzet van (sub)cultureel kapitaal 
Dee mate van betrokkenheid, de inzet van subcultureel kapitaal, bepaalt of 
iemandd zeer hoog in de subculturele hiërarchie van hiphop terechtkomt (de 
zogenaamdee harde kern), of beschouwd wordt als volger en dus laag in de 
hiërarchie.. In feite bestaat er een soort continuüm van fans. Dit continuüm heb 
ikk onderverdeeld in subculturele leden aan de ene kant, en, via generalistische 
muziekkennerss en gespecialiseerde muziekkenners, de incidentele liefhebbers 
aann de andere kant van het continuüm. Deze indeling is een zuiver analytische 
opp basis van de gevoerde interviews en ander onderzoek. 

Dee generalistische muziekkenner heeft net als het subculturele lid veel en 
somss ook evenveel subcultureel kapitaal als het gaat om hiphop, maar de gene-
ralistt weet daarnaast ook veel van bijvoorbeeld house of pubrock, terwijl het 
subculturelee lid zich exclusief heeft toegelegd op het hiphop-fandom en de leef-
stijll  daaromheen. 

Dee specialistische muziekkenner is geen subcultureel lid, maar is fan van één 
bandd of artiest waar hij of zij helemaal voor gaat. Naar dit soort fandom is veel 
onderzoekk gedaan (Ehrenreich et al. 1992; Aerts & Janssen 1996). 

Dee incidentele liefhebber ten slotte koopt af en toe hiphopplaten, maar 
houdtt daarnaast ook van andere artiesten en andere genres. Dergelijk fandom is 
incidenteell  en kent een zeer lage betrokkenheid bij de subcultuur. 

Ikk bezig hier expres de termen lid en kenner voor fans die behoorlijk veel 
kapitaall  investeren in hun muziekconsumptie, tegenover de liefhebber die veel 
minderr investeert en aangeeft een genre 'wel leuk te vinden'. Sommigen zouden 
dezee laatste categorie misschien niet eens het bestempelen als fan, maar deze 
categoriee liefhebbers is vaak belangrijk voor de doorbraak van een subcultureel 
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genree in de hitparade, en is tevens het startpunt voor alle andere soorten fan-
dom.. Er is geen enkele fan die niet zegt dat hij op een gegeven moment gefasci-
neerdd werd door een enkele plaat van Public Enemy, Doug E Fresh of Osdorp 
Posse,, waarna hij zich meer in het genre is gaan verdiepen. 
4.. Genrespecifieke productiviteit 
Niett alleen genres als pop, rock, house of hiphop leveren elk specifieke soorten 
fandomm op, ook de subgenres daarbinnen zorgen voor verschillen in fandom. 
Hardcoree noise hiphop levert andere culturele productiviteiten van fans op dan 
melloww rap. Bij eerstgenoemde wordt tijdens concerten door de voorste linies 
gestagedivett terwijl de rest van de zaal 'cool*  met het hoofd meeknikt op de maat 
vann de muziek. Bij mellowconcerten danst de hele zaal uitbundig. 

Ditt geheel aan factoren kan ook niet op een en dezelfde manier onderzocht wor-
den.. De sociaal-demografische kenmerken geven een beeld van de onderlinge 
verschillenn in muziekvoorkeuren, vaak op basis van kwantitatief onderzoek 
naarr 'de favoriete muziek', 'favoriete artiest', 'laatst gekochte geluidsdrager' of 
'well  eens luisteren naar'. Dergelijke onderzoeken bieden inzicht in de algemene 
populariteitt van genres en de activiteiten die fans ondernemen, maar niet in de 
betekenissenn die dat fandom opleven. Als een subcultureel lid meewerkt aan 
eenn enquête staat haar favoriete muziekstroming (hiphop met als favoriete 
artiestt Wu-Tang Clan) voor iets heel anders dan voor een incidentele liefhebber 
diee antwoordt de laatste Wu-Tang-plaat gekocht te hebben.2 Naast dergelijke 
kwantitatievee gegevens uit ander onderzoek heb ik daarom ook gebruik ge-
maaktt van individuele en groepsinterviews, en participerende observaties om 
inzichtt te krijgen in de mate van betrokkenheid bij de verschillende fanactivitei-
tenn en een mogelijk genre-gerelateerde fandom-invulling. 

Vann alle EU-lidstaten kochten inwoners van Groot-Brittannië in 1995 de 
meestee albums albums: 3,4 albums per hoofd van de bevolking. De Nederlan-
derss kochten 2,4 albums per hoofd van de bevolking, maar gaven dat jaar iets 
meerr geld uk aan geluidsdragers dan de Britten (IFPI 1996). Uit de IFPI-ver-
koopcijferss van 1998 blijkt dat black dance in Groot-Brittannië iets populairder 
iss dan in Nederland: 7,8% versus 5% marktaandeel van verkochte albums. Er 
zijnn echter kleine verschillen tussen de categorisering die het Britse BPI aan het 
IFPII  doorgeeft en die van de Nederlandse NVPI. Het Britse BPI maakt een onder-
scheidd tussen dance (10,2%), hiphop (1,7%) en R&B (6,1%); Het Nederlanse 
NVPII  heeft de verkoopcijfers onderverdeeld in house/techno (5%) en R&B/soul 
(5%).. Rap en hiphop worden in de laatste categorie meegeteld, maar het pre-
ciezee aandeel daarin is onbekend. 
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MuziekvoorkeurenMuziekvoorkeuren Groot-Brittannië 

Welkee mensen vooral black dance, en daarbinnen rap en hiphop, kopen blijkt 
uitt tabel 6.1 en tabel 6.2. De tabellen geven een goed beeld van waar de Britten 
hunn geld in 1992 aan uitgaven. Pop (35%) en rock (24%) zijn de populairste gen-
res,, Middle of the Road en dance/soul/reggae volgen daarna met elk 10%. Rap 
enn hiphop zijn hier ondergebracht in de categorie dance/soul/reggae. Binnen de 
groepp (black) dance-liefhebbers zijn het vooral jongeren tussen de 16-24 jaar die 
liefhebberss zijn van het genre (44%), gevolgd door de groep tussen de 25-34 jaar 
(26%).. Zo'n 70% van de Britse kopers van (black) dance zijn dus jonge mensen 
tussenn de 16 en 34 jaar. 

Hett verschil tussen mannelijke en vrouwelijke liefhebbers van (black) dance 
iss niet zo groot (respectievelijk 48% en 52%), terwijl dat bij rock wel het geval is 
(61%% en 39%). Een derde van alle (black) dancekopers komt uit de welstands-
klassee C2 en vormt daarmee de grootste kopersgroep, maar de welstandsver-
schillenn zijn niet heel erg groot. Welstandsklassen worden in Groot-Brittannië 
ietss anders gebruikt dan in Nederland (A, Bi, B2, C, D), maar komen grofweg op 
hetzelfdee neer: A is hoog en D is laag. Gallup heeft de etnische afkomst van de 
respondentenn niet meegenomen, dus daar bestaan geen gegevens over. 

Tabell  6.1. Genrevoorkeuren van verschillende sociaal- demografische groepen in 
Groot-Brittanniëë 1992 (kolompercentages) 

klassiek k 

country/folk k 

daa nee/soul/ 
reggae e 

jazz z 

MOR R 

pop p 

rock k 

anders s 

totaal l 

16-24 16-24 

2 2 

* * 

17 7 

* * 

2 2 

38 8 

35 5 

6 6 

100 0 

25-34 25-34 

4 4 

1 1 

10 0 

1 1 

3 3 

45 5 

28 8 

8 8 

100 0 

35-44 35-44 

7 7 

3 3 

8 8 

1 1 

5 5 

39 9 

28 8 

9 9 

100 0 

45+ 45+ 

21 1 

9 9 

4 4 

* * 

26 6 

22 2 

9 9 

9 9 

100 0 

M M 

8 8 

4 4 

10 0 

1 1 

8 8 

31 1 

30 0 

8 8 

100 0 

V V 

9 9 

3 3 

10 0 

• • 

11 1 

40 0 

19 9 

8 8 

100 0 

AB AB 

17 7 

1 1 

10 0 

1 1 

8 8 

28 8 

24 4 

11 1 

100 0 

a a 

8 8 

3 3 

9 9 

1 1 

10 0 

35 5 

25 5 

9 9 

100 0 

C2 C2 

5 5 

5 5 

13 3 

* * 

11 1 

35 5 

25 5 

6 6 

100 0 

DE DE 

5 5 

5 5 

8 8 

* * 

9 9 

41 1 

25 5 

7 7 

100 0 

totat totat 

9 9 

4 4 

10 0 

1 1 

10 0 

35 5 

24 4 

7 7 

100 0 

*<1 1 
Bron:: Cultural Trends 19 (Gallup/BPi 1993; in Longhurst 1995:208-209): gebaseerd op herinnering 
aankoopp laatste geluidsdrager 
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Tabell  6.2. Sociaal-demografische verdeling per genrevoorkeur (rijpercentages) 

klassiek k 

country/folk k 

dance/soul/ / 
reggae e 

jazz z 

MOR R 

pop p 

rock k 

anders s 

16-24 16-24 

6 6 

* * 

44 4 

* * 

4 4 

27 27 

37 7 

20 0 

25-34 25-34 

11 1 

9 9 

26 6 

* * 

9 9 

30 0 

29 9 

24 4 

35-44 35-44 

16 6 

20 0 

18 8 

* * 

11 1 

23 3 

24 4 

23 3 

45+ 45+ 

67 7 

71 1 

12 2 

* * 

76 6 

18 8 

10 0 

33 3 

M M 

46 6 

52 2 

48 8 

* * 

42 2 

42 2 

61 1 

51 1 

V V 

54 4 

48 8 

52 2 

* * 

58 8 

58 8 

39 9 

49 9 

AB AB 

41 1 

8 8 

21 1 

* * 

18 8 

16 6 

20 0 

27 7 

a a 

25 5 

20 0 

24 4 

* * 

26 6 

26 6 

26 6 

30 0 

C2 C2 

17 7 

37 7 

34 4 

* * 

31 1 

27 7 

27 7 

21 1 

DE DE 

17 7 

35 5 

21 1 

* * 

25 5 

31 1 

27 7 

22 2 

*<1 1 
Bron:: Cultural Trends 19 (Gallup/BPl 1993; in Longhurst 1995:208-209): gebaseerd op herinnering 
aankoopp laatste geluidsdrager 

MuziekvoorkeurenMuziekvoorkeuren Nederland 

Inn Nederland verschilt de muziekvoorkeur niet veel van Groot-Brittannië. 
Populairee muziek wordt het meest verkocht (meer dan 85% volgens NVPI). Ook 
inn Nederland zijn met name jonge mensen kopers van popmuziek, hoewel het 
aandeell  van jongeren tussen de 12 en 19 jaar afneemt onder invloed van internet 
enn de groep 30-39 jarigen ook na hun jeugdperiode veel popmuziek koopt 
(NVPI,, 2001). Hieronder enkele resultaten uit een drietal onderzoeken naar de 
muziekvoorkeurenn van Nederlandse jongeren. 

Vann Bork en Jacobs concluderen dat de voorkeur van jongeren voor 
bepaaldee genres sterk afhankelijk is van een aantal achtergrondkenmerken 
(1986:141;; zie voor een overzicht van genoemde genres bijlage 7). Jongens hou-
denn ten tijde van hun onderzoek meer van reggae, funk, hardrock en punk; 
meisjess meer van middle of the road (MOR). Ook uit tabel 6.1 en 6.2 met Britse 
cijfers,, blijkt dat vrouwen vaker van MOR en pop te houden, en mannen van 
rock.. Zij constateren ook samenhang tussen opleidingsniveau en genrevoor-
keur:: genres die ver afstaan van de mainstream trekken meer hoger opgeleide 
jongerenn (zoals symfonische rock, punk, new wave) en MOR, levensliederen en 
hardrockk zijn populairder bij lager opgeleiden. De samenhang gaat echter niet 
opp niet bij disco (waartoe rap wordt gerekend), Nederlandstalige popmuziek, 
funkk en ska. 

Tenn slotte bestaan er in hun onderzoek verschillen tussen de vier door hen 
onderscheidenn leeftijdsgroepen (12-14,15-17,18-20, 21-23 ]aax)- De oudste groep 
blijf tt vooral houden van muziek die nieuw was op het moment dat zij heel jong 
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waren:: 'popmuziek groeit als het ware mee met een generatie ' (Van Bork & 
Jacobss 1986:89). In hun onderzoek hebben ze rap of hiphop niet apart gemeten, 
well  reggae, disco en funk die bij factoranalyse een aparte factor blijken te vor-
men,, die zij 'ritmische muziek' noemen.' Van Bork en Jacobs vinden in hun 
onderzoekk dat de fans van 'ritmische muziek' positief correleren met actieve 
consumptie,, passieve consumptie, vermaak en het horen bij een groep, terwijl 
geenn correlatie is gevonden met zelfreflectie, participatie en escape.4 

Watt zeer opvallend is in het onderzoek van Van Bork en Jacobs is dat funk 
voorall  populair is in gebieden met een hoge urbanisatiegraad. Een zelfde soort 
resultaatt vindt Carat (1999) in hun longitudinaal trendonderzoek gestart in de 
jarenn negentig waarbij 400 middelbare scholieren uit Amsterdam en Dordrecht 
driemaall  per jaar gedurende een aantal jaren een vragenlijst invullen, en waarbij 
gevraagdd is 'wat is je favoriete muziek?' (zie bijlage 8). 

InIn het Caratonderzoek zijn rap en hiphop in het schooljaar 1997/1998 favo-
riett bij zo'n 22% van alle ondervraagde jongeren.5 In de twee onderzochte plaat-
senn van het Carat-onderzoek zijn rap en hiphop veel populairder dan gemid-
deld.. Hiphop en rap vinden hun fans dus vaker dan gemiddeld in plaatsen met 
eenn zeer hoge urbanisatiegraad. Dit was tien jaar geleden ook al het geval (Wer-
muthh 1990). Bij een secundaire analyse van de Carat-data blijkt vooral Amster-
damm te zorgen voor de scheve verdeling.7 

Caratt vindt bijna geen verschillen tussen jongens en meisjes bij hiphop en 
rap.. Wel is heel duidelijk dat R&B veruit het populairste genre is onder meiden 
(40%),, gevolgd door pop (30%), rap (12%) en hiphop (10%). Bij jongens is de 
favorietee muziek wat evenwichtiger verdeeld: pop (17%), rap (14%) en R&B 
(13%).. Zeer opvallend zijn de verschillen tussen de 11-12 jarigen en 13-14 jarigen. 
Bijj  de eerste groep noemt 20% rap (bijna tweemaal zoveel als het totale gemid-
delde)) en 5,6% hiphop als hun favoriete muziek, terwijl dat bij de tweede groep 
9,6%% (rap) en 11% (hiphop) is. Carat geeft geen reden voor dit verschil. 

Hoewell  hiphop en rap behoorlijk populair zijn onder randstedelijke jon-
gerenn geldt dat dus niet voor alle jongeren in Nederland. Tussen 1987 en 1999 
heeftt Sikkema zes onderzoeken naar onder andere de muziekvoorkeur van 
jongerenn tussen de 12 en 24 jaar gedaan (zie bijlage 7). Rap en hiphop worden 
doorr 10% van alle jongeren in 1987 en 2% in 1997 genoemd als genres waar ze 
heell  graag naar luisteren.8 Rutten vindt dergelijk lage percentages zo klein dat er 
'geenn omvangrijke, uitgesproken en verschillende smaakgroepen onderschei-
denn kunnen worden' (1991:55). Of dergelijke percentages omvangrijk zijn, 
hangtt af vanuit wiens oogpuntje het bekijkt: in de ogen van een major platen-
maatschappijj  zijn dat bijna te verwaarlozen aantallen, maar als een podium als 
Paradisoo zelfs maar 25% van de die hard fans van dat genre binnen weet te lok-
ken,, dan zal de programmeur een zeer tevreden mens zijn. Bovendien zegt een 
laagg percentage ook nog niets over de uitgesprokenheid van die groep, en 
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afhankelijkk van de invulling van hun fandom kan er zeker ook sprake zijn van 
verschillendee smaakgroepen.9 Sikkema erkent dat er in het huidige popland-
schapp veel kleine stromingen bestaan, maar het is volgens hem niet zo dat enkele 
stijlenn altijd klein blijven, en nooit aan zullen slaan bij grotere groepen, maar 

(..)) zich na verloop splitsen van rijd in meerdere varianten. Deze zijn veelal onder te 
verdelenn in extremee en mainstream (meer commerciële) varianten. De aldus ont-
stanee nieuwe muziekvormen blijven naast elkaar bestaan, en volgen hun eigen weg. 
Sommigee van deze stijlen ontwikkelen zich tot volwassen genres met een grote 
scharee liefhebbers, terwijl anderen een zachte dood sterven. (Sikkema 1997:11) 

Sikkemaa waagt zich niet aan een verklaring waarom nieuwe varianten naast 
elkaarr bestaan, of waarom sommige varianten toch een zachte dood sterven. 
Eenn deel van de verklaring kan liggen in het meegroeien van de muziek, waar-
doorr zij uit Sikkema's cijfers verdwijnen. Kleine genres die opkomen in 1987 en 
populairr zijn bij 12-14 jarigen, zouden in 1999 alweer uit het jongerenonderzoek 
kunnenn zijn verdwenen, omdat een deel van die betreffende jongeren dan 
ouderr is dan 24 jaar. Om te kijken of en hoe de populariteit van rap/hiphop 
meegroeit,, heb ik een vergelijking gemaakt tussen leeftijdsgroepen gedurende 
eenn aantal jaren. Deze vergelijking is ook gemaakt voor soul/R&B, een sterk aan 
rap/hiphopp verwant zwart genre (zie bijlage 9). Van meegroeien is echter geen 
sprake.. Wat wel afgeleid kan worden uit de onderzoeken van Sikkema is dat 
R&B/soull  (11%) en rap/hiphop (3%) anno 1999 in Nederland niet zulke grote 
gevestigdee genres zijn geworden als de populairste categorie MOR/pop/hitpara-
demuziekk (29%), maar vergeleken met new wave of grunge wel blijvertjes zijn 
onderr de jeugd. Die laatste twee zijn in 1999 bij minder dan 1% van alle jon-
gerenn populair.10 Geen van de Nederlandse onderzoeken heeft de resultaten 
afgezett tegen etnische afkomst. 

Uitt het Britse en de drie Nederlandse onderzoeken blijkt keer op keer dat 
sociaal-demografischee kenmerken als leeftijd, sekse, opleidingsniveau en urba-
nisatiegraadd een grote tot zeer grote rol spelen bij de muziekvoorkeuren van 
jongeren.. Uit deze onderzoeken kan niet specifiek afgeleid worden hoe aan het 
hiphop-fandomm inhoud en vorm wordt gegeven. 

Interviews Interviews 

Dee betrokkenheid bij en betekenisgeving aan hiphop is onderzocht aan de hand 
vann 32 interviews met fans. Soms wordt ook gebruik gemaakt van resultaten uit 
anderee kwalitatieve onderzoeken." Hoewel de opzet van deze andere onderzoe-
kenn verschilt van de mijne, zijn de door mij onderscheiden centrale thema's in 
dezee onderzoeken in meer of mindere mate terug te vinden. 
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Dee groep geïnterviewde fans bestaat uit overwegend jonge mensen die van 
hiphopmuziekk houden. De fans verschillen nogal in hun betrokkenheid. Som-
migenn houden bijvoorbeeld wel van hiphopmuziek, maar absoluut niet van de 
omringendee leefstijl van kleding en gedrag. De groep is wat betreft hun betrok-
kenheidd onder te verdelen in incidentele liefhebbers (12), gespecialiseerde ken-
nerss (11), generalistische kenners (1) en subculturele leden (8). De hiphopfans 
uitt andere onderzoeken zullen waar nodig op dezelfde manier ingedeeld wor-
den.. Zo zijn de fans uit mijn onderzoek uit 1990 allemaal subculturele leden, 
evenalss die van Lange & Tomassen, Goossens en Pels. De hiphopfans van Mat-
saniotii  kunnen beschouwd worden specialistische kenners. De jongeren uit het 
onderzoekk van Leurdijk et al. zijn subculturele leden en specialistische kenners. 

Dee jongste geïnterviewde fan is 11, de oudste 30 jaar. De meesten volgen ten 
tijdee van het interview nog een opleiding en een enkeling werkt. Er zijn elf mei-
denn en twintig jongens geïnterviewd. Van de tien in Nederland wonende fans 
zijnn er vijf autochoon, hebben er drie een (grotendeels) Creools-Surinaamse ach-
tergrond,, en hebben twee jongens respectievelijk een Molukse en Indonesische 
achtergrond.. De 21 fans uit Londen hebben merendeels een Afro-Caraïbische 
achtergrondd (14). De andere Britse fans hebben de volgende etnische achter-
grond:: één Indiaas-Caraïbisch; twee Nigeriaans; één meisje komt uit Soedan; één 
jongenn van Cypres; er is één autochtoon en één fan van Chinese afkomst. 

Vanwegee privacy-redenen worden fans geciteerd onder vermelding van een 
pseudoniem,, aangevuld met de vermelding van hun soort fandom. Dus bij-
voorbeeld:: Meivin, specialistische kenner. 

Stij l l 

Dee hiphopfans maken geen scherp onderscheid tussen uiterlijke stijl en muziek-
stijl.. Door de fans wordt de hiphopstijl, ongeacht hun soort fandom, opgevat 
alss een totaalstijl, waarvan de onderdelen onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn.. Deze totaalstijl wordt, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt, niet altijd door 
henzelff  als geheel 'gebruikt'. Er is soms een groot verschil tussen hun opvat-
tingenn en hun daadwerkelijk gedrag. Welke elementen het meest aanspreken 
hangtt sterk af van de betekenis die stijl voor de fans heeft, en die betekenissen 
hangenn weer sterk samen met het soort fan dat iemand is. 

SubcultureleSubculturele fans 

Dee subculturele fans die zich lid voelen van een gemeenschap weten het meest 
aff  van de hiphopstijl. Zij bezitten net als de hardcore artiesten het meeste sub-
cultureell  kapitaal. Zij investeren veel meer tijd, energie en geld in hun fandom 
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dann de andere fans, en hebben ook de juiste kennis. Zo weten de subculturele 
fanss precies welke artiest wel of niet tot hardcore hiphop hoon. 

V:: Je hebt een echt hiphop T-shirt aan. 
Ja,, Cypress Hill , maar verkijk je daar niet op. 
V:: O, want? 
Ja,, gewoon, je ziet zo veel, om maar meteen goed te beginnen, zo veel, als ik het 
zeggenn mag, nep-hip hoppers en die hebben dan Cypress Hill T-shirts aan, maar 
diee kennen ook niet veel meer. Dan is het geen jongen die down is met de echte 
flavor.flavor. Daar hoor ik niet bij. Kijk, ik weet wel dat er bepaalde codes zijn maar, 
datt is ook gewoon zo, maar die voel je gewoon instinctief aan als je echt een hip-
hopperr bent. Sommige, want dat vind ik, sommige jongens gewoon die, die 
lopenn dan in enorme dure outfits maar dan denk ik, dat is toch helemaal niet 
hiphop.. Die jongens besteden negenhonderd gulden aan hun outfit, maar daar-
meee ben je echt geen hiphopper of zo. Het zit echt alleen in je hoofd. 
V:: Het zit in je hoofd, zeg je. Maar als je dat wilt delen met andere mensen, hoe 
benn je dan herkenbaar? 
Datt is wel zo, ja, en dat is gewoon, dat is gewoon een moeilijk punt. En ja, inder-
daad,, je wilt gewoon aan andere mensen laten merken van 'hé, ik ben hip hop-
per.. ' Ja, hoe ik daar mee omga of zo, ik weet het niet eigenlijk. Ja, ik heb meer zo-
ietss van: ik rap wel wat voor je, als ik dan even moet bewijzen dat ik hiphopper 
ben,, ik flow wel even wat. 
(Martin,, subcultureel lid, toen tevens beginnend rapper) 

Bijj  deze fan die zeer betrokken is bij de subcultuur, en ten tijde van het inter-
vieww nog meer fan dan artiest was, zie je dat zijn standpunt veel meer lijk t op dat 
vann de artiesten. Uiterlijke stijl is steeds minder belangrijk, omdat hij middels 
zijnn muzikale kwaliteiten kan laten zien dat hij 'down with the flavor' is; dat hij 
echtt tot de subcultuur behoort. Vijfjaar na het interview is hij een van de meest 
gerespecteerdee hiphop-artiesten in Nederland, die zowel Engelstalig als Neder-
landstaligg rapt, en zowel hardcore hiphop als begeleidende raps voor andere 
genress maakt. Hoewel hij langzaam opschuift naar het artiestenvertoog, wor-
steltt hij ten tijde van het interview nog wel met de vraag wat het al dan niet uit-
dragenn van stijl voor hem en de buitenwereld betekent. 

Eenn ander subcultureel lid ziet er met zijn haardracht en kleding helemaal vol-
genss de laatste hiphopmode uit, maar hij maakt wel onderscheid tussen verschil-
lendee merken en verschillende soorten uitstraling. Sociale criteria, het behoren 
tott een groep, lijken voor hem totaal niet van belang te zijn, wel esthetische ken-
merken.. Het feit dat die esthetische criteria blijkbaar vooral in het voordeel uit-
vallenn van hiphopmerken kan hij niet verklaren. Voor hem is het een kwestie van 
smaak.. Smaak is het argument dat ook bij de meeste andere subculturele leden 
naarr voren komt als het belangrijkste kenmerk van hun muziek- en kledingstijl. 
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Kledingg is wel belangrijk, maar niet op de manier van: zie mij nou eens hiphop 

zijn.. Ik kies specifieke elementen uit, de classy dingen. Mooi gemaakt, mooie 

kleuren.. Het is geen stijl, het is 'stylish'. Geen Karl Kani en zo, veel te schreeuwe-

rig.. Maar wel Timberland of Stüssy. Hangt ook van het model af, hoor. Het gaat 

mee niet om rof en tof; maar gewoon mooi. Dat zijn wel vaak hiphopmerken, ja. 

(Dennis,, subcultureel lid) 

Dee Nederlandse subculturele leden zijn, op een enkeling na, goed te herkennen 
alss hiphopfan. Degenen die totaal niet als hiphopfan herkenbaar zijn, zijn sterk 
vann mening dat het uitdragen van een (etnische) identiteit via stijl heel belang-
rij kk is, maar hebben zelf niet de behoefte daar aan mee te doen. 

Ikk wil mijn eigen identiteit behouden. Ik doe verder niets fout, ik rijd wel eens 
doorr rood of zo, maar ik doe geheel wat er volgens de westerse maatschappij en 
volgenss de regels verwacht wordt. Ik gedraag me, ik probeer ook hier mij n steen-
tjee bij te dragen, Ik doe mijn best, maar daarnaast wordt er van mij verwacht dat 
ikk mijn [Aziatische - MW] identiteit inlever, en dat is iets waar ik niet achter kan 
staan.. Steeds meer donkere jongeren beseffen dat het nieft hoeft, die identiteit 
afleggen.. We worden steeds mondiger, we weten steeds beter wat we wel en niet 
kunnenn en mogen, wat er mogelijk is. Het is normaal om je hoofddoek om te 
houden,, als je verder je werk of studie goed doet. Maar vanuit de westerse ge-
meenschapp wordt dat nog steeds gezien als provocerend, niet willen integreren, 
enn dat is totaal niet zo. Het is een kledingstuk, en de buitenwereld heeft er niets 
meee te maken wat die doek of een petje voor degenen die ze dragen betekent. 
(Faraht,, subcultureel lid) 

Hoewell  hij van mening is dat uiterlijk er niet toe mag doen, is hij zich er heel 
bewustt van dat het er wel toe doet. Toch kiest hij er voor om niet in hiphopstijl 
gekleedd te gaan. Hij is zich er wel van bewust dat hij daarmee binnen de subcul-
tuurr zeer moeilijk herkenbaarder is, maar vindt de negatieve associaties van de 
buitenwereldd met betrekking tot bepaalde stijlen (hoofddoeken, hiphop-pet-
jes)) dermate stereotyperend, dat hij toch geen hiphop-stijl wil uitdragen. 

Inn Groot-Brittannië is er eigenlijk ook maar een enkeling, die zich niet con-
formeertt aan de totaalstijl. De meesten zijn juist door hun kleding herkenbaar 
alss hiphopfan. 

Dee hiphopmerken die worden gedragen in Nederland en Groot-Brittannië 
verschillenn nauwelijks van elkaar, maar zoals ik al opmerkte in het hoofdstuk 
overr de artiesten, zijn Britse subculturele leden iets sneller met het oppikken 
vann nieuwe trends en merken. Nederland loopt meestal enkele maanden achter. 
Britsee fans zeggen ook iets vaker dan de Nederlandse hiphopkleding te dragen 
'omdatt het van de straat is'. 
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Nett als de rapsters in Hoofdstuk 4 wordt het comfort-aspect hier vooral door 
dee meisjesfans genoemd, en helemaal niet door de jongens-fans. Het comfort-
aspectt wordt gebruikt als een reden om niet aan 'dressing up ' te hoeven doen. 
'Dressingg down', het dragen van comfortabele hiphopkleding, wordt blijkbaar 
niett opgevat als conformerend, maar als vrije keuze. Ze dragen vol trots van top 
tott teen Cross Colours, Matix, Zoo York, Fubu of Milkcrate. 

Q:: Do you dress up when you go to a hiphop party? 
No,, I always wear this. Well, of course not at school. But I never dress up to go 
out.. It's just this. 
(Sam,, subcultureel lid) 

Dezee fan wijst op een van de grootste verschillen tussen de Britse en Neder-
landsee samenleving. Britse scholieren dragen schoolkleding, en hebben tijdens 
schooltijdd dus niet de vrije keuze in wat ze dragen. Overigens is juist het school-
pleinn bij uitstek een plek voor hiphopfans, en waarschijnlijk ook andere stij-
laanhangers,, om zich met minimale middelen te onderscheiden. Hiphop-scho-
lierenn zijn herkenbaar aan sportschoenen met 'fat laces', een cap, en ze proberen 
alless zo oversized mogelijk te dragen. De hierboven geciteerde fan draagt altijd 
hett uniform van een oudere broer, zodat alles wijd valt, en draagt zijn broek 
zonderr riem waardoor de gemerkte rand van zijn Calvin Klein-onderbroek net 
bovenn de broekrand uitsteekt. Het beleid van Britse scholen om met hun uni-
formenn te streven naar gelijkheid wordt door de scholieren teniet gedaan, 
omdatt zij met hun haardracht, hun schoenen en de beperkte vrijheid van hun 
uniformm er alles aan doen om er zo anders mogelijk uit te zien." Het is daarom 
ookk niet zo verwonderlijk dat veel 'spectacular subcultures' uit Groot-Brittannië 
afkomstigg zijn of daar groot zijn geworden. 

Hoewell  Britse subculturele fans meer in stijl lopen, is er geen duidelijke verkla-
ringg waarom zij vaker dan de Nederlandse fans de 'street look' zo belangrijk vinden. 
Voorr de meesten is het een stijl die ook gedragen wordt door hun Amerikaanse 
idolenn en collega-fans, en daarom onlosmakelijk verbonden is met hun eigen stijl. 

Tochh is het opvallend dat de jongste jongeren en de laag opgeleiden meer in 
totaalstijll  lopen dan de oudere en hoogopgeleide fans. Dit is ook het geval in 
Nederland.. De jongen die helemaal geen stijl wil uitdragen vanwege de nega-
tievee stereotyperingen die daarmee samenhangen, en de jongen die alleen 'clas-
sy'' hiphopkleding draagt studeren beiden aan een universiteit. De subculturele 
fanss die zich zeer expliciet over het belang van stijl uitlaten zijn over het alge-
meenn jonger of laag opgeleid. 

Voorr deze twee groepen is stijl belangrijk om twee redenen. Voor jonge jonge-
renn is stijl vaak belangrijk, omdat zij verder nog geen kapitaal hebben om met 
anderenn te concurreren. Ze hebben nog geen duidelijke maatschappelijk status 
off  verplichtingen, waardoor het terrein van de vrije tijd het belangrijkst is voor 
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jongerenn tussen de 15 en 19 jaar om hun persoonlijke identiteit te ontwikkelen 
(Sikkemaa 1997:6). Daarna, hoewel die overgangsfase voor studenten beduidend 
langerr duurt dan voor werkende jongeren, krijgt uiterlijke stijl een andere bete-
kenis.. Ik denk niet dat stijl in zijn algemeenheid minder belangrijk wordt voor 
ouderee jongeren, maar dat zij minder belang aan de hiphopstijl hechten, omdat 
zijj  er andere statuskenmerken voor in de plaats verwerven (baan, relatie, eigen 
huis)) en er met die andere status ook andere stijlkenmerken belangrijk worden. 
Hiphopmerkenn worden vervangen door Hugo Boss-kostuums of andere Vol-
wassen'' merken. De subculturele hiphopstijl wordt naar mate men ouder wordt 
minderr belangrijk als identiteitsmiddel. 

Voorr lager opgeleiden is stijl in zijn algemeenheid vaak belangrijk als vorm 
vann opwaartse mobiliteit en als belichaming van hun hipheid (Clarke et 
^.1991/1976:45-57;; Murdock & McCron 1991/1976:192-208). Het CCCS noemt 
ditt denkbeeldige status, omdat lager opgeleiden, of in hun geval arbeidersjonge-
ren,, als zij eenmaal volwassen zijn nooit een dergelijke status zullen bezitten. 
Afgezienn van de vraag of deze jongeren later toch niet een hoge status met bijbe-
horendee stijl kunnen bewerstelligen, is de hiphopstijl ook niet direct een teken 
vann opwaarste mobiliteit, omdat de stijl juist eerder een neerwaartse mobiliteit 
uitstraalt:: de authenticiteit van het leven op straat, de hosselaar en het gang-lid. 
Voorr de subculturele leden die hoger opgeleid zijn is de authenticiteit van de 
straatt eerder iets denkbeeldigs, omdat zij praktisch gezien nooit meer kunnen 
behorenn tot de 'lager opgeleiden'. Voor hoger opgeleiden is de streetlook verge-
lijkbaarr met camp, het idoliseren van kitschobjecten uit de populaire cultuur. 
Maarr dit spel met camp wordt door niet alle hogeropgeleide subculturele leden 
mett evenveel plezier gespeeld, zoals ik heb laten zien. De veronderstelde homo-
logiee tussen de straat en een lage opleiding werkt voor de daadwerkelijk lager 
opgeleidenn statusverhogend, omdat zij meer 'recht' hebben op het uitdragen 
vann de straatstijl. 

Behalvee de voorkeur voor oversized, sportieve of gangsterachtige kleding zijn 
ookk bepaalde merken favoriet bij de subculturele hiphopfans. 

Sometimess you see the gear already in the magazines, but they are hard to get 
here,, you know, because these magazines are from the States, The Source, Vibe. 
So,, sometimes we have to wait for ages, or you have to ask people to bring it 
withh them when they go to New York. Like with Wu-wear or Cross Colours, I 
checkedd out the stores for more than 2 months before they finally got it. 
(Jimmy,, subcultureel lid) 

Hett doet er niet veel toe welke combinatie van merken gedragen wordt, als het 
maarr hippe hiphopmerken zijn. Fans die bijvoorbeeld in het huidige millenium 
nogg het voorheen hippe hiphopmerk Cross Colours zouden dragen, worden 
niett meer serieus genomen als die hard fan. 
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InIn feite worden esthetische criteria ingezet om een sociaal onderscheid te 
maken.. Het feit dat deze subculturele fans specifieke hiphopmerken of door de 
subcultuurr omarmde merken kennen en herkennen, maakt dat vooral zij 
onderscheidd maken tussen de inner- en outerworld van een subcultuur. 

V:: Spreken mensen je wel eens aan op je hiphop zijn? 
Datt ligt er aan door wie, het ligt er echt aan door wie. Want vaak kom je, bij-
voorbeeldd dan kom je, ga je in een cafe wat vrienden ophalen die gewoon, ja, van 
rockk houden of zo. En dan is het van 'hé, yo man!' En dan gaan ze een beetje hal-
vee beatbox geluiden maken. Nou ja, ik ken ze al lang, dus dan stoort het me niet, 
maar....Ikk bedoel, in plaats van. Ik werk als bijbaantje bij Albert Heijn, nou 
daar,, die gasten komen dat magazijn binnen en dan doen ze 'yo, yo' tegen elkaar 
enn dan kennen ze maar twee hiphop-artiesten. Nou dat is vreselijk natuurlijk. 
{Martin,, subcultureel lid) 

V:: Kunnen mensen weten als ze jou zien van welke muziek je houdt? 
Ikk denk het wel, want ik kan het ook van anderen zien, waar zij van houden. Op 
schooll  zie ik meteen: dat is een Top 40 freak, en dat is een hardrocker, en dat een 
rapper.. Er zit een neger bij mij in de klas. Daarbij zie je meteen, dat is een hard-
coree freak. Hij heeft altijd een walkman op, keihard, dan zie je het gewoon. 
(Joost,, incidentele liefhebber) 

Dezee twee citaten laten zien dat er in feite twee soorten stijldistincties zijn. 
Enerzijdss maken subculturele fans die zelf, door te bepalen dat als andere jong-
erenn 'hun' argot overnemen ze nog niet tot de subcultuur behoren, omdat 'ze 
maarr twee hiphop-artiesten kennen'. Dit kun je interne distinctie noemen: de 
ledenn van de subcultuur bepalen wie wel of niet tot hun 'innerworld' behoren. 

Anderzijdss worden subculturele fans als het ware geconstrueerd door de 'ou-
terworld':: de incidentele fan definieert iemand die zijn walkman keihard aan 
heeftt staan als een hardcore hiphopfan, en de subculturele fan wordt door zijn 
rockvriendenn 'ge-out' als hiphopper, door hem te begroeten met wat zij denken 
datt hiphoppers doen. Hoewel in mijn onderzoek de zelfdefiniëring van het hip-
hop-zijnn een heel belangrijke plaats inneemt, is het eerder regel dan uitzonde-
ringg dat groepen pas bestaansrecht krijgen in de perceptie van anderen (Janssen 
&&  Prins 1991). En hoe vervelend subculturele leden die externe distinctie ook 
vinden,, ze kunnen niet om het feit heen dat de stijlidentiteit van een subcultuur 
eenn geheel is van interne en externe distinctie. 

Hett verschil tussen inner- en outerworld is niet zo groot als het werk van het 
CCCSS deed vermoeden, die elke subcultuur positioneerde tegenover een andere 
subcultuur.. Er bestaan nog wel grenzen tussen verschillende lifestyles en sub-
culturen,, maar ze zijn niet per se tegengesteld aan elkaar. Het is echter wel vaak 
hett geval dat bepaalde subculturen of lifestyles meer bij elkaar passen dan 
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anderee (Janssen & Prins 1991). Dit heeft vaak te maken met muzikale stijlen die 
muzikaal-esthetischee en soms ook muzikaal-sociale overeenkomsten vertonen 
(ziee ook Rutten 1991:92). Ook in mijn onderzoek zijn er fans die van hiphop-
muziekk houden, omdat die muziek en soms ook de uiterlijke stijl heel erg past 
bijj  hun 'eigen' subcultuur of lifestyle. Skaters, ragga- en R&B-fans houden bij-
voorbeeldd vaak ook van hiphop. Deze jongeren behoren niet tot de hiphop-
subcultuur,, maar eigenen zich bepaalde stijlelementen daarvan toe — meestal de 
muziekk en in mindere mate de kleding. Zij zijn geen lid van de hiphop-subcul-
tuur,, omdat hun betrokkenheid veel minder groot is. Overigens kan hun ken-
niss over de subcultuur wel groot zijn, maar deze kennis wordt niet ingezet om 
eenn positie in de subculturele gemeenschap te verwerven. 

DeDe kenners 

Opp basis van de inzet van cultureel kapitaal zijn er specialistische en generalisti-
schee kenners te onderscheiden. Hoewel er maar één generalistische kenner is 
geïnterviewd,, komt deze soort fan terug ook in andere publicaties over hiphop, 
zijj  het onder andere namen (George 1993; Jacob 1993). 

Hett verschil tussen de generalist en de specialist is vooral terug te vinden in 
dee soon kennis die zij produceren. De generalist heeft veel kennis over hiphop-
muziekk en de muzikale ontwikkelingen daarbinnen en daarbuiten, terwijl de 
specialistt veel kennis heeft over enkele hiphop-artiesten en de uiterlijke stijl. 
Hett zijn met name de specialisten die ook de relatie tussen hiphop en de straat-
stijll  leggen, maar zij doen alleen 'straat'-kleding aan wanneer ze naar hiphop-
feestenn of -concerten gaan. 

Whenn I go to a ragga dance party, people wear a catsuit or a legging and a body. 
Whenn I go to hiphop, I only wear boys clothes, like baggy trousers and baggy 
jumpers.. It's two different places. 
(Susan,, specialistische kenner) 

Behalvee het feit dat hiphopkleding hand in hand gaat met hiphopmuziek is het 
ookk opvallend dat deze fan zich zowel in een hiphopstijl als raggastijl kleedt. Zij 
iss dan ook geen subculturele fan, maar specialistische kenner. Ze houdt ook van 
anderee black dance. Volgens Keus heeft het verschil in uiterlijk vooral te maken 
mett de manier waarop in beide genres gedanst wordt: stoer en cool in hiphop 
versuss erotisch en opzwepend tijdens ragga (bubbling, bogling). Daarnaast is de 
roll  van vrouwen tijdens ragga- en swingfeesten veel duidelijker en actiever dan 
tijdenss hardcore hiphopavonden (Keus 1994:75). 

Err is een duidelijk onderscheid tussen de stijl van witte en zwarte kenners. De 
zwartee kenners houden vooral van zwarte muziek, variërend van hiphop tot 
soul,, reggae en jazz, en hun uiterlijke stijl is daar ook een afspiegeling van. Haar-
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drachtt en kleding zijn duidelijk bij elkaar passend in hun 'blackness': een Karl 
Kanibroek,, rastavlechten die worden samengehouden in een gebreide muts, 
yardie-- of sranang-'slang', Fila shirt, een ketting met de afbeelding van Bob 
Marleyy en Timberland-boots om het geheel af te maken. De stijl is misschien 
niett helemaal hiphop, maar wel duidelijk zwart. Hiphop is voor de zwarte ken-
nerss een van de vele manieren waarop zij hun zwarte identiteit kunnen uitdra-
genn en beleven. In Amerika worden deze zwarte kenners, afhankelijk van hun 
maatschappelijkee positie of ambitie onderverdeeld in drie soorten stijlen 
(Georgee 1993:2). Een korte opsomming, gekoppeld aan de kenners-indeling die 
hierr wordt gehanteerd: 
-- Buppies: ambitieuze zwarte yuppies die zich vooral richten op integratie. 

Vann de hiphopstijl nemen zij slechts de designer chic-look over en enkele 
duree sportieve merken zoals Helly Hansen. Houden alleen van hiphop-
artiestenn die erkend zijn in de serieuze muziekmedia; specialistisch kenners 
off  incidentele liefhebbers. 

-- Baps: black american prince(ss), die het uitdragen van een zwarte stijl zien als 
luxee en als vrije keuze, omdat ze al een bepaalde status in de samenleving heb-
benn veroverd. Zij nemen allerlei hiphop-stijlkenmerken over en volgen de 
laatstee modes (uiterlijk, muziek, uitgaan) op de voet; specialistische kenners. 

-- Boho's: black bohémiens, die hun Afro-look combineren met andere stijlen 
omm een cultureel-politiek statement te maken. Boho's namen de hiphopstijl 
voorall  over tijdens hoogtijdagen van de messagerap; vaker generalistische 
kenners. . 

-- B Boys: de straatstijl van subculturele hiphoppers; voornamelijk specialisti-
schee kenners die de stijl rechtstreeks van de subcultuur overnemen, maar met 
enigee vertraging. 

Wittee kenners beperken hun hiphopelementen vaak tot het dragen van één 
stijlkenmerkk zoals een petje of T-shirt. 

Ikk kijk naar wat ik mooi vind; merkkleding maakt mij niet zoveel uit, maar het 
zijnn vaak wel mooiere spullen. Meestal draag ik truien met capuchons, een spij-
kerbroekk en sportschoenen. Vroeger droeg ik ook veel petjes. Toen was hiphop 
ookk nog niet echt 'in', dus toen was die kleding ook goedkoop. Nu is het het 
meerr 'in', dus de kleren zijn ook duurder geworden. Ik zie er sportief uit, denk 
ik,, niet echt hiphop. 
(Tom,, specialistische kenner) 

Inn 1986, ik was 15 en mijn broer 13, toen gingen we met z'n tweeën met de trein 
naarr Amsterdam, naar Run DMC en Beastie Boys in de Jaap Edenhal. Het con-
certt waar iedereen het nu nog over heeft (...) Ik had toen een T-shirt van Run 
DMCC gekocht, en dat had ik de volgende dag aan, grote verhalen natuurlijk 
[paktt het betreffende T-shirt en laat het zien - MW]. 
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V:: Koop je dat soort hiphopkleding nog wel eens? 
A:: Nee, hiphopkleding is heel erg duur, en vaak niet eens zo mooi. Maar ik koop 
ookk wel eens een T-shirt van andere soorten bands. Vorig jaar Kraftwerk. 
(Bram,, generalistische kenner) 

Dee specialistische kenners dragen meestal merken die subculturele leden daar-
voorr al uit de hen omringende cultuur hadden toegeëigend, zoals Champion, 
Nikee of Fila, en die als zodanig ook Vrij beschikbaar' zijn voor niet-subculturele 
leden.. Als generalisten al iets uit de hiphopstijl overnemen, betreft dat veel 
vakerr kleine, specifiek uit de subcultuur voortgebrachte, producten die alleen 
maarr verkrijgbaar zijn bij concerten, speciaalzaken of via postorderbedrijven. 
Wanneerr die merken toch overslaan naar de specialistische kenners en inciden-
telee liefhebbers gaan de generalisten op zoek naar nieuwe uitdagingen. 

Naastt dit verschil tussen specialisten en generalisten is er tevens een groot 
onderscheidd tussen hoog en laag opgeleide witte kenners. Er zijn ook aparte 
benamingenn voor ontwikkeld: whitecoats, pinko's en white trash. Zij worden 
ookk wel eens samengevat onder de noemer wigger (= white nigger). 

Enerzijdss zijn er de hoogopgeleide jongeren die tot een soort culturele voor-
hoedee van de popmuziek horen. Zij luisteren, simpel gezegd, meer naar 'rock' 
dann naar 'pop'. Zij zijn zich, meer dan de tweede groep, bewust van eventueel 
onoverkoombaree verschillen tussen zwart en wit, en ook arm en rijk, en zijn 
continuu bezig met het herdefiniëren van de relatie tussen zwart en wit - en dus 
hunn eigen relatie tot zwart. Binnen de hiphopcultuur worden deze fans pinko 's 
(dee politiek bewusten) en whitecoats (de culturele avantgarde) genoemd. De 
zwart-politiekee messageraps zijn erg populair onder de pinko's, de muzikaal 
experimentelee crossovers onder de whitecoats. Zowel pinko's als whitecoats 
beperkenn hun hiphopstijl vaak tot het dragen van T-shirts met hun favoriete 
artiesten,, een stijlelement dat niet exclusief bij hiphop hoort, maar in de hele 
popmuziekcultuurr een teken is van fandom. Pinko's en whitecoats zijn meestal 
generalistischee kenners. 

Anderzijdss zijn er de witte jongeren die min of meer in vergelijkbare omstan-
dighedenn leven als de meeste zwarte jongeren en ook veel Afro-Caraïbische 
vriendenn hebben. In uiterlijk en gedrag wijken zij veel minder af van de 'hard-
coree black B Boy' dan bovengenoemde pinko's en whitecoats. Zij vormen de 
whitewhite trash. De white trash-fans zijn ofwel subculturele leden of specialistische 
kenners.. Het komt zelden voor dat de white trash een generalistische kenner 
voortbrengt.. Blijkbaar behoort het cultureel kapitaal dat voor dergelijk con-
naisseurschapp nodig is, niet zo snel tot de mogelijkheden van dit white trash. 
Hett bewustzijn van deze white trash-fans van een mogelijke tegenstrijdigheid in 
hunn muzieksmaak wordt vaak afgedaan met opmerkingen als 'het is gewoon 
goeiee muziek' of'we zijn toch allemaal gelijk; zwart of wit maakt toch niets uit'. 
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Zijj  proberen eventuele verschillen tussen wit en zwart te ontkennen (zie ook 
Wermuthh 1990). 

Daarnaastt is er nog een laatste witte groep te onderscheiden, namelijk witte 
artiestenn die in de ogen van de subculturele hiphopfans slechts een hiphop-
aftreksell  maken: de vanilla's (vernoemd naar de witte rapper Vanilla Ice). De 
vanilla'ss zijn strikt genomen artiesten en geen consumenten, maar de vanilla's 
hebbenn zeker een consumenten-equivalent; fans die eerder een rap- dan een 
hiphopplaatt kopen, of hiphop beschouwen als een zeer kortstondige trend. De 
vanilla'ss staan in de ogen van de subculturele leden en de kenners voor de witte 
'mainstream*:: consumenten die niet weten waar hiphop voor staat en alleen 
maarr commerciële rap kopen, kortom: de incidentele liefhebber. 

IncidenteleIncidentele liefhebbers 

Dee mainstream-fans zoals incidentele liefhebbers vaak worden genoemd door 
anderenn zijn niet alleen witte fans. Er zijn ook veel zwarte hiphop-fans die beho-
renn tot de groep van incidentele liefhebbers, maar afgezien van buppies die vaak 
tott deze groep horen, worden ze niet als een aparte groep bestempeld.13 

Dee incidentele liefhebbers zien er heel verschillend uit, hetgeen voorname-
lij kk terug te voeren is op het gegeven dat zij niet willen participeren in een speci-
fiekefieke subcultuur of lifestyle. Afgezien van wat baseballcaps en sportschoenen bij 
dee zwarte en jongste liefhebbers zijn er geen hiphop-elementen in hun uiterlijke 
stijll  terug te vinden. De liefhebbers zijn zich er bewust van dat er verschillen 
bestaann tussen henzelf en de subculturele fans, maar maken zich daar nauwe-
lijk ss druk om. Ze interpreteren deze verschillen als een van de vele verschillen 
diee sowieso onder jongeren bestaan. 

V:: Als ji j jezelf zou moeten beschrijven, hoe zie jij er dan uit? 
A:: Langharig, een beetje dik, spijkerbroek - geen Levi's die zitten te strak. T-shirt, 
geenn overhemd, en skaterschoenen. Een soort gympies, hele simpele schoenen, 
wittee rand, witte veters. 

V:: Letten veel mensen op school daar op, wat je aan hebt, hoe je er uit ziet? 
Opp onze school valt het eigenlijk nog wel mee, op andere scholen is het zeker er-
ger.. Op het Nieuwendam College bijvoorbeeld; als je daar geen Nikes aan hebt, 
dann hoor je er niet bij. De nieuwste en de duurste, nou ik vind ze niet eens mooi. 
V:: Maakt het uit of je de duurste schoenen aan hebt? 

A:: Ik denk het wel. Als je van die buitenstaanders ziet, die hebben gewoon een 
trainigsbroekk aan tot hier [wijst op zijn borstkas - MW], en die vallen er echt bui-
ten.. Die zitten in een clubje bij elkaar. 
(Joost,, incidentele liefhebber) 
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Fanss zoals de jongen hierboven zijn steeds vaker en in groetere getale bij hiphop-
gelegenhedenn te zien, met name bij de zogenaamde crossoveroptredens, zoals 
Nederlandstaligee metalrap en funkrap. Meestal zijn ze wit, en hebben ze met de 
doorsneee hardcore hiphopfan gemeen dat ze niet van 'commerciële pop' hou-
den.. Ze houden van alle muziek die 'alternatief of hardcore is. Sommigen, 
waaronderr Joost, lijken erg op een whitecoat, maar hun kennis en betrokken-
heidd bij hiphop is zo minimaal dat ik de term liever bewaar voor die witte sub-
groepp binnen de kenners, die die kennis wel bezitten. 

Waarr subculturele fans op deze liefhebber neerkijken, kijk t hij vervolgens 
weerr neer op anderen. Er is dus sprake van voortdurend verschuivende grenzen. 

Swingbeatt trekt me niet zo heel erg. Het is ook, welke mensen naar die muziek 
luisteren.. Naar swingbeat luisteren op school allemaal van die meisjes, en die zijn 
zoo dom, ik weet ook niet waarom. Het is zo glad, gaan ze het allemaal nazingen. 
Bijj  mij op school is het allemaal Top 40 muziek. De Top 40 is op zich niet erg, 
wantt House of Pain staat ook in de Top 40, maar het wordt zo commercieel. Die 
dancee beats er doorheen. Gatverdamme. 2Unlimited vind ik ook zo erg. 
(Joost,, incidentele liefhebber) 

Hett is weer de oude tegenstelling tussen pop en rock, die hier naar boven komt. 
Popp is vrouwelijk, soft en kunstmatig; rock is mannelijk, hard en oorspronke-
lijk .. Thornton noemt dat de feminisering van de muziekculturen (1995:100). In 
haarr onderzoek naar de popularisering van acid house en techno, wordt het pro-
cess van underground clubcultuur naar populaire dansmuziek gekarakteriseerd 
alss het ontstaan van handbag house en de opkomst van 'raving Sharons' en 
'Technoo Tracys'. Het verschil tussen hen die 'in the know' zijn en degenen die 
eenn stijl later ontdekken, wordt geïnterpreteerd als feminisering van een stijl. 
Bijj  hiphop zien we hetzelfde terug, en heeft de feminisering ook echt geleid tot 
nieuwee genres die vooral bij vrouwen populair zijn: swingbeat/R&B, hiphop-
soull  en hiphouse. 

Bijj  de fans van deze feminiene muziek wordt de spanning tussen pop en rock 
ookk gevoeld. 

Dave:: I like Snow, MC Hammer 

[gelach] ] 

[Ietss later is zijn klasgenoot Latonya aan de beurt] 

Latonya:: Ragga, soul, Whitney Houston 

[gejoel] ] 

Clare:: I like jazz in a way, my parents listen a lot to jazz 
[grotee stilte] 

(groepsintervieww - mijn cursivering, MW) 
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Hett maakt deze zwarte jongeren niet uit dat zowel Hammer als Houston zwart 
zijn,, ze maken commerciële muziek en zijn daarmee gelijk Verdacht'. Jazz daar-
entegen,, zo weten ze, behoort inmiddels tot de hogere cultuur, dus daar mag 
niett mee gespot worden. De incidentele liefhebbers voelen net als subculturele 
fanss en artiesten die spanning tussen pop en rock, maar voor hen doet het er 
minderr toe, omdat zij geen deel uit willen maken van een subcultuur die 'rock' 
will  zijn. 

Eenn oudere fan, die als jonge puber van pop hield, en nu naar alternatieve 
rockk en hiphop luistert die binnen het rockidioom passen, ziet haar smaakont-
wikkelingg als iets dat zich geleidelijk in de loop der tijd heeft ontwikkeld. Zij 
kann zich niet herinneren dat het een bewuste keuze is geweest. 

V:: waar luisterde je naar in je tienerjaren? 
Jeetje.... Toppopmuziek: Blondie, John Travolta voor zover die kon zingen; de 
Jacksons.. Later kwam The Cure, en toen ging ik uit in Vrankrijk of Korzakoff. 
Heell  punky allemaal. En mijn broer maakte hiphop-tapes voor me: LL Cool J, 
Grandmasterr Flash en later Beastie Boys, Public Enemy, KRS-One. En nu luister 
ikk naar punk, gospel, filmmuziek. Maar ik zou echt niet weten wat de aanleiding 
off  de aanzet was dat mijn muzieksmaak veranderde. 
(Monique,, incidentele liefhebber) 

Dezee fan is de enige die het onderscheid tussen pop en rock niet belangrijk 
vindt.. Haar sekse heeft daar waarschijnlijk geen rol bij gespeeld, omdat er 
genoegg meidenfans zijn deze die spanning wel voelen. Hetzelfde geldt voor haar 
hogee opleiding. Haar leeftijd kan wel eens te maken hebben met die niet 
gevoeldee spanning. Oudere jongeren voelen die spanning minder, omdat 
muziekk een veel minder belangrijke plaats in hun leven heeft gekregen en/of 
omdatt die spanning, naarmate de tijd verstrijkt, geen werkelijk bestaande 
dichotomiee blijkt te zijn. Er is in hun opinie geen vast en duidelijk omslagpunt 
tussenn pop en rock.14 

Dee verschillen tussen de drie soorten fans manifesteren zich ook in hun opvat-
tingenn over kwaliteit. De subculturele leden kijken heel anders tegen de muzikaal-
esthetischee kwaliteiten van hiphop en rap aan dan de kenners en liefhebbers. De 
ledenn van de subcultuur hebben een sterk ontwikkeld gemeenschappelijk refe-
rentiekader.. Volgens de subculturele fans zijn het vooral de hardcore artiesten 
enn de subculturele micromedia die het voortouw nemen in de begrenzing van 
datt referentiekader. 
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Q:: What makes hiphop good? 
Goodd hiphop sounds upbeat, fresh. 
Q:: What do you mean by fresh? 

Freshh is... new, different: it's what you hear on Tim Westwood's show and what 
theyy play at underground parties. They get the latest tracks. And for me perso-
nally,, because I know a lot of people who bring over mixtapes from America, it's 
alsoo listening to those tapes: you hear different cuts and stuff that's not even out 
inn the States yet. 
(Stephan,, subcultureel lid) 

Duss terwijl de kwaliteitsopvattingen van artiesten vooral gedicteerd worden, 
doorr hoe zij denken dat de media en het beoogde publiek over de muziek 
denken,, wordt het subculturele publiek zelf in hoge mate geleid door wat de 
artiestenn doen en de media publiceren. Binnen de subcultuur ontstaat daardoor 
eenn vrij gesloten systeem van kwaliteitsopvattingen, en ontstaan er zelfs tegen-
strijdighedenn die voor de betrokken leden echter helemaal niet als tegenstrijdig 
beleefdd worden. Goede hiphop moet vernieuwend zijn, maar als een artiest 
sampless gebruikt uit de klassieke muziek, wordt dat niet erg gewaardeerd: 'het is 
well  goed, maar het is geen echte hiphop'. Subculturele fans laten zich leiden 
doorr het werk en de uitspraken van artiesten in de media, en beoordelen hiphop 
dann ook grotendeels met argumenten die typisch thuishoren in het door de 
mediaa geventileerde rockvertoog: 

Zowell  muzikaal als tekstueel moet de muziek wat toevoegen. De raps moeten 

goedd flowen en het maakt dan niet eens zoveel uit waar het over gaat. Je moet 

verrastt worden. Ik ga ook wel naar bands waar half Nederland komt - zijn ze op-

eenss zogenaamd down met hiphop - zoals House of Pain, maar dat is voor mij 

meerr om vrienden te ontmoeten. En alleen als ik gratis naar binnen kan. Dinge-

tjess als Freestyle Fellowship zijn natuurlijk veel interessanter dan House of Pain. 

Datt is zo ongelooflijk knap gemaakt: samples waarbij je echt van je stoel afvalt zo 

onherkenbaar,, of The Roots, die durven gewoon weer met een human beat-

boxerr het podium op te komen. 

(Dennis,, subcultureel lid) 

Woordenn als 'toevoegen', 'verrast worden' of 'knap gemaakt' zouden net zo 

goedd in serieuze muziekmedia als OOR of Bassic Groove hebben kunnen staan. 

Maarr de subculturele fan onderscheidt zich van het standaard-rockidioom, en 

daarmeee van andere soorten fans, door zijn verhaal aan te vullen met het niet 

minderr rockgeoriënteerde, doch veel exclusievere hiphopslang: 'flowen', en 

'downn met hiphop'. 

Datt typische rockidioom is ook terug te vinden bij de generalistische ken-

ners.. Het verschil tussen de subculturele leden en de generalistische kenners is, 
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datt de laatste groep zich binnen dat rockvertoog meer in een professioneel-

muziekindustriëlee taal uitdrukt dan de subculturele fans. 

V:: Wat vind je goede Nederlandse bands? 
.nuClarityy vind ik zelf echte goeie hiphop, ook al is het een band, maar ze klink-
enn helemaal niet als andere bands. Bijvoorbeeld die gitarist, volgens mij is die gi-
taristt beïnvloed door dj-draaitafeltechnieken, zo minimalistisch als hij speelt, 
diee geluidseffecten, echt geniaal. Laatst hoorde ik in een nieuw radioprogramma 
datt zij er op staan om hiphopband genoemd te worden. Als ze zichzelf funk- of 
crossoverbandd zouden noemen, zouden ze veel meer kunnen spelen. 
(...)) Speedy J., niet echt een band, vind ik ook heel erg goed, en daarnaast koop 
ikk ook Britpop, veel jungle nu, en heb ik ook country-, soul- en bluesplaten. 
(Bram,, generalistische kenner) 

Opp het eerste gezicht wijken de door hem gebruikte argumenten niet veel af van 
watt de hiervoor aangehaalde subculturele fans zeggen over wat goede muziek is. 
Afgezienn van zijn bredere muzikale belangstelling dan de subculturele fans, is 
hijj  zich er echter ook van bewust dat het stempel hiphop Nederlandse bands wel 
eenss in de weg kan zitten, iets dat een subculturele fan niet zo snel zal erkennen. 
Dergelijkee argumenten zijn eerder terug te vinden bij de culturele intermediairs 
enn de professionele artiesten, en verwacht je niet zo snel bij fans. De generalist 
kann namelijk moeiteloos heen en weer bewegen tussen een onverzadigbare ken-
niss over en liefde voor hiphop, en een meer beschouwende houding die de 
muziekk in een sociaal, muzikaal en economisch perspectief plaatst. Deze 
beschouwendee houding komt niet veel voor in onderzoeken naar hiphopfans. 

Naastt de tijdschriften luister ik naar Vill a 65, Kees de Koning, maar ook naar het 
nieuwee hiphop-programma hier op AFM [lokale zender—MW]. Gisteren nog. Ik 
vindd het niet zo heel erg goed op AFM, dat ligt voornamelijk aan de presentatie. 
Hett is af en toe een beetje rommelig, veel van diee homeboys in de studio: het is 
eigenlijkk gewoon een grote puinhoop. Ik snap wel dat al die mensen er bij horen, 
possess en zo, maar je hebt als radiomaker een taak naar je publiek toe. Je moet ze 
nieuwee en interessante informatie geven. Soms kunnen ze daar ook niks aan 
doenn hoor, dat ze daar niet in slagen. Ze hebben niet zoveel geld, zodat er weinig 
nieuwee aanvoer is. Gevolg is dat ze een plaat veel of erg lang draaien. Luister ik 
gisterenn ook nog even naar de VPRO, en dan heeft Lotje IJzermans notabene de 
nieuwee van Paris. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet, dat Radio 3 eerder een hard-
coree hiphopplaat draait dan een zogenaamde undergroundzender. (...) Ik snap 
well  dat die underground dé media beschuldigt hiphop mainstream te maken, 
maarr waar hebben we het over: het VPRO-publiek is toch niet zo groot dat je ge-
lij kk van een mega sell out kunt spreken! 
(Bram,, generalistische kenner) 
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Fanss die net als de generalisten op enige afstand opereren van de subculturele 
leden,, maar veel minder vast zitten aan het rockvertoog zijn de specialistische 
kenners.. De fans die niet het hele hiphopgenre omarmen, maar vooral luisteren 
naarr enkele artiesten, zijn vaak in aanraking gekomen met hun idolen toen die de 
subculturelee status al gepasseerd waren. De specialistische kenners laveren tussen 
hett pop- en rockidioom als ze praten over de muzikale kwaliteiten van hiphop: 

Ikk moet er op kunnen dansen, of als ik thuis ben, blow erbij, dan moet het re-
laxedd klinken. En dat heeft Cypress Hill . Het is goeie blow-muziek, zet dat maar 
inn je boek. En het art work van de hoezen is ook zwaar OK. Beetje donker, spooky. 
(Meivin,, specialistische kenner) 

Dezee fan noemt in eerste instantie kwaliteitsargumenten die in het popkamp 

thuiss horen: dansen en ontspannen. De toevoeging dat de hoezen 'donker' zijn 

iss echter weer een typisch rockargument. Het rockvertoog is zo dominant dat 

ookk de specialisten die spanning aanvoelen, en verwerken in hun antwoorden. 

Dee muziek waar ik van hou, kan ik op alle momenten van de dag horen. Het ver-
veeltt nooit. Dat kan op zich allerlei soort muziek zijn, maar bepaalde muziek 
heeftt het vaker. Ik denk wel dat dat vaker zogenaamde grensverleggende muziek 
is.. Eens kijken: in hiphop is dat eerder NWA dan LL Cool J. NWA grijpt je naar de 
strott en LL Cool J is te lief, te grappig. Binnen hiphop is het definitely meer 
Publicc Enemy, NWA, Cypress Hil l en de Beasties. Hoewel ik, toen ik Bigger And 

DeffèrvanDeffèrvan LL kocht, 'm wekenlang tig keer per dag opzette. Geweldig, dat was 
toenn nog wel nieuw wat die gozer deed. Nu niet meer, jammer. 
V:: Waarom is LL Cool J nu niet meer nieuw of vernieuwend? 
Hijj  doet nu een kunstje, en denkt dat we er elke keer intrappen. Eerst had hij 
zijnn eigen stijl, maar nu waait ie met alle winden mee. 
(Harold,, specialistische kenner) 

Nogg veel meer dan de specialistische kenner in het vorige citaat voelt deze fan de 
spanningg tussen pop en rock. Hij vindt rockmuziek beter dan popmuziek, hoe-
well  hij ook erkent dat hij popartiest LL Cool J eerst origineel (lees: rock) vond. 

Incidentelee liefhebbers gebruiken veel meer dan de specialisten typische 
argumentenn uit het popvertoog om hun muziekvoorkeur toe te lichten: 

Raggaa is very hot at the moment. Everywhere you go you'll hear Shabba Ranks, 

Bujuu Banton, and of course Chaka Demus & Pliers. Did you hear their latest 

single,, Gal Wine, it's really wicked. That will end up in the charts. Everybody is 

gonnaa love that tune! 

(Lorena,, incidentele liefhebber) 
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Dee meeste incidentele liefhebbers interpreteren hitsucces en brede acceptatie 
alss positieve kwalificaties van muziek. Maar ook onder de incidentele liefheb-
berss is het rockvertoog op de achtergrond aanwezig. 

Myy brother says Snoop Doggy Dogg is a rip off and that his music is stolen 
fromm other bands, funk bands. But I don't know about these things, although I 
should.. I just think the guy is so funny with his dreads and his skinny face. He 
reallyy looks like a dog, don't you think? 
(Paul,, incidentele liefhebber) 

Dezee fan is er zich vaag van bewust dat originaliteit een hoogstaand goed is, en 
datt het gebruik van bestaande funksamples, in ieder geval in de ogen van zijn 
broer,, niet origineel is. Hij realiseert zich ook dat hij een gebrek aan muzikale 
kenniss heeft, en probeert het gesprek gauw een andere wending te geven. Een 
anderee liefhebber maakt zich kwaad over de negatieve associaties die rondom 
popp hangen, daarmee het bestaan van een culturele hiërarchie bevestigend. 

Cann anyone tell me the difference between so called hardcore Beastie Boys and 
Coolio,, please? The Beastie Boys rock and Coolio rocks, but in his case they call 
itt 'swing'! What maners is that you can dance to the beats. It's all dance music, 
feell  good music. 
(Marcia,, incidentele liefhebber) 

Hett muzikale idioom waarvan fans zich bedienen om de muzikale kwaliteiten 
vann muziek te omschrijven, ontlenen zij in grote mate aan wat media en arties-
tenn zelf daarover te melden hebben. Artiesten en de cultuurindustrie zeggen op 
hunn beurt afhankelijk te zijn van de muzikale smaak en het oordeel van het 
publiek. . 

Kwalificatiess over wat goede en slechte muziek is, komen dus voort uit een 
systeemm waar alle partijen een bijdrage aan leveren. De partijen houden op die 
manierr hun kwalificatiesysteem in stand. Niet alle partijen leveren echter een 
evenn grote bijdrage aan het systeem. De fans, van subculturele leden tot de inci-
dentelee liefhebbers, stellen zich afwachtend op en laten zich meer leiden door 
watt de cultuurindustrie en artiesten zeggen en doen, dan dat zij zelf een actieve 
roll  hebben in het aanleveren van kwalificaties. Uiteindelijk zijn het natuurlijk 
well  de fans die het eindoordeel vellen: ze kopen wel of niet de plaat van die door 
dee media in de hemel geprezen artiest. Toch heeft deze macht van de fans niet 
geleidd tot een systeem waarin de populariteit (het verkoopsucces) van een artiest 
hett hoogst in de hiërarchie staat. Esthetische kwaliteitsmaatstaven uit het rock-
vertoogg blijken door de fans veel hoger te worden aangeslagen. 
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Etnicitei t t 

Voorr fans speelt etniciteit, vergelijkbaar met de artiesten, op verschillende 

niveauss een rol: in hun dagelijks leven, in hun liefde voor bepaalde muziek, en 

inn de beeldvorming daarover. Er zijn verschillen tussen de soorten fans, en ver-

schillenn tussen witte en zwarte fans. De rol die etniciteit in hun eigen leven 

speelt,, is vooral voor zwarte fans van belang. 

V:: Hoe noem je jezelf? 
Ikk kan me niet Indonesisch noemen, hoewel ik me wel Indonesisch voel. Als je 
eedijkk bent tegenover je eigen wortels, moet je noemen wat je bent. Ik kan niet 
zeggenn dat ik Indonesisch ben. Ik voel me Aziatisch, voornamelijk Indonesisch. 
Ikk ben één keer in Pakistan geweest, daar voelde ik me opeens Pakistaans, het 
wass overweldigend hoe mijn familieleden met ons omgingen. Ik weet dat ik ook 
meerr op mijn moeder lijk , en er dus vooral Pakistaans uitzie. Maar dan kom ik 
weerr in indonesië en dan is het weer 'dit is mijn land'. Hier ga ik heen, hier wil ik 
proberenn te gaan wonen. (...) Maar ik voel me dus totaal niet Nederlands. Het is 
niett zo dat ik me hier niet thuis voel, ik kan het hier goed vinden. Ik moet wel 
zeggenn dat ik mij de laatste tijd begin te ergeren aan .. .zeg maar autochtonen, 
hett verhardt hier, misschien is dat mijn angst. Ik begin me te irriteren, ook in de 
collegezalen;; vier jaar geleden had je die dingen gewoon niet gehoord. 
(Faraht,, subcultureel lid) 

Voorr veel zwarte fans bestaat etniciteit uit verschillende componenten. Boven-
staandd citaat geeft weer wat vele zwarte fans verwoorden. Vaak is hun etnische 
afkomstt niet eenduidig. Ze zijn bijvoorbeeld een mengeling van Creools/Chi-
nees/Javaanss bloed, of autochtoon Brits/Jamaicaans. Hun uiterlijk, en vaak ook 
hunn (achter)naam, bepalen in grote mate hoe zij zich naar buiten toe manifeste-
ren.. De context waarin een fan zich ophoudt bepaalt echter sterk hoe zij hun 
etniciteitt beleven. Deze fan voelt zich afwisselend Pakistaans of Indonesisch, 
maarr in ieder geval niet Nederlands. Di t komt heel vaak terug in gesprekken: ze 
voelenn zich zwart, maar in het land van hun (groot)ouders worden zij veel meer 
geassocieerdd met Groot-Brittannië of Nederland, en voelen ze zich daar soms 
ookk wel Europeser dan zij zelf voor mogelijk hielden. Toch vinden zwarte fans 
datt hun zwarte 'zelf iets is dat ze nooit mogen verloochenen, ook al staan ze 
inmiddelss ver af van de zwarte cultuur waar zijzelf of hun (groot)ouders van-
daann komen. 

II  was twelve. I stayed there [Jamaica - MW] for six months. Went to school 

theree as well. I think everyone should go back when they are young, or when-

ever,, to identify, you know. The government should make it compulsary. 

(Stephan,, subcultureel lid) 
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Dee meeste zwarte fans interpreteren hun relatie met het land waar ze wonen als 
ietss problematisch: men voelt zich hier vaak onbegrepen, waardoor er een 
(denkbeeldig)) verlangen ontstaat naar het land van herkomst. 

Too me home will always be Africa, no matter what. But I'm not saying 'I'm 
onlyy gonna stay in this country for a few years and then back to Africa'. I want 
too be here, but sometimes... .1 cried one time when I got on the bus and my dad 
wass with me - and my father did something like six A levels - and a white kid, 
hee couldn't be more than twelve, sending his disrespect to my father. I started 
crying,, I didn't know what to do. I just thought 'Okay, we're gonna educate our-
selvess to move up, but they don't even admit that'. They won't even tolerate that. 
(Yasmine,, geboren in Khartoem) 

Inn het verlengde van hun verlangen om een band te houden met het land van 
herkomst,, ligt de voorkeur voor bepaalde muziek. De muziekvoorkeur van fans 
hangtt voor een groot deel samen met hun etnische afkomst of etnische beleving. 
Err is wel een verschil tussen etnische afkomst en etnische beleving als het gaat 
omm muziekvoorkeur. 

Grofwegg kan gezegd worden dat etnische afkomst voor een groot deel bij-
draagtt aan de muziekvoorkeur van jongeren. Hoewel jongeren via de media in 
aanrakingg kunnen komen met allerlei soorten muziek kiezen zwarte jongeren 
aanvankelijkk vaker voor typisch zwarte genres. Di t geldt overigens veel minder 
voorr witte jongeren, gezien het feit dat een groot deel van jongeren tussen de 
12-144 jaar (waarbij witte jongeren getalsmatig de overhand hebben) ook van 
zwartee genres houden. Die samenhang tussen etnische afkomst van zwarte jonge-
renn en muziekvoorkeur wordt minder hecht naarmate ze ouder worden, maar 
dann wordt de relatie tussen muziekvoorkeur en etnische beleving belangrijker. 

Voorr zwarte jongeren is muziek meer dan voor witte jongeren een vehikel 
omm hun etnische identiteit uit te dragen, of daar iets wezenlijks in te herkennen 
datt bijdraagt aan hun etnische beleving. 

II  listen to swing and hiphop. I think swing is like a nineties version of soul. It's 
moree tempo, the beat is faster. And hardcore hiphop like Public Enemy and 
stufff  like that. Because what they say has a lot of meaning and I can understand 
itt because I can, ....because I'm black and I can identify with what they say, 
evenn if they live in America, but the racism I can identify with. 
(Ade,, specialistische kenner) 

Dezee zwarte kenner is zeer duidelijk in haar redenen waarom ze naar black dance 

luistert.. Haar voorkeur voor hedendaagse swingbeat past in een zwarte soultradi-

tie,, waarmee haar smaak als het ware wordt gelegitimeerd. Hetzelfde geldt voor 

haarr voorliefde voor hiphop. In eerste instantie antwoordt ze dat ze 'hiphop kan 

begrijpen,, omdat ze het kan' (de toehoorder moet die vanzelfsprekendheid dan 
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maarr zelf invullen), maar later zet ze uiteen waarom zij zich als zwarte met de 
zwartee de boodschap van Public Enemy kan identificeren. De meeste fans ge-
bruikenn de woorden 'identificatie' of'herkenning' niet expliciet. Dat de voorkeur 
vann de meeste zwarte fans uitgaat naar zwarte muziek blijkt uit subtiele zinsnedes. 

Q:: What kind of music do you like? 
II  like hiphop, ragga, swingbeat, anything that's got a good bass. (...) I was 
alwayss listening to my sisters rapping, that was how I got to like hiphop. And 
thenn I started listening to ragga, because my friends listened to it. So basically 
becausee people influence me. 
(Susan,, specialistische kenner) 

Voorr witte fans die naar zwarte muziek luisteren, is de relatie tussen hun eigen 
etnischee afkomst en beleving en hun muziekvoorkeur ook duidelijk aanwezig, 
maarr op een heel andere manier. De subculturele fans hebben het gevoel dat ze 
zichh eerst, en meer, moeten bewijzen alvorens ze als lid van de (zwarte) subcul-
tuurr geaccepteerd worden (zie ook Bennett 2000:151-158). 

Voorr de een zie je d'r hiphop uit en de ander zegt 'ja, je bent een wigger', weet je 
wel.. Maar ik loop er gewoon zo bij als ik wil, want het gaat toch om wat er in je 
hoofdd omgaat. En nu zien ze ook dat ik, dat ik het echt wel in me heb gewoon. 
Zoveell  blanke jongens willen gewoon een neger zijn. Ik kijk altijd heel erg uit 
mett die dingen: wat ik daarover zeg. 
Jee shit moet wel meer in orde zijn, heb ik het gevoel zelf. Je moet het even laten 
zienn eerst. En meestal is het zo dat als gewoon een brother [zwarte rapper - MW] 
opp de stage stapt dat het is, hij zal, het zal wel echt zijn weet je wel. 
(Martin,, subcultureel lid) 

Voorr witte specialistische kenners is etniciteit veel minder een issue dan voor 
wittee subculturele fans. Zij realiseren zich wel dat ze naar oorspronkelijk zwarte 
muziekk luisteren, maar verbinden daar verder geen consequenties aan. Witte 
specialistischee fans luisteren wel vaker naar witte hiphop dan naar zwarte hip-
hop.. House of Pain, Beastie Boys, Stereo MC's en Osdorp Posse worden door 
henn vaker idolen genoemd dan door zwarte specialistische kenners. Daarnaast 
luisterenn zij ook vaak naar etnisch gemengde crossoverbands als Rage Against 
thee Machine of de Urban Dance Squad. 

Voorr zwarte specialisten is het luisteren naar zwarte muziek, net als voor de 
zwartee subculturele leden en in mindere mate ook de incidentele liefhebbers, 
belangrijkk voor hun etnische identiteit. 

All ee fans, ongeacht hun soort fandom of etnische achtergrond, ergeren zich 
aann de beeldvorming over hiphop in relatie tot etnische kwesties. Zwarte fans 
voelenn zich aangesproken, witte fans buitengesloten. Deze laatste groep zegt dat 
niett met zoveel woorden. 
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Hiphopp is moree than bad boy images and gang violence. It's also about skills. 
(Jimmy,, subcultureel lid) 

Zwartee fans zijn veel explicieter over de in hun ogen negatieve beeldvorming 
vann zwarten en hiphop. 

Inn the newspaper, the Guardian, I saw someting about Snoop Doggy Dogg. 
Alwayss bad about rap and that really upsets me. This is the Guardian, every-
bodyy reads this one and it's got really high profiles. 
(Michelle,, specialistische kenner) 

Sommigee fans ergeren zich ook aan de stereotypering van zwarten uit lagere 
klassen. . 

Itt is a thing of indirect stereotyping, that pisses me off. (...) it's always the same. 
Blacks,, the music they hear is always the ragga and the hardcore hiphop. But 
blackk people listen also to jazz, swing and classical music. The dresses you see 
onn tv are always rough and they say 'yeah, yeah, yeah'. You never see a black 
personn speak 'yes'. I don't say 'yeah', I'm well spoken. 
(Buchi,, specialistische kenner) 

Etniciteitt is een issue dat hiphop in hoge mate definieert. Zwarte fans ondenen 
hunn etnische identiteit mede aan hiphop. Witte fans vinden in het zwarte 
karakterr van hiphop juist obstakels om hiphop te integreren in hun etnische 
identiteit.. Hoe fans etniciteit een plaatsje geven in hun leven hangt tevens 
samenn met het soort fan dat zij zijn. Voor subculturele fans weegt etniciteit het 
zwaarst,, voor incidentele liefhebbers en generalistische kenners het minst. 

Sekseverhoudinge n n 

Hett merendeel van de subculturele leden is van het mannelijk geslacht. Onder 
dee specialistische kenners en incidentele liefhebbers van hiphop bevinden zich 
relatieff  veel vrouwen. De meeste generalistische kenners in de popmuziek zijn 
mannen,, maar wat vooral typerend is voor dit soort fandom is de manier 
waaropp generalistische kenners hun fandom invullen; die is 'typisch' mannelijk. 
Feitelijkee kennis en het aanleggen van muzikaal-esthetische criteria om een 
artiestt te beoordelen, staan hoger in het vaandel dan het gevoelsmatig benade-
renn van muziek. Gecombineerd met het dominante rockvertoog leveren de 
kenniss en investeringen van generalistische kenners het meeste cultureel kapi-
taall  op.1' De subculturele leden scoren hoog op het verkrijgen van subcultureel 
kapitaall  waarbij kennis ook een centrale rol speelt: 'being in the know'. 
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Uitt de interviews met de vrouwelijke fans, merendeels spcialistische kenners, 
blijk tt dat zij vooral fan zijn van een beperkt aantal artiesten. Van deze artiesten 
wetenn zij relatief veel, verzamelen ze ook intensief en bezoeken zij concerten. 
Tochh wordt deze kennis veel minder gewaardeerd dan genrematige kennis. Stu-
diess over idolen gaan vaak over meisjes en over deze specialistische kennisvorm, 
waarbijj  het intensief verzamelen en het bezoeken van concerten eerder opgevat 
wordenn als overdreven en hysterisch gedrag dan als uitingen van connaisseur-
schapp (zie ook Lewis 1992). Door echter het soort fandom als uitgangspunt te 
nemenn kunnen sekse en de soort kennis die fangedrag met zich meebrengt van 
elkaarr losgekoppeld worden. Twee voorbeelden van de manier waarop specia-
listischee kenners hun kennis etaleren: 

II  listen to the radio, Kiss FM, ChoiceFM; listening to friends who got the 
records;; attending shows, like I've been to Joe, Jodeci, R. Kelly, Mary J. Blige. 
Predominantlyy swing. I don't buy any records. I let other people buy them and 
II  tape them of them. That saves me money. When I think things are worthwile, 
soo I only buy something, when 1 really like the album. 
(Ade,, specialistische kenner) 

Ja,, ik luister wel eens naar Vill a 65 naar hoe heet ie ook alweer, Kees nog wat. En 
Amsterdamsee radiostations. Verder ga ik af en toe, als ik een flyer heb gekregen 
off  een poster heb gezien naar B Boy Extraganza in Paradiso, maar ik vergeet het 
vaak.. En ik ken een paar gasten die echt van alles kopen op rapgebied, dus daar 
tapee ik wel eens wat van. Laatst had ie Das EFX, ken je dat? 
(Meivin,, specialistische kenner) 

Dee kennis die zij etaleren laat zien dat zij niet in de hiphop-subcultuur zitten, 
omdatt ze veel minder intensief betrokken zijn bij alles wat er gebeurt in de sub-
cultuurr zelf. Toch bezoeken ze beiden regelmatig concerten en luisteren ze vaak 
naarr radiostations die gespecialiseerd zijn in black dance, waardoor hun fandom 
niett incidenteel genoemd kan worden. Op basis van hun kennis en de investe-
ringenn kan niet afgeleid worden of een specialistische kenner man of vrouw is. 
Sekseverschillenn hangen dus maar deels samen met het soort fandom: subcultu-
relee fans en generalisten zijn vaker mannen, maar bij de incidentele liefhebbers 
enn de specialistische kenners zijn er geen overduidelijke sekseverschillen. 

Nett zoals bij de artiesten maken vrouwen zich veel drukker om het uitge-
sprokenn machismo en seksisme dan mannelijke fans. Slechts een enkele manne-
lijk ee fan heeft daar een opmerking over gemaakt en dat is waarschijnlijk niet 
geheell  toevallig een generalistische kenner. 

Alss het heel sekstisch is koop ik het niet. Ik zou het wel een keer willen horen, 
maarr niet kopen. Dus als ergens geschreven staat dat de teksten erg expliciet zijn 
overr seks, dan houdt het op. Dat is overigens ook zo voor die gangsterdingen, die 
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koopp ik ook niet. Maar het is moeilijk, want aan de andere kant heb ik zoiets, die 
eerstee plaat van NWA heb ik niet, en die moet ik eigenlijk nog wel een keer heb-
ben,, die is muzikaal eigenlijk weer zo ontzettend goed. 

V:: Vind je het terecht dat hiphop veel seksistischer en gewelddadiger wordt ge-
noemdd dan andere genres? 

Vaakk wel, en dat vind ik ook zonde. Jammer dat het zo is, maar ik ga het niet ont-
kennen. . 
(Bram,, generalistische kenner) 

Voorall  vrouwelijke fans hebben moeite met seksistische songteksten. 

Butt sometimes I hate ragga and hiphop. The lyrics are all about sex and that's 

becausee the guys are singing. They denigrate women with these slack lyrics. 

(Sarita,, specialistische kenner) 

Niett alleen hiphop zit in het beklaagdenbankje. Ook andere artiesten binnen de 
blackk dance worden door de vrouwelijke fans beschuldigd van seksisme. 

II  like Bryan Powell's album because he sings about life in general, he sings 
aboutt relationships, but not in a tacky way. (...) If you listen to R. Kelly. All we 
hearr on that album about women is G strings, bikini's and sex and 'open up'. 
It'ss really sick and sad. I don't like the lyrics, but I do like the music. 
(Sylvia,, specialistische kenner) 

Dee artiesten waar de fans van houden zijn in de media herhaaldelijk onderwerp 

vann discussie. Met name de zwarte vrouwelijke fans hebben last van de relaties 

diee gelegd worden tussen sekse, seksualiteit en etniciteit. 

Thesee sexist and violent lyrics don't help to improve the images of black men. If 
youu know a lot about the black culture you know that talking about whores and 
bitchess is part of the slang. Black slang, hiphop slang, street slang. I'm not 
defendingg it as a practice. But it is. Black men have a tough time, they are ste-
reotypedd by the images that you see in the media. You don't see a lot of black 
women.. It's easier to be a black woman, I mean, even though if we're talking 
aboutt being black as a black person, it is not easy being a black person, but it is 
easierr for black women than for black men. Because of all those images, when 
you'lll  see a black man raise his hand or he's looking at you, people think he's 
goingg to rape or hit them. That's what I'm trying to say as a black woman, if I 
raisee my hand nobody would think I would hit them. 
(Ade,, specialistische kenner) 

Dee relatie tussen sekse en etniciteit is in de ogen van deze fan vooral problema-

tischh omdat die in de media teruggebracht wordt tot de relatie tussen etniciteit 

enn geweld. 
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Niett alleen artiesten, de gangmakers van een genre, voelen zich aangespro-
kenn door de relaties die gelegd worden tussen etniciteit en sekse. Ook fans voe-
lenn zich beperkt in hun fandom door de in de media veronderstelde relaties, die 
inn hun ogen stigmatiserend werken voor één groep (zwarte mannen) en ontken-
nendd voor een andere (zwarte vrouwen). 

Dee inversie-strategie die vrouwelijke artiesten kenmerkt blijf t bij de vrouwe-
lijk ee fans grotendeels achterwege. Vrouwen die bewust de zaken omkeren en 
mannenn op de dansvloer openlijk versieren worden door de geïnterviewde fans 
mett enige argwaan bejegend, omdat die in hun ogen precies doen wat mannen 
willen,, namelijk 'beschikbaar zijn'. 

Hoewell  de meeste vrouwelijke fans het pertinent oneens zijn met de manier 
waaropp sekserollen en seksualiteit in bijvoorbeeld videoclips verbeeld worden, 
proberenn ze daar met enige ironie mee om te gaan. 

Sometimess we watch rapvideo's to have a laugh. They are so hilarious, just boys' 
fantasies.. Well guys, sweet dreams, you'll never gonna get it that way. Get real. 
(Susan,, specialistische kenner) 

Ironiee biedt deze fans de onderhandelingsruimte om het dilemma op te lossen 
tussenn leuke muziek enerzijds en seksistische teksten en beelden anderzijds.1 

Opvallendd is dat argumenten als 'hiphop is fictie', 'de expliciete teksten horen 
thuiss in een lange culturele traditie' of het wijzen op de vrijheid van meningsui-
tingg veel minder vaak gebruikt worden door de fans dan door artiesten; en dat 
hett seksistische gehalte van songteksten voor hen ook veel minder beladen lijk t 
dann in Amerika (Rose 1994a; Sexton 1995) .'7 

Afwijken dd gedra g 

Hett onaangepaste beeld van hiphop wordt niet alleen bepaald door obscene, 
seksistischee teksten, maar ook door gewelddadige teksten en een agressieve sfeer. 
Hett geheel van deze teksten en de sfeer laat de fans niet onberoerd. Zij gaan daar 
echterr weer anders mee om dan de artiesten en de culturele intermediairs. 

Dee artiesten hebben wel eens last van het slechte imago van hiphop, maar het 
verbeeldenn van het (gewelddadige) straatleven is zo'n belangrijk onderdeel van 
watt zij zien als authentieke subculturele hiphop, dat zij het niet los willen laten. 
Dee muziekindustrie heeft geen enkele moeite met het straatimago van hiphop, 
omdatt dit verhaal achter de muzikant hiphop eenn interessant genre maakt. Sub-
culturenn zijn interessant voor de muziekindustrie omdat zij een afwijkend ver-
haall  vertellen. Diezelfde muziekindustrie haakt echter af als het agressieve 
karakterr van hiphop continuïteit en professionalisering in de weg staan. Een 
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veell  gebruikt argument daarbij is dat het publiek het straatimago op een gege-
venn moment beu is en uiteindelijk geïnteresseerd is in leuke en goede muziek. 

Hett publiek zelf is echter nogal verdeeld over het slechte imago en dat heeft 
wederomm te maken met het soort fandom, hun etnische afkomst, beleving, en 
hunn visie op sekseverhoudingen. 

Subculturelee leden en generalistische kenners vinden gangsterrap vaak van-
wegee muzikale redenen interessant. Subculturele leden zijn zonder uitzonde-
ringg van mening dat de songteksten onlosmakelijk verbonden zijn met die 
muziek,, maar ze hebben veel last van de negatieve gevoelens die gangsterrap in 
dee buitenwereld oproept, waardoor ze uiteindelijk enigszins ambivalent tegen 
gangsterrapp aankijken. Hun houding ten opzichte van gangsterrap is vergelijk-
baarr met hoe subculturele hardcore artiesten daarmee omgaan. 

Hardcoree is volgens mij het puur zijn, en niet hard. Het gaat mij meer om het 
tweedee gedeelte van het woord, core dus. Veel mensen denken dat hiphop - ook 
dee media die niet specifiek voor hiphop zijn, normale kranten, want die verslaan 
hiphopnieuwss ook vaak verkeerd - dat hardcore echt het harde is, het schieten 
enn zo, maar hardcore is voor mij het gevoel, het pure, zoals A Tribe Called 
Quest,, puurder kan het haast niet. 
(Faraht,, subcultureel lid) 

Generalistischee kenners, altijd op zoek naar nieuwe geluiden, nemen de teksten 
voorr lief of proberen daar hun voordeel mee te doen. Met name de pinko's en 
whitecoatss onder hen classificeren gangsterrap als een vorm van moderne rebel-
liee of onderdeel van culturele tradities (George 1998). Naar aanleiding van het 
werkk van NWA of Ice-T luisteren ze ook naar de jazzdichters van de Watts 
Prophetss of de deltablues van Robert Johnson. Ze lezen het werk van Iceberg 
Slim,, Donald Goines of Langston Hughes. Gangsterrap draagt bij aan de uit-
breidingg van hun algemene culturele kapitaal. Zij zijn zich bewust van de con-
troversee die gangsterrap oproept, vinden dat ook terecht, maar zouden het nooit 
willenn verbieden. Ten eerste omdat er anders mooie muziek verloren gaat, en ten 
tweedee omdat zij de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel hebben. 

Hett is niet het hele verhaal. Het kunnen fantastische teksten zijn, maar als de 
muziekk niet goed is, ja, dan heb ik er ook niets aan. Als ik een goede tekst wil dan 
koopp ik wel een boek. Als de muziek heel goed is en de tekst waardeloos... moei-
lij kk hoor, er zijn geen algemene regels voor te bedenken. (...) Ik zou het niet wil-
lenn verbieden, maar sommige platen, bijvoorbeeld van de 2Live Crew moet je 
eigenlijkk niet aan kinderen onder de 18 verkopen. Ik heb geen moeite met tek-
stenn die heel ver gaan, expliciete teksten, als je zegt 'dit is niet voor kinderen'. 
Zo'nn sticker [Parental Advisory -Explicit Lyrics] slaat echter nergens op. Op 
sommigee platen zit het niet waar je het wel zou verwachten en andersom. 
(Bram,, generalistische kenner) 
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Bijj  de incidentele liefhebbers en specialistische kenners hangt het sterk af van 

hunn etnische achtergrond en sekse of ze moeite hebben met het onaangepaste 

imagoo van hiphop. Witte mannelijke fans vinden gangsterrap vermakelijk en 

zienn niet zoveel kwaads in de teksten. 

V:: maakt het uit waar de teksten over gaan? 
Nee,, maar het moet wel een beetje een goede tekst zijn. Zoals Rage Against the 
Machine,, die hebben teksten over de Indian movement. House of Pain heeft het 
alleenn maar over meisjes, drank, blowen en al die shit. Soms zijn teksten wel over-
dreven,, net als in dat nummer van Snoop Doggy Dogg waarin ie een jongen neer 
gaatt schieten om een meisje, dat vind ik gewoon dom, dat slaat nergens op. Toch 
iss die gangsterrap wel leuk, sommige liedjes zijn wel goed, maar van Snoop lang 
niett allemaal. Zoals Gin and Juice, dat is eigenlijk een heel dom liedje, maar toch 
grappigg vanwege de clip. Maar meestal vind ik een liedje goed om de muziek. 
(Joost,, incidentele liefhebber) 

Ikk vond het al een goed liedje, Nuthin'Buta G Thang, voor ik begreep waar die 

tekstt over ging. (...)Ik zie het zo: mensen weten meestal niet wat ze meezingen. 

Dee meeste teksten in de popmuziek, wie weet nu waar ze precies over gaan. 

2Unlimited'ss No Limitwa&r gaat dat over? En maar meebrullen. Misschien gaat 

datt ook wel over heel erge dingen. 

V:: En de videoclips? 

Nou,, vaak valt het wel mee. Ik vind het vaak stompzinnig en dan lach ik erom, 

denkk ik, stelletje gekken. Je denkt wel eens, eigenlijk kan dit niet, maar het is zo 

weerr afgelopen en dan is het weer weg. 

(Brian,, specialistische kenner) 

Vrouwelijkee fans hebben beduidend meer moeite met de teksten in gangsterrap 

wanneerr die zowel gewelddadig als seksistisch zijn (zie vorige paragraaf). Ook 

ondervindenn ze wel eens last van de agressieve sfeer en voelen ze zich niet thuis 

inn hiphop-gelegenheden. 

V:: Wat is het beste hiphopconcert dat je je kunt herinneren? 

Dee Beastie Boys vond ik echt heel goed. Public Enemy ook; heel gezellig, sfeer 

wass goed, geen enge sfeer. 

V:: Vind je de sfeer soms eng bij hiphop-concerten? 

Ja,, Ice-T in Paradiso, dat was echt naar. Iedereen stond zo met z'n handen over 

elkaar,, ze lopen tegen je aan en zo. Het waren echt van die groepjes. Ik had echt 

hett idee van gangbanging-indruk. Heel nare sfeer. Het was allemaal te cool. 

(Monique,, incidentele liefhebber) 

Dee zwarte jongensfans vinden gangsterrap leuk om te horen, maar ervaren veel 

hinderr van het rebelse, onaangepaste imago van hiphop in de media, omdat zij 

zichh dan persoonlijk aangevallen voelen als zwarte man. 
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Mostt of the black people in England come from Jamaica. And you know, 
Jamaicanss are associated with violence, hustling and scuffling, Yardies. The 
combinationn of hiphop and Jamaicans drive them crazy. 
Q:: Drives who crazy? 
Thee media, the tabloid papers. It's always about black men fighting, making 
trouble.. But it drives me mad also. I don't want my kids growing up with so 
muchh hostility towards the black man. 
(Stephan,, subcultureel lid) 

Geenn enkele fan houdt van gangsterrap omdat de teksten over gangsters gaan. 
Dee muziek gaat voor de tekst uit, ofwel: fans kiezen artiesten en genres uit op 
basiss van wat zij prettig vinden klinken. Voor de jongste incidentele liefhebbers 
speeltt het visuele imago (kleding, clips) van artiesten ook een rol bij hun voor-
keuren.. Zij vinden de kleding en video's van artiesten als Snoop Doggy Dogg 
'well  stoer', maar leggen zelf geen directe relatie tussen de gangsterstijl en echt 
geweld.. De gangsterstijl is voor hen puur een kwestie van esthetische smaak. 

Dee subculturele leden zijn zich er wel van bewust dat de manier waarop 
Snoopp Doggy Dogg zijn bandana knoopt te maken heeft met zijn voormalige 
bendelidmaatschap,, en dragen dergelijke gangsterkleding soms ook bewust zelf 
omdatt ze weten dat ze daarmee de buitenwereld shockeren. 

II  suppose some hiphop fans do that for the same reasons as American gangsters 
do,, but for me it's a statement. I'm not afraid for British people, British 
coppers.. Nobody. They may strip search me, but I'm clean, no criminal record. 
Itt shows how black people are being stereotyped. I look like a gangster, but I'm 
not.. Some stock broker in the City with his three-piece suit who looks like the 
perfectt match for your daughter turns out to be a big fraud. So I suppose it's all 
aboutt pride and prejudice. 
(Mark,, subcultureel lid) 

Dee gebruikswaarde van gangsterrap is puur stilistisch en drukt een bepaald 
statementt uit, waarmee vooral zwarte jongeren zichtbaarheid en respect willen 
afdwingen.afdwingen. Door met de gangsterstijl te shockeren, proberen zij vooroordelen 
tee doorbreken. Niet iedereen is het erover eens dat het shockeren in gangster-
stijll  bestaande vooroordelen over zwart onaagepast gedrag weg zullen nemen. 
Eenn enkeling vraagt zich af of de gangsterstijl toch ook niet vooroordelen in 
standd houdt. 

Sommigee jongens denken dat ze door het dragen van een petje en wijde broeken 
ookk hiphop zijn. Ik draag ook wijde broeken, maar dat past bij mij en bij hip-
hop.. Die jongetjes zijn meelopertjes, wanna be gangsters. Ze halen de sfeer en 
hett niveauu naar beneden. Wat willen ze nou bereiken? Dat we tegen ze opkijken 
alsoff  ze bij de Bloods of Crips horen? Ik heb daar geen boodschap aan, maar 
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waarschijnlijkk krijgen ze nog gelijk ook. Dat mensen naar ze opkijken, of bang 

vann ze worden. Dan lopen ze op donderdagavond, zaterdagmiddag de Kalver-

straatt af te schuimen met hun agressieve looks. En op hiphop-parties verpesten 

zee de sfeer. 

Ikk denk niet dat Nederlandse hiphop daarbij gebaat is. De manier waarop wij 

doorr de media worden aangekeken bijvoorbeeld: hiphop wordt nog steeds niet 

alss volwaardige muziek gezien. Dat zien die nep-hiphoppers niet, of nee hip-

floppersfloppers zoals ze ook wel genoemd worden, niet. 

(Faraht,, subcultureel lid) 

Onaangepastt gedrag, en in het bijzonder gangsterrap en vooral gangsterstijl, 
zijnn onderwerp van flinke discussies in de subculturele gemeenschap. De witte 
fanss die zich buiten de harde kern bevinden, hebben soms last van de agressieve 
sfeerr of het negatieve mediabeeld dat bestaat van gangsterrap, maar de discussie 
daaroverr raakt hen niet wezenlijk. De zwarte fans binnen en buiten de subcul-
tuurr worden wel geraakt door het beeld van de zwarte crimineel in zijn alge-
meenheid,, los van hiphop. Vrouwelijke zwarte fans voelen zich buitengesloten 
omdatt de (media)aandacht eenzijdig uitgaat naar zwarte mannelijke gangsters. 

Hett zijn niet de teksten zelf in gangsterrap die tot veel discussie onder de fans 
leiden.. De discussie gaat vooral over publieke beelden van onaangepast gedrag 
enn namaak-gangsters. Het is niet zo vreemd dat fans zich veel minder aange-
sprokenn voelen door de discussie over de teksten in gangsterrap, omdat hun 
eventuelee voorkeur voor deze muziekteksten voornamelijk een privé-aangele-
genheidd is. Het kleden in gangsterstijl en hun gedrag zijn wel zaken waarmee ze 
zichtbaarr zijn in het publieke domein. Het gedrag in het openbaar en de daarbij 
horendee kledingstijl hebben volgens de fans echter niet zoveel te maken met 
hiphop,, maar met de behoefte je al dan niet als afwijkend te manifesteren. 

Iff  you want to act like a bad boy, you always find a lifestyle and manners that fit 

thee bad boy image. You can dress like Al Capone, medieval knights or the A 

teamm and wave your guns in the air, wave 'em like you just don't care. That has 

nothingg to do with hiphop. 

(Sam,, subcultureel lid) 

NationaleNationale  cultuu r 

Voorr de fans van hiphopmuziek speelt de nationale cultuur waarin zij leven en 

opgroeienn een beperkte rol in hun fandom. Dat wil zeggen dat het fandom in 

Nederlandd of Groot-Brittannië niet heel verschillend wordt ingevuld, en er dus 

nauwelijkss beperkingen of toevoegingen zijn vanuit de omringende nationale cul-

tuurr die het fandom in het ene land heel anders maakt dan die in het andere land. 
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Inn zijn algemeenheid komt de rol die de nationale cultuur speelt vooral terug 
inn het mediagebruik van fans. De nationale media worden elk op hun eigen 
manierr gebruikt. De meesten klagen over de beelden die over henzelf circuleren 
inn de media, maar gebruiken diezelfde media ook als platform voor hun onge-
noegen. . 

Fuckk 'em. I was watching BBCi, well, I just turned the TV on, and there was this 
shitt programme (...) That's it. I just need to say my piece because I'm fucked 
offf  with it. I don't go around with long hair, looking at the ground and talking 
inn as deep as possible, so they should stop taking the piss of our culture! To all 
youu people who take the piss outta hiphop - keep your feelings to yourself, fuck 
offf  and have fun with your pork sword. 
(Ingezondenn briefin HHC, september 1999, door DBA uit Trowbridge, Wilts) 

Dee media bepalen ook in sterke mate het (sub) cultureel kapitaal dat zij kunnen 
verwervenn met hun fandom. Door met name Britse fans wordt daarom veel 
geklaagdd over het beperkte aantal tv-programma's waarin zij hun idolen kun-
nenn zien optreden. In Groot-Brittannië kan MTV niet standaard in elke huiska-
merr bekeken kan worden, zoals meestal wel het geval is in het dichtbekabelde 
Nederland. . 

II  don't have cable in my house, which is a big blow. But a lot of my friends have 
cable,, and listen to the music channels, MTV and The Box, that's really good. 
(Mark,, subcultureel lid) 

Dee Nederlandse fans klagen vooral over de prijs van cd's in Nederland waar-
doorr zij veel minder geld kunnen spenderen aan hun favoriete genre dan zij zelf 
zoudenn willen. De Britse subculturele fans kopen sowieso niet veel cd's, maar 
goedkoperee voorbespeelde audiocassettes of zij kopiëren cd's van vrienden op 
audiotapes.. Ook de incidentele liefhebbers maken vaker gebruik van cassettes 
dann van vinyl of cd's: 

Ikk kijk naar MTV en naar Yo! MTV Raps, en als ik daar iets zie wat ik nog niet ken 
enn wel leuk vind, vraag ik mensen die ik ken om het op te nemen. Platen zijn veel 
tee duur, dat is allemaal import. Ik heb geen cd-speler. Dus ik laat gewoon alles 
opp bandjes zetten. Gelukkig ken ik wel mensen die veel kopen. 
(Monique,, incidentele liefhebber) 

Inn termen van subcultureel kapitaal leveren audiocassettes in principe minder 
kapitaall  op dan het bezit van cd's of vinyl. Dit is dus echter verschillend in 
Nederlandd en Groot-Brittannië. Hoewel een grote vinylcollectie ook in Groot-
Brittanniëë het hoogste goed is, worden subculturele leden veel minder aangeke-
kenn op hun audiocassettes dan in Nederland. Overigens is hier ook sprake van 
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eenn etnisch verschil. Zwarte fans hechten iets minder waarde aan het opbouwen 

vann een vinylcollectie dan witte fans. 

Belangrijkstee bronnen om aankopen te doen zijn de micro- en nichemedia, 

enn dan met name radio en tijdschriften. De fans lezen niet alleen nationale bla-

den,, maar ook Amerikaanse. De prijs van buitenlandse hiphoptijdschriften als 

Thee Source of Vibe is — met name voor de jongste fans — echter vaak een strui-

kelblok. . 

V:: lees je ook tijdschriften over hiphop? 

Nee,, ik koop ze niet echt veel. Te duur. Als vrienden ze hebben, dan lees ik ze 

wel,, The Source, Right On. 

(Tom,, specialistische kenner) 

Lokalee en nationale radio, alsmede muziektijdschriften, vormen de belangrijk-
stee informatiebronnen voor fans. Britse fans luisteren veel naar (illegale) lokale 
stations,, Nederlandse vooral naar Radio 3, gevolgd door lokale of commerciële 
stations.. De hiphop die in radioprogramma's wordt gedraaid bepaalt wat 'hip' 
iss op een bepaald moment, en ook de subculturele muziektijdschriften besteden 
aandachtt aan artiesten die snel daarna in de subcultuur als 'state of the art' be-
schouwdd worden.'8 Fans zijn in sterke mate afhankelijk van het media-aanbod. 

Buchi:: I listen to the radio normally before I buy a record. I hear it on the radio 
andd then I think 'yeah, that's good', then I'l l go to buy it. (...) 
Michelle:: Sometimes I get underground bootlegs from friends. If you get a boot-
leg,, you know you get the real thing. Why should you go buy it from the store if 
it'ss censored? Radiostations like Choice FM play the real stuff, so then you know 
theree exists an uncensored version as well. 
(Buchii  en Michelle, specialistische kenners) 

Alss de media niet op een of andere manier aandacht aan een artiest besteden, 

komtt die artiest ook niet gauw in aanmerking voor hun fandom. Dat betekent 

datt spraakmakende artiesten in Amerika ook in Nederland en Groot-Brittannië 

hoogg op de fan-agenda staan, en dat, omgekeerd, relatief onbekend talent ook 

niett zo gauw in de 'mind set' van de fans zal geraken. Fans kopen alleen werk 

vann artiesten waar al enige media-aandacht aan is besteed: onbekend maakt 

onbemind.. Dat heeft vooral veel consequenties voor de populariteit van hiphop-

artiestenn van eigen bodem. 

Alss een nationale rapper wordt geïnterviewd in een tijdschrift, maar verder 

niett wordt gedraaid op de radio en ook nauwelijks optreedt, zullen fans niet zo 

snell  diens plaat kopen. Als een artiest bovendien nog helemaal geen werk op 

albumm heeft uitgebracht, blijf t zijn of haar populariteit beperkt tot de kring 

subculturelee leden die vaak naar feesten en optredens gaan, maar zal de artiest 

niett doorbreken naar een breder publiek. Nationale hiphop heeft dus ook niet 



Consumptievee praktijke n 221 1 

zoveell  aanhangers onder de geïnterviewde fans, afgezien van de subculturele 
leden: : 

Q:: What are your favourite acts? 
II  ain't got no favourite. I've got lots. Eric B & Rakim, Public Enemy, Big Daddy 
Kane,, Souls of Mischief, Naughty by Nature. I love them all. 
Q:: What is the last record or tape you bought? 
II  don't really buy records. I'm more of a tape person. I'm also into mixed tapes. I 
justt like a good selection of songs. The new one has got A Tribe Called Quest, 
Leaderss of the New School. Slamming, man, slamming. 
Q:: What about British acts? 
Inn England you've got old school and new school. I liked the old school stuff: 
Cookiee Crew, Duke, Ultimate X, London Posse. As a breakdancer I used to 
workk for them. And now there's new guys coming up, Scientists of Sound, 
Bloodhounds.. They are coming with a new style now. 
(Stephan,, subcultureel lid) 

Stephann kan een heel arsenaal aan Britse artiesten noemen, omdat hij midden 
inn de Londene scene zit. Incidentele liefhebbers en gespecialiseerde kenners 
komenn meestal niet verder dan het noemen van Cookie Crew of Osdorp Posse. 
Datt zijn acts die in de hitparade hebben gestaan of een jarenlange live-reputatie 
hebbenn opgebouwd. Bovendien hebben dergelijke acts veel media-aandacht 
gehad,, van micro- tot massamedia. Afgezien van een mediabuzz helpt het ook 
alss nationale artiesten in het voorprogramma van een internationale (lees: Ame-
rikaanse)) ster optreden. 

V:: Luister je ook naar Nederlandse hiphop? 
Niett veel, het is meer wat ik hoor op televisie en radio. Het meeste uit Nederland 
iss meer underground, maar daar heb ik niet zoveel verstand van. Ik heb Flip Da 
Scripp gekocht omdat ie op de radio werd gedraaid. En verder heb ik een bandje 
gezienn tijdens het optreden van House Of Pain, maar ik kon niet goed verstaan 
hoee ze heetten [hij bedoelt The Grizzlies — MW]. Die waren wel aardig. 
(Tom,, specialistische kenner) 

Inhoudelijkk hebben fans die niet in de subcultuur participeren niet zoveel aan te 
merkenn op nationale hiphop. Ze kennen te weinig artiesten van naam of zijn te 
onbekendd met hun werk om te kunnen oordelen of het beter, slechter, even 
goedd of gewoon anders is dan de gangbaree Amerikaanse hiphop. De subcultu-
relee fans kennen deze artiesten wel, en hoewel ze zonder uitzondering slechts 
Amerikaansee artiesten hun grote idolen noemen, menen ze dat nationale hip-
hopp inhoudelijk op hetzelfde niveau zit als dat van hun idolen. 
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D'rr zitten echt hele goeie mensen in. Echt, d'r zitten echt, echt meer dan je 
denktt gewoon, echt die zo kunnen concurreren met Amerika, zeker. Maar d'r 
zittenn ook een heleboel baggergroepen hier. Dat is gewoon een feit. Dat is in ie-
deree andere stroming ook. En dat is hetzelfde met de hiphop, natuurlijk d'r zijn 
echtt gewoon waardeloze, waardeloze groepen. 

V:: Want vind ji j nou bijvoorbeeld goeie Nederlandse hiphop-artiesten? 
Hurricanee vind ik goed omdat hij gewoon, z'n uitspraak is goed weet je. Dat mis 
ikk bij te veel rappers. En Murth the Manuscript, die is gewoon ill . Verder Skate, 
Shyrock.. Extince, hij heeft metaforen waarvan ik zeg ja, die zouden veel meer 
rapperss moeten hebben. Maar ze brengen niet zoveel uit op vinyl hè. Ik bedoel, 
jee moet ze echt zien performen in Paradiso of zo, dan zie je hoe goed ze zijn. 
(Martin,, subcultueel lid) 

Eenn heel klein gedeelte van de fans vindt de nationale cultuur niet alleen belang-
rij kk met betrekking tot het media-aanbod of het niveau van nationale hiphop, 
maarr ook in relatie tot hun beleving van etniciteit. Het meest uitgeproken over 
dee hen omringende cultuur zijn de subculturele leden. Meer dan de andere soor-
tenn fans reflecteren zowel de witte als zwarte subculturele leden het meest op 
zakenn als racisme, werkgelegenheid, scholing en de ongelijke welvaartsverdeling 
inn hun land. Deze onderwerpen zijn voor hen (mede) hoog op hun persoonlijke 
agendaa gekomen, doordat zij via hardcore hiphop een beeld hebben gekregen 
vann de maatschappelijke verhoudingen in Amerika, maar ook die in eigen land. 

Watt mij in hiphop opviel, wat ze zeiden in die rap, dat komt niet overeeen met 
hett beeld van Amerika; De droom, weet je wel, alles kan in Amerika. Iedereen is 
gelijk,, maar dat was dus bullshit, en dat begon meteen te dagen. Ik was toen 16. 
Datt Amerika eigenlijk een dualistische maatschappij is die met twee maten 
meet,, en dat werd in die raps uitgedragen. En daardoor heeft hiphop mij eigen-
lij kk bewust gemaakt. 
(Dennis,, subcultureel lid) 

Ikk ben er wel door na gaan denken. Hoe dat nu in Amerika zit met Afrocentris-
mee maar ook de roep om nieuwe rassensegregatie — hoe noemen ze dat ook al-
weer,, emancipation by segregation? En ook hoe Aziaten daar nu in staan. Want 
jee ziet dus wel dat Aziaten het relatief goed hebben, in de VS en Nederland. Ook 
inn Suriname bijvoorbeeld, hebben de Hindoestanen en de Chinezen het heel 
goed,, maar de Creolen weer niet. Daarom hebben veel Afro-Amerikanen een 
beetjee problemen met de Aziaten, omdat we ons teveel conformeren in hun 
ogen.. En als ik dan naar Nederland kijk, misschien is dat ook wel zo. Je hoort 
zeldenn iets over Aziatische jongeren die kabaal schoppen, afgezien van de Mo-
lukkerss dan. Misschien buigen we teveel, zijn we teveel geassimileerd. Dat 
neemtt niet weg dat ik vind dat negers en Aziaten dezelfde strijd leveren, we heb-
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benn wel dezelfde tegenstanders, want het is de witte samenleving die bepaalt dat 
wijj  ons maar aan moeten passen, zonder dat wij daar respect voor terugkrijgen. 
(Faraht,, subcultureel lid) 

Vergelekenn met de hoogtijdagen van de zogenaamde messagerap worden derge-
lijk ee visies steeds minder op zo'n reflectieve manier geventileerd (Wermuth 
1990).. De meeste subculturele fans komen niet verder dan varianten op'het is 
hierr gewoon fucked up'. Ook hier klinkt bij de subculturele leden vooral de 
roepp om zichtbaarheid door:1* 

We'vee been sleeping in England. We ain't going to get slept on. We are going to 
wakee man, we are. We are going to show - it's not like a thing that I'm better 
thann anyone - but it's our time to shine now. 
(Stephan,, subcultureel lid) 

Hett verschil tussen de eerste twee, en deze laatste respondent, is dat de laatste 
voorall  wraaklustig is van toon en de eerste twee analyserend zijn. De wraaklus-
tigee toon straalt echter af op de hele nationale subcultuur, zowel in Nederland 
alss in Groot-Brittannië. Deze houding weerhoudt buitenstaanders ervan om in 
dee subcultuur zelf te participeren: 

Hett is echt zo'n cultuurtje. Ik heb er wel sympathie voor, maar ik hoor daar niet 
bij,, ik zal er ook nooit bijhoren, en dat hoeft ook niet per se. Het is altijd zo opge-
fokt,, ik weet niet of ik me daar thuis zou voelen. Het hoort er natuurlijk ook bij, 
datt opgefokte, maar dat trekt me helemaal niet. Het fascineert me, maar het 
trektt me niet. 
(Harold,, specialistische kenner) 

Eenn dergelijke interpretatie vond Simon Jones ook terug in zijn studie Black 
Culture,Culture, White Youth (1988) naar witte en zwarte fans van reggae. Witte fans zijn 
inn hoge mate gefascineerd door het imago van afwijkend gedrag in zwartee sub-
culturen,, omdat zij daarmee een sterk vehikel hebben gevonden om oppositio-
nelee normen en waarden ten opzichte van de omringende oudercultuur te arti-
culeren,, maar Jones vindt dezelfde contradictie terug die Harold verwoordt: 
'powerfull  feelings of attraction could easily coexist with perceptions of that cul-
turee as threating and with resentment and fear of black people' (1988:216). 

Mett de opkomst van steeds meer etnisch gemengde hiphopbands en een 
bredee variëteit in de soort nationale hiphop, komt er langham aan steeds meer 
ruimtee voor witte fans om zich te kunnen identificeren met hiphop die aansluit 
bijj  de eigen interesses. Nationale hiphop wordt, net zoals dat gebeurd is bij reg-
gae,, steeds gewoner. Doe Maar heeft de Nederlandse reggae-variant defitief op 
dee kaart gezet en dit gebeurt nu ook met hiphop van Britse of Nederlandse 
bodem. . 
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Popularitei t t 

Dee popularisering van de subcultuur zit ingeweven in het fandom. Het bestaan 
vann de verschillende soorten fans is in feite een onderscheiding langs populari-
teitslijnen.. De subculturele fans houden vooral van hardcore acts uit hun eigen 
scene,, en vinden een artiest een 'sell out' als hij of zij doorbreekt naar een breder 
publiek.. Zij zijn meestal op zeer jonge leeftijd voor het eerst geconfronteerd met 
hiphop,, waarbij het opvallend is dat het grote hiphophits of Hollywoodfilms 
betrof,, waarna ze hun hart aan hiphop hebben verpand. De subculturele leden 
zijnn dus feitelijk als incidentele liefhebber begonnen. Met het toetreden tot de 
subcultuurr worden andere media en een andere soort hiphop voor hen belang-
rijk :: micromediaen underground-hiphop. Hun mediagedrag wordt wat betreft 
hiphopp steeds selectiever. 

Dee niet-subculturele fans grazen als het ware door het muziekaanbod heen 
enn zijn op die manier met hiphop in aanraking gekomen. De generalisten strui-
nenn het media-aanbod systematisch af, omdat zij zoveel mogelijk willen horen 
enn kennis op willen doen. De anderen worden meer bij toeval door iets getrof-
fen.. Voor de specialistische kenners en incidentele liefhebbers geldt dat ze 
voorall  van artiesten houden die redelijk tot zeer populair zijn. Hitparade-succes 
iss geen voorwaarde, maar een artiest moet een zekere reputatie hebben die 
bevestigdd wordt door de media en vrienden. Vrienden zijn een niet uit te vlak-
kenn factor. 

V:: waar luisterde je naar voordat je hiphop-fan werd? 
Topp 40-muziek. En via KrissKross, Vanilla Ice en MC Hammer heb ik toen hip-
hopp ontdekt. Ik kreeg een bandje van iemand, en daarna ben ik maar eens zelf 
gaann kijken in de winkel. Mij n eerste cd die ik kocht was van Cypress Hill . 
V:: Wie beïnvloeden je het meest of je een cd gaat kopen? 
Meestall  vrienden. Als Kees de Koning van de VPRO zegt 'dit is een heel heftig 
liedje',, terwijl ik het helemaal niet heftig vond, en hij zegt 'dit is een goeie cd', 
dann kan ik er niet op vertrouwen. Als een vriend dat zegt, 'die moet je kopen', 
dann ga ik er wel even naar luisteren. Die hebben mijn smaak een beetje. Met 
mijnn vriendenkring praten we er heel veel over. Iedereen heeft zo zijn eigen 
bronnen. . 

V:: wat voor bronnen gebruikt iedereen dan? 

Verschillend,, MTV, Radio 3, maar het is meer wie iets het eerst ergens hoort en 

dann kan zeggen of het goed is. 

(Tom,, specialistische kenner, 15 jaar) 

Dee generalistische kenner houdt net als de subculturele leden vaak van under-

ground-artiestenn die opereren volgens het rockidioom, maar heeft daar pas via 

dee populariserende bemiddeling van media en podia kennis van kunnen nemen. 
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V:: Ben je vroeger veel met popmuziek opgegroeid? 
Nee,, niet van mijn vader en moeder. Mijn vader draait wel eens Vivaldi en Bach. 
Mij nn oudere broer begon er als eerste mee. (.. .)Tot mijn i2c deed ik er niets aan. 
Toenn kreeg ik ook een eigen radio en ik was toen heel erg fan van de Avondspits 
enn de Nationale Hitparade. Toen begon ik steeds meer naar de radioo te luiste-
ren.. Bij de Soulshow begon het tweede uur altijd met een hiphop-plaat. Dat was 
heell  bijzonder, daar hadden ze er dan eentje van. Op de een of andere manier be-
gonn ik toen naar de woensdagmiddag naar de VPRO te luisteren. Toen was ik 15. 
Eenn paar jaar daarvoor vond ik de VPRO niets. VPRO's Wilde Wereld draaide to-
taall  verschillende dingen, en toen ging ik van verschillende dingen houden. Zij 
draaidenn bijvoorbeeld eerst iets van REM en daarna van Public Enemy. 
(Bram,, generalistische kenner) 

Dee popularisering van de hiphop-subcultuur is in de ogen van de fans niet zon-
derr slag of stoot gegaan. Discussies over de wenselijkheid, route en mate van 
populariseringg spitsen zich toe op twee zaken. De eerste gaat over de commer-
ciëlee exploitatie ('commodifïcation') van de subcultuur. De tweede gaat over de 
dichotomiee die ontstaat tussen underground en mainstream bij de popularise-
ringg van de subcultuur. 

CommerciëleCommerciële exploitatie van de subcultuur 

Volgenss oude subcultuurtheorieën zoals die van Hebdige (1979) wordt een sub-
cultuurr ontdaan van zijn subversieve karakter en potentiële revolutionaire 
waarde,, door de commerciële exploitatie van met namel de uiterlijke stijl en de 
muziek.. Door het ontstaan van boetieks waar men terecht kan voor hiphopkle-
dingg en het promoten van hiphopmuziek in de massamedia, zou een subcultuur 
uiteindelijkk helemaal geneutraliseerd en onschadelijk worden. De subcultuur 
wordtt uiteindelijk een gebruiksartikel, en anders hoogstens een luxeartikel of 
geinigg hebbedingetje. Dit is nogal een romantisch beeld van de verzetspotentie 
vann subculturen. 

Hiphopp heeft zich in zijn stijl en muziek nooit buiten de conusmptiemaat-
schappijj  geplaatst (zie ook Rose I994a:40-4i). De stijl is samenstelling van allerlei 
elementenn uit die massacultuur, zonder daar expliciet kritiek op uit te oefene-
nen,, zoals Hebdige meent dat de swastika in punk dat deed. Ook de hiphopmu-
ziekk zelf is veel minder shockerend dan punk in de jaren zeventig wellicht was, 
wantt veelal gebruikmakend van versioningvzn bestaande songs. 

Dee subculturele fans denken niet wezenlijk anders over de betekenis van een 
stijll  dan de kenners of liefhebbers. Hun muziek en stijl is anders, maar niet per 
see oppositioneel ten opzichte van ofwel de populaire cultuur, ofwel de hoge cul-
tuur.. De waarden die de meeste hiphopjongeren uitdragen zijn zelfs uiterst con-
ventioneel.. Ze bekommeren zich over hun opleiding en eventuele banen, hun 
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relatiess en of ze er aantrekkelijk uitzien. Daarin verschillen hiphopfans waar-
schijnlijkk niet zoveel van andere jongeren. 

Err zijn wel overeenkomsten tussen de verschillende soorten hiphopfans die 
henn toch anders maken dan liefhebbers van andere muziek. Ze zijn zich er ont-
zettendd van bewust dat zij een zogenaamde 'oppositionele' muzieksmaak heb-
ben.. Ook al vinden veel kenners en liefhebbers het gewelddadige en woedende 
hiphopimagoo niet altijd even prettig, toch is het tegenover de buitenwereld een 
statement.. Een statement dat zij niet altijd voor de makkelijke weg kiezen, of 
zichh niet klakkeloos laten leiden door wat de meerderheid mooi of goed vindt. 
Voorr een wit jongetje van twaalf op het platteland is het stoerder en onder-
scheidenderr om te zeggen dat hij van de Geto Boys houdt dan van de Venga 
Boys. . 

Rapp style is like cool. (...) My mom really dislikes the words those American 
rapperss use. She thinks they're vulgar or something, [doet zijn moeder na:] 
'Don'tt you use that f-word, son' 
(Jeremy,, incidentele liefhebber, 13 jaar) 

Diee stoere en onderscheidende elementen van hiphop zijn als het ware mee 
gepopulariseerdd vanuit de subcultuur. Fans als Jeremy hoeven nauwelijks 
moeitee te doen om ergens hiphop-artikelen te kopen. Op zich vinden subcultu-
relee fans die commerciële exploitatie niet erg. Het noopt de subcultuur hoog-
stenss tot een speurtocht naar nieuwe artiesten en nieuwe stijlkenmerken waar-
doorr de subculturele exclusiviteit gewaarborgd kan blijven. 

Doorr de snelle adaptatie van de cultuurindustrie van subculturele stijlen is 
dee subcultuur genoodzaakt om dit venieuwingsproces continu aan de gang te 
houden.. De constatering dat elke popularisering van een subcultuur uiteinde-
lij kk leidt tot het verdwijnen van het oorspronkelijke karakter gaat voor hiphop 
duss niet helemaal op. Er worden nieuwe 'oorspronkelijkheden' bedacht op het 
momentt dat daar behoefte aan is in de subcultuur. De subcultuur is veel dyna-
mischerr dan veel subculturenstudies suggereren. Wat volgens de fans wel ver-
lorenn gaat bij de popularisering en commerciële exploitatie van de hiphop-sub-
cultuur,, is het subculturele gevoel deel uit te maken van een underground; een 
gemeenschapp die een bepaalde mate van exclusiviteit en kleinschaligheid 
garandeert. . 

SchijnbareSchijnbare tegenstellingen? 

Dee subculturele leden staan op zich niet vijandig tegenover popularisering van 
hunn subcultuur, omdat het hen meer prestige en zichtbaarheid oplevert. Som-
migenn vinden horizontale popularisering vervelender dan verticale. 
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II  don't mind if people buy Coolio records. But what I really find offensive are 
thesee hiphop-wannabes. They show up at parties, looking like they're the real 
thing.. They don't know shit about the culture. 
(Ozer,, subcultureel lid) 

Subculturelee leden vinden uitbreiding van de fysieke scene waarin zij zich bege-
venn bedreigend. Daarom zitten de subculturele fans er ook niet mee als inciden-
telee liefhebbers eens een hiphopplaat kopen. Dat is niet bedreigend voor hun 
eigenn fandom. De vorming van hiphop-gemeenschappen aan de andere kant 
vann het land of in het buitenland zijn dat ook niet. De belevingg van hun subcul-
turelee fandom is sterk lokaal georiënteerd, en moet zo exclusief mogelijk gehou-
denn worden. Bij de popularisering is het underground-gevoel in het geding. 

Hett onderscheid tussen underground en mainstream hoort thuis in de dis-
cussiee over de popularisering van elke subcultuur, en is dus ook niet voorbehou-
denn aan de popularisering van hiphop. Voor een heel groot gedeelte gaat de dis-
cussiee over underground versus mainstream ook over de discussie over rock en 
pop,, en tussen 'wij ' en 'zij' (zie figuur 3.3 in hoofdstuk 3). De waarden die de 
'wij'-groepp vertegenwoordigen hebben een hoger cultureel aanzien dan die van 
dee 'zij'-groep. 'Wij ' impliceert ook een hoge mate van groepscohesie, terwijl 
'zij'staatt voor een anonieme massa. 

Dee grenzen tussen pop en rock zijn niet absoluut, en daarmee de grenzen tus-
senn underground-muziek en mainstream-muziek ook niet. Echter, er is geen 
continuümm tussen 'wij ' en 'zij'. Dat blijf t een dichotomie. Hoogstens kan een 
discussiee gevoerd worden over wie eigenlijk 'wij ' en 'zij' vertegenwoordigen. 
Immerss fangemeenschappen die van typische pop houden, voelen zich onder-
deell  van een uitverkoren 'wij'-groep, terwijl dat 'wij ' vooral 'zij'-waarden verte-
genwoordigt. . 

Dee reden waarom subculturele leden popularisering problematisch vinden is 
niett gelegen in de mainstreaming van de muziek (aan de muziek zelf is niet te 
horenn dat het mainstream is), of dat muziek 'pop'-waarden vertegenwoordigt, 
maarr ligt in de onoplosbare dichotomie tussen 'wij ' en 'zij'. 

Alss fans spreken over de sell out (de commerciële uitverkoop) van artiesten of 
dee mainstreaming van hun muziek, bedoelen ze eigenlijk dat hun 'wij'-gevoel 
bedreigdd wordt. Daarom vinden subculturele fans het eigenlijk ook niet zo erg 
datt het grote publiek af enn toe een hiphop-plaat koopt. Deze 'zij' is niet direct 
bedreigendd voor de exclusiviteit van de subculturele gemeenschap. De 'zij' die 
hunn fysieke territorium willen betreden zijn dat wel. 

Hett onderscheid tussen fans zoals ik dat hanteer, bestaat niet in de beleving 
vann de fans. Er is volgens hen geen continuüm van subculturele leden, via gene-
ralistischee en specialistische kenners naar incidentele liefhebbers. Er is alleen 
maarr een 'wij ' en 'zij', en in dit geval is het altijd duidelijk wie de 'wij ' zijn, 
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namelijkk de subculturele leden. Er is geen groepscohesie in de grootste groep 
(dee kenners en liefhebbers), waardoor de minderheid (de subcultuur) altijd de 
'wij'-waardenn vertegenwoordigt. 

InIn de ogen van de subculturele fans is alleen verticale popularisering moge-
lijk .. De muziek slaat over van 'wij ' naar 'zij'. Het feit dat de subcultuur als zoda-
nigg groeit (horizontaal dus), betekent dat er toch een wig gedreven wordt in de 
simpelee dichotomie. 

Dee subcultuur groeit horizontaal doordat er op verschillende lokaties eigen 
hiphop-scèness ontstaan (zie ook Bennett 2000:73:194; Mitchell 2001). Deze 
fanss zijn vooral specialistische kenners die hun subculturele kapitaal zodanig 
hebbenn uitgebreid dat zij tot de subcultuur zijn kunnen toetreden. De genera-
listischee kenners en incidentele liefhebbers blijven ook bij het onstaan van deze 
nieuwee hiphop-scènes bijna altijd buiten schot. Zo zijn er in de van oudsher 
typischee hiphopsteden nieuwe scenes ontstaan, alsmede in plaatsen waar er 
vroegerr geen bestonden. Uiteindelijk vindt acceptatie in de oude subcultuur 
voorall  plaats doordat een deel van de aspirant-leden ook zelf hiphop is gaan 
maken.. Via deze artiesten die eerder opgenomen worden door de bestaande 
subcultuur,, kunnen de fans uit de nieuwe scenes toetreden tot de bestaande 
subcultuurr en heeft de horizontale popularisering zich voltrokken.20 

II  have this friend Izzy, who knows Max & Dave, so he introduced me and then 
theyy asked me to send in a demo tape for their radio show. 
(Jimmy,, subcultureel lid en beginnend rapper) 

Dee subcultuur bestaat bij de gratie van het aanleggen van grenzen tussen 'wij ' en 
'zij',, ongeacht hett feit dat de verticale en horizontale populariserings-processen 
eenn minder dualistisch plaatje laten zien. Het aanleggen van die grenzen 
gebeurtt echter niet alleen door de subculturele leden, maar ook door andere 
hiphop-fanss en niet te vergeten de buitenwacht die hiphop graag wil zien als een 
subcultuurr met verzetspotentie. 

Conclusie e 

Hiphopp kent verschillende soorten fans. De verschillen komen voort uit de 
matee van betrokkenheid en het subculturele kapitaal dat zij investeren, maar 
hebbenn ook te maken met de sociaal-economische achtergrond van de fans, en 
inn mindere mate ook met de soort hiphop waar zij van houden. Er zijn vier soor-
tenn hiphop-fans: subculturele leden, generalistische kenners, specialistische 
kennerss en incidentele liefhebbers. Alle subculturele leden zijn ooit als niet-sub-
cultureell  fan begonnen met de invulling van hun fandom. 
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Dee subculturele fans zijn het meest betrokken en hebben het meeste subcul-
tureell  kapitaal verworven. Wat die betrokkenheid en dat subculturele kapitaal, 
ofwell  subcultureel fandom, inhoudt, komt het meest tot zijn recht in relatie tot 
dee niet-subculturele fans en in mindere mate tot de niet-fans. 

Dee subculturele leden investeren het meeste geld, tijd en energie in hun hip-
hop-fandomm en voelen zich duidelijk onderdeel van een groep. Zij maken het 
intensiefstt gebruik van de media, gaan vaak naar optredens, kopen veel platen 
enn praten er veel over met andere subculturele leden. Hun 'symbolische creati-
viteit'' is groot, en strekt verder dan alleen semioticproductivity (zie de paragraaf 
overr consumptieve praktijken in hoofdstuk i). Het subculturele fandom uit 
zichh vooral in enunciative & textual productivity: het uitdrukking geven aan 
(plakboeken,, et cetera) en het delen van hun fandom met elkaar (fanclubdagen, 
chatsessies).. De enunciative productivity is het belangrijkst in het creëren en het 
bewarenn van de subculturele groepsidentiteit. 

Dee fans die in bepaalde opzichten soms meer subcultureel kapitaal bezitten 
dann de echte subculturele fans (vooral het aanleggen van een grote platenverza-
melingg en feitelijke kennis over hiphop), ontberen het sociale kapitaal om deel 
tee nemen aan de subcultuur - daar malen ze echter ook niet om. Ik heb hen 
generalistischee kenners genoemd, omdat zij objectief beschouwd niet alleen 
veell  subcultureel kapitaal, maar veel cultureel kapitaal in zijn algemeenheid 
bezitten.. Zij hebben een brede, doch meestal sterk rockgeoriënteerde muziek-
smaak.. De stijl-parafernalia van de hiphop-subcultuur interesseren hen niett tot 
matig.. De muzikaal-esthetische authenticiteit van hiphop heeft hun meeste 
aandacht.. De muzikaal-sociale aspecten die daarbij horen, nemen zij voor lief, 
ookk het expliciete seksisme en geweld dat in veel hiphop voorkomt. Hun fan-
productiviteitt beperkt zich tot semiotische en soms textuele productiviteit." 
Dezee fans zijn onontbeerlijk voor de popularisering van met name nationale 
hiphop.. Omdat zij altijd op zoek zijn naar nieuwe onbekende talenten stuiten 
zijj  ook regelmatig op hiphop-artiesten van eigen bodem. 

Eenn andere vorm van fandom is teruggevonden bij een groep fans, die ik 
specialistischee kenners heb genoemd; in tegenstelling tot de generalistische 
kennerss en subculturele leden, zijn zij fan van één of slechts een paar specifieke 
artiestenn en niet van het hele hiphopgenre. Deze fans zijn potentiële subcultu-
relee leden als hun investeringen in de drie vormen van productiviteit steeds 
groterr worden, met name de enunciative productivity. Het opvallende is dat 
dezee fans soms veel kapitaal investeren in textuele productiviteit die echter niet 
erkendd en gewaardeerd wordt door de subculturele leden, waardoor hun fan-
domm beperkt blijf t tot een privé-aangelegenheid. Deze fans zijn meestal fan van 
Amerikaansee hiphop-artiesten met een behoorlijke staat van dienst en enige 
populariteit.. Hun fandom uit zich als een mengeling van het rock- en pop-
idioom,, hoewel het eerste overheerst. Met name de zwarte specialistische 
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kennerss eigenen zich de subculturele uiterlijke stijl toe, die zij combineren met 
elementenn uit andere zwarte stijlculturen. 

Tott slot zijn er de incidentele liefhebbers die af en toe een hiphopplaat kopen 
enn een enkele keer ook naar optredens gaan. De argumenten die zij gebruiken 
zijnn vooral gebaseerd op het popidioom, hoewel ook bij deze fans het rockidi-
oomm niet geheel verdwenen is. Zij dragen af en toe hiphop-stijlelementen 
omdatt ze als hippe mode gelden. De productiviteit van de incidentele liefheb-
berss beperkt zich tot semiotische productiviteit. 

Dee generalistische kenners en de incidentele liefhebbers worden in veel stu-
diess naar subculturen of fandom over het hoofd gezien. En dit terwijl de eerstge-
noemdenn juist van doorslaggevend belang zijn voor de eerste golf van verticale 
popularisering,, en de tweede groep de popularisering ook in commercieel 
opzichtt geslaagd maakt. De specialistische kenners worden in veel subculturen-
studiess omschreven als 'trendvolgers', of 'hangers on'. Daarmee wordt geen 
rechtt gedaan aan de vorm en inhoud van hun fandom. Veel meer dan de hoog-
stenss enkele duizenden subculturele leden bepalen zij het publieke beeld van 
hiphopfans. . 

Naastt een onderscheid in soorten fandom, zijn er ook duidelijke verschillen 
inn de plaats die sekseverhoudingen) en etnische afkomst en beleving innemen 
inn het leven van hiphopfans. Voor witte fans is etniciteit in relatie tot hun fan-
domm vaak iets problematisch. Voor zwarte fans is etnische afkomst en beleving 
niett alleen belangrijk voor de invulling van hun fandom, maar ook in hun dage-
lijk ss leven, ongeacht het soort fan dat zij zijn. 

Watt voor zwarte fans geldt met betrekking tot etniciteit, geldt voor meiden-
fanss met betrekking tot seksevraagstukken. De subcultuur zelf kent weinig 
vrouwelijkee fans. Dit heeft in hoge mate te maken met de mannelijke manier 
waaropp het subculturele lidmaatschap en ook het generalistische connaisseur-
schapp wordt ingevuld. Voor zwarte vrouwelijke fans geldt bovendien dat zij de 
sekseverschillenn interpreteren in termen van etniciteit: de negatieve stereotype-
ringg van macho B Boys sluit hen buiten. Ook de veronderstelde relaties tussen 
hiphop,, straat-authenticiteit en geweld sluiten vrouwelijke fans uit of degrade-
renn hen tot rollen die zij niet in willen nemen (prostituee, geweldsslachtoffer). 

Dee morele paniek, die volgens de fans in de media ten toon wordt gespreid 
tenn aanzien van het gewelddadige karakter van met name gangstarap, vinden zij 
uiterstt problematisch. Dit geldt niett alleen voor de subculturele fans, maar ook 
voorr de anderen. Ondanks, of misschien wel dankzij, alle controverse die hip-
hopp omringt zijn, alle soorten fans uitermate trots op en uitgesproken in hun 
muziekvoorkeur. . 



Hoofdstukk 7 

Nichemedi aa en populariserin g 

Uitt de interviews met artiesten, intermediairs en fans is gebleken dat zij 
bepaaldee media een essentiële rol vinden spelen in de popularisering van hip-
hop:: radio en tijdschriften die zich specifiek richten op jongeren en/of popmu-
ziekfans.'' Het gaat hierbij dus vooral om special interest ofwel nichemedia. 

Tijdschriftenn zijn sinds de opkomst van een zogenaamde tienercultuur na de 
Tweedee Wereldoorlog niet meer weg te denken uit het leven van jongeren. Van 
Tuneyy Tunes vlak na de oorlog, Twen/Taboe, Muziek Expres en Hitweek in de 
jarenn zestig tot Touch, One en Live XS in het huidige medialandschap. Deze bla-
denn zijn gidsen voor jongeren om bij te blijven op het gebied van seksualiteit, 
modee of muziek. Vanwege de relatief lage prijs, maar vooral vanwege hun 'inter-
nall  pacing'(zelf bepalen waar en wanneer te lezen) en verregaande segmentatie, is 
err voor elke (groep) jongere(n) wel een tijdschrift van hun gading te vinden. 

Inn Nederland en Groot-Brittannië zijn er twee tijdschriften die al heel lang 
eenn belangrijke rol vervullen bij het creëren van - publieken van - nieuwe 
muziekstromingen,, en bovendien ook het grootst zijn in hun eigen land: OOR 
enn New Musical Express (NME).1 Deze muziekbladen worden als toonaan-
gevendd beschouwd in het signaleren en eventueel consolideren van nieuwe pop-
muziek.. NME heeft in Groot-Brittannië het imago complete stromingen te ini-
tiëren:: het grote poppubliek zou zonder de tussenkomst van NME nooit gepraat 
hebbenn over Britpop of Asian Underground. De benamingen mogen dan wel 
niett altijd door NME bedacht zijn, maar zonder hun aandacht zouden de stro-
mingenn nooit als zodanig de geschiedenis ingegaan zijn. Pas na aandacht van 
dezee smaakmakers van de nichemedia volgen de meer trendvolgende niche-
mediaa en massamedia.' 

Dee centrale vraag in deze casestudy is daarom hoe die zogenaamde trendset-
tendee muziektijdschriften berichten over hiphop. Deze vraagstelling is opge-
deeldd in een aantal deelvragen, die elk in een aparte paragraaf behandeld worden. 

Populariseringg veronderstelt een toename in populariteit vanaf het moment 
datt hiphop als een nieuwe muziekstroming is gedefinieerd (halverwege de jaren 
zeventig).. De vraag is vanaf wanneer OOR en NME aandacht zijn gaan besteden 
aann hiphop, en of er daarna inderdaad sprake is van een toename in aandacht. 
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Hett traject van popularisering veronderstelt ook dat die toename eindig is: hip-
hopp is onderdeel geworden van de totale popcultuur en heeft een vast plekje ver-
worvenn in de berichtgeving (omvang van de berichtgeving blijf t vanaf dat 
momentt stabiel); de muziek is een zachte dood gestorven waardoor er geen aan-
dachtt meer aan wordt geschonken; of hiphop is opgegaan in andere stromingen 
enn is daardoor in de berichtgeving niet meer herkenbaar als apart genre. Toe-
namee en afname in aandacht zijn gekoppeld aan het verloop van de tijd. Daar-
omm er is gekeken naar de relatie tussen hoeveelheid aandacht en de periode waarin 
diee aandacht plaatsvond. 

Dee tweede deelvraag gaat in op de manier waarop OOR en NME over hiphop 
berichten.. Is er in de berichtgeving sprake van sociaal-culturele, aanpassings- of 
erkenningsstrategieën,, zoals die bestaan in de opvattingen van culturele inter-
mediairss over hun werk, en hoe worden die strategieën dan ingevuld. 

Tott slot ga ik specifiek in op de berichtgeving over nationale hiphop, omdat 
daarinn zou kunnen blijken hoe trendsettend de twee onderzochte titels zijn. De 
serieuzee nichemedia worden door de subcultuur en de micro media een grote rol 
toebedeeldd in het door laten breken van nationale artiesten bij een groter 
publiekk dan de nationale subcultuur. OOR en NME zijn in het geval van natio-
nalee hiphop niet afhankelijk van buitenlandse bronnen. Zij kunnen geheel op 
eigenn initiatief vaderlandse hiphop ontdekken en daarmee een trend intiëren bij 
eenn niet-subcultureel publiek. Bij de berichtgeving over nationale hiphop wordt 
gekekenn naar de invulling van de zeven kernbegrippen, omdat de mediabeelden 
daaroverr zo belangrijk zijn gebleken voor de invulling van het artiesten- en fan-
dom,, en dus ook van invloed zijn op de mate van popularisering van hiphop. 

Hipho pp  is  in th e hous e 

InIn 1979 heeft Sugar Hil l Gang een wereldwijde megahit, ook in Nederland en 
Groot-Brittannië.. Die hit vormt de weerslag van een aantal sociaal-muzikale 
ontwikkelingenn in Amerika gedurende de jaren zeventig. Noch NME noch OOR 
vindenn die signalen interessant genoeg om er uitgebreid bij stil te staan. Zoals de 
oud-hoofdredacteurr van OOR in hoofdstuk 5 aangeeft, is OOR op 'dance-gebied 
minderr trendsettend geweest dan achteraf misschien had gemoeten'. In 1980 
wordtt in OOR slechts zijdelings melding gemaakt van het bestaan van de hit die 
dann in Nederland de hitlijsten bestormt. In de inleiding van een artikel over de 
toasterr Doctor Alimantado is reggaespecialist Pieter Fransen niet erg positief 
overr de allereerste hiphophit: 
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Medee door de Sugar Hil l Gang staat het fenomeen disc jockey weer flink in de 
belangstelling.. Met behulp van een vocale techniek, de rap, probeert The Gang 
samenn met enkele goedwillende collega's de doodbloedende disco nieuwe im-
pulsenn te geven. (..)Hoewel hun platen nog niet of nauwelijks tot alle hoeken 
vann dit land zijn doorgedrongen, kwam er al in 1979 in Jamaica een song uit Nice 

UpUp TheDancevan de toasters papa Michigan en General Smile, die in een verge-
lijkbaree stijl met gebruikmaking van bestaande ritmes Rapper's Delight over-
schaduwt. . 
(OORR 13 februari 1980) 

Pass als de muziek enkele duidelijke sterren heeft opgeleverd, wordt er vaker 
positieff  doch nog steeds slechts mondjesmaat aandacht aan hiphop besteed. De 
hitss en Europese toernees van Grandmaster Flash, Kurtis Blow en Afrik a Bam-
baataaa zorgen vanaf 1981 voor coverartikelen met een licht-verbaasde onder-
toon.. Grappig bedoelde titels als 'Slamming the crack', 'Scraping fellas off the 
wheels',, 'Bite this', 'Jan Rap en zijn maat', 'Flash in rep en roer', of 'de tip-top 
vann de hip-hop'zijn aan de orde van de dag in de eerste jaren. Ook wordt hip-
hopp elke keer anders geschreven en wordt er de eerste jaren geen duidelijk 
onderscheidd gemaakt tussen rap en hiphop. Het is overduidelijk dat de redac-
tiess aanvankelijk geen raad weten met het nieuwe genre. De meeste aandacht 
gaatt uit naar de niet-muzikale kenmerken van hiphop. 

Dee subcultuur wordt echter steeds omvangrijker en de beide nichebladen 
kunnenn niet langer om de muzikale ontwikkelingen in de VS, en ook daarbuiten, 
heen.. De omvang en de aard van de berichtgeving verandert dan ook na 1985. 

Dee totale onderzochte periode kan onderverdeeld worden in drie kortere 
perioden.. Deze indeling loopt voor beide bladen gelijk en is een teken dat deze 
nichebladenn zich in eerste instantie vooral laten leiden door Amerikaanse ont-
wikkelingen,, en er geen sprake is van een duidelijke eigen koers: 1981-1985, 
1986-19900 en 1991-1994. 

ToenameToename van aandacht 

OORR en NME hebben hun trendsettende rol niet helemaal waar hebben kunnen 
maken.. Terwijl in Amerika al in de jaren zeventig de hiphop-subcultuur doorge-
brokenn is naar mainstream-publieken, besteden de nichemedia in Europa er pas 
inn de jaren tachtig serieus aandacht aan, wanneer de eerste Hollywood hiphop-
filmss uitkomen Het lijk t alsof de bladen hiphop in eerste instantie zagen als een 
genree dat alleen novelty-hits op zou brengen. Pas toen bleek dat hiphop ook een 
opvallendee subcultuur was, zijn OOR en NME er aandacht aan gaan besteden. 

Inn 1981 publiceert NME haar eerste coverartikel over hiphop, in OOR gebeurt 
datt in 1983. In die eerste periode wordt de berichtgeving in de twee bladen geken-
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merktt door een licht-verbaasde ondertoon en een zeker gebrek aan kennis. NME 
heeftt in die periode n coverartikelen (2% van het totale aantal hiphop-coverarti-
kelen),, startend in 1981 met een zeer uitbereid artikel met de welluidende titel 
Rap.Rap. Youth South Bronx unwraps the rapping revolution. OOR heeft zijn eerste 
grotee artikel in 1982 - hoewel nog geen vermelding op de cover; dat gebeurt pas 
inn 1983 - waarin teruggeblikt wordt op de raptraditie. Er wordt geconstateerd dat 
rapp anno 1982 meer inhoud heeft gekregen sinds de disco-hiphop van de Sugar 
Hil ll  Gang in 1979. OOR besteedt gedurende die eerste periode zeven maal aan-
dachtt aan hiphop (6% van het totale aantal hiphop-coverartikelen). 

Runn DMC en de Beastie Boys, bands die rock en hiphop combineren, vor-
menn voor beide bladen eigenlijk pas echt de aanleiding om structureel aandacht 
aann hiphop te besteden. Het is dan 1985 en hiphop bestaat op dat moment 
alweerr tien jaar. In de daaropvolgende periode, die valt tussen 1986 en 1990, 
wordtt steeds vaker op de cover aandacht besteed aan hiphop: OOR 17 maal 
(15%),, NME 259 maal (51%). 

Dee laatste periode, lopend vanaf 1991 tot en met 1994 is een periode van con-
solideringg (NME) en verdere groei (OOR): hiphop wordt 88 maal geëerd met een 
covermeldingg in OOR (79%) en 238 maal in NME (47%). Opvallend is dat OOR 
eenn enorme groei doormaakt. Bijna tachtig procent van alle hiphop-coverarti-
kelenn stamt uit de laatste periode. Bij NME is sprake van een kleine terugval. 

Inn de jaren tussen 1981 en 1994 is de aandacht voor hiphop bij de serieuze 
nichemedia,, na een aanvankelijk langzame start, alleen maar toegenomen. Het 
iss nog te vroeg om te kunnen concluderen of hiphop een stabiel plaatsje in de 
popjournalistiekk heeft verworven, maar daar lijk t het wel op. 

Hoewell  OOR en NME hiphop vrij laat hebben opgepikt, hebben zij hun 
trendsettendee rol in de jaren daarna wel waar kunnen maken. De redacties van 
dee twee titels besteden vooral aandacht aan hiphop-artiesten die (nog) geen 
grotee hitsuccessen op hun naam hebben, maar de subculturele roem aan het 
ontstijgenn zijn. Op dat breukvlak tussen subcultuur en mainstream-populariteit 
liggenn de meeste kansen om het trendsettende imago waar te kunnen maken. 
Artiestenn waar de muziekbladen zeer regelmatig aandacht aan besteden, zijn in 
dee jaren daarna vaak zeer succesvol, ook in de hitparade. De beide nichemedia 
hebbenn daar dus een essentiële rol in gespeeld. 

InhoudelijkeInhoudelijke verschuiving 

Dee aanleiding om aandacht te besteden aan hiphop is in beide bladen hetzelfde: 
err is een plaat uit van een artiest, de artiest gaat binnenkort op toernee of heeft 
onlangss opgetreden in het land. Hiermee wordt geïllustreerd dat de verschil-
lendee onderdelen in de muziekindustrie, media, podia en platenmaatschap-
pijen,, heel duidelijk op elkaar reageren en van elkaar afhankelijk zijn. 
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Omdatt recensies bijna nooit aangekondigd worden op de cover zijn de 
artiestenn in de onderzochte artikelen vooral artiesten, die al meer bereikt heb-
benn dan het uitbrengen van een (debuut)album. Alleen in overzichtsartikelen 
diee een bepaalde historische ontwikkeling of lokale hiphop-gemeenschap 
schetsen,, komen wel eens artiesten aan bod die nog geen platencontract hebben 
en/off  nog weinig hebben opgetreden. Voor de Amerikaanse artiesten die op de 
coverss van OOR en NME terechtkomen geldt zonder uitzondering dat zij al het 
nodigee bereikt moeten hebben voordat de beide Europese bladen er aandacht 
aann besteden: meerdere albums, buitenlandse toernee, of interviews in buiten-
landsee gezaghebbende bladen. Bij nationale hiphop-artiesten is er veel minder 
'buzz'' nodig om in OOR of NME behandeld te worden, maar zij krijgen in tegen-
stellingg tot hun Amerikaanse collega's daardoor veel minder vaak en veel min-
derr omvangrijke aandacht. Hier kom ik in de volgende paragraaf nog op terug. 

Dee drie perioden laten niet alleen een positieve ontwikkeling zien in het aan-
tall  coverartikelen dat hiphop als hoofdonderwerp heeft, maar ook een inhoude-
lijk ee verschuiving. In de eerste periode staan de verschillende elementen van 
hiphopp als subcultuur centraal: de traditie van het rappen, breakdancing en 
graffiti.. Er is in het fotowerk en de tekst veel aandacht voor de uiterlijke stijl van 
hiphop-artiesten. . 

Theyy dress in the current B Boy style. Straight leg jeans and trainers with wide white 
lacess left undone. When they walk they have to drag their feet. But it's the style. 
(NMEE 9 maart 1985) 

Dee inhoud van de berichtgeving in die periode reflecteert duidelijk de sociaal-
culturelee strategie die nichebladen hanteren. De redacties zijn vooral op zoek 
naarr de beweegredenen achter de formering van de Amerikaanse hiphop-sub-
cultuurr (zwarte gettocultuur) en de uitbundige uiterlijke stijl die daar bij hoort, 
enn zijn minder geïnteresseerd in de muzikale motivaties en aspiraties van hiphop-
artiesten. . 

Vann een erkenningsstrategie is in de beginjaren nog geen sprake, omdat er 
simpelwegg niet zoveel hiphop-artiesten platen in Europa uitbrengen, en er dus 
nauwelijkss een brede basis voorhanden is waaruit men kan kiezen. Naast de 
sociaal-culturelee strategie is er ook incidenteel sprake van een aanpassingsstrate-
gie,, omdat hiphop niet alleen als een grappige lichting nieuwkomers wordt 
gezien,, maar tevens ingepast moet worden in bestaande referentiekaders. Rap-
penn is net zoiets als toasting en jive-scat, rap is een poging om disco nieuw leven 
inn te blazen. Graffiti is eigenlijk net hedendaagse kunst en 'Rappen is voor het 
zwartee getto wat New Wave voor sommige Engelse jongeren is', aldus Jan 
Nautaa in 1982 in OOR. Een dergelijke, gecombineerde redenering komt veel-
vuldigg voor in OOR en NME. De redactie is zich ervan bewust dat rap voortkomt 
uitt een lange traditie — waardoor er toch geen sprake kan zijn van een novelty 
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trendd - maar het staat zover af van hun doelgroep dat er een vergelijking met het 
opp dat moment dominante rockgenre (new wave) gemaakt dient te worden om 
rapp binnen het rockcanon te kunnen plaatsen. Die status verdient de rapmu-
ziek(traditie)) blijkbaar niet op basis van haar eigen merites. De maatschappe-
lijk ee beweging die hiphop vertegenwoordigt, zorgt kennelijk voor betere inpas-
singg in de rocktraditie dan de muziek zelf. 

Inn de tweede periode staat de muzikale ontwikkeling van hiphop centraal, 
gecombineerdd met grote aandacht voor de betekenis van de teksten. Hiphop 
wordtt in deze jaren vergeleken met andere subculturen die een muzikale en 
politiekee kentering teweeg hebben willen brengen, zoals punk en rastafari/reg-
gae.. In feite gaat de eerste periode vooral over hiphop als novelty en op het einde 
daarvann als sociale beweging. De tweede periode gaat vooral over wat later hard-
coree hiphop is gaan heten: de beats en de teksten staan centraal, en de andere 
elementenn van de subcultuur verdwijnen naar de achtergrond. Artiesten die in 
dee tweede periode terugkerende aandacht krijgen zijn: de Beastie Boys, Public 
Enemy,, Run DMC en NWA. Allemaal artiesten die die hardcore lijn vertegen-
woordigen.. Over Public Enemy schrijft NME: 

Theyy understand Malcolm X and they dig James Brown. And they see where the 
twoo combine(d) - in their identity (black 'n' proud) and in their pride (say it LOUD) 
(NMEE 10 oktober 1987, interview met Public Enemy) 

Hett fotowerk is daar ook een weerspiegeling van: dee artiesten worden in typi-
schee hiphopposes afgebeeld, maar naarmate de jaren tachtig vorderen veel min-
derr vaak lachend. Vuisten in de lucht en een kikvorsperpectief zijn favoriet. De 
artiestenn kijken meestal recht de lens in: fronsend, uitdagend, heel af en toe 
lachend,, maar bijna nooit neutraal. De foto's zijn merendeels in zwart-wit, 
waardoorr er vaak een dreigend beeld ontstaat. 

Dee twee tijdschriften besteden daarnaast meer dan in de eerste periode aan-
dachtt aan dj-ing en sampling als nieuwe vormen van componeren en musiceren. 

PumpPump up the volume [van M/A/R/R/S - MW] is king of the clubs. It's a dynamic 
piecee of dance larceny, which cuts up the copyright laws, and has thrown a gre-
nadee into the gulf wars between club music and the indie rock scene. 
(NMEE 12 september 1987) 

Dee samplingtechniek wordt vooral besproken in het licht van de discussie over 
auteursrechten.. NME spreekt over 'larceny', diefstal. Voor NME vormt de 
auteursrechtenkwestiee herhaaldelijk aanleiding voor specials en schreeuwende 
koppen.. Hiphop wordt anno 1987 in NME ergens gepositioneerd tussen inau-
thentiekee pop en originele rock. In OOR speelt de samplingdiscussie overigens 
eenn veel minder grote rol, maar is het laveren tussen het pop- en rockidioom 
ookk duidelijk zichtbaar. Dit verandert in de loop van de tweede periode. 
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Tegenn het einde van 1990 zijn de twee nichebladen namelijk helemaal om: 
hardcoree hiphop is definitief bijgeschreven in de rockannalen. Hardcore hiphop 
vertgenwoordigtt alles waar rock voor staat: anti-commercieel, een gemeenschap 
vertegenwoordigend,, origineel, authentiek, et cetera. Waar de eerste periode 
gedomineerdd wordt door een sociaal-culturele strategie, wordt de berichtgeving 
inn de tweede periode voornamelijk gekenmerkt door een combinatie van de aan-
passings-- en de sociaal-culturele strategie. Hiphop wordt beschouwd als iets 
wezenlijkk anders dan hardrock of new wave, maar kan uiteindelijk met dezelfde 
criteriaa beoordeeld worden. 

Inn de laatste periode (1991-1994) staat de consolidering van hiphop als genre 
enn de diversificatie van hiphop in allerlei subgenres centraal. Het een heeft met 
hett ander te maken. Omdat hiphop in de ogen van de journalisten volwassen is 
geworden,, is er ook ruimte voor verdieping en verbreding, met aandacht voor 
nieuwee subgenres die zijn ontstaan of als zodanig gelabeld worden door jour-
nalisten.. Journalisten spelen in deze periode een veel zichtbaardere rol. Zij sig-
nalerenn nieuwe ontwikkelingen sneller, hebben meer verstand van zaken en 
vergelijkenn hiphop-artiesten met andere hiphop-artiesten, met andere zwarte 
muzikantenn en steeds minder met artiesten uit andere rockgenres. Toch is het 
rockidioomm niet verdwenen. 

Bandss als Rage Against the Machine en de Urban Dance Squad krijgen in 
OORR veelvuldig coveraandacht. Zij maken typische crossovermuziek. NME 
besteedtt de meeste aandacht aan de Beastie Boys (punkrock-hiphop), Public 
Enemyy (hardcore noise-messagehiphop), Disposable Heroes of Hiphoprisy 
(voortkomendd uit de avantgardeband The Beatnigs), Rage Against the Machine 
enn Arrested Development - een hiphopband die met zangers, rappers, dansers 
enn instrumentalisten op het podium veel meer lijk t op de klassieke rockband 
dann de meeste hiphopacts. 

Doorr de enorme diversificatie creëren de redacties ook ruimte om hiphops 
culturelee waarden langs de pop-rocklijnen te onderzoeken. Regelmatig ver-
schijnenn er daarom essayistische artikelen waarin bijvoorbeeld ingegaan wordt 
opp de creativiteit en authenticiteit — immers zo belangrijk in het rockvertoog -
vann 'poppy' rappers zoals 2Unlimited. Deze artikelen zijn vaak ironisch van 
toonn en stellen de pop-rockdichomotie ter discussie, maar uiteindelijk zegeviert 
dee rockideologie. 

UU hebt het inmiddels begrepen. Phil en Jean-Paul zijn gisse jongens die don-
dersgoedd hebben nagedacht over hun concept. (..) Geen schande, lijk t ons. 
Maarr hoe reageren ze op de kritiek dat hun muziek te plat en te commercieel is? 
Enn door elke boerepik in mekaar te draaien valt, zo simplistisch. 
(OORR 15 mei 1993) 
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Opvallendd is ook de aandacht van beide bladen voor vrouwelijke rappers. Deze 
aandachtt is geconcentreerd in een bepaalde periode. Tussen 1987 en 1992 
mogenn Salt 'n Pepa, Roxanne Shante, Cookie Crew, Monie Love en Betty Boo 
regelmatigg hun zegje doen. Onderwerp van gesprek is vaak hoe moeilijk het is 
omm als vrouw in de hiphop-subcultuur te participeren en de onderlinge strijd 
tussenn rapsters. Vrouwenrap wordt zelden op haar muzikale kwaliteiten beoor-
deeld.. Als het over de muziek gaat wordt vrouwenrap eerder in de pop- dan 
rockhoekk gepositioneerd. 

Unashamedlyy more commercial than 'street', North London sisters Total S and 
TT YTim, alias Wee Papa Girl Rappers, are the Mel & Kim of hip-hop. 
(NMEE 12 september 1987) 

Nenehh Cherry is daarop de enige uitzondering. Door haar verleden bij avant-
gardee punk- en new wavebands The Slits en Rip, Rig & Panic, aangevuld met 
haarr beroemde familie (stiefvader en jazzmuzikant Don Cherry) kan zij makke-
lijkerr ingepast worden in het aloude rockidioom, dan Salt die zonder blikken of 
blozenn erkent dat zij muziek ziet als een middel om een bestaan op te bouwen en 
liefstt veel geld te verdienen, en niet als een zelfstandig doel (expressie van muzi-
kalee driften). Over de muziek van Salt 'n Pepa weet journaliste Barbara Ellen 
niett veel meer te melden dan: 

'(....)) made her big bucks and put a smile on the faces and a jump in the step of 
popp and rap fans the world over.' 
(NMEE 25 augustus 1990) 

Dee aanwezigheid van veel vrouwen in hiphop feminiseert de subcultuur ook 
figuurlijk :: de hiphop wordt door hun bijdrage meer pop (vrouwelijk) dan rock 
(mannelijk).. De discussie over pop versus rock kan namelijk net zo goed opge-
vatt worden als een discussie over vrouwelijke versus mannelijke waarden. 

Behalvee als het gaat om de bijdrage van vrouwen aan hiphop, wordt er vanaf 
dee tweede periode dus meer gewicht toegekend aan de muzikale waarden van 
hiphop.. De beoordeling van de meeste artiesten is dan ook meestal positief. Een 
enkelee keer is de beoordeling negatief. In dat geval gaat het altijd over de 'sell 
out'' van rapartiesten. 

Dee derde periode is een combinatie van drie strategieën, maar de erkennings-
strategiee wordt het vaakst ingezet. Er is meer ruimte om verschillende soorten 
hiphopp te behandelen en hiphop-artiesten worden ook vaak geïnterviewd in de 
'nieuwee trends'-rubrieken. De reden om aandacht aan deze bands te besteden, 
komtt voort uit de relatie die deze bands hebben met gearriveerde sterren, of uit 
hett feit dat ze in het gevestigde podiumcircuit al een reputatie hebben opge-
bouwd:: Da Lench Mob met Ice Cube; Gravediggaz met Stetsasonic en Wu-Tang 
Clan;; Jeru met Gangstarr; en Marxman met een optreden in het pretentieuze 
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Camdenn Jazz Cafe. Artiesten worden dus nooit gecoverd omdat ze 'gewoon' 
mooiee muziek maken; er zijn altijd referenties nodig. 

Datt de bladen zich voor hun niet-subculturele doelgroep bedienen van de 
erkenningstrategiee is mede afleesbaar aan het feit dat veel artiesten maar slechts 
eenmaall  een covervemelding krijgen en daarna nooit meer een follow up krij -
gen.. De artiest in kwestie is onvoldoende aangeslagen bij de doelgroep, of is in 
dee ogen van de redactie niet interessant meer voor hun lezers. 

Dee manier waarop OOR en NME aandacht besteden aan hiphop is in de loop 
derr jaren verschoven van een sociaal-culturele strategie naar een combinatie-
strategie,, met de nadruk op de trial and error-methode. Ongeacht deze inhou-
delijkee strategieverschuiving is de berichtgeving over hiphop altijd sterk ge-
kleurdd door het rockidioom, waarin de authenticiteit van de subcultuur of de 
originaliteitt van individuele artiesten centraal staat. 

ftork&tgevin gg ove r national e hipho p 

OORR en NME besteden gedurende de onderzochte periode vooral aandacht aan 
Amerikaansee hiphop, gevolgd door nationale hiphop, en incidenteel aan hip-
hopp uit bijvoorbeeld Frankrijk, Canada of Zuid-Afrika. OOR besteedt in totaal 
inn 58% van alle artikelen aandacht aan artiesten uit Amerika, NME in 61%. Uit 
blijk tt dat OOR echter veel minder aandacht besteedt aan nationale hiphop dan 
NMEE (14% versus 36%). In beide bladen is er door de jaren heen een toename in 
aandacht,, hoewel het aandeel nationale hiphop in OOR in de laatste periode 
alleenn in absolute aantallen is gestegen, niet percentueel. 

Tabett  7.1. Aandeel nationale hiphop op totale aantal hiphop-artikelen in OOR en NME 
1981-1994 4 

1981-1985 5 

1986-1990 0 

1991-1994 4 

Totalee periode: 1981-1994 4 

NME NME 

2 2 

84 4 

97 7 

183 3 

% % 

18 8 

32 2 

41 1 

36 6 

OOR OOR 

0 0 

3 3 

13 3 

16 6 

% % 
0 0 

18 8 

15 5 

14 4 

Halverwegee de jaren tachtig verschijnen de eerste artikelen over hiphop van 
vaderlandsee bodem (zie bijlage 1 voor een overzicht van de artikelen uit de dis-
coursanalyse).. NME besteedt in 1985 aandacht aan Smiley Culture die een com-
binatiee van dancehall-reggae en rap maakt. In het artikel wordt de vergelijking 
getrokkenn tussen Smiley's fast style toasting en Amerikaanse rap, maar verder 
komtt hiphop niet aan de orde. De eerste 'pure' hiphopband, Three Wize Men, 
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komtt in NME in 1986 aan bod. In hetzelfde jaar schrijft OOR over discjockey 

DNAA (later deel uitmakend van de Urban Dance Squad) die uit mag leggen wat 

biten,, human beatboxing en backspinning is, waarover zoal door Amerikanen 

wordtt gerapt en welke Nederlandse rappers er aan de weg timmeren. De jour-

nalistt blijf t afgezien van de inleiding geheel op de achtergrond en laat DNA de 

standd van zaken op hiphop-gebied weergeven. 

Eenn goede rapper? Die moet een goed verhaal hebben.. ..en verder is het net als 

mett dichters: hoe gebruik je de taal. Je kunt woorden verdraaien, je hebt een 

soortt dichterlijke vrijheid. Dat verhaal? Dat kan van alles zijn. 

(DNAA geïnterviewd in OOR 5 april 1986) 

Dee journalist probeert door zijn vragen impliciet op te nemen, te laten zien dat 

DNAA geen monoloog afsteekt en dat de journalist een volwaardige gesprekspart-

nerr is. Maar hij geeft nergens een eigen mening, op één zin na. Ook gaat hij 

onzorgvuldigg om met de door DNA genoemde bronnen.4 

Dee aandacht voor nationale hiphop neemt door de tijd heen toe, en daarmee 
ookk de kennis over hiphop. Artikelen zijn vaker kritisch van toon, de redacties 
gaann zelf op reportage, en stellen hiphop-specialisten aan die hiphop regelmati-
gerr op de cover weten te krijgen. Als gevolg van een algemene tendens, gaat het 
inn artikelen over nationale rap ook vaker over de muziek zelf: 

Opp Persona Non Grata klinkt Patrick verdomd vaak als een rockzanger. En dan 
éénn die zich behoorlijk kwaad maakt. (...) Patrick explodeert niet, hij implo-
deert. . 
(OORR 23 april 1994 over Urban Dance Squad) 

Hett feit dat een rapper klinkt als een zanger en zich goed kwaad maakt zijn voor 
OORR een teken van muzikale kwaliteit. Daarnaast schuwt OOR niet alle registers 
openn te trekken om de muziek van de Urban Dance Squad te omschrijven: 

Michell  doet drummen heel simpel voorkomen, maar wat hij doet is altijd stu-
wend,, swingend en to the point. Silvano speelt op zijn nieuwe speeltje, een impo-
santt ogende Framus-bas, gekocht op toernee (..) En René? Die piept, knarst en 
noisetnoiset zelfs bij een soundcheck nog achteloos de sterren van de hemel. 
(OORR 3 december 1994, wederom over Urban Dance Squad, oorspronkelijke cursivering) 

Inn NME wordt vaker en uitgebreider stilgestaan bij de muziek zelf dan in OOR. 

Bijj  crossovermuziek: 

Theyy both grew up listening to the sounds of Admiral Bailey and Jose Wales 

playingg in the dance, but it wasn't until they came to England that they really 

startedd to pick up the mike. Asher, slow style, on the Viking Sound System, and 

Daddy,, fast style, on Coxsone. 

(NMEE 27 augustus 1988) 
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Maarr ook bij 'pure' hiphop: 

Thee music itself is deeper. A warm, subtly funky rune with electric piano, a 
crosss between early '70s soul and modern rwo-step in the beat, and a clear 
unhurriedd sense of direction in the rap. Ain 't Going For That is a strong, 
uncommerciall  debut. 
(NME(NME 20 juli  ippi) 

NMEE vraagt met dergelijke berichtgeving nogal wat van zijn lezers; ze moeten 
redelijkk ingevoerd zijn in de hiphop, maar vooral in andere genres. NME is, 
meerr nog dan OOR, een blad voor de ware popmuziekconnaisseurs, de genera-
listischee kenners. 

Hett rockidioom waarmee (nationale) hiphop tegemoet wordt getreden, 
komtt ook terug in de aannames over het beoogde publiek van hiphop. 

Osdorpp Posse is muziek voor werkende mensen (...)Voor de meeste muziekre-
censentenn is er misschien een groot verschil tussen mensen die naar hardrock, 
naarr hiphop of naar gabber luisteren, in het dagelijks leven heb je in bij na alle ge-
vallenn te maken mensen die je als working class zou kunnen omschrijven. 
(OORR 30 oktober 1993) 

Dee gedachte dat subculturen vooral geworteld zijn in de arbeidersklasse heeft 
niett alleen de sociale wetenschap gedomineerd. Ook de nichemedia leggen 
graagg de relatie tussen subcultureel verzet en de arbeidersklasse. 

Dee berichtgeving in OOR en NME over nationale hiphop kent dezelfde ont-
wikkelingg als de berichtgeving over hiphop in zijn algemeenheid: in de loop der 
tijdd meer berichtgeving over nationale hiphop, steeds meer aandacht voor 
muzikalee elementen in de muziek, en beide werkend vanuit een rockideologie. 

Tochh zijn er ook verschillen. In de eerste plaats besteedt NME veel meer aan-
dachtt aan hiphop van eigen bodem. Dit heeft te maken met het poplandschap in 
zijnn algemeenheid. In Groot-Brittannië wordt veel meer nationale muziek ge-
kocht,, beluisterd en bezocht dan in Nederland (zie hoofdstuk 1). Groot-Brittan-
niëë is wereldwijd ook veel dominanter aanwezig dan Nederlandse popmuziek. 
Zoo doet Britse hiphop het ook relatief goed in de Nederlandse hidijsten: ruim 
16%% van alle hiphophits komt uit het Verenigd Koninkrijk en slechts 17% uit 
eigenn land (zie hoofdstuk 9). Het verschil in aandacht voor nationale hiphop 
tussenn NME en OOR is waarschijnlijk meer toe te schrijven aan het verschillend 
belangg dat gehecht wordt aan nationale popmuziek in zijn algemeenheid, dan 
aann de verschillen tussen Britse en Nederlandse hiphop. 

Daarnaastt is sprake van inhoudelijke verschillen in de berichtgeving. Deze 
verschillenn zijn het best zichtbaar in de manier waarop de zeven kernbegrippen 
ingevuldd worden. 
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StijlStijl  en kwaliteit 

Stijll  en kwaliteit gaan in de berichtgeving in OOR en NME vaak hand in hand, 
enn stijl wordt tweeërlei opgevat: als uiterlijke stijl en als muzikale stijl (hardcore, 
crossover,, mellow, et cetera). 

InIn de Britse pers is meer dan gemiddelde aandacht voor het uiterlijk vertoon 
vann rappers en dj's. De nadruk op uiterlijke stijl hangt samen met de sociaal-
culturelee strategie die de redacties hebben gekozen. Hiphop wordt vooral neer-
gezett als een spectaculaire subcultuur, nergens zo prachtig samengevat als door 
NME-journalistee Louise Gray: 

Thee hip-hop nation is not a place, but a life-force that lives between symbols. 
(..)) a shared preoccupation with Hong Kong kung-fu movies, a fleeting visit from 
thee sucker MC's, a million padded flying jackets and matching Kangol hats. 
(NMEE 20 februari 1988) 

Dezee fascinatie voor de uiterlijke stijl blijf t NME nog lang parten spelen.5 Hoewel 
dee B-Boy en Fly-girl-stijl ook in OOR duidelijk naar voren komt in het begelei-
dendee fotowerk, wordt er in de tekst niet zo vaak en uitgebreid bij stilgestaan als 
inn NME. Zelfs in het eerste artikel, waarin DNA gevraagd wordt om uit te leggen 
watt hiphop is en hoe het er uit ziet, kiest de redactie ervoor om meer aandacht te 
bestedenn aan graffiti, breakdancing, rap en dj-ing dan aan het uiterlijk. 

Diee fascinatie van NME voor uiterlijke stijl is misschien wel niet zo eigen aan 
nationalee hiphop, maar aan de algehele Britse fascinatie voor distinctie via het 
uiterlijk.. Voor NME is de uiterlijke stijl onlosmakelijk verbonden met alle pop-
muziek.. In de allereerste jungle-special worden de do's & don'ts van de jungle-
stijl,, die toen nog sterk verbonden was met hiphop, in een apart kader met de 
gebruikelijkee NME spottende ondertoon omschreven (zie Figuur 7.1). 

Daarnaastt wordt stijl opgevat als het hebben van een eigen muzikale stijl: 
'eigenheid'' of'originaliteit'. Hier komen stijl en kwaliteit samen, want 'origi-
naliteit'' geeft samen met 'authenticiteit', een idee van de muzikale kwaliteiten 
vann een artiest. Opvallend vaak worden ook 'vervreemding' en 'verwarring' 
genoemdd als positieve kwalificaties voor nationale hiphop. Muzikale kwaliteit 
wordtt ook toegekend door de hiphopmuziek op een gegeven moment te 
omschrijvenn als Volwassen', daarmee implicerend dat nationale hiphop daar-
voorr in muzikaal kwalitatief opzicht niet interessant was. 

Nederhopp is een onmiskenbaar onderdeel geworden van de jongerencultuur 
annoo '86 en ontwikkelt zich langzaam tot een volwaardige muziekstroming bin-
nenn het Nederlandse popgebeuren. 
(OORR 17 oktober 1987, mijn cursivering - MW) 
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Figuu rr  7.1. De onlosmakelijke band tussen uiterlijke stijl en popmuziek volgens NME (2 juli 1994) 

CURRENTT TOP FIVE JUNGLE TRACKS 
'Incredible ''  - M Beat featurin g Genera l tav y (Henk) : Firs t of the 
genmee tso terroris e the Top 40. 
'Mademoiselle ''  - Levkku s (V Lobe/} : Rare groov e samples grease the 
riff ss  on this jungl e ripper,  plus ragga nutte r chat . 

rr  Works * * Deto x An d %m Might y Ato m (Extra  Tmatrtal): 
Openss wit h water crashin g on a beach, takes a few ambien t detour s 
aroun dd the standar d hard beat*. 
*CaBB The CopV - $mamé:$Purwl$i  Three new spins on the *93 dassic . 
AA hauntin g flute  and a 'caff the cops ' sample , all firin g up to a metalli c rush . 

!!  New Groov e DJ Hype M ix ' - The New Groov e (Oqiifc * Wax): Ruff-
ll  stuf f remix of the DJ Phantasy track . Beefed-u p basslin e and harsh breaks . | 

THEE JUNGLE LOOK! 
1)) Luminou s green and yello w safet y Jacket s as sporte d by Londo n 
Ui»deii  groun d (geddlt? ) staff , i f you'r e gown » stea l one , make sur e i t 
bearss tlt e LU insignia .
2)) Whit e gloves . Bot h hands , unlik e Mr Jackson . Essentia l so peopl e 
cann see you wave you r hand s in th e air (Kke you jus t don' t care) . 
3)) Extr a larg e strin g vests , preferabl y black , to singl e you ou t as a 
HOO me n ragg a Tied boj r twenace. . 
4)) For giris , h/c « - lot s of h^ Good even when you sweat waterfalls . 
5)) Whit e flopp y cap , las t seen at Madch«ter-er a raves . Only look s 
goo dd If combine d wit h I and Z above . 
6)) Impossftilybagg y k4ans,raggayhk^M>pstyk« . The back pocket s 
mus tt  reach Ili a back of th e knees . A t least» 

Beidee bladen zijn eensluidend in hun oordeel wat kwaliteit in hiphop is: arties-
tenn moeten al lang bezig zijn en een bepaalde aanhang hebben; sampling van 
'raree grooves' verdient de voorkeur boven bekend werk; de artiest moet een 
goedee live-reputatie hebben; en wanneer een artiest ook een traditioneel muziek-
instrumentt bespeelt is dat absoluut een pré. 

Ditt leidt in beide bladen tot een wat scheve verdeling in de soort nationale 
hiphopp die aandacht krijgt. In OOR sieren de crossover-bands Urban Dance Squad 
enn Gotcha! meermaals de cover, terwijl hardcore hiphop-artiesten als D AM.N of 
Smalll  Boys slechts een enkele maal een vermelding krijgen. Nederlandse mel-
low-rapperss zijn de grote afwezigen tussen 1986 en 1994, terwijl Amerikaanse 
evenbeeldenn als Arrested Development en GangStarr regelmatig de OOR-cover 
halen.. Eén keer haalt de Brits-Nederlandse mellow-hiphopformatie The Cookie 
Creww de voorpagina, waarbij het feit dat 'nederhop gearriveerd is in Londen' 
(OORR 17 oktober 1987) belangrijker is dan de muzikale kwaliteiten van de arties-
tenn zelf. De buitenlandse 'touch' die het krijgt, geeft nederhop blijkbaar gewicht. 
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NMEE besteedt net als OOR relatief veel aandacht aan zogenaamde crossover-
artiestenn en vindt Britse hardcore acts als Caveman minder interessant dan die 
Britsee crossovers. 

PositivePositive Reaction [debuutalbum van Caveman - MW], although not as revolutio-
naryy as, say, the new Massive LP or the soon come Definition of Sound block-
buster,, is still the business if you enjoy your rap hardcore, up-to-date and in-your-face. 
(NMEE 20 april 1991) 

Mett dit citaat wordt een ander verschil tussen OOR en NME duidelijk. NME ver-
gelijktt een Britse hiphopformatie met andere Britse hiphopbands en niet Ame-
rikaanse,, en vindt hardcore hiphop veel minder revolutionair dan het 'poppy' 
Definitionn of Sound. OOR besteedt in de twee artikelen over 2Unlimited ook 
aandachtt aan 'poppy' rap, maar doet dat ironisch (zie voorbeeld hiervoor). NME 
ziett geen enkele reden om zogenaamd commerciële rap van Wee Papa Girl Rap-
pers,, Kiss AMC of Dodge City Productions niet serieus te behandelen. Vaak ver-
gezeldd van de typische NME 'tongue in cheek'-grapjes, maar veel minder proble-
matiserendd en moraliserend dan OOR. Reden: het maakt NME niet uit dat het 
commercieell  is, het is in ieder geval Brits. De concepten popularisering en de rol 
vann de nationale cultuur grijpen hier net zo in elkaar als stijl en kwaliteit. 

NationaleNationale cultuur en populariteit 

Dee twee onderzochte bladen hebben de relatie tussen nationale cultuur enn popula-

riseringg geheel verschillend ingevuld, waardoor ze hier apart behandeld worden. 

NME:NME: Als het maar Brits is 

NMEE investeert veel in Britse acts waardoor ze sneller een kritieke massa in het 

binnenland,, en hopelijk ook snel daarbuiten, bereiken. Door de Anglo-Ameri-

kaansee dominantie in het popveld slagen zij daar ook vaak in. Voor NME staat 

kwaliteitt niet per se haaks op populariteit, en rock niet per se tegenover pop. 

Britsee muziek is, ongeacht de kwaliteit ervan, veel sneller commercieel popu-

lair.. Er is een grotere thuismarkt dan in Nederland en er is vooral een hele grote 

internationalee markt die de Britse ontwikkelingen op de voet volgt. NME kan 

daaromm aandacht besteden aan Britse hiphopacts zonder zich druk te maken 

overr de associaties van: pop=populair=commercieel=sell out. 

Hett blad besteedt vooral aandacht aan Britse hiphop omdat zij nieuwsgierig 

iss naar wat die hiphop Brits maakt, en wat zij daar als redactie vervolgens van 

vindt.. In het zoeken naar Britse elementen in nationale hiphop komt NME snel 

aann met een Afro-Britse oplossing. Britse hiphop is duidelijk beïnvloed door 

reggae,, raggamuffin' en andere Caraïbische invloeden. Ook ziet NME de eerste 

jarenn duidelijke parallellen tussen punk en hiphop als sociale bewegingen. 
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Smiley'ss Culture Police Officer of Three Wize Men's Urban Hellvertegenwoor-
digenn voor NME zowel muzikaal als tekstueel dezelfde maatschappijkritiek als 
punkk dat enkele jaren daarvoor deed. Omdat NME hiphop in zijn algemeenheid 
inn die eerste jaren juist vooral beschouwt als een sociale beweging, is er genoeg 
voedingsbodemm om vanuit die invalshoek aandacht te besteden aan Britse hip-
hop.. Door lezers voor te houden dat Britse hiphop net zo interessant is als Britse 
punkk of Afro-Britse dancehallreggae tracht NME regelmatig draagvlak voor 
'homegrownn hiphop' te creëren. Dat de muziek geworteld is in het hedendaagse 
Groot-Brittanniëë krijgt buitensporig veel aandacht. 

Rapp music has thrown up these characters, who tell dieir tale in broad Mane 
[Manchesterr — MW] accents over a backdrop of the Sex Pistols. 
(NMEE 5 januari 1991) 

Enn ook het onderstaande citaat geeft NME's visie op Britse hiphop fraai weer: 
trotss op nationaal talent; totaal gebrek aan dédain voor hitsucces; en het positio-
nerenn van hiphoppers als moderne rebellen. 

NMEE turns its back on America and celebrates the beats in its own back-yard. 
(..)) Pump up the volume by M/A/R/R/S has already stormed into the national 
chartss and a new regiment of British hip-hop rebels are about to break into the 
mainstreamm of pop. 
(NMEE 12 september 1987) 

Blijkbaarr slaagt NME in haar opzet om nieuwe artiesten te 'breken', want het 
bladd besteedt al in april 1987 een coverartikel aan de Cookie Crew, dat vervol-
genss in januari 1988 voor het eerst hun single in de hitparade ziet belanden. Het-
zelfdee is het geval bij Longsy D waar NME al in 1987 een artikel aan wijdt, terwijl 
hijj  pas twee jaar later zijn eerste en enige hit zal scoren. 

Eenn aantal van de artiesten waar NME aandacht aan besteedt, wordt ook 
populairr buiten Groot-Brittannië en daarmee verschuift de strategie van NME. 
NMEE is niet langer bij voorbaat trots op de nationale hiphop, en stelt de muzi-
kalee kwaliteiten centraler. Alleen de artiesten die blijvend binnen- en buiten-
landss succes hebben zijn verzekerd van doorlopende aandacht. En net als OOR 
gaatt NME steeds meer aandacht geven aan crossoveracts, wier muzikale kwali-
teitenn makkelijker zijn te omschrijven dan die van hardcore hiphop. Soul II 
Soul,, Galliano, Senser, Stereo MC's en Massive Attack komen vaker aan bod 
dann hardcore hiphopacts als Gunshot en Katch22 die al jarenlang de coverpagi-
na'ss van de micromedia beheersen. Underground acts als Apache Indian, 
TransGloball  Underground en Fun-Da-Mental worden vanaf 1993 wel weer 
mett vernieuwde sociaal-culturele belangstelling bekeken (zie voor een uitge-
breidee studie naar de betekenis van deze Asian Underground: Sharma et al. 
1996).. 'Misschien is deze Asian underground wel de stem van de revolutie van 
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dee jaren negentig', zo luidt de verwachtingsvolle boodschap van de artikelen 
overr deze bands. 

Fun-Da-Mental,, meanwhile, combine traditional Asian music with dance 
groovess and ragga, as on Wrath of the Blackman, as the basis for their own eth-
nicc slant on the revolution. 
(NMEE I mei 1993) 

Dee hardcore acts die nog slechts mondjesmaat in NME-interviews verschijnen, 
klagenn daarin over de geringe medwerking die zij krijgen van de media en de 
platenmaatschappijen.. Hiermee wordt een neerwaartse spiraal in werking 
gezet,, omdat NME niet langer op zoek is naar 'slachtofferverhalen', maar naar 
artiestenn die in hun ogen iets muzikaal vernieuwends hebben te melden. In de 
jarenn negentig verschuift de aandacht van NME daarom ook steeds meer naar 
artiestenn die hiphop combineren in triphop, eerdergenoemde Asian Under-
groundd of NME's nieuwste ontdekkingen, jungle en drum 'n bass. 

OOR:OOR: Zorgenkind van eigen bodem 
Dee verwevenheid met de nationale cultuur en het fenomeen popularisering 
krijgenn in OOR een heel andere invulling. Omdat de thuismarkt zo klein is en er 
niett zo'n groot vertrouwen bestaat dat Nederlandse hiphop het buiten de lands-
grenzenn beter zal doen (er zijn immers weinig Nederlandse acts die doorlopend 
buitenlandss succes hebben en ook binnen de rockideologie vallen), worstelt 
OORR al vanaf de eerste coverartikelen met nationale hiphop. 

Inn eerste instantie geeft OOR er in het kader van de gekozen sociaal-culturele 
strategiee aandacht aan. De redactie signaleert dat zich met name in de Randstad 
grotee groepen zwarte jongeren bezighouden met hiphop, maar interpreteert 
dezee ontwikkeling niet in termen van een nieuwe sociale en revolutionaire 
beweging,, zoals NME wel doet. OOR signaleert slechts dat hiphop het openbare 
domeinn in Nederland steeds meer opeist: graffiti, breakdancing en freestyle 
battless in het openbaar vervoer. Hiphop als afwijkend gedrag van jongeren staat 
centralerr dan hiphop als zwarte beweging. Tussen 1986 en 1988 verschijnt jaar-
lijk ss welgeteld één coverartikel dat gaat over Nederlandse hiphop en daarna 
blijf tt het stil tot 1991. In dat jaar verschijnt een groot overzichtsartikel waarin 
OORR zich zorgen maakt over de kwaliteit en status van Nederlandse hiphopfor-
maties,, waarna de aandacht verschuift naar met name nationale crossover-
artiesten,, vergelijkbaar met NME. De reden dat bands als Urban Dance Squad 
enn ook de Osdorp Posse voor OOR interessant zijn, is dat zij beide aan de wieg 
gestaann hebben van geheel nieuwe stromingen binnen de rap en hiphop. De één 
mett de combinatie van een live funkrockband en een rapper, de ander met 
Nederlandstaligee noise hiphop. Daarnaast krijgt het immens populaire 2Unli-
mitedd aandacht op de cover. Daar kan OOR echter niet zonder ironische onder-
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toonn trots op zijn. Bovendien zijn de geestelijke vaders achter de band twee Bel-
gen.. Kortom, OOR weet zich eigenlijk geen raad met nationale hiphop of 
mengvormenn daarvan. 

Undergroundd hiphop verschijnt slechts op de nieuwspagina's of in cd-recen-
sies;; niet genoeg om in aanmerking te komen voor een coververmelding. De 
relatiee tussen de popularisering en de nationale cultuur als geheel kan reden zijn 
voorr OOR om weinig aandacht te besteden aan het nationale produkt: de 
binnenlandsee markt is te klein voor hardcore Nederlandse hiphop. Dat lijk t 
echterr niet de enige verklaring. 

Dee uiteindelijke reden zit niet in de onwil om net als NME nationale bands 
zogenaamdd te 'hypen\ (wat OOR namelijk wel doet met de niet geringe aan-
dachtt voor de Urban Dance Squad), maar de redactie slaagt er niet in om met 
eenn muzikaal, sociaal-cultureel of om het even welk ander argument, de lezers te 
overtuigenn van het bestaansrecht van de Nederhop. De Nederlandse hiphop 
wordtt in de twee grote overzichtsartikelen opgevoerd als het zorgenkindje van 
dee Nederlandse popmuziek. OOR gebruikt die woorden ook zelf: 

Dee Nederlandse hiphop is het zorgenkindje van de Nederpop. Nauwelijks op de 
radioo of in de bladen moet deze stroming opboksen tegen tal van vooroordelen. 
(OORR 13 juli 1991) 

Err was wel degelijk sprake van een eigen scene, maar de muziek stond nog in de 
kinderschoenen.. Helaas heeft de indruk die buitenstaanders toentertijd opge-
daann hebben de ontwikkelingen binnen de Nederhop overleefd, 
(idem) ) 

Enkelee jaren eerder schrijft OOR iets vergelijkbaars over de Nederhop: 

RapRap is momenteel Bigger &Deffer dan ooit, niet in de laatste plaats door tweede 
generatiee rappers als LL Cool J. (...) Maar ook Holland spreekt een woordje: 
NederhopNederhop leeft, zij het in de schaduw. Marcel Wouter ging ondergronds en re-
construeertt het Groeiproces. 
(OORR 17 oktober 1987 -oorspronkelijke cursivering) 

Benamingenn als 'in de schaduw', 'wel degelijk een scene' en 'broeiproces' doen 
hett imago van Nederhop geen goed. Hoewel OOR hiermee wellicht begrip wil 
kwekenn voor de vooroordelen waar Nederhop mee worstelt, blijf t bij lezing eer-
derr het idee hangen dat de vooroordelen misschien terecht zijn, omdat verder 
nauwelijkss duidelijk wordt gemaakt waarom lezers Nederhop wèl leuk moeten 
vinden.. Slechts in de zijlij n valt iets te lezen over de muziek zelf. Bovendien wor-
denn de lezers geminacht door te schrijven dat 'het publiek eigenlijk niet weet 
watt goede muziek is': 
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Hett publiek mag dan wel de disco prefereren, de artiesten zetten door en ont-
wikkelenn stuk voor stuk hun eigen stijl. Zo iss daar de oer-hollandse Osdorp Pos-
se,, de mystieke Dr. Rverend Shock One, meesterproducer Fix, de Turkse El 
Sheikk en niet de vergeten de inventiefe noise van Rudee Boy Remington en DJ. 
Knowhow.. De muziek is zelfs zo geïntegreerd in de hoofdstad dat in Maranantha-
kerkk jonge gelovigen rap-sessies houden. 
(OORR 13 juli 1991 - spellingsfouten in origineel, MW) 

Verderopp in het artikel laat OOR Rudeboy verklaren dat de amateurstatus van 
Nederhopp vergeleken moet worden met '(•••) iemand die gitaar begint te spe
len.. Wat doet zo iemand? Hij koopt een boek met honderd en één bestaande 
songs.. Alleen op die manier kan hij het idioom leren begrijpen, dat is de eerste 
stap.'' Tot ver in 1991 blijft OOR worstelen met het vermeend amateurisme in de 
Nederhop.. De muzikale progressie die de journalisten af en toe bij hardcore 
hiphopperss signaleren, wordt vervolgens teniet gedaan door een artikel af te 
sluitenn met een alinea over de zelftherapie die hiphop voor met name migran
tenjongerenn is: 'Hiphop is niet alleen een manier van leven, voor sommigen 
zelfss een manier van oveAeveri, concluderen de auteurs aan het slot (oorspronke
lijkee cursivering). Als OOR meent dat Nederhop tegen Vooroordelen in de bladen 
moett opboksen' is het daar zelf (mede-)debet aan. OOR is wat betreft nationale 
hiphopp te lang blijven hangen in de sociaal-culturele strategie. Hiphop wordt 
beschouwdd als een sociale beweging voor jonge Surinamers en Antillianen. 

Datt de redactie zich dat eigenlijk ook wel realiseert, blijkt uit een essay in het
zelfdee jaar van Tom Engelshoven en John van Luyn (tevens programmeur van 
dee Melkweg) over hiphop: 

Wanneerr hiphop niet gepresenteerd wordt in bewoordingen die ook voor de an
deree popgenres gelden, dan onthoud je een heleboel potentieel geïnteresseerden 
veell luisterplezier. 
(OORR 16 november 1991) 

Dee twee journalisten pleiten ervoor om hiphop als muziekstroming en niet 
alleenn als sociale beweging te beschrijven: 

Watt zich dit jaar eigenlijk voor het eerst prominent voordoet, is rap waarbij 
boodschap,, attitude en machogedrag geen voorwaarde meer zijn om een plaat te 
maken.. Er zijn steeds meer rappers die gewoon goede muziek willen maken, ar
tistiekee grenzen willen verleggen en niet in eerste instantie groot commercieel 
success of bewondering in de getto's nastreven. 
(Idem) ) 

OORR heeft goed geluisterd naar de kritiek uit eigen gelederen, want vanaf 1992 
staann de muzikale kwaliteiten op de voorgrond, en wordt op de covers niets 
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meerr vernomen van de verrichtingen van Nederlandse hardcore hiphop, met 
uitzonderingg van de Osdorp Posse. OOR vindt de muzikale kwaliteiten van 
nationalee hiphop blijkbaar onvoldoende om veel aandacht aan te besteden. 

Etniciteit Etniciteit 

Etniciteitt komt in de twee tijdschriften op twee manieren aan de orde: sociaal 
enn muzikaal. Hiphop wordt geïntroduceerd als een subcultuur die voorkomt 
uitt een Afro-Amerikaanse gettocultuur. Etniciteit wordt daardoor in verband 
gebrachtt met de algehele verpaupering in de getto's: criminaliteit, drugsge-
bruik,, racisme en gangoorlogen. De techniek van het rappen die in hiphop 
wordtt gebruikt, plaatsen de bladen in de lange tradities van toasters en jive scat. 
Doorr de prominente plek die etniciteit inneemt in Amerikaanse hiphop, staat 
ookk de etnische afkomst en beleving van Nederhoppers en Britse rappers in de 
belangstellingg van OOR en NME. NME plaatst bovendien de nationale hiphop 
opp een lij n met andere Afro-Britsee muziekstromingen, waardoor etniciteit als 
eenn logisch uitvloeisel daarvan ook in de berichtgeving een plek krijgt. Zoals 
hiervoorr ook al is opgemerkt, kan NME het niet laten om nationale hiphop in 
hett licht te zien van etnische spanningen. Dit is ook niet zo vreemd na een reeks 
vann etnische onlusten gedurende de jaren tachtig in Groot-Brittannië, waar 
voorall  zwarte jongeren bij betrokken zijn (Mason 1995). Eén NME-voorbeeld 
datt de berichtgeving over etniciteit in dat blad sterk kenmerkt: 

Thee '70s had Rock Against Racism, the '80s Red Wedge, and now, for the '90s, 
comess the United Colours of Frustration, a triple headed tour of the most politi-
cisedd anti-fascist new acts in Britain - Armenian rapper BLADE, Asian music 
terroristss FUN-DA-MENTAL and white agit ska-punks BLAGGERS ITA. It's time 
too get down into the trenches and fight dirty. (...) 
Inn 1992 in East London, British National Party (fascist) candidates got over 20 
percentt of the vote in democratic elections. In 1993 they're rapidly gaining sup-
portt throughout the country, with relatively littl e active opposition to their 
activitiess or a credible, radical alternative to the easy solutions they offer in time 
off  desperation and recession. 
Butt the anger and frustration felt by the black and Asian communities is at least 
promptingg some sort of musical opposition to this growing threat, and some 
longg overdue cultural crossovers are destroying the ghettoisation and style bar-
rierss that have stifled new music for so long. 
(NMEE 1 mei 1993) 

Hett standpunt van NME over racisme, fascisme en etnische spanningen is dui-
delijk:: net als de decennia daarvoor kunnen jongeren een vuist maken tegen 
facismee en racisme, en de vermenging van allerlei etnische muziekstromingen 
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tott nieuwe stijlen en kruisbestuivingen vormen een mooi muzikaal antwoord 
opp verrechtsing van de samenleving. 

OORR is niet zo expliciet in haar standpunt over de multiculturele samenle-
ving,, maar etniciteit is een regelmatig terugkerend onderwerp, en meestal is 
etniciteitt dan ook een probleem. OOR laat DNA in het eerste coverartikel bena-
drukkenn dat rap iets Van de straat is' en dat Nederland ook getto's (Bijlmer) 
kent,, maar noch DNA noch de journalist gaan daar verder op in. In het eerste 
grotee overzichtsartikel over Nederlandse hiphop uit 1987, wordt de relatie tus-
senn etniciteit en muzikale erkenning zowel door de geïnterviewden als de jour-
nalistt ter discussie gesteld. 

Zee nemen ons vaak niet serieus omdat het nu eenmaal de zwarte jeugd is die mu-
ziekk maakt. Maar rap is serieuze muziek net als rock en funk. 
(Smalll  Boys en Deams/ toen nog Demes, geïnterviewd in OOR 17 oktober 1987) 

Enn iets verderop schrijft de journalist: 

HipHopp en dus ook de Nederhop heeft dezelfde problemen ondervonden die 
anderee zwartee straatmuziek in het verleden hebben getroffen. De blanke media 
zijnn toch meer gericht op rock & roll en besteden alleen incidenteel wat aan-
dachtt aan HipHop. Hetzelfde geldt voor de podia-infrastructuur. 
(OORR 17 oktober 1987) 

OORR doet geen enkele poging tot zelfreflectie met betrekking tot de eigen selec-
tiecriteriaa of invulling van de berichtgeving over nationale hiphop. De bewe-
ringg van de journalist wordt ook nergens gestaafd. Hiphop en de daaruit voort-
vloeiendee genres worden keer op keer gekoppeld aan vragen die etnische 
afkomstt en beleving als een probleem voorstellen. 

Ookk in het eerste grote interview met 2Unlimited is veel ruimte voor etnici-
teits-kwestiess ingeruimd. Op de cover wordt het interview aangekondigd met: 
'Voorr de rock-snobs 2UnIimited. Ray & Anita & Roem & Sex & Drugs & 
Racisme'.. Bijna een kwart van het artikel gaat over etniciteit en racisme. De 
journalistenn verwachten op voorhand niet dat deze twee popartiesten zich (nog) 
mett etniciteit als probleem zouden bezighouden, er van uitgaand dat dat voor-
behoudenn is aan het rockvertoog van hardcore hiphop: 'Maar je bent toch hele-
maall  geen buitenlander? Voel je je een buitenlander?' Als beide artiesten voor de 
tweedee keer antwoorden zich geen 100% Nederlander te voelen, proberen jour-
nalistenn Engelshoven en Van Luyn de vox populi te vertolken en 2Unlimited te 
verleidenn te zeggen dat zij toch meer Nederlands zijn dan anderen: 

WijWij hebben de indruk dat blanken die een hekel hebben aan buitenlanders een soort 
hiërarchiehiërarchie opstellen. Zo van: eerst blanken, dan Indo 's, dan Surinamers en dan Tur-
kenken en Marokkanen. En die laatste groepen haten ze dan het meest. 
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Anita:: Nou sorry, als het er op aankomt willen ze ons allemaal het land uit heb-
ben.. (...) Of je je nu aanpast of niet, ze moeten je gewoon niet. 
(OORR 18 juni 1994, oorspronkelijke cursivering) 

Doordatt 2Unlimited hun etnische afkomst ontkent noch bagatelliseert, plaat-
senn de journalisten het duo aan het einde van het artikel in 'het goede roek-
kamp',, waarin artiesten nadenken over maatschappelijke verhoudingen. Ze 
schrijvenn het niet expliciet, maar de voorkeurslezing is dat 2Unlimited eigenlijk 
evenn politiek correct is als Public Enemy. De journalisten proberen, net als in 
hunn andere stukken over hiphop, de lezer een spiegel voor te houden: op welke 
grondenn be- en veroordelen wij artiesten eigenlijk? 

Inn interviews met bands die alleen uit vrouwen bestaan, is etniciteit overigens 
helemaall  geen issue. In het interview met de Cookie Crew wordt slechts ver-
meldd dat de meiden uit Zuid-Londen en de Bijlmer komen; de enige indirecte 
verwijzingg naar de zwarte wijken waar de rapsters wonen. Ook NME vindt etni-
citeitt overigens geen interessant gespreksonderwerp als het gaat om vrouwen-
hiphop. . 

Etniciteitt wordt in de twee bladen vooral ter discussie gesteld als het gaat om 
dee afkomst of beleving van zwarte mannelijke muzikanten. Witte etniciteit 
wordtt niet expliciet tot onderwerp verheven, maar onderhuids is witte etniciteit 
inn hiphop wel degelijk een probleem. Zo beweert de Osdorp Posse, een com-
pleett witte band, in OOR niet serieus genomen te worden door de VPRO. 
Bovendienn meent een OOR-journalist in het Surinaams rappende artiesten lijn-
rechtt tegenover de stroming voornamelijk witte Nederlandstalige rapbands te 
moetenn stellen. Witte etniciteit heeft binnen de context van hardcore hiphop te 
lijdenn onder de authenticiteits-discussie. Witte artiesten zijn niet 'the real thing'. 
Dee gedachte dat hardcore hiphop zwart is, en etniciteit 'dus' een probleem, lijk t 
aann alle artikelen in OOR en NME ten grondslag te liggen. In interviews met 
bandss als Gotcha! is witte etniciteit nooit onderwerp van gesprek. Binnen het 
crossover-genree dat zij bedrijven, is witte etniciteit geen issue voor OOR. 

Inn muzikaal opzicht is zwarte etniciteit voor de beide bladen een positief 
gegevenn (een eigen geluid geven aan de multiculturele samenlevingen die 
Nederlandd en Groot-Brittannië zijn geworden). In sociaal opzicht vormt etni-
citeitt meestal een probleem. 

Sekseverhoudingen Sekseverhoudingen 

Zoalss ik hierboven heb laten zien, is de aandacht van OOR en NME voor rapsters 
geconcentreerdd in een bepaalde periode. In interviews staan de sekse en sekse-
rollenn van rapsters altijd centraal. Er wordt specifiek gevraagd hoe het is om als 
vrouww in een macho-rapwereld te functioneren, en de voor hiphop typerende 
rapbattless krijgen in het geval van rapsters overdadig veel aandacht. 
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Datt sommige artiesten én vrouw én zwart zijn komt alleen aan de orde in het 
intervieww van OOR met Anita van 2Unlimited, maar niet in relatie tot elkaar. De 
onderlingee man-vrouwverhoudingen komen in dat artikel ook niet aan bod. 

Dee sekserollen liggen niet voor het oprapen in OOR en NME. Mannenrollen 
wordenn beperkt tot beelden en woorden over masculien gedrag op het podium 
enn daarbuiten. Vrouwen worden vooral beoordeeld op hun uiterlijk en hun 
houdingg ten opzichte van seksualiteit. De bladen erkennen mondjesmaat dat 
hiphopsterss muzikant zijn, hoewel het beheersen van het totdie productiepro-
cess toch een beetje ongebruikelijk wordt gevonden: 

Unusual,, a female rapper who makes songs as well as music, and twiddles the 
knobss and eveything in the studio. 
(NMEE 16 juni 1990) 

Ietss anders dat opvalt bij de analyse van de artikelen is dat bij alle geïnterviewde 
rapsterss die een hiphopnaam voeren ook hun werkelijke naam wordt vermeld, 
terwijll  dat maar hoogstzelden gebeurt bij hun mannelijke collega's. Het lijk t er 
opp dat de B-Boys hun pseudoniemen mogen blijven opvoeren, terwijl Fly Girls 
'ontmaskerd'' worden als gewone meisjes die Peggy, Manuela, Alison, Debbie 
off  Susie heten. 

AfwijkendAfwijkend gedrag 

OORR en NME zijn niet speciaal op zoek naar crimineel of ander zogenaamd 
afwijkendd gedrag, dat geassocieerd wordt met nationale hiphop, maar gebrui-
kenn het thema wel wanneer het hen uitkomt. In de beginjaren wordt de natio-
nalee hiphop-subcultuur juist neergezet als 'fresh': jongeren die zonder noe-
menswaardigg gebruik van alcohol of andere drugs vooral lol willen hebben. 
Hierr prevaleert 'youth ^ m n ' boven 'youth as problem'. 

Laterr wordt hiphop afgeschilderd als een manier van overleven voor met 
namee zwarte jongeren zonder goede vooruitzichten. Het is niet altijd even dui-
delijkk of de journalist het onderwerp ingebracht heeft of de geïnterviewde zelf. 

Err is geen werk, en om werk te krijgen moet je connecties hebben. Over een paar 
jaarr is het zover dat je met Mavo alleen nog straatveger kunt worden. Vier jaar le-
renn straatveger met een loon waarvoor je nog net één hamburger kunt kopen! 
Dann ga ik nog liever stelen of rappen, echt wel. Veel HipHoppers gaan trouwens 
naarr de Grafische School maar de meesten krijgen al snel problemen omdat ze te 
veell  tijd aan het rappen of graffiti besteden. 
(OORR 17 oktober 1987) 

NMEE legt de associaties tussen hiphop en afwijkend gedrag vaak zelf. Soms is 
daarr concrete aanleiding toe, omdat een rijzende ster aan het rapfirmament daad-
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werkelijkk achter tralies zit, zoals in het artikel 'Rap behind Bars: Jailhouse Rap'. 
Inn andere gevallen vindt NME in het werk, het uiterlijk of de woonplaats van 
rapperss genoeg aanleiding om het onderwerp op de agenda te plaatsen. 

AJJ tells the stories of kids he'd find comatose over glue bags and cheap scag. The 
policee avoid the place (..) 
(NMEE 20 februari 1988) 

Voorr NME en OOR zijn dergelijke teksten interessanter dan vredige huiselijke 
tafereeltjes.. Er is een tendens om het afwijkende en opvallende centraal te stellen. 

Dee nadruk op de relatie tussen nationale hiphop en afwijkend gedrag ver-
dwijntt als de berichtgeving meer aandacht gaat besteden aan de muzikale kwali-
teitenn van die nationale rap, maar afwijkend gedrag blijf t een heet hangijzer, 
zoalss zal blijken uit de Snoop-casestudy. 

Condusi e e 

Alss het gaat om het ontdekken van nieuwe muziekstromingen hebben OOR en 
NMEE in het geval van hiphop geen trendsettende rol gespeeld. Geen van beide 
bladenn besteedt voor het verschijnen van de eerste wereldwijde hit aandacht aan 
dee ondergrondse hiphop-ontwikkelingen in de VS. Pas als daar de subcultuur 
stevigg geworteld is, verschijnen er artikelen over het fenomeen, zij het vooral 
mett een sociaal-culturele invalshoek. Wanneer het genre ook duidelijk ingepast 
kann worden binnen bestaande rockkaders, komt er tevens redactionele ruimte 
voorr de muzikale kwaliteiten van hiphop. Hoewel het aantal hiphopartikelen 
doorr de jaren heen (1981-1994) in beide bladen stijgt, besteedt NME, ook als 
rekeningg gehouden wordt met de verschillen in verschijningsfrequentie en aan-
tall  coververmeldingen, vaker aandacht aan hiphop in coverartikelen dan OOR. 
NMEE besteedt niet alleen meer aandacht aan hiphop, maar legt ook andere 
accenten.accenten. NME laat gedurende een aantal jaren geen enkele gelegenheid onge-
bruiktt om hiphop van eigen bodem de hemel in te prijzen. Op het moment dat 
enkelee Britse acts ook buiten de landsgrenzen populair zijn, geeft NME binnen-
landsee hardcore hiphop steeds minder ruimte en verplaatst de aandacht zich 
naarr allerlei crossovers van hiphop en andere nieuwe stromingen. Hieruit blijkt 
duidelijkk dat NME graag nieuwe trends wil zetten (niet per se ontdekken) en als 
datt is gelukt op zoek gaat naar andere, nieuwe muziekstromingen. 

OORR besteedt niet alleen minder aandacht aan nationale hiphop dan NME, 
maarr worstelt ook jarenlang met de vraag welke kwaliteiten die nationale hiphop 
bezit.. Keer op keer wordt benadrukt dat vaderlandse hiphop een zorgenkindje is. 
Dee berichtgeving over nationale hiphop kenmerkt zich in beide bladen verder 
doorr etniciteit als een probleem te behandelen, en door vrouwelijke artiesten 
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voorall  te confronteren met seksevraagstukken in plaats van muzikale. De 
muziekk van vrouwelijke artiesten wordt daardoor minder serieus genomen. 

OORR en NME zijn - vergeleken met bijvoorbeeld tiener-nichebladen als 
Smashh Hits en Hitkrant - absoluut van belang geweest bij de popularisering 
vann nationale hiphop bij een niet-subcultureel publiek. Ondanks het feit dat 
hunn aandacht voor nationale hiphop niet altijd positiefis.7 Aandacht, van welke 
aardd dan ook, is een voorwaarde voor popularisering van een nieuw muziek-
genre. . 

Watt zijn nu de belangrijkste conclusies over de rol van de nichemedia bij de 
populariseringg van hiphop? 

Tenn eerste hebben de nichemedia een essentiële rol gespeeld bij de populari-
seringg van nationale hiphop. 

Tenn tweede moet er onderscheid gemaakt worden in popularisering van hip-
hopp als muziek en hiphop als subcultuur. De nichemedia zijn niet altijd nodig 
omm een nieuwe muziekstroming te ontdekken en door te laten breken naar een 
groterr publiek: Rapper's Delightstond immers al in de hitparade voor de niche-
mediaa aandacht aan hiphop besteedden (zie ook hoofdstuk 9 voor een uitge-
breidee analyse van hiphop in de hitparade). De nichemedia zijn in het geval van 
hiphopp wel onontbeerlijk gebleken om de muziekstroming een subculturele 
inbeddingg te geven. De inhoudelijke verschuiving van de twee bladen laat zien 
datt zij hun trendsettende rol op muziekgebied voornamelijk waarmaken op het 
momentt dat de subcultuur al langer bestaat; dan hebben OOR en NME duidelijk 
eenn goede neus voor het opsporen van nieuw muzikaal talent binnen de subcul-
tuurr en het signaleren van interessante kruisbestuivingen tussen hiphop en 
anderee genres. 
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Dee medi a als waakhon d 

Fromm the depths of the sea, back to the block 
Snoopp Doggy Dogg, funky as the, the, The D.O.C 
Wentt solo on that ass, but it's still the same 
Longg Beach is the spot where I served my cane 
Followw me, follow me, follow me, follow me, but don't lose your grip 
Nine-trizzay'ss the yizzear for me to fuck up shit 
Soo I ain't holdin nuttin back 
Andd motherfucker I got five on the twenty sack 
It'ss like that and as a matter of fact [rat-tat-tat-tat] 
Cuzz I never hesitate to put a nigga on his back 
[Yeah,, so peep out the manuscript 
Youu see that it's a must we drop gangsta shit] 
What'ss my motherfuckin name? 
(uit:: Who Am I? (What's My Name) van Snoop Doggy Dogg, 1993) 

A t̂órfel ee panie k en subculture n 

Dee micro-, niche-, en massamedia hebben verschillende functies voor hun spe-
cifiekee doelgroepen als het gaat om de promotiefunctie van hiphop. Zo hebben 
nichemediaa een belangrijke intermediërende rol tussen subcultuur en massa-
cultuurr gespeeld bij de verspreiding van hiphop als subcultuur, en later ook bij 
dee popularisering van bepaalde hiphop-artiesten. In hun promotiefunctie 
creërenn de media in feite interessante nieuwe cultuurvormen (subcultuur als 
kunst).. Daarnaast proberen zij nieuwe subculturen te begrijpen als een sociaal 
fenomeenn (subcultuur als sociale beweging). De subculturen-theorie van de 
Birminghamschooll  verdeelt de manieren waarop de media omgaan met subcul-
turenn in een 'commodity' en 'ideological form'. In de eerste vorm wordt van de 
subcultuurr een consumptiegoed gemaakt, in de andere wordt de subcultuur 
ideologischh geïncorporeerd door haar te bestempelen als vorm van afwijkend 
gedragg of als betekenisloze exotica, waarmee het eventuele oppositionele karakter 
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vann een subcultuur geneutraliseerd wordt. Die indeling lijk t op het eerste 
gezichtt op de mijne, maar wordt in die oude subcultuur-theorieën alleen nega-
tieff  ingevuld. Bij de aandacht voor hiphop als sociale beweging hoeft er theore-
tischh niet altijd sprake te zijn van morele paniek over het afwijkend gedrag van 
dee subcultuur (zie ook Becker 1997/1963; S. Cohen 1997/1980). De media kun-
nenn ook een platform bieden aan afwijkende geluiden. Bij de berichtgeving 
overr hiphop als sociale beweging treden de media op als waakhond (van de 
democratiee of de 'goede zeden'), maar dat hoeft niet altijd negatief te zijn. 

Dee centrale vragen in deze casestudy naar de berichtgeving over hiphop als 
subcultuurr zijn: Is de media-aandacht altijd negatief over afwijkend gedrag? 
Zijnn er verschillen zijn tussen de media in die waakhondfunctie, zoals er ook 
verschillenn bestaan in de promotiefunctie van verschillende media? 

Inn andere subculturenstudies wordt eigenlijk nauwelijks aandacht besteed 
aann verschillen in voorkeurslezingen die samenhangen met de eigenheid en 
functiee van verschillende media. Er wordt gesproken over de berichtgeving in 
'dee media'. Meestal worden daarmee de massamedia bedoeld, met name dag-
bladen,, opinietijdschriften en tv-programma's (Gilroy 1987:72-110; Hebdige 
1979:96-97;; Rose I994a:i35). Thornton (1995) is een van de eersten die in een 
studiee naar subculturen duidelijk onderscheid maakt tussen de publieken en de 
functiess van micro-, niche-, en massamedia, maar onderzoekt ze niet stelselma-
tig.. Haar voorbeelden over de representatie van het zogenaamde afwijkend 
gedragg van de housecultuur in verschillende media worden slechts illustratief 
gebruikt. . 

Omm de rol van de verschillende media te onderzoeken, heb ik een typisch 
gevall  van morele paniek uitgekozen. Het gewelddadig karakter van de zoge-
naamdee gangsterrap is een onderwerp dat door alle soorten media is opgepikt. 
Omdatt de gedrukte media goed gearchiveerd zijn en in tegenstelling tot bij-
voorbeeldd televisie, veel meer micromedia kennen, is de casestudy naar de 
berichtgevingg over gangsterrap beperkt tot de gedrukte media. Bovendien heb 
ikk mij beperkt tot de berichtgeving over Snoop Doggy Dogg en zijn gangsterrap 
vann 1993 tot einde 1994. In 1993 wordt de rapper verdacht van medeplichtigheid 
aann moord. In het tweede jaar scoort hij wereldwijd grote hits met zijn gangster-
rapp (zie Figuur 8.1 voor een korte biografie). 

Dee verschillende media worden elk apart behandeld, te beginnen met de 
micromedia,, gevolgd door de nichemedia en eindigend met de massamedia (zie 
bijlagee 3 voor een voorbeeld van een ingevuld codeboek). 
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Figuu rr  8.1. Biografie Snoop Doggy Dogg 

Snoopp Doggy Dogg, geboren in 1972, echte naam Calvin Broadus, is noch de eerste 
nochh de laatste rapper die gangsterrap maakt. En net als vele andere (gangster)rap-
perss uit de Verenigde Staten heeft Snoop daadwerkelijk deel uitgemaakt van een 
jeugdbendee (een van de vele Crips-bendes in Los Angeles en omgeving). Vooraf
gaandd aan zijn hiphop-loopbaan is hij verscheidene malen opgepakt wegens het 
handelenn in drugs. 
Tijdenss de MTV Video Awards in september 1993 mag hij als veelbelovend artiest 
eenn prijs uitreiken aan prijswinnaars En Vogue. Na afloop van de ceremonie meldt hij 
zichh vrijwillig op het Los Angeles politiebureau, omdat hij verdacht wordt van (mede) 
plichtigheidd aan moord op een Ethiopische jongen. Warner (via Dre's Death Row 
Recordss en diens distributeur Interscope, Snoops platenmaatschappij) betaalt de 
borgg van een miljoen dollar. Overal ter wereld springen de media op Snoops zaak, 
terwijll de rapper zijn eigen debuutalbum Doggystyle nog niet uitgebracht heeft, en 
hijj buiten de subculturele gemeenschap nauwelijks bekendheid geniet als artiest. 
Snoopp Doggy Dogg is in de internationale subcultuur bekend geworden door zijn 
medewerkingg te verlenen aan de soundtrack Deep Coverwan (ex-NWA-lid) Dr. Dre en 
dienss album TheChronic. De single die van The Chronic wordt getrokken, Nuthin'But 
AA C Thang, wordt in Croot-Brittannië begin 1994 een kleine hit op Dr. Dre's naam. In 
Nederlandd doet de single echter niets. Op basis van hitpopulariteit is Snoop in 
Nederlandd dus een volslagen onbekende, net als Dr. Dre die nooit met NWA in Ne
derlandd een hit heeft gehad. 

Inn Amerika leidt de ophef over de rapper uit Long Beach tot een voorinschrijving van 
tweee miljoen exemplaren. Het album belandt in de Billboard albumhitlijst direct op 1, 
eenn unicum voor een debuutalbum. 
Ookk buiten Amerika oogst Snoop Doggy Dogg daarna veel succes. In Croot-Brittan
niëë scoort hij tussen 1993 en 1994 drie hits die allemaal afkomstig zijn van Doggystyle. 
Inn Nederland wordt de single Who Am I (What's My Name) Alarmschijf. De single 
wordtt net geen Top 1 O-hit, maar blijft steken op de elfde plaats. Who Am I? (What's 
MyMy Name), zijn grootste succes, is niet direct tekstueel of muzikaal verontrustend. 
Muzikaall is zijn werk zelfs uitermate geschikt voor hitsuccessen. Het is vrolijke mu
ziek,, waarover ontspannen gerapt wordt. In tegenstelling tot veel Amerikaanse oost-
kust-gangsterrapp is er geen dreigende sfeer. Ook Snoops naam (van het hondje 
Snoopy)) en uiterlijk roepen eerder vertedering of een glimlach op dan agressie. Op 
WhoWho Am /zingt Snoop eenmaal 'gangstashit' en 'And I just drop, cause you know, it 
don'tt stop, mister 187 on a undercover cop'. Voor Amerikaanse fans doet 187 wel
lichtt gelijk een belletje rinkelen, maar Europese fans moeten zeer ingewijd zijn in het 
streetslangg om te weten dat de term staat voor de Amerikaanse politiecode voor 
moord.. Op andere nummers van Doggystyle is Snoop veel explicieter over (gang)ge-
weld.. In het sinistere Murder was the Case bezingt hij zijn eigen dood. Doggystyle is in 
Europaa echter pas enige tijd na het uitbreken van de mediahype uitgebracht, waar
doorr de media in het najaar van 1993 nog geen idee kunnen hebben van de inhoud 
vann Snoops teksten. 

Inn februari 1996 wordt Snoop vrijgesproken. Hij scoort in dat jaar nog een kleine hit 
mett Snoops Upside Your Head en werkt aan veel albums van collega-rappers mee, on
derr andere van Eminem, een andere Dr. Dre-protegé. Ook verandert hij zijn naam in 
Snoopp Dogg. Het blijft enkele jaren relatief stil rondom zijn persoon; vanaf 2000 is 

hijj weer regelmatig te horen en zien in micro- en nichemedia. 
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Micromedi a a 

Magicc Sounds en Hip Hop Connection (HHC) besteden van alle onderzochte 
mediaa de meeste aandacht aan Snoop Doggy Dogg en doen dat, niet zo verras-
send,, al eerder dan de andere media. De rapper is sinds 1992 al geen onbekende 
meerr voor de Europese subcultuur omdat hij in dat jaar meezingt op The Chronic 
enn Deep Cover van voormalig NWA-lid Dr. Dre.1 In totaal wordt in 30 artikelen 
aandachtt geschonken aan Snoop Doggy Dogg, waarvan de meeste in HHC (23)/ 
Afgezienn van de verschillen in de omvang van de berichtgeving tussen HHC en 
Magiee Sounds richten zij zich beide op de lezer 'in the know'. In een recensie van 
Snoopss Who Am I (What's my name)?be^nt gastrecensent K-Zee zijn artikel met: 

Well,, if you don't know [refererend aan de titel - MW], you've been in a small 
partt of the world called space! 
(HHCC december 1993:22) 

Maarr al eerder schrijft HHC over Snoop zonder uit te leggen wie hij is. Hoewel 
hijj  nog geen debuutalbum heeft gemaakt en nog geen enkele hit in Europa heeft 
gescoord,, weet de subculturele doelgroep wie Snoop is of men hoort het in ieder 
gevall  te weten. Voor de lezers is het voldoende dat Snoop in de 'posse' van Dr. 
Dree hoort. Daarmee wordt een kwaliteits- en authenticiteits-garantie afgegeven. 

Butt first both rappers are finishing other projects - Dre producing Snoop 
Doggyy Dogg's solo album for Death Row, whilee Ice Cube is applying the finish 
touchess to Don Jaguar's debut for Street Knowledge. 
(HHCC juli 1993:4) 

Opvallendd is ook de vermelding van de platenlabels waarop nieuw werk wordt 
uitgebracht.. Een typisch voorbeeld van subculturele informatie die fans zich 
graagg toeëigenen ten behoeve van hun subculturele kapitaal. Beide bladen rich-
tenn zich dus op de ingewijde lezer, maar er zijn duidelijke verschillen in de 
berichtgeveing. . 

Naa enkele korte redactionele nieuwsberichten over Snoop krijgt de artiest in 
Magiee Sounds voornamelijk aandacht in de ingezonden brieven. Het blad 
publiceertt een strip van hiphopfan Kool Rob waarbij op voorhand wordt aan-
genomenn dat Snoop Doggy Dogg schuldig is. De strip is alleen begrijpelijk voor 
insiders.. We zien Snoop achter tralies terwijl hij zegt:'Yo, I'm gonna join the 
Liferss Group'. Op de muur van zijn cel staat gekrabbeld: 'Slick Rick was here'.3 

InIn Magic Sounds scoren het album en de single Who Am I?'m eerste instantie 
goedd onder de lezers. In favorietenlijstjes die fans op mogen sturen naar de 
redactiee staat Snoop regelmatig in hun persoonlijke Top 10/ In februari 1994 
roeptt de redactie van Magie Sounds op te reageren op de vraag of Snoop nog 
steedss 'props' (respect) verdient. In de artikelen die daarna gepubliceerd 
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worden,, staan noch de gangsterrap in het algemeen noch Snoops rechtzaak cen-
traal,, maar het feit dat hij een zogenaamde sell out is: zijn single staat in de Top 
400 en daarmee is alle authenticiteit verdwenen. 

Voordee Nederlandse subculturele fans is Snoops streetcredibility (met even-
tuelee betrokkenheid bij een drive by shooting als het hoogtepunt daarvan) min-
derr belangrijk dan het bereiken van een mainstream-publiek: 

Hoee kan iemand zoveel props krijgen terwijl hij waardeloos is. Als je hem hoort 
rappenn lijk t het wel of hij in zijn kont wordt gepakt. (...) Mijn shout out!! is dan 
klootzakk kiss my black ass. Sell out nigger. 
(Mikee uit Den Haag, in Magic Sounds maart 1993:13) 

Dee verschillen tussen het underground fanzine Magic Sounds en HHC als een 
ietss meer geïnstitutionaliseerd micromedium komen hier het duidelijkst naar 
voren.. De lezers van Magie Sounds zijn vooral bezig met het definiëren van wat 
undergroundd en mainstream is. HHC probeert in een aantal artikelen iets meer 
gripp te krijgen op de persoon en artiest Snoop Doggy Dogg, alsmede het feno-
meenn gangsterrap. 

Inn een aantal HHC-artikelen wordt het werk van Snoop neutraal tot positief 
besproken.. HHC vindt dat met Snoop een nieuwe soort rapper is opgestaan: 
'injectedd new life into the gangsterrap genre which was in grave danger of becom-
ingg nothing more than a laughing stock'. Het gangsterrap-genre wordt door de 
redactiee met enige ironie behandeld. Hoewel de vocale kwaliteiten van Snoop 
gecombineerdd met de funky beats van Dr. Dre vernieuwend zijn durft de redac-
tiee zich ook het volgende af te vragen: 'Do we really need to know how big his 
nutss are, even if his microphone skills are breathtaking' (januari 1994:28). Ook 
inn de artikelen die volgen in 1994 voert ironie de boventoon. Nergens wordt 
gangsterrapp of Snoop veroordeeld, en de mediahype die in andere media is ont-
staann over de komst van Snoop naar Groot-Brittannië wordt door HHC aan-
gegrepenn om te laten zien dat de andere media eigenlijk niet eens weten waar 
Snoopp nu eigenlijk voor staat/ In HHC verschijnt naar aanleiding van deze 
opschuddingg een interview met Snoop vergezeld van een afbeelding van de 
Dailyy Star, waarop de artiest op de voorpagina prijkt met de begeleidende tekst 
'kickk this evil bastard out!' Commentaar van HHC: 

Snoopp in the UK prompted the sort of tabloid hysteria from the Star that used 
too be reserved for the E Generation and punk before that, with Terry Dicks MP 
becomingg indignant on cue. (...) Instead of inviting him to retell his life story 
fortt the umpteenth time (let's face it, his father is almost as famous!) we decided 
too hit him with an A-Z of the Dogg Pound, which he found far more enter-
taining.. (..)What follows are his own words rather than the subjective interpre-
tationn of a journalist living in a world far from South Central LA... 
(HHCC april 1994:29) 
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Ditt citaat is kenmerkend voor de manier waarop HHC met Snoop en gangster-
rapp in zijn algemeenheid omgaat. Men probeert gangsterrap in een bepaalde 
contextt te zetten, waardoor het niet als een geïsoleerd fenomeen wordt beschouwd. 
Waarschijnlijkk is het niet toevallig dat journalist Paul Ablett gangsterrap verge-
lijk tt met twee merendeels witte subculturen, house en punk. Ten tweede is 
HHCC van mening dat zij het levensverhaal van Snoop niet meer hoeven te vertel-
lenn omdat zij ervan uitgaan dat hun lezers 'in the know' dat verhaal toch al ken-
nen.. Ten slotte plaatst Ablett zich met de laatste zin ook boven de gemiddelde 
journalist,, die volgens hem niet weet waar hij of zij het over heeft. 

HHCC biedt de lezers een 'insiders look', maar durft ook kritisch te zijn en vra-
genn te stellen die bedoeld zijn om de hiphop-gemeenschap een spiegel voor te 
houden.. Het artikel 'What happens when rappers walk it like they talk it?' is een 
pogingg om de relatie tussen fictieve gangsterrap en de sociale werkelijkheid ter 
discussiee te stellen. Volgens het principe van hoor en wederhoor laten zij een 
aantall  prominente zwarte artiesten, academici en journalisten aan het woord. 
Hett veelgehoorde argument dat gangsterrap hetzelfde behandeld moet worden 
alss een willekeurige actiefilm, zoals ook een aantal respondenten in mijn onder-
zoekk doet, wordt door HHC verworpen. 

Thatt might have been true once, however, the truth now is that the gangsta 
rapperr as an artist and gangsta rapper as a man have become fused, so it's obvi-
ouss that playing the part of a gangsta rapper on vinyl is plainly not comparable 
too AI Pacino starring in Scarface or the Godfather. 
(HHCC mei 1994:14) 

Hett artikel eindigt met een aantal vragen en opmerkingen die in mijn gesprek-
kenn met subculturele leden niet of nauwelijks naar boven zijn gekomen. HHC is 
anderss dan de meeste fanzines kritisch over ontwikkelingen in eigen gelederen. 

Wouldd the situation in America's ghettos improve with positive role models? Is 
gangstaa rap a nihilistic response to a nihilistic situation? If that is the case it 
wouldd be intimate that there is no escape and no hope, unless you successfully 
enterr the world of hip-hop and equip yourself with enough funds to escape the 
hood.. The pursuance of such a dream, it goes without saying, will never be-
comee a reality for the bulk of ghetto dwellers. This becomes even more of an 
impossibilityy for young black women, who are by sex and colour at the very 
bottomm of the socio-economic triangle. 
Willl  gangsta rap prove itself to be a self-fulfilling prophecy for the hip-hop gene-
ration?? Watch this space. 
(HHCC mei 1994:16) 

Ookk in een ander HHC-artikel dat handelt over de anti-politiehouding die 
zwartee gemeenschappen bezig houdt, probeert HHC zijn lezers ervan te overtui-
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genn dat Snoops gangsterrap in een bepaalde muzikale en politieke context beke-
kenn moet worden, en niet op zichzelf staat. Door parallellen te trekken met sla-
venopstandenn in de VS en het zwarte politieke activisme aldaar in de jaren 
zestig,, maar ook met anti-politiesongs van witte (hiphop)bands en geïnsti-
tutionaliseerdd racisme in Groot-Brittannië, probeert HHC gangsterrap los te 
wekenn van zwarte criminaliteit. Volgens HHC zal een anti-politiehouding altijd 
inherentt blijven aan hiphop 'as long as hiphop remains the sound of the ghetto, 
andd the ghetto problems remain' (HHC juni 1994:39). Gangsterrap wordt door 
HHCC niet afgedaan als een typisch voorbeeld van het afwijkend gedrag van 
zwartee jongeren, maar wordt opgevat als onderdeel van veel grootschaliger 
armoedeproblemenn en racisme. 

Inn Magie Sounds zijn dergelijke achtergrondverhalen niet te vinden. Er is 
echterr wel een onverwachte overeenkomst tussen de twee bladen als het gaat om 
dee lezersreacties ten opzichte van Snoop. In de gepubliceerde lezersbrieven krij-
genn de kritische beschouwingen van de HHC-redactie nauwelijks openlijke bij-
val.. In het specifieke geval van Snoop reageren de lezers van HHC net als die van 
Magiee Sounds vooral op zijn subculturele authenticiteit. 

Myy straight up, 12 shots to the dome, dis is reserved for Snoop. Have you seen 
hiss video appearances - he looks like a prat. Why doesn't HHC admit that 
'Doggystyle'' is crap and give Snoop a good slagging off? 
(Owenn uit Essex in HHC maart 1994:12) 

Inn geen enkel ander mediumtype dan de micromedia wordt zoveel ruimte gere-
serveerdd voor lezersreacties. Zij vervullen een belangrijke rol als openbaar plat-
formm voor de gevoelens die leven in de subculturele gemeenschap. Een ironi-
schee of kritische houding ten opzichte van het gewelddadige karakter van 
Snoopss werk en leven ontbreekt bij de subculturele gemeenschap. Opvallend is 
datt zij de authenticiteit van Snoop vooral betwisten vanwege zijn persoonlijke 
kenmerken:: zijn stem (Magie Sounds) en zijn voorkomen (HHC). Snoop ziet er 
inn hun ogen niet uit als het stereotype gangster.7 De eerder geciteerde lezers, bei-
denn zelf van het mannelijk geslacht, wensen Snoop het ergste dat een gangster-
rapperr kan overkomen toe: hij moet maar een flink gepakt worden (in seksuele 
zin).. Homoseksualiteit is een van de grootste taboes in de (gangster)rap.8 

PP — is for Prison and Punk Ass Niggas. A punk ass nigga is someone in there 
who'ss trying to take what's mine, you know, take my manhood from me. I didn't 
havee that much of a problem, but I had a few problems with my first time in 
there,, because I was so young and didn't understand the politics of jail. 
(Snoopp in HHC april 1994:31) 

Hett is opvallend dat Snoop hier relatief openlijk en nauwelijks veroordelend 
overr homoseksuele handelingen in de gevangenis praat, in tegenstelling tot veel 
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anderee gangsterrappers. Het woord homoseksualiteit krijgt hij echter niet over 
zijnn lippen. George (1998:44), Rose (199^:151) en Rodrick (1995:115), erkennen 
allenn dat homoseksualiteit in de zwarte gemeenschap in de VS een van de con-
troversieelstee onderwerpen is.9 De subculturele gemeenschap veroordeelt Snoop 
voorall  omdat hij het duidelijke hetersoseksuele gangstertype te weinig belichaamt. 

Kritischee artikelen over het gewelddadige karakter van gangsterrap vormen 
uiteindelijkk de minderheid van het totaal aantal onderzochte artikelen in de 
micromedia.. De muzikale kwaliteiten en de subculturele authenticiteit van 
Snoopp Doggy Dogg zijn verreweg de belangrijkste invalshoeken van de micro-
mediaa en hun lezers. Bij de beoordeling van die kwaliteiten van zowel de redac-
tiess als de lezers, blijkt Snoop in 1993 nog de absolute hardcore vernieuwer, en is 
hijj  in 1994 vanwege zijn hitsucces alweer van zijn troon gestoten en opgevolgd 
doorr nieuwe hardcore artiesten die het juiste undergroundgevoel weten te 
raken,, zoals de Wu-Tang Clan. 

Nidiemedi a a 

'Serieuze''Serieuze' muziekmedia 

Dee 'serieuze' muziekmedia besteden minder aandacht aan Snoop Doggy Dogg 
dann de micromedia, maar voor een debuterend artiest krijgt hij in deze media 
relatieff  veel aandacht; in totaal 19 maal. De verschillen tussen OOR, NME en 
ioDancee zijn net als bij de micromedia groter dan de overeenkomsten. 

OORR besteedt in de onderzoeksperiode vier maal aandacht aan Snoop Doggy 
Dogg.. De eerste keer dat OOR Snoop als hoofdonderwerp centraal stelt, is het 
gelijkk goed raak. Snoop siert de eerste cover van 1994. De hoofdrecensie van dat 
nummerr is gewijd aan Doggystyleen in een drie pagina's tellend interview wordt 
dee rapper zelf geïnterviewd. Daarnaast wordt Snoop in datzelfde nummer een 
vann de belangrijkste hiphop-artiesten van 1993 genoemd. In de loop van 1994 
volgtt daarna nog één boekrecensie in OOR waarin Snoop als een van de veroor-
zakerss van de belangstelling voor westkustrap wordt genoemd. OOR is vergele-
kenn met zowel de micro- als massamedia opvallend laat met hun eerste artikel 
overr Snoop.10 In Hoofdstuk 5 (pagina 160) zegt journalist De Koning dat OOR 
watt betreft hiphop interessante fenomenen of invalshoeken wil hebben, verge-
lijkbaarr met bijvoorbeeld de Volkskrant. In januari 1994 heeft OOR er blijkbaar 
tweee gevonden. Ten eerste wordt Snoop muzikaal de hemel ingeprezen, en ten 
tweedee is er de mediacommotie rondom de moordzaak. 

Dee cd-recensie bevat een positieve beoordeling ('geschenk uit de hemel') 
ondankss de tegenstelling die door de recensent gecreëerd wordt tussen com-
merciee en hardcore. Wat hardcore is wordt niet omschreven, hoewel er vage 
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verwijzingenn zijn naar de songteksten en 'harde' nummers. Commercie wordt 
gelijkgesteldd met een relaxed totaalgeluid, soulgezang en het feit dat Snoop 
dagelijkss op de radio is te horen. 

Dee veelvuldige aanwezigheid van soulgezang zou kunnen vermoeden dat een 
commerciëlee route is ingeslagen, maar nauwkeurige beluistering moet die her-
senschimm toch om zeep helpen. Teksten als 'before you opened up your gap I 
hadd respect for you baby, but now I take it all back' lijken mij niet geschikt voor 
dee hidijsten. 
(OORR januari 1994:65) 

Dee moordzaak is voor OOR de aanleiding om naast de cd-recensie een groot 
intervieww te plaatsen. De journalist begint zijn artikel met de bezorgdheid die 
bestaatt over het dichten van het gat tussen fictie en werkelijkheid door een aantal 
gangsterrappers.. Hij is van mening dat muziekjournalisten - zoals hij zelf- daar 
niett op voorhand over moeten oordelen, maar geeft aan dat gangsterrap wellicht 
tochh een negatieve invloed heeft, vooral op jonge kinderen. Waarom hij dat 
denktt en waarom die invloed beperkt blijf t tot kinderen, wordt niet uitgelegd. 
Hoewell  OOR enkele kritische vragen van de journalist publiceert, krijgt Snoop 
allee ruimte om te antwoorden dat hij in zijn raps louter vertelt dat het gangsterle-
venn bestaat en het helemaal niet verheerlijkt. OOR geeft geen eindoordeel, maar 
doorr de grote nadruk die uiteindelijk gelegd wordt op Snoops echte gangverle-
denn wordt de indruk gewekt dat het gat tussen werkelijkheid en fictie in het geval 
vann Snoop inderdaad niet meer bestaat, en dat men gangsterrap vooral op die 
manierr moet begrijpen. Gangsterrap gaat over de realiteit van de betreffende 
rapperss en daarmee blijf t de straatautenthiciteit van rap onbetwist. 

NMEE besteedt in de onderzochte periode 14 maal aandacht aan Snoop. Het 
eerstee artikel is een nieuwsbericht op 18 september, een krappe maand na de 
moordd op de Ethiopische Amerikaan Philip Woldemariam. Snoop wordt geïn-
troduceerdd als 'the hotly tipped LA rapper' waarna het bericht verder over de 
vrijwillig ee aanmelding van Snoop bij de politie gaat. In de daaropvolgende 
wekenn blijf t Snoop onderwerp van aandacht. NME volgt de aanklacht op de 
voett en publiceert telkens de uitgestelde releasedatum van Snoops debuutal-
bum.. De berichtgeving is een combinatie van sensatielust (gericht op afwijkend 
enn negatief nieuws) en feitelijke informatie. Net zoals het Nederlandse publiek 
heeftt Engeland in het najaar van 1993 nauwelijks van Snoop als artiest gehoord. 
Snoopp heeft dus vooral nieuwswaarde vanwege de moordaanklacht. Eind okto-
berr volgt voor het eerst een evaluatie van Snoop als artiest. NME is net als OOR 
zeerr positief: 'meisterwork', 'this is gonna be HUGE' en 'fit for any and every 
occasion'' zijn maar enkele van de positieve bewoordingen om de eerste single 
What'sWhat's My Name?ie omschrijven. 
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Vervolgenss besteedt NME pas weer aandacht aan Snoop als hij Groot-Brit-
tanniëë bezoekt, en de nationale dagbladpers en de Conservatieve Partij over 
hemm vallen. NME volgt het mediacircus met de nodige ironie (NME 25 februari 
1994:18-19).. De redactie publiceert de cover van het beroemde Daily Star artikel 
enn tekent uit Snoops mond de volgende reactie op als die het artikel onder ogen 
krijgt:: 'F - them, they're trying' to make out I'm a real bad guy. It's kinda cool 
inn a way, though'. Hoewel NME verschillende mensen aan het woord laat die 
gecharmeerdd zijn van Snoops voorkomen, laat het blad er vanaf de inleidende 
tekstt tot aan de laatste zinnen geen twijfel over bestaan dat zij het voorkomen en 
dee gangsterrap van Snoop niet alleen maar leuk vinden: 

Snoopp came across as the ultimate nice guy, turning on the charm at every port 
off  call. But the unsavoury undercurrent won't go away... 
(NMEE 25 februari 1994:19) 

NMEE uit zijn twijfels ook rechtstreeks aan Snoop door hem een aantal vragen 
voorr te leggen over het openlijke seksisme en geweld in zijn teksten. Door 
Snoopss antwoorden zo letterlijk mogelijk weer te geven en slechts gedeeltelijk te 
censurerenn op het woord 'fuck' (zie boven) wordt hij afgeschilderd als een 
artiestt die willens en wetens onaangepast wil overkomen. De journalisten van 
NMEE zijn het over een ding eens: de aandacht voor Snoop in met name de mas-
samediaa en van de authoriteiten is overdreven en mist elke grond: 'Why else 
wouldd they let him out of America and into Britain if he wasn't ultimately 
harmless?'' Ook maakt de recensent melding van de hoeveelheid politie die het 
binnenstromendee publiek in de gaten houdt: 'Some decide to steam in and rush 
thee doors, prompting the police - who are not wearing identification tags, as if 
anticipatingg a riot' (NME 25 februari 1994:32). 

InIn een tweede groot interview met Dr Dre en Snoop Doggy Dogg gaat jour-
nalistt Dele Fadele uitgebreid met hen in op de rol van de media. Snoop wordt 
ditmaall  afgebeeld met de Daily Star in handen. Het onderschrift luidt: 'Snoop 
learnss first-hand how our press is still the best in the world'. Fadele laat hen zon-
derr tussenkomst aan het woord als het gaat over de negatieve stereotypering van 
zwartee mannen (en stemt dus stilzwijgend in met hun visie), maar heeft meer 
moeitee met het seksisme en het geweld in het werk en leven van de twee artiesten: 

Youu could argue that Dre and Snoop, amongst others, are making explicit what 
wass once implicit, and you could take in consideration the decline and down-
wardd curves in the so-called ghetto's, but you can't help wishing for some sort 
off  respite. 
(Delee Fadele in NME 14 mei 1994:30) 

Dee sensatielust die de berichtgeving in 1993 kenmerkte is in 1994 helemaal los-
gelaten.. NME gaat in 1994 veel verder dan OOR in het contextualiseren en 
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problematiserenn van alles wat met Snoop en gangsterrap samenhangt. Beide 
bladenn zijn echter zeer te spreken over de muzikale kwaliteiten van de G Funk 
diee Snoop maakt. Dit is ook het geval bij ioDance. 

Hett inmiddels niet meer bestaande Nederlandse danceblad ioDance besteedt 
tussenn 1993 en 1994 minimale aandacht aan Snoop Doggy Dogg. Zijn cd wordt 
inn januari 1994 gerecenseerd en hij komt zijdelings aan de orde wanneer het blad 
Snoopss vriend en Death Row-collega Warren G interviewt. Aan de cd-recensie 
vallenn een aantal dingen op. Doggystyle wordt wederom zeer positief beoordeeld 
enn Snoop wordt een van de belangrijkste artiesten van 1993 genoemd. Ook in 
loDancee wordt met vage omschrijvingen duidelijk gemaakt dat Snoop Doggy 
Doggg er in geslaagd is om een hardcore en commerciële sound te vermengen. Er 
wordtt summier vermeld dat Snoop een aanklacht tegen zich heeft lopen van-
wegee doodslag (geen moord). Het gangstergehalte van de teksten vormt voor 
ioDancee geen enkel obstakel. Het hoogtepunt van de cd vindt de recensent 
wanneerr een fictief jonge Snoop zegt dat hij later een 'mothafuckin' hustler' wil 
worden,, en 'de voorliefdes van Snoop voor hallucinerende rookwaren en het 
gettolevenn in het algemeen zijn op dit album dankzij zijn zeer poëtische manier 
vann rappen in een breed daglicht gezet' (ioDance januari 1994). 

Hett rockvertoog staat bij ioDance voorop en deze keer is het niet de street-
credibilityy die een artiest aanzien oplevert maar 'muzikaliteit en originaliteit' 
diee Snoop 'op een perfecte manier weet te verenigen'. 

Dee nichemedia laten zich duidelijk voorstaan op hun promotiefunctie. In 
Snoopp hebben zij een muzikale vernieuwer in de hiphop gevonden. In hun 
waakhondfunctiee verschillen de bladen onderling enorm. NME gaat het verst in 
hett problematiseren en contextualiseren van gangsterrap. ioDance daarentegen 
beperktt zich tot het vermelden van de aanklacht tegen Snoop, maar legt geen 
verbandd tussen de persoonlijke tragedie rondom de artiest en het fenomeen 
gangsterrap.. Een vergelijkbare strategie zien we terug in de tienermedia. 

Tiener-nichTiener-nich emedia 

Hitkrantt en Smash Hits besteden samen acht maal aandacht aan Snoop Doggy 
Dogg.. De artikelen zijn van een iets andere aard dan in de twee voorgaande 
media,, hetgeen niet zo vreemd is, gezien hun lezersprofiel en redactionele for-
mules. . 

Muzikantenn zijn interessant als ster, en niet per se vanwege hun muzikale 
kwaliteitenn of subculturele authenticiteit. In dat opzicht is het uiterst opvallend 
datt Smash Hits in januari 1994 een positieve recensie en de volledige songtekst 
vann Nuthin 'But A G Thangpubiiceert, terwijl Dr. Dre en Snoop daaraan vooraf-
gaandd slechts tweemaal in korte nieuwsberichten voorkomen. Op dat moment 
heeftt de single de Britse hidijsten nog net niet bereikt, maar krijgt hij al wel veel 
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airplay.. Zonder gearriveerde sterren te zijn, krijgen Snoop en Dr. Dre toch veel 
belangstellingg van de tienermedia. 

Hett gewelddadige werk en leven van Snoop krijgen in de tienerbladen de 
meestee aandacht. Opvallend is dat bij de aandacht voor geweld geen directe 
koppelingg wordt gemaakt tussen Snoops gangleven en het gangsterrapgenre. 
Dee aandacht voor Snoops eigen criminiele verleden past in de traditie van tie-
nerbladen.. Omdat zij vooral geïnteresseerd zijn in het persoonlijk lief en leed 
vann de sterren is criminaliteit ook een gewild onderwerp. 

Hitkrantt besteedt overmatig veel aandacht aan misstappen van popidolen 
onderr het mom van 'sommige muzikanten nemen de rock & roll-levensstijl wel 
ergg serieus'. In de onderzochte jaargangen zijn er artikelen over strafbare feiten 
gepleegdd door uiteenlopende sterren als Bill y Idol, Hugh Whitaker en David 
Leee Roth, maar vooral van rappers: Flavor Flav, 2Pac, Dr. Dre en Snoop Doggy 
Dogg.. Journalist Marcel Lee recenseert in januari 1994 Doggystyle. Hij start zijn 
artikell  met de vermelding dat 'Snoop Doggy Dogg een nieuwkomer [is] die in 
thuislandd Amerika al voor heel wat opschudding zorgde'. Lee verwijst echter 
niett naar de moordzaak, maar naar een andere vorm van zogenaamd onaan-
gepastt gedrag, namelijk het obscene karakter van Snoops teksten. 

Inn navolging van de 2 Live Crew stopt 'Snoopy' namelijk nogal wat sex in zijn 
teksten.. Ik heb geprobeerd alle fuck's en shit's op Doggystyle te tellen, maar dat 
wass onbegonnen werk. 
(Hitkrantt 8 januari 1994:22) 

Dee cd krijgt uiteindelijk drie sterren (in Hitkrantjargon: 'best te pruimen') van-
wegee de swingende funky ritmes, de pakkende melodieën en het productiewerk 
vann Dr. Dre. Een maand later wordt meer plaats voor Snoop ingeruimd. In een 
achtergrondartikell  waarin ook interview-citaten worden gebruikt (Hitkrant 
heeftt een buitenlands interview aangekocht) legt Hitkrant de nadruk op Snoops 
gangverledenn en de moordzaak. De toonzetting is redelijk neutraal, maar door 
dee manier waarop de informatie is geordend, blijf t het beeld hangen van een rap-
perr die geweld verheerlijkt. Het artikel eindigt met Snoop die zegt: 'En ik ben 
realist.. Vandaar dat er zoveel geweld in mijn teksten voorkomt. Je dacht toch 
niett dat ik dat allemaal zelf had verzonnen?' (Hitkrant 12 februari 1994:23) 

Dee tienermedia beperken zich meestentijds tot het wel en wee van de super-
sterrenn van de popmuziek, film, mode en televisie. Sterk afwijkend gedrag als cri-
minaliteitt van die sterren mag zich daarom ook verheugen op hun warme be-
langstelling.. Terwijl Hitkrant nog het beeld wil neerzetten dat popsterren soms 
onacceptabell  over de schreef gaan, heeft Smash Hits geen enkele moeite met 
geweld.. De tekst van Nuthin But a G Thangwordt door het blad integraal afge-
drukt.. Dat Snoops muziek hitpotentie blijkt te hebben, komt de tienermedia 
goedd uit, omdat de combinatie van een rijzende ster en onaangepast gedrag, goed 
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aanslaatt bij het lezerspubliek dat vooral bestaat uit jonge specialistische kenners 
enn incidentele lieihebbers. Overigens wordt in deze bladen nergens expliciet of 
impliciett een koppeling gemaakt tussen de zwarte cultuur en criminaliteit. 

Afwijkendd gedrag is een thema dat in de tienermedia veelvuldig voorkomt. 
Inn het geval van Snoop beperkt zich dat tot diens obscene teksten en de moord-
zaakk en tot afwijkend gedrag van individuen, en niet zozeer de hiphopsubcul-
tuurr of de zwarte cultuur in hun algemeenheid. Het leggen van een relatie die 
bestaatt tussen Snoop en gangsterrap en de hiphop-subcultuur wordt overgela-
tenn aan de lezers. 

Massamedi a a 

Dee massamedia in Nederland en Groot-Brittannië hebben al vrij snel na de 
aanvangg van Snoop Doggy Dogg's raploopbaan aandacht aan hem besteed, met 
namee in zijn rol van beschermeling van Dr. Dre. Het zijn dan ook de muziek-
journalistenn van de dag- en publieksbladen die in eerste instantie uitgebreid 
berichtenn over Snoops solocarrière en hem vervolgens in verband brengen met 
criminaliteit. . 

Err is één groot verschil in de berichtgeving over Snoop tussen de Britse en 
Nederlandee massamedia. Omdat Snoop het Verenigd Koninkrijk daadwerke-
lij kk in de onderzoeksperiode aandeed, levert dat in de Britse pers andere ge-
zichtspuntenn en invalshoeken op dan in de Nederlandse. Ik kom hier later nog 
opp terug. 

DeDe Volkskrant, Het Parool en Nieuwe Revu 

Dee onderzochte Nederlandse massamedia zijn uitermate geïnteresseerd in het 
onderwerpp gangsterrap en Snoops aandeel daarin. Zij brengen Snoops werk 
rechtstreekss in verband met jeugdcriminaliteit van met name zwarte jongeren 
enn andere problemen in de zwarte cultuur. De Volkskrant is de enige uitzonde-
ringring op de regel. In hun enige artikel over Snoop wordt de cd besproken zonder 
enigee verwijzing naar de moordzaak. Recensent Prins bespreekt Snoops debuut 
samenn met Ice Cube en Das EFX. Ice Cube's album wordt de mooiste hiphop-
plaatt van 1993 genoemd, debutant Snoop moet het doen met omschrijvingen 
alss 'onbeschaamd commercieel', 'gezelligheid alom' en: 

'Doggystylee kent ook ruwe taal en duister getoonzette songs (Murder Was the 
CaseCase en Serial Killa), zodat Snoop Doggy Dog [zonder de laatste 'g' - MW] een 
beetjee met de grote jongens mee kan doen. Jottem!' 
(Dee Volkskrant 10 december 1993) 
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Snoopp wordt noch als artiest noch als 'crimineel' serieus genomen. Of de recen-
sentt is niet op de hoogte van zijn verleden of hij vindt dat gegeven niet de moeite 
waardd om te vermelden." Het feit dat Snoop door de recensent niet serieus geno-
menn wordt als artiest, kan er mee te maken hebben dat de Volkskrant geen enkel 
vervolgg heeft gegeven aan de ontwikkelingen rondom Snoop Doggy Dogg. 

Hett ontbreken van aandacht voor Snoop wil overigens niet zeggen dat de 
Volkskrantt helemaal geen melding maakt van aan gangsterrap gerelateerde 
onderwerpen.. In de onderzochte periode verschijnen dertien artikelen die hip-
hopp en gangsterrap direct in verband brengen met de problemen in de zwarte 
cultuur,, waaronder jeugdcriminaliteit. Soms gaat het niet direct over jeugdcri-
minaliteit,, maar over het verlies van moreel of politiek besef. In februari 1993 
berichtt de Volkskrant bijvoorbeeld over het gebruik van het woord 'nigger' 
doorr Amerikaanse hiphop-jongeren als geuzennaam, en de negatieve associaties 
diee dat woord oproept bij zwarte burgerrechtenactivisten uit de jaren zestig, 
waarmeee er een scheiding wordt gecreëerd tussen politiek actieve oudere en 
apolitiekee jongere zwarten. In 1993 verschijnt ook het eerste van in totaal acht 
nieuws-- en achtergrondartikelen over Nederlandse jeugdbendes die als Ameri-
kaansee jeugdbendes opereren (inclusief het dragen van de naam Crips en de bijbe-
horendee gangsterkleding die veel hiphoppers dragen). In alle gevallen betreft het 
jeugdbendess die voornamelijk uit allochtonen bestaan. Ook het oppakken van 
2Pacc en T-Bone van Da Lench Mob wordt door de Volkskrant nieuwswaardig 
geachtt (12 maart 1994), terwijl deze hiphop-artiesten op dat moment in Neder-
landd nog nooit een hit hebben gehad en slechts in kleine kring bekend zijn. 

Hett Parool besteedt meer aandacht aan Snoop Doggy Dogg dan de Volks-
krantt en brengt ook regelmatig artikelen over Amerikaanse en Nederlandse 
allochtonee jeugdbendes. De twee artikelen over Snoop zijn van de hand van een 
muziekjournalist.. In november 1993, eerder dan OOR, maar later dan Magie 
Sounds,, schrijft Peter van Brummelen in een artikel getiteld 'VS krijgen genoeg 
vann rap-geweld' over Snoop: 

Nogg meer commotie is er in Amerika over Snoop Doggy Dogg. Niet alleen con-
servatievee ouders vragen zich af of een van moord verdachte rapper wel het juiste 
rolmodell  voor hun kinderen is. 
(Hett Parool 29 november 1993) 

Hett Parool bouwt de onrust over rap op langs twee lijnen. Enerzijds zijn er de 
conservatievelingenn en tabloids die strijden voor censuur op popteksten. Deze 
partijenn vindt de journalist niet interessant en geloofwaardig. Anderzijds is er 
steedss meer kritiek op gangsterrap vanuit zwarte en progressieve kringen 
('serieuzee media', 'Jesse Jackson', 'Newsweek') omdat zij zich afvragen, 'of er 
wellichtt een verband is tussen rapteksten en het steeds extremer wordende 
geweldd in de zwarte getto's'. De kritiek van deze partijen vindt Het Parool 
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serieuss genoeg om zich af te vragen of gangsterrap inderdaad negatieve invloed 
heeftt op de merendeels jonge luisteraars. 

Hett Parool past het principe van hoor en wederhoor toe om alle verschil-
lendee geluiden over gangsterrap de revue te laten passeren. Zo komt een verte-
genwoordigerr van de Nederlandse platenmaatschappij van Snoop aan het 
woord,, die zegt dat de Nederlandse bevolking zich niet teveel moet opwinden, 
omdatt 'rap in Nederland toch niet zo populair is' en dat hij 'slechts duizend 
exemplarenn van Doggystyle heeft uitgebracht'. Ook tekent de journalist uit 
rapkringenn op 'dat alle commotie riekt naar racisme'. Hij sluit zijn artikel af met 
tee erkennen dat 'blanke popmuzikanten geregeld in aanraking [komen] met de 
politie,, maar daar wordt veel minder ophef over gemaakt'. 

Hett Parool heeft enkele weken eerder ook melding gemaakt van de arrestatie 
vann Flavor Flav van de Amerikaanse bewustzijnsrapband Public Enemy. Deze 
ontwikkelingenn vormen voor de krant aanleiding om dieper in het fenomeen te 
duiken. . 

Inn april 1994 wordt een hele pagina vrijgemaakt om uit te leggen waarom 
Ice-TT (de rapper die met zijn fictieve gangsterverhaaltjes de publieke woede op 
dee hals haalde van de Amerikaanse president, de politiebonden en enkele 
anderee grote instituties) plaats heeft moeten maken voor Snoop Doggy Dogg 
diee de streetcredibility van hiphop waar lijk t te maken met zijn vermeende 
medeplichtigheidd aan moord. Van Brummelen zet de jeugd van Snoop en de 
reconstructiee van de gebeurtenissen op de dag van de moord uiteen in twee van 
dee in totaal zeven kolommen. De restvan het artikel gaat over de combinatie van 
geweldd en popmuziek, die volgens hem onlosmakelijk met elkaar zijn verbon-
denn sinds rock 'n' roll. Hij vindt gangsterrap echter vele malen gewelddadiger 
dann een band als de Sex Pistols." De werkelijk begane misdaden van sommige 
gangsterrappers,, gecombineerd met het seksisme, antisemitisme en homofobie 
inn het subgenre, zijn voor hem reden het genre op zijn minst kritisch tegen het 
lichtt te houden. Het Parool wikt en weegt en concludeert vervolgens dat Snoop 
zelff  misschien het licht heeft gezien en alleen nog maar over geweld fantaseert, 
maarr dat zijn fantasieën leiden tot kleine moordenaars. Een elfjarig jongetje dat 
zijnn zusje per ongeluk dood schoot verklaarde volgens Het Parool : 'Ik deed 
Snoopp Doggy Dogg na'. De journalist geeft hiermee gangstrarap de schuld van 
dezee zinloze dood. Gangsterrap wordt door Het Parool gekoppeld aan het 
zwartee gangsterleven van de rappers, maar niet aan bredere maatschappelijke 
discussiess over de maatschappelijke positie van zwarten of het wapengeweld in 
dee hele Amerikaanse samenleving. 

Publieksbladd Nieuwe Revu besteedt net als Het Parool zowel aandacht aan 
Snoopp als aan gangsterrap en de problematiek van Amerikaanse jeugdbendes. 
Inn twee grote artikelen besteedt het blad aandacht aan rappers en andere arties-
tenn die in de gevangenis zitten of zaten, variërend van Herman Brood, Paul 
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McCartneyy en Mick Jagger tot James Brown, Fela Kuti en Snoop. Ook publi-

ceertt Nieuwe Revu een voorpublicatie van de autobiografie van de Amerikaan 

Kodyy Scott, over diens leven als gangbanger in Los Angeles. Snoop krijgt, afge-

zienn van een vermelding in het Jailhouse Rockers-artikel, alleen aandacht met 

zijnn album. In een recensie wordt meer dan de helft van het artikel besteed aan 

dee moordzaak en Snoops beschouwingen over het gettoleven. 

DoggystyleDoggystyle ('op z'n hondjes') is geproduceerd door Dr. Dre en bevat beschou-

wingenn over het gettoleven: een zwarte visie, vol zwarte humor en opzwepende 

raps.. En behoorlijk seksistisch, dat wel. Feministes zullen hun portie Snoop dus 

well  aan Fikkie geven. 

(Nieuwee Revu nr. 2 1994) 

Hett getto wordt door Nieuwe Revu gelijkgesteld met een zwarte visie op het 
leven.. Wat zwarte humor heeft te maken met het gettoleven wordt niet uitge-
legd.. Dat de plaat bovendien seksistische teksten bevat, is voor de Nieuwe Revu 
geenn reden om de plaat af te raden. Alleen feministen zullen zich er aan ergeren 
-- hetgeen de recensent blijkbaar niet is. De redactie vindt het album zelfs de 
moeitee waard om tien exemplaren van DoggystylezonA&i tegenprestatie te verlo-
ten.. De fascinatie van Nieuwe Revu voor gangsterrap moet vooral bekeken 
wordenn in het licht van hun sterke voorkeur voor zogenaamd afwijkend gedrag 
vann mensen, en vooral van jongeren. Reportages over zaken als SM, xtc-gebruik, 
geweldd of buitenissig geklede travestieten zijn regelmatig terugkerende onder-
werpenn in het blad. In een ander artikel wordt ruim baan gegeven aan de visie 
vann Chuck D, de voorman van Public Enemy, en vaak de tegenhanger van 
Snoopp Doggy Dogg genoemd. 

Hijj  verwerpt het idee dat het chaotische, weerzinwekkende materiaal waaruit 
gangstarapp gevormd is sowieso authentieker zou zijn dan iets dat geïnspireerd is 
doorr een vriendelijker kijk op het leven. Mensen, zegt hij, moeten zich concen-
trerenn op de positieve kanten van het zwarte leven, zo veel mogelijk genieten, 
zwartt Amerika aansporen zich uit de interne oorlogen te verheffen en vooruit te 
gaan.. Alleen, ze worden uit koers geslagen door de smerige streken van de geld-
geilee blanke platenmaatschappijen. 
(Nieuwee Revu nr. 37 1994) 

Nieuwee Revu is misschien overmatig geïnteresseerd in gangsterrap, maar geeft 

ookk niet-gangsterrappers een kans om hun zegje te doen. Een jaar eerder publi-

ceerdee het blad een special onder de naam The Good, The Bad and the Ugly, over 

dee verschillende soorten hiphop die er bestaan (Nieuwe Revu nr. 39,1993:54-59). 

Seksistischee rap wordt met de grond gelijkgemaakt, Digable Planets en Snoops 

plaatsgenotenn van Freestyle Fellowship de hemel ingeprezen, en er wordt sma-

lendd opgemerkt dat 'de theetantes van het Parents Music Resource Center nu 
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blatenn over de toelaatbaarheid van de song Rape Me op de nieuwe cd van Nirvana'. 
Auteurr Fons Dellen vindt daarmee dat rap even onterecht in de beklaagden-
bankk terecht is gekomen als de witte grunge van Kurt Cobain en kompanen.1' 

TheThe Times, The Guardian en Daily Star 

Dee Britse kranten beginnen pas over Snoop Doggy Dogg te schrijven vlak 
voordatt hij naar Engeland afreist voor zijn eerste optreden, of net daarna. Er is 
echterr een groot verschil tussen de Daily Star enerzijds en The Times en The 
Guardiann anderzijds. Het artikel in de Daily Star is hiervoor al enkele malen 
genoemd.. Op de voorpagina prijkt een afbeelding van een boos kijkende Snoop 
(éénn uit de serie van het promotiemateriaal van de platenmaatschappij) met als 
onderschrift:: 'ANTI-HERO: Rap star Snoop glorifies drugs and cop killing' en 
daarnaastt levensgroot de kop KICK THIS EVIL BASTARD OUT! Deze kop is het 
explicietstt van alle onderzochte artikelen. De boodschap is eenduidig: Snoop is 
ongewenstt in Groot-Brittannië. Het artikel zelf beslaat slechts één smalle 
kolom,, verdeeld over twee pagina's. Daily Star ergert zich vooral aan de verheer-
lijkin gg van drugs (gedoeld word op het bezingen van marihuana) en 'cop kil-
ling'' (verwijzing naar '187 on an undercover cop') en het gebruik van obscene 
woorden.. Volgens de krant staan er op Doggystyle'ioo F-words'. Over seksisme 
wordtt niet gerept.14 De verheerlijking van soft drugs in Snoops teksten en het 
handelenn in cocaïne tijdens zijn oude gangsterleven worden door Daily Star 
overr een kam geschoren. Het blad eindigt met de vaststelling dat Snoop 
ondankss alle controverse zelfs is uitgenodigd voor een optreden in een Brits 
tv-programmaa en een uitverkocht concert heeft verzorgd. Dat de Britse bevol-
kingg zich volgens de krant echt zorgen moet gaan maken blijkt uit de slotzin: 
'Snoopp plans to come back to Britain in April . He said: 'I love it here'. Snoop 
keerdee inderdaad later dat jaar terug voor een aantal nieuwe optredens. Noch 
diee gebeurtenis noch Snoops vrijspraak in 1996 zijn voor Daily Star reden om 
eenn follow up te geven aan hun spraakmakende artikel dat vooral door de 
micro-- en nichemedia is gebruikt om de morele paniek van de Britse tabloids te 
ridiculiseren. . 

Dee Britse kwaliteitskranten wijken in hun berichtgeving niet veel af van hun 
Nederlandsee evenbeelden, Het Parool en de Volkskrant. Snoops jeugd wordt 
breedd uitgemeten waarmee een relatie gelegd wordt tussen zijn gangsterrap, 
gangsterverledenn en zwarte getto's. Opvallend is dat zowel the Guardian als the 
Timess expliciet vermelden dat gangsterrap vooral witte fans trekt. 

Forr a genre that purports to be of, and for, black ghetto youth, gangsta is ama-
zinglyy big among middle-class white teens. 
(Thee Guardian 12 februari 1994) 
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Althoughh black rappers from the ghettos have long been worshipped as modern 
outlawss by the white suburban kids who comprise the bulk of their American 
market,, Snoop is the first hip hop star with significant matinee idol appeal. 
(Thee Sunday Times 6 februari 1994) 

Inn deze twee citaten wordt een aantal veronderstellingen zichtbaar: gangsterrap 
iss bedoeld voor zwarte kinderen uit het getto en ook altijd gemaakt door zwarte 
artiesten.""  De onrust die ontstaan is, wordt gevoed doordat nu op grote schaal 
wittee jongeren naar gangsterrap luisteren. Opvallend is ook dat niet alleen de 
Britsee kwaliteitskranten, maar de meeste onderzochte massamedia de ver-
moordee Philip Woldemariam omschrijven als 'another LA hood' (Guardian), 
'gangg thug'(Times) of'lid van de gevreesde bende The Crips' (Parool), suggere-
rendd dat de moordzaak een voorbeeld is van een afrekening in het zwarte crimi-
nelee circuit is. Of Snoop daarmee minder gevaarlijk is voor witte luisteraars 
wordtt niet duidelijk. 

Err zijn ook wel wat verschillen tussen The Times en The Guardian. The Times 
besteedtt in de onderzochte periode vijfmaal aandacht aan Snoop, variërend van 
vermeldingg van zijn naam in een waslijst rappers die voor de rechter moeten ver-
schijnenn en een achtergrondartikel over misogynie in rapteksten, tot aan een vier 
pagina'ss tellende special over hem en Ice-T. Dit laatste artikel, daterend van 19 
maartt 1994, is interessant om meerdere redenen. 

Tenn eerste lijk t het artikel sprekend op het grote achtergrondartikel in Het 
Parooll  (2 april 1994). Beide artikelen putten uit dezelfde anonieme bron, of Het 
Parooll  heeft grote delen van het Times Magazine-artikel geparafraseerd. In 
beidee artikelen wordt de elfjarige 'copycat' van Snoop opgevoerd en wordt 
Ice-TT de voormalige 'grandfather of rap' genoemd. De Sex Pistols en de zwarte 
domineess Calvin Butts en Jesse Jackson figureren zowel in het Times Magazine-
artikell  als in Het Parool. Beide artikelen zijn de enige twee waarin uitgeplozen 
wordtt van welke van de tientallen Crips-bendes slachtoffer Woldemariam lid 
was:: Venice Shoreline Crips. 

Eenn andere reden waarom het Times-artikel zo interessant is, is dat de krant 
inn een inzetstuk echt ingaat op het wigger-aspect (=white nigger) in hiphop, in 
plaatss van het alleen te agenderen, en wat ganstarap betekent voor de zwarte cul-
tuurr in zijn algemeenheid. The Times is van mening dat wiggers geen 'wanna-
be'' negergangsters zijn, die elkaar willen afmaken, maar meer de 'average white 
rockk kid' die uit zijn dak wil gaan: 'the music doesn't matter, still less its roots, so 
longg as it's slammable'.6 Ook de auteur van het begeleidende hoofdartikel con-
cludeertt dat gangsterrap wellicht helemaal geen bedreiging is voor de witte mid-
denklasse,, maar eerder voor de zwarte cultuur zelf. Het beeld van de zwarte 
onaangepastee man zal door gangsterrap in de ogen van de witte meerderheid 
blijvenn bestaan, en leidt tot verdeeldheid in de eigen gelederen. Times Maga-
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zinee legt de schuld bij de samenleving in zijn geheel en niet alleen bij zwarte 
gangsterrappers. . 

Thee music has made severall  black rappers - and many white record producers -
extremelyy rich, but it has driven a wedge between those who see the violent dis-
integrationn of black life as a condition to overcome and those for whom it is the 
onlyy thing worth celebrating. 
Likee it or not, gangsta is an anthem for contemporary black life in much of 
America,, a corrosive doggerel that defines the agonising transition from the 
hopefull  era of civil rights to a hopeless age of uncivil rancour. 

Thee Guardian komt in de totaal vier artikelen tussen 1993 en 1994 tot een iets 
anderee conclusie over Snoop en zijn gangsterrap. In hun eerste artikel doet de 
krantt geen enkele moeite om gangsterrap in een bepaalde sociale, culturele of 
muzikalee context te plaatsen. Over de muziek meldt journaliste Sullivan niets 
anderss dan: 'his music is nothing special - it is yet another collision of miso-
gyny,, bad language and violent imagery that goes by the tag 'gangsterrap'. Van 
dezee journaliste geen superlatieven over de funky sound, het excellente produc-
tiewerkk van Dr. Dre of de 'versionings' van George Clinton's Atomic Dog of 
La-Di-Da-DivanLa-Di-Da-Divan Slick Rick. Haar interesseert het seksisme in de teksten meer 
dann de begeleidende muziek. De recensie van Snoops tweede optreden in 
Groot-Brittannië,, geschreven door dezelfde journaliste, is in eerste instantie 
echterr positief: 'the numb, stupid menace was unexpectedly moving', maar ein-
digtt vernietigend omdat de show tekort duurde, slechts even piekte en de tic-
ketss exorbitant duur waren. De door haar geïnterviewde fans zijn het volmon-
digg met haar eens: Snoops ster is alweer van het firmament aan het verdwijnen. 
Daarnaa besteedt The Guardian nog tweemaal aandacht aan Snoop, waarin men 
ookk zeer kritisch is over de inhoud van zijn teksten. Niet alleen het seksisme, 
maarr ook de negatieve stereotypering van de zwarte man die blijf t hangen na 
beluistering,, is voor de journalist reden om ons als lezer op te roepen aan zelf-
censuurr te doen, en dergelijke rapplaten niet meer te kopen. Een nog niet eerder 
verkondigdd standpunt: steek de hand eens in eigen boezem. In het laatste artikel 
probeertt the Guardian, net als The Times, gangsterrap in een breder raciaal per-
spectieff  te zetten: de vrijspraken van zwarte verdachten in een aantal gerucht-
makendee zaken (onder andere O.J. Simpson, wiens advocaat ook Snoop ver-
dedigt)) komen voort uit het feit dat: 

Blackk jurors often refuse to convict black defendants even when they know they 
aree guilty - arguing that they 'don't want to see another black kid go to jail'. For 
somee African-americans, black convicts are not so much criminals, as prisoners-
of-warr in the battle of the races. 
(Thee Guardian 12 september 1994) 
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Thee Guardian gaat daarna uitgebreid in op het idee van een rassenoorlog, en 
komtt met voorbeelden waaruit blijkt dat zwarten in de VS stelselmatig worden 
achtergesteld.. De woede die bij zwarte jongeren overheerst en die culmineert in 
gangsterrapp wordt door de krant niet veroordeeld. Toch is ook The Guardian 
vann mening dat dergelijke in gangsterrap vertolkte machteloze woede, vergele-
kenn met de strijd die bijvoorbeeld de National Association for the Advance-
mentt of Colored People (NAACP) jarenlang heeft gevoerd, uiteindelijk niets op-
levert.. The Guardian eindigt met een intriest voorbeeld daarvan: Rosa Parker, 
beroemdd geworden in 1955 doordat zij weigerde haar plaats in de bus af te staan 
aann een witte Amerikaan - het moment luidde het begin van de burgerrechten-
bewegingg in—werd begin 1994 door een jonge zwarte gangbanger vermoord. 

Afgezienn van de Daily Star, geven de massamedia op twee manieren aan-
dachtt aan Snoop: als artiest, en als representant van gangsterrap en het daarmee 
geassocieerdee geweld. De invulling van dat laatste thema is zeer uiteenlopend 
vann aard. Er is alom bezorgdheid over de invloed van gangsterrap op jonge en 
wittee luisteraars. Sommige titels contextualiseren deze bezorgdheid door verge-
lijkingenn te maken tussen hiphop en andere subculturen en muziekstromingen. 
Anderee bladen plaatsen de discussie in de context van de problemen van de 
zwartee cultuur in de VS en de multiculturele samenleving in Europa. 

Conclusi e e 

Dee berichtgeving over Snoop Doggy Dogg in de gedrukte media kenmerkt zich 
doorr twee dominante voorkeurslezingen, die elk op een verschillend vlak opere-
ren.. De een gaat over de inhoud van zijn muziek en dus over de promotiefunctie 
vann media. Op een enkele uitzondering na zijn de media zeer lovend over de G 
Funkk die Snoop maakt. Recensies van Doggystyle reflecteren, afgezien van de 
tienermedia,, het dominante rockvertoog van de journalistiek. Hiphop en daar-
meee ook sommige gangsterrap wordt gepromoot op het moment dat het in de 
ogenn van de journalisten goede muziek voortbrengt. Hiphop wordt niet alleen 
eenn commercieel artikel — dat was het altijd al — maar wordt door de mediapro-
motiee ook onderdeel van het cultuurgoed, want een interessante kunstvorm. 
Dee vraag is of Hebdige met zijn gecommercialiseerde inkapseling ook dacht aan 
hett beoordelen van subculturele muziek als kunst. Deze culturele promotie-
functiee van media, die zowel bij de micro-, niche- en massamedia aangetroffen 
is,, wordt vaak vergeten in de discussie over de gecommercialiseerde en ideologi-
schee inkapseling van subculturen. 

Dee andere dominante voorkeurslezing komt voort uit de waakhondfunctie 
vann media. Geconcludeerd kan worden dat gangsterrap en daarmee ook de hip-
hop-subcultuur,, ovreenkomstig de berichtgeving over eerdere subculturen, 
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neergezett wordt als probleem: 'youth as problem'. 'Youth as fun' komt eigenlijk 
alleenn terug in het wiggerartikel van The Times. De morele paniek die elke sub-
cultuurr lijk t voort te brengen, is ook hier weer zichtbaar. 

Err zijn verschillen tussen de drie soorten media hoe die voorkeurslezing 
gepresenteerdd en ingevuld wordt, maar ook een aantal zeer opmerkelijke over-
eenkomsten.. Op de verschillen kom ik later terug. De overeenkomsten liggen 
opp het vlak van de journalistieke werkwijze zelf. Ten eerste wordt er door alle 
mediaa uiterst onzorgvuldig omgesprongen met het vermelden van feitelijkhe-
denn en het bronnengebruik.17 Hoewel de moordzaak voldoende nieuwswaarde 
kentt voor lange achtergrondartikelen worden de feitelijke gegevens nauwelijks 
gecontroleerd. . 

Tenn tweede is het gebruik van fotomateriaal in de media erg eenzijdig gericht 
opp Snoop als gangster.' Alleen HHC en NME hebben verschillende foto's van 
liveconcertenn waar Snoop Doggy Dogg niet grimmig op staat. De poses op die 
livefoto'ss zijn niet heel erg anders dan van welke popartiest dan ook. Favoriet is 
echterr het publiceren van een foto waar Snoop en profile opstaat met een Crips-
geknooptee bandana om, gevolgd door de persmapfoto waarin Snoop met 
bivakmutss op van onderen is gefotografeerd en hij zweetdruppeltjes langs zijn 
kinn heeft lopen. Ook zijn de foto's scherp aangesneden, zodat zijn hoofd for-
maatvullendd is en dreigend overkomt. Deze foto's laten een grimmige en stoere 
Snoopp zien, iets wat hij in de ogen van veel subculturele leden juist niet is, 
getuigee de ingezonden brieven in HHC en Magie Sounds. 

Tenn derde hebben de media Snoop in eerste instantie op hun agenda gezet 
zonderr dat daar in Nederland of Groot-Brittannië concrete aanleiding voor 
was:: Snoop was, buiten de subcultuur, een volslagen onbekende. Het feit dat 
eenn onbekende zwarte man verdacht wordt van een black-on-black-crime of het 
feitt dat een popartiest opgepakt is wegens vermeende criminaliteit, vormen in 
dee Europese media meestal geen aanleiding om daar zoveel aandacht aan te be-
steden.. Snoop, als representant van een criminele zwarte jongeren-subcultuur is 
datt blijkbaar wel. De media legitimeren hun onderwerpkeuze door naar elkaar 
tee verwijzen, want afgezien van de micromedia heeft Snoop ten tijde van de ten-
lasteleggingg geen enkele relevantie voor de Britse of Nederlandse samenleving. 
Dee meeste massamedia vinden de vrijspraak in 1996 ook niet interessant om te 
melden. . 

Dee morele paniek gaat dus eigenlijk niet over Snoop en misschien ook niet 
eenss over gangsterrap, maar over het gegeven dat het een zwarte subcultuur 
betreft.199 Terwijl gangsterrap ten tijde van het onderzoek naar de betrokkenheid 
vann Snoop bij de moord hoog op de agenda van micro-, niche en massamedia 
staat,, verdwij nt die echter ook weer snel, paradoxaal genoeg, nadat enkele gang-
sterrapperss (2Pac, Notorious B.I.G) in het post-Snooptijdperk daadwerkelijk 
eenn gewelddadige dood vonden. Ondanks het feit dat er doden gevallen zijn, is 
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gangsterrapp onbedreigend geworden, omdat het in de ogen van met name de 
niche-enn massamedia toch vooral een zaak van 'black-on-black-crime' bleek te 
zijn.. Van de veronderstelde invloed op het grote publiek dat vooral uit witte 
jongerenn bestond, was uiteindelijk toch nauwelijks sprake, en daarmee verdween 
Snoopp ook van de redactionele agenda's. Dit is ook terug te zien in de bericht-
gevingg over de rel rond de Spookrijders op het Mercatorplein in 1999, in de 
media-opheff  over mogelijke etnische onlusten tijdens het optreden van Run 
DMCC in 1987 in Amsterdam, en in de berichtgeving over de plunderingen van 
zwartee jongeren tijdens het bezoek van Onyx aan Londen in 1993. Incidenten 
wordenn aangegrepen om het afwijkend gedrag in hiphop aan de kaak te stellen, 
maarr krijgen nauwelijks follow ups. 

Dee dominante voorkeurslezing in de berichtgeving over Snoop is de veron-
derstellingg dat gangsterrap eigen is aan de zwarte cultuur in de Verenigde Sta-
ten.. De link die daarmee echter impliciet gelegd wordt tussen criminaliteit en 
zwartee cultuur heeft verdergaande consequenties dan de stigmatisering van 
jongeren-subculturenn als onaangepast gedrag. Met gangsterrap staat niet zozeer 
dee hiphop-subcultuur, maar de zwarte cultuur in zijn geheel ter discussie. 

Dee verschillen tussen de media hangen samen met de doelgroep waarvoor zij 
werken,, maar ook hoe zij hun functie als waakhond zien. Er is een groot verschil 
tussenn de waakhond van de democratie enerzijds en de waakhond van de goede 
zedenn anderzijds. Soms vallen die twee samen, maar zij kunnen ook zeer uiteen-
lopendd uitpakken. Wanneer The Times gangsterrap bespreekt in relatie tot de 
zwartee burgerrechtenbeweging is dat iets heel anders dan de Daily Star die aan-
stoott neemt aan het bezingen van marihuana. De verschillende media hebben 
elkk zo hun eigen invulling van de waakhondfunctie. 

Dee micromedia houden zich niet zozeer bezig met de vermeende slechte 
invloedd van gangsterrap, maar met de negatieve stereotyperingen van hiphop-
perss die daarmee samenhangen. Opvallend is dat de lezers van deze bladen zich 
daarr minder druk over maken dan de redacties. De micromedia besteden overi-
genss veel aandacht aan de discussie rondom gangsterrap, omdat andere media 
hett onderwerp op de agenda hebben gezet. In feite voelen zij zich voor een groot 
deell  aangevallen. In andere media is nauwelijks ruimte voor de gevoelens van 
zwartee en witte fans. 

Dee nichemedia geven geen eenduidig beeld. De tienermedia zijn opvallend 
coulantt ten opzichte van gangsterrap als zodanig, maar besteden buitengewoon 
veell  aandacht aan afwijkend gedrag van popmuzikanten, inclusief rapartiesten. 
Dee voorkeurslezing in deze bladen gaat het minst ver in het veronderstellen van 
relatiess tussen de zwarte cultuur en criminaliteit. Zij houden zich vooral bezig 
mett de instandhouding van de mythe van seks, drugs en rock 'n roll.10 

Dee 'serieuze' nichemedia en kwaliteitsbladen besteden het meeste aandacht 
aann de sociaal-economische, culturele en politieke context van gangsterrap. De 
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Britsee titels in deze segmenten gaan uitgebreider in op die context dan de 
Nederlandse.. Toch ontkomen deze media ook niet aan enige mate van stigma-
tiseringg van gangsterrap als crimineel (zwart) gedrag, wat verder gaat dan het 
bestempelenn als onaangepast gedrag, zoals bij andere subculturen het geval is. 

Afwijkendd gedrag is geen enkel probleem voor de 'serieuze' nichemedia 
(wantt vaak inherent aan en bekend van nieuwe subculturen), maar crimineel 
gedragg wel. Ook nemen de 'serieuze' nichemedia het meeste aanstoot aan de 
seksistischee songtekesten van Snoop. Eigenlijk komen HHC en NME nog het 
dichtstt in de buurt van alternatieve voorkeurslezingen. Niet zo verrassend zijn 
ditt Britse muziekbladen die vanuit een lange subculturenfascinatie anders met 
dee materie van gangsterrap en afwijkend gedrag omgaan dan de andere onder-
zochtee media. Met name door hun combinatie van ironie, vergelijkingen met 
anderee subculturen en het stellen van al dan niett retorische vragen, proberen zij 
dee lezer ervan te overtuigen dat gangsterrap zowel een muzikaal-culturele als 
sociaal-politiekee component heeft, die niet altijd over een kam geschoren 
mogenn worden, maar wel in relatie tot elkaar besproken moeten worden. 

Dee massamedia vinden elke vorm van afwijkend gedrag interessant, maar 
gaann daar verschillend mee om. De tabloid is bijna openlijk racistisch. De kwa-
liteitskrantenn contextualiseren de subcultuur en proberen de achtergronden 
vann het geweld in gangsterrap te achterhalen, maar ontkomen daarmee niet aan 
eenn aantal stereotyperingen van de zwarte cultuur. Dat geldt echter niet alleen 
voorr de kwaliteitsbladen. 

All ee media dragen in hun waakhondfuctie op hun eigen manier bij aan de 
morelee paniek rondom een subcultuur, omdat zij bepaalde stereotypen in stand 
houden.. In het geval van hiphop zijn dat vooral stereotyperingen over de zwarte 
cultuur,, die waarschijnlijk schadelijker zijn dan de gecommercialiseerde inkap-
selingg van gangsterrap als onderdeel van een jongeren-subcultuur. Daarnaast 
hebbenn de niche- en massamedia in hun ijver om als waakhond van de demo-
cratiee of de goede zeden op te treden dermate veel aandacht aan Snoop gegeven 
datdat die waakhondfunctie op die van de promotiefunctie is gaan lijken. Door alle 
media-aandachtt weet heel popminnend Europa in een mum van tijd wie de 
zangerr is achter Who Am I (What's My Name)? en schiet het nummer de hit-
paradee in. 
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Hipho pp in de hitparad e 

Inn de hoofdstukken hiervoor is besproken hoe respondenten tegen de populari-
teitt en popularisering van hiphop aankijken. Om te weten hoe populair hiphop 
feitelijkk is geworden, kan het best gekeken worden naar de hitparade. 'Een hit-
paradee is een lijst van muziek uitgebracht op geluidsragers gerangschikt in volg-
ordee van verkoop binnen een tijdsbestek, meestal een week. De muziek op de 
hitparadee vormt de kern van de populaire muziek op een bepaald moment' 
(Ruttenn et al. 1996:39). Als een genre alleen door subculturele fans wordt 
omarmdd is de verkoop van geluidsdragers meestal niet groot genoeg om platen 
uitt dat genre in de hitparade te doen belanden. Zoals de tabellen met muziek-
voorkeurenn van jongeren in bijlage 7 laten zien, zijn sommige genres nooit 
verderr gekomen dan een subculturele aanhang en trekt de zogenaamde hitpara-
demuziekk de meeste fans. In 1999 noemt 29% van alle Nederlandse jongeren 
hitparademuziekk hun favoriete muziek. Dergelijke tabellen verhullen echter 
datt de term hitparademuziek uit allerlei genres opgebouwd is, ondermeer sub-
culturelee genres. 

Watt het aandeel van hiphop in het overkoepelende genre van hitparademu-
ziekk is, is niet bekend. Ook is onbekend of de hiphop die in de hitparade 
belandtt dezelfde hiphop is, als de hiphop die jongeren vinden horen bij hiphop 
alss apart subcultureel genre. Volgens de fans en een deel van de artiesten in Deel 
III  is hiphop in de hitparade iets anders dan subculturele hiphop. De betrokken 
actorenn maken onderscheid tussen 'echte' hiphopmuziek enerzijds en commer-
ciëlee rap en hiphop anderzijds (door de actoren ook wel nep, fake, wack of sell 
outt genoemd). 

Alss ik in dit hoofstuk spreek over 'hiphop in de hitparade', bedoel ik alle 
soortenn hiphop en rap die er maar bestaan (subcultureel of niet), juist omdat ik 
bovenn tafel wil krijgen welke soorten hiphop of elementen van hiphop populair 
zijnn geworden. Van de zeven kernconcepten staan stijl en popularisering in de 
hitlijstanalysee dus centraal in dit hoofdstuk. Vanwege de beschikbaarheid van 
dataa is alleen een analyse van hiphop in de Nederlandse hitparade gedaan. 

Dee analysee van de Nederlandse hitparade geeft antwoord op de vragen of hip-
hopp populair in Nederland is geworden? Hoe populair is Nederlandse hiphop? 
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Enn heeft bij die popularisering een bepaalde mainstreaming heeft plaatsgevon-
den?? Subculturele fans en artiesten, en in mindere mate ook de generalistische 
enn specialistische kenners, zijn van mening dat hiphop die in de hitparade staat 
niett meer 'oorspronkelijk' en 'authentiek' is. Zij noemen dit de mainstreaming 
vann hiphop. In deze gedachtengang gaat men er van uit dat de subculturele 
hiphopp wordt overgenomen door grotere publieken en dat er in dat adaptatie-
process gesleuteld wordt aan het artisitieke product. Er is in die mainstreamings-
gedachtee dus geen sprake van twee soorten hiphop (subculturele en niet-sub-
culturelee hiphop) die gelijktijdig zijn ontstaan en naast elkaar zijn blijven 
voortbestaan,, maar slechts van één ware vorm van hiphop (subcultureel) die 
vervolgenss in allerlei versleutelde vormen wordt overgenomen. 

Alss er mainstreaming plaatsvindt, moet er sprake zijn van een bepaalde perio-
diciteit:: subculturele hiphop wordt met een bepaalde vertraging populair -
eerstt binnen de subculturele gemeenschap en pas daarna bij de grotere groep 
vann kenners en liefhebbers. Ook zou er bij die mainstreaming sprake moeten 
zijnn van het uiteenvallen van hiphop als muziekgenre in een aantal subgenres, 
omdatt er allerlei 'versleutelingen' plaatsvinden. Er zou dan sprake moeten zijn 
vann minimaal twee subgenres: 'oorspronkelijke' ('echte') hiphop en Versleutel-
de'' hiphop.1 De 'versleutelde' hiphop kan zich op verschillende manieren mani-
festeren.. Ten eerste kunnen artiesten die niet tot de subcultuur horen met de 
'oorspronkelijke'' muziek aan de haal gaan. Ten tweede kunnen of moeten oor-
spronkelijkk in de subcultuur gewortelde artiesten hun muziek zodanig aanpas-
senn dat zij niet langer subculturele hiphop maken. 

Off  hiphop populair is geworden en of er sprake is van deze zogenaamde 
mainstreamingg wordt beantwoord middels de volgende vragen: 
i.. Hoe populair is hiphop in de Nederlandse hitparade tussen 1979 en 1993 en 

hoee ziet het verloop van die populariteit er uit? Is er op basis van die popula-
riteitt een bepaalde periodiciteit waar te nemen? 

2.. Welke soorten hiphop staan er in de hitparade en hoe onderscheiden die 
zichh van elkaar? Welke uitvoerenden en subgenres zijn het populairst, en 
hangtt hun populariteit samen met de periodes uit vraag 1? 

3.. Wat is de populariteit van nationale hiphop in de hitparade en wat voor 
soortt hiphop is dat? 

4.. Wat is het verband tussen de perioden van hitpopulariteit en de daarin voor-
komendee subgenres enerzijds, en een subculturele ontwikkelingvan hiphop 
anderzijds? ? 
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Pieke nn en dale n in popularitei t 

Hiphopp is een genre dat in de onderzochte periode tussen 1979 en 1993A popu-
lairr genoeg is geworden om in de hitparade te belanden: van alle Top 40-hits is 
gemiddeldd 5,3% hiphop.2 Het is moeilijk vast te stellen of dat veel of weinig is. 
Inn Ruttens onderzoek heeft rap gemiddeld 0,16% aandeel, maar zijn onderzoek 
heeftt grotendeels betrekking op een periode waarin hiphop en rap nog niet als 
zodanigg bestonden.' Er zijn duidelijke pieken en dalen te ontdekken in de Im-
populariteitt van hiphop (zie figuur 9.1). 

Inn 1979 is het aandeel hiphop op het totale aantal hits nog slechts 0,3% en zes 
jaarr later is dit aandeel verdubbeld (0,6%). In absolute zin stelt die verdubbe-
lingg echter niet veel voor: van 1 naar 2 hiphophits op gemiddeld zo'n 360 hits per 
jaar.. In de jaren daartussen is dat aandeel echter hoger met hiphophits als The 
MessagevanMessagevan Grandmaster Flash & The Furious Five en Wham RapVan Wham! 
Inn de jaren daarna stijgt het aandeel hiphophits gestaag. In 1991 is het aandeel 
hiphophitss gestegen naar bijna een vijfde (18,6%) van alle hits. Deze stijging zet 
daarnaa echter niet door. Op het einde van de onderzoeksperiode is het aandeel 
gezaktt naar 12% in 1992 en 9% in de eerste helft van 1993. 

Hiphopp is dus niet altijd even populair. Tot halverwege de jaren tachtig zijn 
err jaarlijks nooit meer dan tien hiphophits. De populariteit van een genre kan 
echterr niet alleen afgeleid worden uit het aantal hits. Ook de omvang van de hit 
(toppositiee en aantal weeknoteringen; terug te zien in het aantal punten dat hits 
inn een jaar scoren) moet daarbij betrokken worden. In hoofdstuk 2 is te vinden 

Figuurr 9.1. Aandeel hiphophits in Top 40 per jaar (in aantallen) 
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hoee de selectie van hiphophits tot stand is gekomen en waarom er gewerkt 
wordtt met het aantal behaalde punten van elke hit. 

Ookk als het 'relatieve gewicht' van hiphophits er bij betrokken wordt zijn er 
duidelijkee diepte- en hoogtepunten in de populariteit van hiphop. Dit is goed 
terugg te zien in figuur 9.2. Na het absolute dieptepunt in 1985 (twee hits die 
samenn slechts 298 punten behalen, terwijl in 1979 Rapper's Delight alleen al op 
4122 uitkwam), lopen de aantallen op tot een hoogtepunt van 67 hits en 10.027 
puntenn in 1991, waarna de populariteit van hiphop in de hitparade weer gaat 
dalen. . 

Err is geen lineaire progressie in de populariteit van hiphophits te ontwaren. 
Eenn volledige lineaire progressie is hoogstwaarschijnlijk voor geen enkel genre 
mogelijk.. Na een bepaalde groei in populariteit zou een genre op een bepaald 
niveauu moeten kunnen blijven opereren. Het genre heeft dan een stabiel 
plaatsjee in de hitparade en de algehele popcultuur veroverd: hiphop is onder-
deell  van de mainstream. Ik heb hiervoor het gemiddeld aantal punten van alle 
hiphophitss in de onderzochte periode als indicatie genomen4. Onder dat 
gemiddeldee is hiphop duidelijk nog in de groeifase, en rond het gemiddelde is er 
sprakee van gerealiseerde mainstreaming. Zo is er in de jaren na 1988 een duide-
lij kk bovengemiddelde populariteit van hiphop. 

Opp basis van de hitpopulariteit in punten heb ik vier verschillende populari-
teits-periodess onderscheiden: 1979-1983, 1984-1987, 1988-1991 en 1992-1993.5 

Elkee periode luidt een betekenisvolle verandering in, dat wil zeggen dat een 
periodee die gekenmerkt wordt door achtereenvolgende stijgingen, opgevolgd 
wordtt door een sterke daling (minstens 20%). Ook omgekeerd geldt dat een 

Figuu rr  9.2. Popularitei t van hipho p per jaar (in punten ) 
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periodeperiode van dalingen pas overgaat in een nieuwe periode als er een stijging van 
minstenss 20% heeft plaatsgevonden.* 

Dee eerste periode loopt van 1979 tot en met 1983. Zowel in aantal als in pun-
ten,, dus de grootte van de hits, laat deze periode elk jaar een stijging zien: star-
tendd met 412 punten in 1979 tot 1.008 in 1983. De stijgingen in punten ten 
opzichtee van het jaar daarvoor variëren van fors (1980) tot fractioneel (1981); die 
vann 1982 en 1983 zijn aanzienlijk. 

Dee tweede periode (1984-19 87) is grillig. De populariteit van hiphop daalt in 
eerstee instantie aanzienlijk tot fors, maar heeft een opleving in 1986, om vervol-
genss weer sterk te dalen in 1987. De daling duikt overigens niet onder het pun-
tenniveauu van het jaar 1983. 

Inn de derde periode (1988-1991) zit hiphop weer in de stijgende lijn. Tussen 
19877 en 1988, alsmede tussen 1989 en 1990, verdubbelt het aantal hits en punten 
zichh zelfs, en kan gesproken worden van forse stijgingen. De stijgingen in 1989 
enn 1991 zijn respectievelijk sterk en duidelijk. 

Inn de vierde periode wordt vervolgens een sterke daling ingezet.7 Het voor-
speldee resultaat voor 1993 is nog steeds bijna twee keer zo hoog als het totale 
gemiddeldee en ondanks de daling blijf t hiphop mainstream. 

!!  hipho p is  populair ? 

Dee hits zijn behalve naar periode ook ingedeeld naar de soort hiphop. In hoofd-
stukk 2 wordt beschreven hoe deze indeling tot stand is gekomen. Niet alle in het 
databestandd opgenomen hits vallen onder de noemer 'echte' hiphop: slechts 101 
vann het totale aantal (36%). Maar de populariteit van een genre is niet alleen te 
metenn aan de hand van de hits die alleen dat genre oplevert. Hiphopmuziek 
heeftt ook invloed gehad op de ontwikkeling van andere genres. In de onder-
zochtee periode betreft het voornamelijk het gebruik van de rap-manier van 
vocalee voordracht, hoewel ook de in de hiphop gebruikte dj-technieken her en 
derr opduiken. Er zijn drie hiphop-subgenres en negen aan hiphop verwante 
subgenres.. Een uitgebreide omschrijving van de twaalf subgenres is te vinden in 
bijlagee 4. De platen uit de drie hiphop-subgenres worden door de geïnter-
viewdee subculturele fans en generalistische kenners aangeduid als 'echte' hip-
hopp - waarbij hardcore hiphop natuurlijk de kroon spant. De andere hiphop is 
zogenaamdee versleutelde hiphop. 

Meloww hiphop maakt tussen 1979 en mei 1993 de dienst uit met bijna 20%. 
Opvallendd is dat 'house met rap', 'zang met rap' en en 'rap met zang' gemeten in 
puntenn beter scoren dan gemeten in aantallen hits. Dit komt doordat de hits uit 
diee subgenres vooral grote hits zijn: hoge topposities en lange aanwezigheid in 
dee hitlijsten. 
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Figuu rr  9.3. Populariteit subgenres uitgebdrukt in % van totale hiphop-populariteit tussen 1979 
enn 1993 (aantallen en punten) 
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Dee drie 'echte' hiphopgenres maken samen iets meer dan eenderde van alle hip-
hophitss uit. Dat is i,8% van alle hits in de Top 40 tussen 1979 en 1993a. Hiphop 
iss dus vooral in Nederland bekend geworden door het gebruik van bepaalde ele-
mentenn uit de hiphop die gecombineerd worden met andere genres zoals cross-
over,, house met rap en hiphouse. 

Vergankelijkheidd van subgenres 

Dee populariteit van subgenres door de tijd sterk loopt uiteen. Enerzijds zijn er 
ragess die komen en gaan, anderzijds zijn er subgenres die langzaam maar gestaag 
steedss grotere successen weten te behalen. 

1979-1983:1979-1983: rage 

Inn de eerste periode is 1,5% van alle hits een hiphopplaat. Er zijn slechts enkele 
subgenress populair. Tussen 1979 en 1983 komen zes van de twaalf subgenres 
voor.. Het crossovergenre scoort veel en grote hits in Nederland (31%), zoals 
Blondiee met Rapture en Wham! met de Wham Rap. Het subgenre 'electronica', 
datt bestaat uit muziek die vooral populair is geworden door de begeleidende 
breakdancee en electric boogie, neemt meer dan een kwart voor zijn rekening 
(ondermeerr platen van Rock Steady Crew en Marcia Griffiths). 

Inn deze eerste periode zijn het vooral de meest in het oog springende elemen-
tenn van hiphop, het dansen en het rappen, die losgeweekt worden van de totaal-
stijl,, en middels films, video's en singles op de Nederlandse markt worden los-
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Figuu rr  9.4. Populariteit subgenres 1979-1983 (naar punten uitgedrukt in %)* 

30%--

25%% -

20%% -

15%% -

5%% -

0%% -

31,3% % 

27,4% % 

12,4% % 
11.3% % 

' ' 
ii • : 

elecc zang met rap hh/+ rag g novelty y 

gelaten.. Het aandeel 'echte' hiphop beperkt zich tot twee Amerikaanse bands, 
Sugarr Hil l Gang en Grandmaster Flash & The Furious Five, die daarna nooit 
meerr hun debuutsuccessen in Nederland hebben kunnen evenaren. Hiphop 
kann in die eerste periode vooral als rage beschouwd worden: de grappige ele-
mentenn worden overgenomen door succesvolle artiesten, terwijl subculturele 
debutantenn groot doch slechts zeer kortstondig succes hebben. De gimmicks 
zijnn afkomstig van novelty-artiesten als Danny Boy met Repperdeklep. 

1984-1987:1984-1987: trial & error 

Inn de tweede periode (1984-1987, zie figuur 9.5) is er geen duidelijke winnaar: 
meloww hiphop, electro, subculturele hiphop, crossover en zang met rap hebben 
allemaall  rond de 15% marktaandeel van alle hiphophits uit deze periode. De 
hiphophitss zorgen voor een aandeel van 2% hiphop in de totale top 40 in deze 
periode.. Di t betekent een fractionele stijging ten opzichte van de eerste periode. 

Opvallendd is natuurlijk dat de melow hiphop als nieuwkomer behoorlijk 
succesvoll  is. Artiesten binnen dat subgenre, zoals LL Cool J met diens ver-
maardee liefdesrap I Need Love en Fat Boys' Wipe Outzorgen ervoor dat het sub-
genre,, maar daarmee ook alle 'echte' hiphop uit de subcultuur, niet langer als 
eenn grappige rage wordt gezien, maar als een zelfstandige volwassen stroming 
binnenn de popmuziek. De 'echte' hiphop-subgenres maken samen maar liefst 
bijnaa 43% van alle hiphophits in die periode uit, met dien verstande dat het 
totalee aantal hiphophits in deze periode niet heel groot is. 

Dezee tweede periode kenmerkt zich niet alleen door grilligheid in aantallen 
enn omvang van de hits, maar ook door de soort hiphop die de hitparade haalt. 
Hett is in deze periode niet duidelijk of er sprake is van langzame popularisering 
vann 'oorspronkelijke' hiphop, of juist van mainstreaming waarbij 'versleutelde' 
hiphopvormenn aan de winnende hand zijn. 
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Figuu rr  9.5. Populariteit subgenres 1984-1987 (naar punten uitgedrukt in • 
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1988-1991:1988-1991: groei 

Dee periode die daarop volgt (1988-1991, zie) laat een sterke stijging in aantallen 
enn grootte van hiphophits zien. Ruim 11 % van alle hits is hiphop. Iets meer dan 
40%% van alle hiphophits is 'echte' hiphop, een geringe daling dus ten opzichte 
vann de periode daarvoor (42,8%), maar de hits zijn talrijker en veel groter: De La 
Soul,, A Tribe Called Quest, Beastie Boys en Eric B. and Rakim zijn maar enkele 
namenn van artiesten, die zowel kunnen rekenen op subcultureel respect, als op 
dee aandacht van de veel omvangrijkere koperspublieken bestaande uit inciden-
telee liefhebbers, specialistische en generalistische kenners. 

Inn deze derde periode komen alle twaalf subgenres naast elkaar voor, hoewel 
hett aandeel van de novelties en electronica behoorlijk gereduceerd is. De break-
dance-hoogtijdagenn zijn definitief voorbij en de neiging om gimmick-plaatjes 
uitt te brengen waarop iets grappig met hiphop-elementen wordt gedaan, ver-
dwijntt naar de achtergrond. Het koperspubliek begint meer open te staan voor 
'echte'' hiphop, en er doen zich bovendien nieuwe mogelijkheden voor om het 
rappenn te combineren met muziekstromingen die op dat moment 'in' zijn, 
resulterendd in house met rap en hiphouse. 
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Figuu rr  9.6. Populariteit subgenres 1988-1991 (naar punten uitgedrukt in %) 
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1992-1993a:1992-1993a: stagnatie en dominantie mengvormen 

Naa de topjaren in 1990 en 1991 daalt de populariteit van hiphop. Hiphop is ech-
terr nog steeds bovengemiddeld populair en er tekent zich een duidelijke ont-
wikkelingg af:. De combinatie van house met rap heeft meer hitpotentie dan alle 
anderee subgenres (zie figuur 9.7). Dit subgenre zorgt voor bijna de helft (46%) 
vann alle hiphophits en de drie pure hiphop-subgenres zijn gehalveerd in hun 
hiphop-marktaandeell  (20,5%). Opvallend is de terugval van melow hiphop. 
Dee electronica is helemaal verdwenen en het succes van hiphouse in de vorige 
periodee bleek van kortstondige duur. Acts als Technotronic, Double Trouble 
enn Mr. Lee hebben hun hits in deze laatste periode niet weten te continueren. 

Binnenn de 'echte' hiphop heeft verrassend genoeg de subculturele hardcore 
hiphopp nu het grootse marktaandeel (9,6%). De subculturele hiphop is een 
blijvertjee geworden: hardcore hiphopbands als House of Pain hebben de fakkel 
overgenomenn van Grandmaster Flash en de Sugar Hil l Gang. 

Ookk in deze laatste onderzochte periode blijkt echter dat de Versleutelde' 
hiphopp populairder is dan 'echte' hiphop-subgenres. Deze versleutelde genres 
zijnn zo populair dat ook in deze periode ruim 11% van alle hits tot het hip-
hop-genree gerekend mag worden. 

Concluderendd kan gezegd worden dat sommige genres heel duidelijk voorbe-
houdenn zijn aan een bepaalde periode. Zo zijn bijvoorbeeld electronica en cross-
overss vooral populair in de eerste periode, wanneer hiphop gemengd wordt met 
all  bestaande disco en pop. De populariteit van electronica in de eerste periode 
heeftt heel duidelijk te maken met de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van 
computerss en andere electronica in de jaren tachtig. Als de nieuwigheid eraf is 
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Figuu rr  9.7. Populariteit subgenres 1992-1993 (naar punten uitgedrukt in %) 
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wordtt electronische technologie overal in verwerkt, en levert het geen opzichzelf 
staande,, typische electronicaliedjes meer op. 
Ookk andere subgenres zijn dominant in bepaalde periodes: hiphouse in de 
derdee periode en house met rap in de vierde periode. Voor al deze subgenres 
geldtt dat zij de allerlaatste of populairste muziektrend van dat moment combi-
nerenn met rap. 

Dee drie 'echte' hiphop-subgenres zijn in alle vier perioden aanwezig, fluctue-
rendd van iets meer dan tien procent in de eerste periode tot zo'n veertig procent 
inn de tweede en derde periode, en twintig procent in de laatste periode. Opval-
lendd is daarbij dat sommige artiesten die aanvankelijk hitsingles behaalden met 
'echte'' hiphop later ook hits scoren met hiphop die door de fans 'versleuteld' 
genoemdd wordt: Salt-'n-Pepa is met hun Push Itmx. 1988 nog 'echt', maar vier 
jaarr later zijn hun hitsingles Let's Talk About Sex, Start Me Up en Do You Want 
MeMe veranderd in liedjes waarin de zang centraler staat dan de raps. 

Dee mengvormen van rap met een ander genre (house, rock, pop) leveren 
overr het algemeen meer en grotere hits op dan de zuivere hiphop-subgenres. 

Weini gg topscorers 

Dee in totaal 283 hiphophits zijn afkomstig van 187 verschillende artiesten en 
groepen:: gemiddeld ruim anderhalve hit per artiest of groep. Er zijn binnen de 
hiphopmuziekk maar weinig artiesten die een duurzame hitcarrière hebben weten 
opp te bouwen. Er zijn in de vijftien onderzochte jaren geen artiesten die net zoals 
dee Golden Earring, Rolling Stones of Prince met de regelmaat van de klok grote 
hitss scoren. Geen enkele artiest heeft in die vijftien jaar meer dan zeven hits. 
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Tabell  9.1. Top 10 van artiesten met meerdere hits 

artiestenartiesten (land van 
herkomst) herkomst) 

Snapp (vs/DU) 

Salt-'n-Pepaa (VS) 

(MC)) Hammer (VS) 

Tonyy Scott (NL) 

2unliimitedd (BE/NL) 

Dee La Soull (VS) 

Dr.. Alban (ZWE) 

Technotronicc (BE) 

MCC Miker c (NL) 

Thee Wee Papa Girl 
Rapperss (GBR) 

** geen raps meer 

aantalaantal hits 
1979-1993a 1979-1993a 

7 7 

7 7 

7 7 

7 7 

6 6 

6 6 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

aantalaantal punten 
1979-1993a 1979-1993a 

2234 4 

1532 2 

1214 4 

715 5 

2016 6 

981 1 

1290 0 

778 8 

714 4 

665 5 

aanvullende aanvullende 
aantalaantal 1 

1993b-1 1993b-1 

4* * 

0 0 

0 0 

0 0 

10 0 

0 0 

2 2 

0 0 

0 0 

0 0 

Voorr de onderzochte periode staat hieronder de top io van artiesten die meer-
deree hits wisten te behalen. Dit zijn tevens artiesten die de grootste hits qua 
puntenn hebben behaald. Omdat sommige artiesten uit deze lijst pas op het 
eindee van de onderzochte periode hun carrière zijn gestart, is ook gekeken hoe-
veell  hits ze hebben gescoord in de tweede helft van 1993 tot en met 1997. 

Inn de eerste periode (1979-1983) is er maar één enkele artiest (Joe Bataan) die 
meerr dan één hit heeft, namelijk twee. Pas vanaf de tweede periode zijn er arties-
tenn die een duurzame relatie met het koperspubliek weten op te bouwen. De 
eerstee artiest met veel hits is de Nederlander MC Miker G die, samen met zijn 
partnerr Deejay Sven, in de zomer van 1986 in heel West-Europa een grote hit 
heeftt met de Holiday rap en daarna nog vier maal de hitparade weet te bereiken. 
Dee top 10-artiesten scoren hun hits voornamelijk in de derde periode. Alleen 
2Unlimitedd weet in de periode i992-i993a, en ook daarna nog veel hits te sco-
ren.. Het duo weet met 16 hits in totaal de Nederlandse singleskopers lange tijd 
tee verleiden met hun mix van house met rap. Ook een andere producers-act 
scoortt in Nederland veel en zeer grote hits: Snap heeft met hun debuutsingle 
I'veI've Got the Power gelijk een grote nummer i-hit. De groep start met een grote 
dosiss rap, maar evolueert door de tijd heen waardoor er steeds minder rap wordt 
gebruikt.. Hun laatse hit in de onderszochte periode is Rhythm is A Dancer 
waarinn zangvocalen centraal staan. Snap en 2Unlimited kunnen met hun mix 
vann rap, zang en dansmuziek meer en vaker muziekfans raken dan artiesten die 
dichterr bij de wortels van de subculturele hiphop blijven. 
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Vann deze lijst topscorers maakt niemand consequent subculturele hardcore 
hiphop.. De melow en 'gewone' variant is behoorlijk vertegenwoordigd met De 
Laa Soul, Salt 'n Pepa en Hammer. Salt 'n Pepa behaalt zelfs een derde plaats als 
hett om het aantal behaalde punten gaat (1532), maar een groot deel daarvan 
bestaatt uit mengvormen van rap en zang, zoals hun nummer i-hit Let's Talk 
AboutAbout Sex uit 1992. Het dames-trio heeft tevens de duurzaamste carrière weten 
opp te bouwen in Nederland. Zij zijn de enige band die gedurende een aaneen-
sluitendee periode van vijfjaar (1988-1992) hits scoort.10 

Hérkoms tt  van artieste n en de popularitei t van Nederlands e hipho p 

Ietss meer dan de helft van de artiesten is afkomstig uit de VS, hoewel er kleine 
verschillenn zijn in de vier perioden. Twee andere grote categorieën zijn Neder-
landd (17,3%) en Groot-Brittannië (16,6%) (zie figuur 9.8; herkomst van arties-
tenn met hiphophits in 1997 is als vergelijking toegevoegd)." In 1997 is het aan-
deell  hiphop in de totale hitparade gestegen van 12% in 1992 naar 15%. Meer dan 
tweederdee van die hiphop in 1997 is van Amerikaanse origine (69%). Dit gaat 
voorall  ten koste van hiphop uit andere landen dan Groot-Brittannië en Neder-
land,, zoals Duitsland, Zweden en Jamaica. Deze landen zorgden in de jaren 
daarvoorr voor een groot aantal hiphophits in de categorie 'overig'. Het lijk t er 
duss op dat hiphop een aanzienlijk marktaandeel in de hitparade na 1993 blijf t 
houden,, maar dat de Amerikaanse dominantie daarbinnen toeneemt. 

Hett Nederlandse hiphop-aandeel loopt redelijk in de pas met andere Neder-
landsee genres. In een onderzoek van Rutten, Dekkers & Jansen (1996:147) blijkt 
datt tussen 1980 en 1995 het aandeel van Nederlandse artiesten in de single top 
100-jaarlijstenn varieert tussen de 4% (1988) en 39% (in 1995), met een gemid-
deldee van 16,5% over de hele periode. 

Volgenss de auteurs is er 'aan het begin van de jaren negentig sprake van een 
heropleving,, in die mate dat het aandeel Nederlands product het aandeel van 
hett begin van de jaren tachtig overtreft. Pas in 1994 is er sprake van een explo-
sievee stijging van het aandeel Nederlands in de singlejaarlijsten, met een ver-
dubbelingg ten opzichte van het voorgaande jaar' (Rutten et al. 1996:43). Deze 
stijgingg van het aandeel Nederlands product is ook Nederlandse hiphop en rap 
tenn goede gekomen. In de laatste periode van mijn onderzoek is het aandeel 
Nederlandsee hiphop 25%, een absoluut record. Rutten cum suis signaleren dat 
inn de periode 1990-1995 Nederlandse dance meer dan gemiddeld profiteert van 
dee opleving van de Nederlandse popmuziek en dat met name bands als 2Unli-
mitedd hiervoor hebben gezorgd. 

Nederlandsee hiphop doet het met een gemiddelde van ruim 17% over de hele 
onderzoeksperiodee dus niet zo slecht. Maar als Nederland, vergeleken met 
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anderee landen, niet zo'n voortrekkersrol had gespeeld op het gebied van hip-
housee (onder andere Tony Scott) en house met rap (onder andere 2Unlimited) 
dann was het aandeel Nederlandse hiphop niet zo groot geweest: deze twee sub-
genress zorgen voor bijna 50% van alle Nederlandse hiphophits. Er zijn in de 
onderzochtee periode nauwelijks artiesten van vaderlandse bodem die hits sco-
renn met hardcore hiphop": 7% is hardcore hiphop (allemaal singles van King 
Bee).. Als daar 'gewone' hiphop (2%) en melow hiphop (17%; afkomstig van bij-
Trrtrïrnp^l nn  AAC* \Ai\rpr  VZ p n T j ^ r T o l l « n l h l ! nr\cTprf*lA  \.xmrAf*n  te pf*n  l ^ w i r f t 7 i n 
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allee hiphop van eigen bodem 'echte hiphop', hoewel in mijn onderzoek in 1990 
MCC Miker G door de geïnterviewde subculturele leden sell out en dus geen 'ech-
te'' hiphop weid genoemd (Wermuth 1990). Hier is tot op bepaalde hoogte 
rekeningg mee gehouden. Het werk van Tony Scott en MC Miker G is niet altijd 
tott melow gerekend. Scotts Gangster Boogie is bijvoorbeeld melow, maar zijn 
LoveLove Let Love is bij hiphouse ondergebracht. Het aandeel 'echte' Nederlandse 
hiphopp (26%) is duidelijk lager dan het totale aandeel 'echte' hiphop (36%). 

Al ss gekeken wordt naar de omvang van de Nederlandse hiphophits tussen 
19799 en mei 1993 dan leveren naast 2Unlimited (zes keer) en 2 Brothers on the 
4thh Floor, juist King Bee, Tony Scott en MC Miker G de tien alleigrootste 
vaderlandsee hiphophits. Het Nederlandse koperspubliek koopt vaker buiten-
landsee hiphop, maar heeft wel een bepaalde loyaliteit ten aanzien van Neder-
landsee artiesten wanneer zij eenmaal de hitparade bereiken. Di t is ook terug te 
zienn in , waar de artiesten met de meeste hits in staan en als gekeken wordt naar 
dee 25 allergrootste hiphophits: 2Unlimited komt daar twee keer in voor (nr. 1 en 

Figuu rr  9.8. Herkoms t hiphopartieste n over de periode s 1979-1983, 1984-1987, 1988-1991 
enn 1992-1993A aangevul d met 1997 
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nr.. 6, met respectievelijk No Limit tn TunligbtZone) en MC Miker G éénmaal met 
HolidayHoliday Rap (nr. 18), naast klassiekerss van de Sugar Hil l Gang (12), Rock Steady 
Creww (16), Ice, Ice Baby wan Vanilla Ice (8) en Me So Hornyvan 2Live Crew (24). 

Maftlltreamin gg van subculturele hiphop 

Dee hitlijsten geven weer hoe populair het genre is bij allerlei soorten kopers-
publieken,, van subculturele leden tot incidentele liefhebbers. Het zijn met 
namee de specialistische kenners en incidentele liefhebbers die ervoor hebben 
gezorgdd dat hiphop in die hitlijsten terecht is gekomen, omdat zij getalsmatig 
veell  grotere groepen vormen dan de subculturele leden en, in mindere mate, de 
generalistischee kenners." De vraag is of de twee grote groepen andere hiphop 
kopenn dan de twee kleine groepen, of dat de incidentele liefhebbers en specialis-
tischee kenners de subculturele ontwikkelingen volgen. 

Alss het eerste het geval is dan putten beide groepen uit een grote poel van 
artiesten,, maar maken zij beide andere keuzes op basis van hun smaak en 
betrokkenheid.. In het tweede geval zorgen de subculturele leden en generalisti-
schee kenners (on) bewust zelf voorr de adaptatie van hun muziek door grotere 
groepen.. In feite vormen ze dan slechts een voorhoede van een groter geheel: als 
innovatorsinnovators en early adopters zorgen zij voor verdere popularisering bij de early 
majority,majority, late majority en de laggards (Kotier 1991; Rogers 1983).'4 

Dee analyse van de Top 40 laat zien dat er sprake is van beide vormen. Grote 
groepenn fans kopen niet-subculturele hiphop die ook nooit tot de subcultuur 
heeftt behoord. Ongeveer tweederde van alle aangeschafte hiphop heeft geen 
subculturelee bedding. Dat betekent dat eenderde dat dus wel heeft. Met name 
meloww hiphop vindt gretig aftrek onder het poppubliek (19%), maar ook hard-
coree hiphop wordt met enige regelmaat aangeschaft (10%). Dit roept de vraag 
opp of die hardcore hiphop met enige vertraging populair geworden is, of dat die 
tegelijkertijdd met de subculturele leden wordt opgepikt. Hiervoor is de periodi-
seringg van subculturele hiphop uit hoofdstuk 3 vergeleken met de hitperiodes 
uitt dit hoofdstuk. 

Uitt de vergelijking van subculturele en hitstijlen blijkt dat het grote publiek 
dee subcultuur op de voet volgt. De subculturele periodes starten of eindigen iets 
eerder,, maar er zijn geen grote verschillen. Alleen in de derde periode, aan het 
beginn van de jaren negentig, loopt de subculturele stijl langer door. 

Watt wel opvallend is, is dat in eerste instantie vooral rapnummers op een 
disco,, rock of popbeat overgenomen door grotere groepen koperspublieken 
(crossovers),, alsmede de electronicanummers waarop goed gedanst kan wor-
den.. Platen waarop de typische mix- & scratchtechnieken van subculturele hip-
hop-dj'ss zegevieren vinden in Nederland nauwelijks aftrek. 
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Ookk in de tweede periode legt het singles-kopend publiek een iets ander 
accentt dan de subcultuur zelf. Subculturele hiphop tussen 1983 en 1987 is hard, 
soberr en rauw. Deze hiphop wordt in Nederland en in Groot-Brittannië vooral 
geconsumeerdd door subculturele leden en generalistische kenners: publieken die 
niett groot en koopkrachtig genoeg zijn om hiphop in de hitparade te laten belan-
den.. De subculturele stijlen tussen 1983 en 1987 krijgen dus nauwelijks navolging 
inn de Nederlandse hitparade, die vooral bevolkt wordt door melow hiphop (LL 
Cooll  J), pop-crossover (Wham!, Chaka Khan) en novelties (Haagse Harry, The 
Videoo Kids, The V-Boys). 

Alleenn de crossovers met punk (Beastie Boys) en hardrock (Run DMC), die 
enigszinss representatief zijn voor de subculturele stijl, kunnen rekenen op 
genoegg aanhang om in de hitparade te belanden. Van typische subculturele hel-
denn als Boogie Down Productions of Schoolly D heeft het grote Nederlandse 
muziekpubliekk geen enkele weet. Ze komen ook niet in de Top 100-albumlijs-
tenn voor. 

InIn de jaren die volgen (1988-1991/1992) is er wel een duidelijke één-op-één-
relatiee tussen subculturele hiphop en hitmuziek. Hoewel subculturele hiphop-
artiestenn na een periode van relatieve afwezigheid nu weer populair genoeg zijn 
voorr de hitparade, is het vooral makkelijk in het gehoor liggende melow hiphop 
diee het goed doet in de hidijsten. De invloeden op andere genres, zoals R&B en 
househouse zijn het grootst (mainstreaming van hiphopvocalen). Hardcore hiphop 
(hh/+)) blijft , enkele uitzonderingen daargelaten, subcultureel en ondergronds. 
Dee hardcore hits zijn zonder uitzondering klein van omvang. 

Tabell 9.2. Vergelijking subculturele stijlen en hitstijlen 

subculturelesubculturele stijl 

Dl/muziek Dl/muziek 

samenvatting samenvatting 

hitstijl hitstijl 

1975-1982 1975-1982 

-- liveband met DJ 
-- electro & 
breakbeat t 
-- mix & scratch 

-- old school 

1979-1983 1979-1983 

1983-1987 1983-1987 

-- Dj dominant 
-- kale dansbeats 
-- samples 
-- (human) 
beatboxing g 

-- new school 

1984-1987 1984-1987 

1988-1992 1988-1992 

-- Dj-producers 
-- samples 
-- sobere noise 
(hardcore) ) 
-- mellow 

-- consolidatie 
neww school 
-- crossover 

1988-1991 1988-1991 

1993-e.v. 1993-e.v. 

-- producer 
-- liveband 
-- samples 
-- breakbeats/mix 
&& scratch 
-- G funk 
-- hiphop soul/R&B 

-- diversificatie 
-- revival old school 
-- consolidatie 
-- crossover 

1992-11992-1 993a 

TopTop 5 subgenres -- crossover 
-- electro 
-- zang met rap 
-- hardcore 
hiphopp (11%) 
-- ragga/reggae 

-- melow 
-- hiphop 
-- electro 
-- hardcore 
hiphopp (15%) 
-- crossover 
-- zang met rap 

-- melow hiphop 
-- hiphouse 
-- rap met zang 
-- house met rap 
-- hardcore 
hiphopp (9%) 

-- house met rap 
-- zang met rap 
-- hardcore 
hiphopp (10%) 
-- crossover 
-- melow hiphop 
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Tekstinhoudelijkk komt elke soort subculturele hiphop in aanmerking voor de 
hitparade:: amusementsrap (Fresh Prince, Hammer), bewustzijnsrap (De La 
Soul,, Public Enemy), maar vooral seks en geweldraps (Naughty by Nature, Salt 
'nn Pepa, 2Live Crew). Hoewel er geen uitputtende teksinhoudelijke analyse van 
hiphophitss is gedaan, is in grote lijnen wel zichtbaar dat de nadruk van hiphop 
(enn dan spreek ik over de drie 'zuivere' hiphopgenres) in de hitparade ligt op amu-
sement,, seks en geweld. Bewustzijnsrap komen in ieder geval slechts mondjes-
maatt voor. De negen door hiphop beïnvloede genres leggen meer de nadruk op 
amusementt en seks dan op geweld. Bewustzijnsraps komen in die negen genres 
bijnaa niet voor, behalve als het gaat om crossovers tussen rap en rock. 

Dee laatste subcultuele periode is niet helemaal vergelijkbaar met de laatste 
hitperiode.. Immers, de hitparades zijn slechts tot en met de eerste helft van 1993 
onderzocht.. De 15 hits uit 1993 zijn, op één uitzondering na (Naughty by 
Nature)) geen subculturele hiphop, maar vooral mengvormen: crossover en 
housee met rap. Het lijk t er dus op dat er een groot verschil is tussen de domi-
nantee hiphop-hitstij 1 en de subculturele stijl. 

Dee hitparade van 1997 geeft indicatief wel aan dat er aan het einde van de 
jarenn negentig ruimte is voor allerlei soorten hiphop, van subculturele hiphop 
(MCC Lyte's Cold Rock A Party) tot aan Puff Daddy's zang met rap-duet met 
Faithh Evans (I'll  Be Missing You). De subculturele old skool revival laat zich in 
dee hitparade zien met Jason Nevins bewerking van een oud Run DMC-num-
mer.. Hier is echter duidelijk sprake van versleuteling van het origineel. Ook de re-
entryy van LL Cool J met I Need Love is een bewijs dat de old skool revival ook 
buitenn de subcultuur navolging vindt. Toch zijn het wederom vaker iets melo-
dieuzeree hiphopnummers die de hitparade halen. De omvang van de melow of 
hardcoree hiphophits verschilt niet veel. De verschillen zijn voornamelijk terug 
tee voeren op de bekendheid van de uitvoerende artiesten. Als een artiest al in het 
verledenn hits heeft gescoord, is de kans groter dat hij of zij met een nieuwe single 
eenn grote hit scoort, dan een debutant in de hitparade, hoewel ook dit geen wet 
vann Meden en Perzen bleek te zijn. 

Hett grote koperspubliek bestaande uit specialistische kenners en incidentele 
liefhebberss houdt de subcultuur nauwlettend in het oog, want nieuwe ontwik-
kelingenn in subculturele stijlen zijn redelijk snel daarna ook zichtbaar in de hit-
parades,, hoewel niet altijd even dominant. 

Voorall  de 'softere' subculturele stijlen vinden gretig aftrek. Hardcore hiphop 
iss veel minder populair, getuige het geringe aantal en de omvang van de echte 
noisee hiphop-hits: Public Enemy scoorde bijvoorbeeld met Welcome to the 
TerrordomeTerrordome slechts 22 punten. De meeste artiesten die melow hiphop maken 
dedenn dat ook al in de periode dat ze alleen subculturele faam hadden, dus in 
hunn muziek zijn geen veranderingen aangebracht om daarmee doelbewust een 
groterr publiek aan te spreken. De mainstreaming van subculturele hiphop is het 
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zichtbaarstt in de adaptatie van bepaalde elementen (vocalen, beats). Daarmee 
wordenn nieuwe genres gemaakt (hiphouse, jungle, swingbeat) of een succes-
vollee mix van hiphop en een ander bestaand genre (crossover). 

Conclusi e e 

Dee manier waarop hiphop in Nederland populair is geworden, valt goed af te 
lezenn uit het verloop van hitsingles, zowel getalsmatig als qua omvang van de 
hits.. Na de eerste hits, volgde een periode van grillige af- en toename, gevolgd 
doorr een enorme groei en een zekere daling vanaf 1992. Deze daling heeft zich 
echterr niet voortgezet. Aan het einde van de jaren negentig is hiphop een vast 
onderdeell  van de hitparade geworden en scoren enkele artiesten zeer grote hits. 
Hiphopp is een onlosmakelijk onderdeel geworden van de hedendaagse popcul-
tuur.. Met de popularisering van hiphop is de subcultuur echter niet verdwenen. 
Err zijn nog wel verschillen tussen hit-hiphop en subculturele hiphop. 

Dee popularisering van hiphop van underground subcultuur tot mainstream 
popgenree wordt gekenmerkt door drie processen. Ten eerste is hiphop aan-
vankelijkk opgepikt als een grappig bijverschijnsel van discomuziek, als een rage 
diee geen lang leven bescoren leek te zijn. Ten tweede zijn met name de meest 
dansbaree en melodieuze muzikale kenmerken van subculturele hiphop doorge-
drongenn in de mainstream. Een paar kenmerken van hiphop, repetitie (lees: 
dansbaar)) en 'flow' (melodieus), zijn dus wel overgenomen, maar de typische 
mix-- en gelaagdheidskenmerken zijn veel minder populair geworden bij het 
groteree publiek. Tenslotte zijn, net als bij andere muziekstromingen, politiek-
bewustee songteksten veel minder populair dan seks of amusement. Een groot 
deell  van de amusementsteksten gaat overigens ook over liefde of relaties.'5 Het is 
niett zo vreemd dat in het populariseringsproces van hiphop vooral seks- en 
amusementsrapss populair geworden zijn, en niet de bewustzijnsraps. De meeste 
luisteraarss zijn niet zo geïnteresseerd in politieke boodschappen, ongeacht het 
genre.. Bovendien luisteren jongeren nauwelijks naar de songteksten, het totale 
geluidd is het belangrijkst (Van Bork & Jacobs 1986:78, 99). Het maakt echter 
niett uit of de songteksten als zodanig al dan niet beluisterd worden. Er is duide-
lij kk een dominant systeem aanwezig in hitsongteksten, namelijk seks, liefde en 
relatiess (1991:162) en hiphop vormt daar geen uitzondering op. 

Bijj  de popularisering van hiphop is er niet zozeer sprake van een stapsgewijze 
popularisering.. Subculturele leden zijn geen 'innovators' of'early adopters' die 
alss doorgeefluik fungeren, maar vormen een kleine groep die duidelijk anders is 
dann de grote groep hiphop-fans die af en toe een hiphop-plaat koopt. Deze laat-
stee groep koopt meer door hiphop beïnvloede genres dan 'pure' hiphop zelf. En 
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alss zij platen uit een van de drie 'pure' hiphopgenres aanschaffen, dan zijn dat 
voorall  de melodieuzere en dansbare varianten. 

Dee cultuurindustrie is de belangrijkste partij in wat het grote publiek voorge-
schoteldd krijgt. Er zijn immers maar weinig platen die in de hitparade belanden 
zonderr begeleidende media-aandacht. Misschien schenkt de cultuurindustrie 
meerr aandacht aan de 'softere' dan de 'hardere' hiphopgenres, waardoor die ook 
eerderr en meer aanslaan bij het grote publiek. Dit blijf t een complex geheel van 
vraagg en aanbod. Het feit dat 'pure' hiphop niet heel populair is geworden bij 
hett grote publiek, zegt ook iets over de macht die dat publiek uitoefent: bewust-
zijnsrapss en harde hiphopnoise maken bij hen nauwelijks kans. 



Hoofdstukk 10 

Samenvattin gg en synthes e 

II  call you, I call you to hear me 
Youu think I'm insane but check the story-
Closee your eyes and picture the reality 
Andd then tell me what you see 
(uit:: Mera Mazab van Fun-da-mental 1994) 

Hiphopp is een muziekstroming die vanaf de jaren zeventig overal ter wereld 
wordtt geproduceerd en geconsumeerd. Niet alleen in de grootmachten van de 
popmuziek,, maar ook in landen als Ghana, Indonesië en Chili. Hiphop is als 
eenn kleine gemeenschap dj's en rappers in de South Bronx in New York gestart. 
Doorr de bijpassende leefstijl (kleding, taal, dans, gedrag) en de maatschappe-
lijk ee positie van die jonge muzikanten en hun fans wordt hiphop een subcul-
tuurr genoemd. 

Inn het onderzoek naar muziekgerelateerde jongeren-subculturen is er een 
traditiee ontstaan waarin een subcultuur opgevat wordt als een teken van verzet 
tegenn de omringende dominante cultuur. In de benadering van het CCCS is dat 
verzett ook lange tijd geïnterpreteerd als klasseverzet: het antwoord van arbei-
dersjongerenn op hun maatschappelijke situatie en de veranderingen daarin. In 
laterr onderzoek zijn ook factoren als sekse en etniciteit in het subculturen-
onderzoekk betrokken. Er is echter nog nauwelijks onderzoek verricht naar de 
manierr waarop subculturen populair worden. Met een aantal CCCS-inzichten 
alss vertrekpunt heb ik onderzocht hoe die popularisering zich heeft voltrokken 
bijj  hiphop in Nederland en Groot-Brittannië. Het doel van het onderzoek is 
omm dit proces te beschrijven en vervolgens te verklaren, en een kader te ontwik-
kelenn waarmee naar populariseringsprocessen van subculturen in zijn alge-
meenheidd gekeken kan worden. 

Dee betrokken actoren in dit populariseringsproces zijn artiesten, fans en cul-
turee intermediairs. De manier waarop deze actoren omgaan met hiphop heb-
benn in hoge mate de huidige populariteit van hiphop bepaald. Het zijn vooral 
dee praktijken, opvattingen en ideeën met betrekking tot een zevental thema's 
diee invulling en richting hebben gegeven aan (de populariteit van) hiphop: stijl, 
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kwaliteit,, etniciteit, sekseverhoudingen, afwijkend gedrag, nationale cultuur en 
opvattingenn over populariteit. In de volgende paragraaf laat ik zien op welke 
manierenn de drie actoren bij de produktie en consumptie van hiphop zijn 
betrokkenn en hoe zij zich onderling en ten opzichte van elkaar onderscheiden 
(deelvraagg i van de probleemstelling). 

Vervolgenss vat ik samen hoe de interacties tussen de drie actoren en de zeven 
kernbegrippenn er uit zien, en welke interacties dominanter zijn dan andere 
(deelvraagg 3). De paragraaf over authenticiteit gebruik ik om antwoord te geven 
opp deelvraag 2 en om te laten zien hoe de zeven kernbegrippen van invloed zijn 
geweestt op de popularisering van hiphop in Nederland en Groot-Brittannië. 

Inn de daaropvolgende twee paragrafen ga ik in op de gevolgen van populari-
seringg voor de subcultuur (deelvraag 4), en op de theoretische reikwijdte van het 
onderzoek.. In hoeverre kan het ontwikkelde model ook toegepast worden op 
hiphopp uit andere landen, andere representatievormen en andere tijden, en in 
hoeverree op andere subculturen? 

Verschi ll  en verscheidenhei d 

Doorr de actoren wordt een onderscheid gemaakt tussen hardcore en main-
stream.. In onderzoek naar subculturen wordt gesproken van originals en hangers 
on,on, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar die originals. Verschillen tussen sub-
culturelee leden en mensen daarbuiten worden teruggebracht tot een simpele, 
dochh zeer krachtige dichotomie. Door een cesuur aan te leggen tussen subcul-
tuurr en niet-subcultuur wordt de popularisering van hiphop ook teruggebracht 
tott een tweedeling tussen 'goede', kleinschalige subculturele hiphop en 'slechte', 
grootschaligee rapmuziek. Zo'n tweedeling bestaat niet alleen in hiphop, maar is 
terugg te zien binnen het gehele terrein van de popmuziek: het rock- versus pop-
idioomm (TetzIafFi994). De tegenstelling tussen rock en pop bestaat uit een scala 
vann dichotomieën, zoals authentiek versus inauthentiek, mannelijk versus vrou-
welijkk en cultureel-politieke betekenis versus individueel plezier. 

Inn mijn empirisch onderzoek ben ik op zoek gegaan naar artiesten, fans en 
intermediairss uit uiteenlopende hoek om te kijken of deze dichotomieën ook 
werkelijkk als zodanig beleefd worden. Daarnaast is een conceptueel model ont-
wikkeldd met concepten die op verschillende niveaus (micro, meso en macro) 
vann invloed zijn op de praktijken en opvattingen van de actoren, en daarmee 
ookk op het populariseringsproces. Uiteindelijk bleken voor de popularisering 
vann hiphop zeven concepten essentieel. Door te analyseren hoe de actoren 
omgaann met en denken over die zeven kernbegrippen, heb ik twee soorten cate-
goriseringenn kunnen onderscheiden. Ten eerste is het veld van actoren veel 
complexerr dan de driedeling tussen artiesten, fans en intermediairs en is elke 
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groepp fijnmaziger in te delen. Ten tweede zijn er verschillende vertogen over de 
dichotomieënn en de zeven kernbegrippen die niet geheel samenvallen met die 
onderverdelingg van de actoren. 

Inn zijn de verschillende actoren en hun onderverdelingen in een schema 
inzichtelijkk gemaakt. Dit schema vat alle actoren en factoren zoals ze in dit 
onderzoekk zijn gebruikt kort samen. 

Aann de linkerkant zijn de zeven kernbegrippen weergegeven, gerangschikt 
naarr de verschillende niveaus waarbinnen zij opereren. De opvattingen over 
dezee kernbegrippen (met name over stijl en kwaliteit) en de manier waarop zij 
daarmeee omgaan, bepalen in sterke mate hoe de actoren aan de rechterkant van 
hett schema ingedeeld worden. 

Aann de rechterkant van het schema staan de drie actoren (artiesten, fans en 
culturelee intermediairs), die ten eerste onderverdeeld worden in subcultureel of 
niet-subcultureel,, een onderscheid dat in andere onderzoeken dus aangeduid 
wordtt met originals en hangers on. Ten tweede is bij artiesten en intermediairs 
ookk nog het onderscheid aangebracht op basis van hun loopbaanstatus (ama-
teurr of professional). Dit onderscheid wordt in andere subcultuur-onderzoeken 
nauwelijkss gehanteerd, maar heeft duidelijk een andere invloed op de opvat-
tingenn en praktijken van deze twee actoren, dan het onderscheid subcultu-
reel/niet-subcultureel.. Alleen bij de fans is er geen onderscheid tussen amateurs 
enn professionals gemaakt, hoewel generalistische kenners in hun mate van 
betrokkenheidd en cultureel kapitaal het equivalent van professionals genoemd 
zoudenn kunnen worden. Om het begrip professionals te gebruiken voor con-
sumptievee praktijken die zich afspelen in de vrije tijd, vond ik echter te ver gaan. 
Inn de onderste balk van het schema is het proces van popularisering weergege-
ven.. Dit behandel ik in later in de paragraaf'tijdens de verbouwing gaat de sub-
cultuurr door'. Hier ga ik nog even verder in op mijn bevindingen ten aanzien 
vann de onderlinge verschillen binnen elke groep actoren. 

Figuu rr  10.1. Indeling actoren 
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Inn hoofdstuk 4 heb ik laten zien dat hiphop-artiesten onderverdeeld kunnen 
wordenn in amateurs en professionele artiesten. Er is geen onderscheid aan-
getroffenn tussen de verschillende muzikantenrollen (rapper, DJ, etcetera), zoals 
ikk van te voren verwachtte. Het onderscheid tussen amateurs en professionals is 
gebaseerdd op de hoeveelheid tijd en energie die zij in hun werk stoppen. Ama-
teurss maken bijna zonder uitzondering hardcore hiphop, waarbij de definitie 
vann hardcore vooral tot stand komt op basis van de gedeelde afspraken tussen 
artiestenn en fans in de subcultuur en niet zozeer door muzikaal-esthetische ken-
merken.. Professionele artiesten zijn er in allerlei schakeringen, van subculturele 
hardcoree dj's en mellow hiphopmuzikanten, tot rappers die crossovermuziek 
makenn met een gelijkwaardige mix van rap en metal, en muzikanten die stukjes 
rapp of scratch gebruiken in andere genres. In het schema staan de hardcore ama-
teurss helemaal links, en de professionals die rapmengvormen maken uiterst 
rechts.. Deze afstand geeft een continuüm aan langs de lijnen van het pop-rock-
idioom:: links de artiesten die waarden uit dat rockidioom tot het uiterste uit-
dragenn en bewaken, rechts artiesten die veel meer volgens het popidioom opere-
ren.. De artiesten die mellow hiphop maken, leunen in hun opvattingen over 
stijll  en kwaliteit dicht tegen de niet-subculturele artiesten aan, maar zijn op 
basiss van hun subcultureel kapitaal en opvattingen over andere issues toch 
ondergebrachtt bij de subcultuur. Het onderscheid in artiesten vormt overigens 
geenn continuüm van hun mate van populariteit. 

Bijj  de fans is eenzelfde soort verdeling te zien. In hoofdstuk 6 heb ik laten 
zienn dat fans onderling verschillen door de manieren waarop zij hun (subcultu-
reell  kapitaal inzetten, de consumptieve activiteiten die zij ondernemen, genre-
specifiekee productiviteiten en sociaal-demografische factoren. Zo zijn subcul-
turelee fans en generalisten vaker man, en zijn er onder de specialistische kenners 
enn de subculturele leden relatief veel zwarte jongeren. Oudere jongeren zijn 
minderr vaak aan te treffen als subcultureel lid en uiterlijke stijl doet er voor hen 
veell  minder toe dan voor jonge fans. Ook hier bevinden de subculturele fans 
zichh aan de linkerkant van het schema. De verschillen tussen subculturele fans 
enn subculturele artiesten komen niet alleen voort uit het feit dat de artiesten óp 
inn plaats van vóór het podium staan, maar vooral uit de muzikale ambities van 
artiestenn (artiesten houden ook in hun hoedanigheid als conusment van hip-
hop,, maar zij zijn in hun fandom overigens niet altijd subcultureel fan. Er zitten 
mett name onder de professionele subculturele artiesten ook generalistische 
kenners).. De opvattingen van subculturele fans over stijl, kwaliteit en populari-
teitt verschillen dermate van die van subculturele artiesten, die vanwege hun 
muzikalee ambities vaak toch iets anders denken over bijvoorbeeld het sell 
out-fenomeen.. Als in ander onderzoek gesproken wordt over de leden van een 
muziek-subcultuurr moet mijns inziens altijd de vraag worden gesteld over wat 
voorr soort subculturele leden het dan gaat: artiesten of fans. 



Samenvattin gg en synthes e 301 1 

Dee generalistische kenners leunen met hun subcultureel kapitaal dicht tegen 
dee subcultuur aan, maar hun sociale kapitaal is niet voldoende om ze tot de sub-
cultuurr te laten horen. De generalistische kenners zijn eigenlijk een soort equi-
valentt van professionele artiesten, maar hun activiteiten beperken zich tot het 
domeinn van de vrije tijd, waardoor de omschrijving professionele fans niet zo 
geschiktt is. De specialistische kenners zijn het belangrijkst voor de popularise-
ringg van de hiphop-subcultuur. Ze zijn talrijk, in hun uiterlijke stijl nemen zij 
dee meeste elementen van de subcultuur over, en ze houden vaak van artiesten 
diee ook geliefd zijn bij subculturele leden. Hun betrokkenheid betreft meestal 
echterr maar enkele artiesten en is dermate gering, dat er niet gesproken kan 
wordenn over een groot subcultureel kapitaal. Op het moment dat hun kennis en 
activiteitenn op hiphopgebied toenemen, neemt ook de betrokkenheid toe en 
makenn sommigen de overstap naar de subcultuur. 

Dee groep die het verst verwijderd is van subculturele normen en waarden zijn 
dee incidentele liefhebbers. Zij hebben nauwelijks tot geen invloed op het 
publiekee beeld van hiphop. Zij nemen in hun uiterlijke stijl slechts de meest 
legitieme,, hippe elementen over, maar zijn uiterst belangrijk voor het realiseren 
vann grootschalige hiphop-hitsuccessen. 

Hett verschil tussen incidentele liefhebbers en specialistische kenners is het 
hebbenn van respectievelijk geen tot een kleine hoeveelheid subcultureel kapi-
taal.. Als fans uit de eerste groep meer kennis en tijd investeren in hiphop schui-
venn zij door naar de volgende groep. Bij de eventuele overgang van specialisti-
schee kenner naar generalistische kenner is er niet zozeer sprake van het vergaren 
vann meer of minder subcultureel kapitaal, maar van meer cultureel kapitaal. 
Generalistenn hebben meer algemeen culturureel kapitaal dan de specialisten. 
Tussenn specialisten en subculturele fans gelden de verschillen in dat subcultu-
relee kapitaal weer wel, maar tussen generalisten en subculturele leden is er een 
verschill  in sociaal kapitaal. Hier is dus slechts gedeeltelijk sprake van een as van 
subcultureell  kapitaal waarlangs fans kunnen doorschuiven. 

Hett pop-rockidioom is niet gelijkelijk verdeeld over de groepen fans. Subcul-
turelee fans en generalistische kenners handelen uitsluitend rockgeoriënteerd. 
Ookk de opvattingen van incidentele liefhebbers en specialistische kenners wor-
denn sterk gestuurd door de dominantie van het rockidioom, maar hun activitei-
tenn en genrespecifieke productiviteiten zijn vaak iets meer popgeoriënteerd. 

Bijj  de culturele intermediairs is de indeling gemaakt op basis van de hip-
hop-doelgroepenn die zij bedienen (publieksimago's) en de verschillende soor-
tenn teksten die zij voortbrengen. Aan de linkerkant bevinden zich de media, 
platenmaatschappijenn en podia die voornamelijk de subcultuur bedienen, aan 
dee rechterkant instituties die zich richten op iedereen die van hiphop houdt 
(merendeelss niet-subculturele publieken). Net als bij de artiesten loopt hier 
hett onderscheid tussen amateurs en professionals doorheen. Amateurs richten 
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zichh uitsluitend op de subculturele gemeenschap. Professionals die deel uitma-
kenn van de subcultuur richten zich met hun praktijken op zowel subculturele 
alss niet-subculturele publieken. Professionals die geen hechte banden hebben 
mett de subcultuur richten zich ook wel op die kleine groep, maar veel minder 
specifiekk dan de hiervoor genoemde groep. Bij deze indeling van intermediairs 
iss dus sprake van een continuüm van publieksimago's en de omvang van het 
beoogdee publiek. Aan de linkerkant wordt uitsluitend volgens het rockidioom 
gewerkt;; aan de rechterkant zijn zowel rock- als popvertogen terug te vinden. 

Dee hier geïntroduceerde indeling doet recht aan de complexiteit waarin een 
hedendaagsee muzieksubcultuur als hiphop opereert en dient als verdieping van 
hett oorspronkelijke popmuziekschema van Burnett (1996; zie ook figuur 1.1) en 
schema'ss van subculturen zoals ontwikkeld door het CCCS (1991/1976:183, 223, 
227).. Het laat zien dat de subcultuur opgebouwd is uit zowel artiesten als fans 
diee niet altijd dezelfde belangen hebben en ook onderling kunnen verschillen. 
Daarnaastt is de cultuurindustrie minder ver verwijderd van de subcultuur dan 
oudee subculturenstudies doen vermoeden. Niet alleen door de aanwezigheid 
vann micromedia en indies, maar ook door de professionalisering van subcultu-
relee intermediairs. Subculturele leden gebruiken de cultuurindustrie om goede-
renn uit te zoeken voor de bricolage van hun stijl, en wijken ook in hun opvat-
tingenn en praktijken omtrent materiële productie niet af van niet-subculturele 
actoren.. De subcultuur als muziekproducerend fenomeen is in dat opzicht 
slechtss een miniatuur van wat zich op het niveau van massamedia, majors en 
turbopodiaa afspeelt, en probeert geenszins bestaande structuren omver te 
gooienn of alternatieven te initiëren. 

Ookk denk ik voldoende duidelijk gemaakt te hebben dat de grens tussen sub-
culturelee en niet-subculturele actoren niet vast ligt. Fans uit de laatste groep 
kunnen,, mits voldoende subcultureel kapitaal, toetreden tot de subcultuur, en 
dee subculturele stijl kan door interventies van de cultuurindustrie bijna net zo 
makkelijkk toegeëigend worden door niet-subculturele jongeren als door hun 
subculturelee equivalenten. 

Dominant ee interactie s 

Hoewell  de indeling in geschikt is om een ordening binnen de betrokken par-
tijenn aan te brengen, bleek het tijdens de analyse slechts gedeeltelijk een verkla-
ringsmodell  te bieden voor de verschillen in opvattingen en praktijken van de 
actorenn met betrekking tot de zeven kernbegrippen. Om antwoord op deel-
vraagg drie te kunnen geven zijn daarom op data-analyseniveau voor alle actoren 
categoriseringenn aangebracht. 
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Bijj  de fans zijn hun discursieve en socioculturele praktijken ten aanzien van 
diee zeven issues grotendeels toe te schrijven aan het soort fan dat ze zijn, maar ze 
wordenn ook aanzienlijk ingekleurd door de dominantie van het rockidioom. 
Dee verschillen in fandom heb ik geïnterpreteerd als verschillen in betrokken-
heidd (subcultureel kapitaal). Die verschillen in betrokkenheid gaan hand in 
handd met smaakverschillen. Theoretisch hoeft dit niet het geval te zijn, maar uit 
hett onderzoek bleek dat wel zo te zijn. 

Jongerenn met veel subcultureel kapitaal houden van meer, maar vooral van 
anderee hiphop dan jongeren met weinig subcultureel kapitaal. Zo is de hiphop 
diee in de hitparades belandt vaker niet-subculturele hiphop (tweederde van alle 
hiphophits),, omdat de grootste groep kopers bestaat uit incidentele liefhebbers 
enn specialistische kenners die veel house met rap, crossover of hiphouse kopen. 
Alss zij subculturele hiphop aanschaffen is dat vaker melodieuze, mellow hiphop 
dann hardcore hiphop. Deze smaakverschillen hangen voor een groot deel samen 
mett de uitgesprokenheid waarmee het rockidioom gearticuleerd wordt. Voor 
subculturelee fans en generalistische kenners moet hiphop aan bepaalde 'rock'-
voorwaardenn voldoen, wil zij opgenomen worden in hun smaakpatroon. Kortom, 
verschill  in fandom komt tot uitdrukking door verschil in betrokkenheid en 
smaakk en vice versa. Op die smaakverschillen kom ik nog terug. 

Bijj  de artiesten zijn de verschillen in hun opvattingen slechts gedeeltelijk toe te 
kennenn aan het soort artiest dat zij zijn. Theoretisch zouden op basis van vijf ver-
schillendee benaderingen mogelijk zijn: hardcore-amateur; hardcore-professional; 
mellow-professional;; crossover-professional en rapmengvorm-professional. De 
vertogenn die bij de artiesten zijn aangetroffen, bleken echter terug te voeren op 
slechtss twee benaderingen: een fanmatige en een muziekindustriële benade-
ring.. Deze tweedeling is vooral terug te voeren op de manier waarop met kwali-
teitt omgegaan wordt, en resoneert in vertogen over de andere zes thema's. De 
fanmatigee benadering, die vaker door amateurartiesten wordt vertolkt, maar 
bijvoorbeeldd ook aangetroffen wordt bij een professionele band als de Osdorp 
Posse,, sluit aan bij de gedeelde sociale opvattingen van de subculturele gemeen-
schap.. De nadruk ligt op bepaalde waarden uit het rockidioom, namelijk 
authenticiteit,, vertegenwoordigers van een gemeenschap, cultureel-politieke 
betekeniss en anti-commercieel. In de articulatie van dit fanmatig vertoog zijn 
dee amateurartiesten echter veel minder streng in de leer dan de subculturele 
fans,, omdat een anti-commerciële houding hun ambities als artiest in de weg 
staat.. Een fanmatige benadering valt dus niet geheel samen met het rockidioom. 

Dee muziekindustriële benadering wordt vaker aangetroffen bij professionele 
artiesten,, ongeacht de soort hiphop die ze maken en ongeacht of ze bij de sub-
cultuurr horen. Bij enkele, met name hoogopgeleide, amateurs is de muziekindus-
triëlee benadering ook terug te vinden. Net als de culturele intermediairs worden 
artiestenn die handelen en denken vanuit die muziekindustriële benadering geleid 
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doorr publieksimago's. Bij met name mellow- en crossover-artiesten botst dat 
denkenn vanuit een materieel productiestandpunt echter vaak met hun muzikaal-
esthetischee opvattingen. Afgezien van de artiesten die rapmengvormen maken 
zegeviertt hier, net als bij de fans, het rockidioom. Maar zelfs artiesten die het 
popidioomm uitdragen doen dat door zich te verdedigen ten opzichte van dat rock-
idioom,, in plaats van uit te gaan van de kracht van het eigen popidioom. Alle 
artiesten,, ook zij die niet (meer) tot de subcultuur horen, gebruiken dat rock-
idioomm vooral voor het claimen van authenticiteit. Zolang de authenticiteit niet in 
hett geding is, mag hun hiphop populair en commercieel genoemd worden. Er is 
duss binnen dat rockvertoog ook een ordening aan te brengen van elementen die 
err meer of minder toe doen. Bij hiphop bekleedt authenticiteit de toppositie. 

Bijj  de culturele intermediairs zijn ook grote verschillen die niet terug te voe-
renn zijn op dee functie of organisatie van intermediairs. Ik heb drie verschillende 
strategieënn gevonden: de sociaal-culturele, de aanpassings- en de erkennings-
strategie.. In de sociaal-culturele strategie wordt authenticiteit ingevuld door 
hiphopp als een zwarte sociale beweging te positioneren. In de aanpassingsstrate-
giee wordt hiphop neergezet als een stroming die even authentiek is als punk of 
reggae.. Door hiphop binnen bestaande kaders te laten vallen, kunnen publie-
kenn zich een beeld vormen van de kwaliteiten (lees: authenticiteit) van hiphop. 
Inn de erkenningsstrategie tenslotte wordt hiphop gezien als interessante, al dan 
niett authentieke, muziek, maar door de onzekerheid over de voorkeuren van 
hett afnemerspubliek wordt hierbij een vrij willekeurige 'trial and error'-metho-
diekdiek gevolgd. De meeste intermediairs hanteren momenteel een combinatie 
vann strategieën, maar de sociaal-culturele strategie is heel lang dominant 
geweestt ten aanzien van hiphop: hiphop wordt beschouwd als verzetscultuur en 
alss onderdeel van een lange zwarte traditie. 

Dezee sociaal-culturele strategie is in de serieuze muziekmedia bijvoorbeeld 
niett alleen terug te vinden in de manier waarop de daar werkzame intermediairs 
err over praten, maar ook in de manier waarop over hiphop wordt bericht. OOR 
enn NME hebben hiphop in eerste instantie opgepikt als een interessant sociaal 
fenomeenn en pas veel later wordt er meer ruimte toegekend aan de muzikaal-
esthetischee kwaliteiten. Hoewel niet expliciet onderzocht is of culturele inter-
mediairss zich bij hiphop vaker laten leiden door die sociaal-culturele strategie 
dann bij andere genres, lijk t dat op het eerste gezicht wel het geval. 

Authenticitei tt  en ander e vertoge n ove r echt-echter-echts t 

Ondankss de belangrijke verschillen tussen fans, artiesten en intermediairs 
wordtt hiphop in zijn algemeenheid dus zeer sterk geleid door vertogen over 
authenticiteit.. Dit is vooral goed terug te zien in de manier waarop de actoren 
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mett stijl en kwaliteit omgaan: de uiterlijke stijl als een drager van die authentici-
teitt ('the real thing'). Stijl neemt in hiphop, net als in andere subculturen, een 
belangrijkee rol in. De subculturele hiphopstiji is misschien geen weigering om 
zichh aan te passen of een revolutionaire daad, maar kan wel opgevat worden als 
eenn 'verklaring van onafhankelijkheid, van anders zijn, een weigering om ano-
niemm te zijn' (Hebdige 1988:36). Dit komt ook duidelijk naar voren in de inter-
views:: subculturele leden willen gehoord en gezien worden. De reden dat sub-
culturelee artiesten zo graag gehoord willen worden, heeft niet zozeer te maken 
mett hun participatie in een subcultuur maar met hun ambities in de muziek-
wereld.. Artiesten zijn weliswaar meer dan fans bezig met een muzikale dan een 
subculturelee identiteit, maar er zijnn slechts een paar geïnterviewde artiesten die 
zichh los hebben kunnen maken van de 'collectieve' subculturele stijlkenmerken. 

Stijl,, zo kan geconcludeerd worden, is belangrijk omdat het verschil maakt. 
Hett maakt niet uit in welke mate, maar het maakt echt verschil. Het feit dat met 
namee oudere fans en 'gearriveerde' artiesten die deel uitmaken van de subcultu-
relee gemeenschap, zeggen dat zij niet per se een complete hiphop-outfit of de 
allernieuwstee modellen van een hiphopmerk dragen, is geen aanwijzing dat stijl 
niett meer belangrijk is. Integendeel, deze subculturele leden markeren het ver-
schil,, omdat ze blijkbaar precies weten wat 'in' en 'uit' is, en welk onderdeel van 
dee stijl nog wel belangrijk is voor hun subculturele identiteit en welk onderdeel 
niett (meer). De uiterlijke stijl wordt niet meer 'embodied and objectified' maar 
iss omgezet in kennis over stijl. Die kennis, being in the know, is precies dat wat 
hett verschil uitmaakt tussen subculturele leden en de mensen daarbuiten. Ze 
hebbenn kennis van het verschil, en ze kunnen kiezen uit de verschillen. 

Mett betrekking tot het begrip kwaliteit zijn subculturele fans en artiesten 
geneigdd authenticiteit op te vatten als datgene waarvan zij onderling hebben 
afgesprokenn dat dat hardcore hiphop is. Hier lopen de opvattingen van de sub-
cultuurr en met name de culturele intermediairs sterk uiteen. Hardcore is voor de 
laatstenn synoniem geworden voor een gebrek aan professionaliteit, inhoudelijke 
vernieuwingg en eigenheid. Zoo is de berichtgeving van OOR en NME niet onver-
deeldd positief over de kwaliteiten van nationale hiphopartiesten en geven zij de 
voorkeurr aan artikelen over Amerikaanse hiphop. Authenticiteit wordt daarmee 
gelijkgesteldd aan de lastige positie waarin Europese hiphopartiesten zich in 
bevinden:: zij willen zo graag 'the real thing' zijn, maar tegelijkertijd kunnen 
zijj  nooit 'origineel' zijn, omdat dat origineel uit de Verenigde Staten komt. 
Authenticiteitt is dus een zeer problematische, want van betekenis veranderende, 
term.. Door de eenzijdige en te lange focus op hiphop als zwarte Amerikaanse 
gettocultuurr zijn de muzikaal-esthetische kwaliteiten van Europese hiphop-
artiestenn naar de achtergrond gedirigeerd. Door de bijna symbiotische relatie die 
zwartee en witte hiphopfans en -artiesten onderhouden met Amerika worden alle 
praktijkenn afgezet tegen dat Amerikaanse 'origineel'. Ondanks dat Groot-
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Brittanniëë een dominante positie heeft binnen de sterk Anglo-Amerikaans 
getintee popmuziek, kunnen ook Britse hiphopartiesten het Amerikaanse juk 
niett van zich afschudden. In Groot-Brittannië zijn er op muzikaal gebied zeer 
veell  ontwikkelingen geweest die duidelijk door hiphop geïnspireerd zijn (jungle, 
2-step,, triphop), maar in plaats dat deze authentiek-Britse stijlen toegevoegd 
werdenn aan hiphop als parapluterm, zijn zij een eigen leven gaan leiden. Dus 
waarr Europese hiphop nieuwe subgenres had kunnen toevoegen, en hiphop 
evenn krachtig, als de parapluterm rockmuziek (stonerrock, symfonische rock, 
psychedelischee rock, grunge, alternative, glamrock, et cetera) gebruikt kon wor-
den,, blijf t hiphop nog steeds subculturele associaties houden - zelfs ondanks de 
grotee populariteit die hiphop als muziekgenre nu geniet. Doordat de Europese 
toevoegingenn niet binnen hiphop zijn ingepast, blijf t Europese hiphop lastig te 
positionerenn als origineel en authentiek. Hiphop als subcultuur is niet alleen een 
ideee dat door een kleine groep als zodanig wordt beleefd, maar het is ook het 
dominantee beeld dat de muziek blijf t omringen. Op basis van haar populariteit 
enn de wijdvertakte muzikale stijlen is daar dus eigenlijk geen enkele reden toe. 

Waarr de stijl en de kwaliteit van hiphop volgens alle intermediairs en som-
migee (professionele) artiesten remmend heeft gewerkt voor de popularisering 
ervan,, geldt dat niet voor de fans. Hoewel hiphop niet even populair is als rock-
muziek,, is het niet meer weg te denken uit de hitparades. Net zoals bij andere 
genress is het de totaalstijl die niet-subculturele fans aantrekt: een combinatie 
vann uiterlijke stijl (kleding, haar, gedrag, et cetera.) en muzikale kwaliteiten. 
Hiphopp is in zijn totaliteit 'cool': een fan hoeft niet daadwerkelijk subcultureel 
lidd te zijn om het subculturele 'cool' te verwezenlijken in zijn of haar fandom. 
Veell  specialistische kenners en incidentele liefhebbers vinden bovendien de 
dansbaarheidd van hiphop erg belangrijk. Met name die eerste groep houdt 
daaromm ook veel van jaren negentig soul en R&B - black dancegenres die mee-
liftenn op de 'hipheid' van hiphop. 

Hiphopp als subcultuur werkt als een krachtige stijlmetafoor waarin duide-
lijk ee opvattingen over etniciteit, sekseverhoudingen en afwijkend gedrag wor-
denn uitgedrukt. Dit heeft ertoe geleid dat de hiphop-subcultuur en hiphopmu-
ziekk door de buitenwacht wordt gezien als een seksistische en gewelddadige 
zwartee cultuur vol machismo. De in de media veronderstelde relaties tussen 
zwartee etniciteit en gewelddadig gedrag hebben hiphop weliswaar niet beperkt 
inn zijn popularisering, maar alle actoren vinden deze relatie uiterst vervelend en 
problematisch.. Het openlijke seksisme in songteksten, optredens en videoclips 
wordtt echter alleen door vrouwelijke artiesten en fans geproblematiseerd. Toch 
weerhoudtt het seksisme deze laatste groep niet om te blijven investeren in hun 
betrokkenheidd bij hiphop. Ironie biedt vaak een uitweg om ermee om te kun-
nenn gaan. Deze ironie is bijna geheel afwezig als het gaat om de beleving en ver-
beeldingg van etniciteit. Alleen bij mellow-bands die bewustzijnsraps maken en 
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bijj  door hiphop geïnspireerde stand up comedians zijn soms sporen van ironie 
enn etnische zelfspot terug te vinden. 

Etniciteitt werkt op heel veel verschillende manieren door in de popularisering 
vann hiphop, en heeft zowel een positieve als negatieve bijdrage geleverd aan de 
populariseringg van hiphop. Er is geen sprake van een grootschalige incorporatie 
vann zwart cultuurgoed door een wit publiek, maar je kunt ook niet zeggen dat die 
helemaall  afwezig is. In westerse culturen heeft elke vorm van verticale populari-
seringg een wit-etnische component: het grote publiek is merendeels wit. Je zou 
kunnenn zeggen dat de popularisering van house, in oorsprong ook zwarte 
muziek,, op die manier is verlopen. De muziek populariseert en wordt dus witter 
inn zijn publiekssamensteliing. Bij hiphop is die zwart-etnische component ech-
terr zo dominant aanwezig in de stijl die wordt uitgedragen dat geconcludeerd 
kann worden dat hiphop populair is geworden omdat hij zwart is: '(...) the per-
plexingg fact that its popularity seems to increase as it becomes 'more black', even 
ass it becomes 'more black' in response to that white popularity' (Grossberg 
1994:43). . 

Zwartt is hip en dus is hiphop een begerenswaardig object. Bij house is een 
dergelijkee etnische fascinatie afwezig. Binnen dee subcultuur heeft dat geleid tot 
eenn hiërarchie lopend van mannelij k-zwart tot vrouwelijk-wit, en ook bij niet-
subculturelee fans wordt zwart verheven tot de 'real thing', vergelijkbaar met het 
dragenn van hippe merken als Puma of Replay. Om die 'natuurlijke' hiërarchie 
inn stand te houden blijven artiesten en de cultuurindustrie beelden en geluiden 
producerenn waarin zwarte etniciteit zo krachtig mogelijk gerepresenteerd 
wordt:: de zwarte gettocultuur waarin veel (Amerikaanse) hiphop ooit is ont-
staan.. Dit getto wordt echter teruggebracht tot slechts een paar simpelee stereo-
typen,, zoals verbeeldingen van black-on-black-crime, ganggeweld, drugshandel 
enn prostitutie. Door het aura van authenticiteit dat het getto omringt ('street 
credibility')) vinden alle betrokken partijen, ook artiesten zelf, het lastig om de 
negatievee beeldvorming rondom deze stereotypen te doorbreken en houden zij 
zee dus liever in stand. 

Err is sprake van een grote spanning tussen de verbeelding van zwart afwij-
kendd gedrag en populariteit. Veel artiesten zijn van mening dat afwijkend 
gedragg hen zichtbaarheid en wellicht ook commercieel succes zal brengen, en 
dee grote populariteit van zogenaamde gangstarap in de hitparade zal hen niet zo 
gauww op andere gedachten brengen. De cultuurindustrie vindt afwijkend gedrag 
uitt dezelfde commerciële overwegingen ook niet problematisch, maar dat wil 
niett zeggen dat ze het probleem niet aan de kaak stellen. De intermediairs laten 
zichh niet alleen leiden door zuiver materiële doeleinden. Echter, hun sociaal-
culturelee strategie (waarin zij aandacht willen schenken aan de typische proble-
menn van de zwarte cultuur) zit een combinatie met een aanpassing- of erken-
ningsstrategiee wel in de weg, wanneer afwijkend zwart gedrag te ver doorschiet 
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enn verkoopbedreigend kan zijn. Zolang podia en platenmaatschappijen er zelf 
niett teveel (over) last van ondervinden, gaan zij door met het contracteren van 
hiphopbands,, maar in vergelijking met andere popgenres baart de relatie tus-
senn hiphop en afwijkend gedrag (met name geweld) hen meer dan gemiddeld 
zorgen.. De media handelen hetzelfde als de podia en platenmaatschappijen 
wanneerr het hun promotiefunctie betreft, maar zij werken daarnaast vanuit 
eenn waakhondfunctie, en daarin is het idee van de jeugd als maatschappelijke 
probleemm nog springlevend. 

Inn de mediaberichtgeving over de van moord verdachte rapper Snoop Doggy 
Doggg proberen sommige printmedia de verbeelding van afwijkend gedrag in 
hiphopp te onderzoeken door de sociaal-economische en historische context van 
dee problemen van hedendaagse multiculturele samenlevingen in hun verhalen 
tee betrekken, maar door de ondertoon dat hun bezorgdheid vooral voortkomt 
uitt de angst dat 'de jeugd' (lees: witte jongeren) door hiphop het slechte pad 
opgaat,, bereiken die media het tegenovergestelde effect. Bij jongeren zijn die 
'afwijkende'' artiesten juist geliefd en hip. De enorme stijging van Snoops popu-
lariteitt na de hausse aan media-aandacht, wijst in die richting, net als het pos-
tumee sterrendom van Tupac Shakur en Notorious B.I.G., die beiden een, breed 
uitgemeten,, gewelddadige dood vonden. Overigens worden die hippe 'afwij-
kende'' artiesten niet alleen populair bij witte jongeren buiten de subcultuur, 
maarr ook bij zwarte kenners en liefhebbers, en het idioom van hiphopgangsters 
iss zowel bij zwarte als witte artiesten terug te vinden. Dat maakt de plaats van 
etniciteitt bij de popularisering van hiphop ingewikkeld en absoluut niet een-
duidig. . 

Zwartee incidentele liefhebbers zijn oprecht verontrust over de beeldvorming 
vann gangstarap, maar de muziek past zo goed in de muzikale tradities waarmee 
zijj  opgroeien en waarnaar hun eerste voorkeur uitgaat, dat zij hiphop niet willen 
uitsluitenn van hun muziekbeleving, en bovendien zijn zij zich terdege bewust 
vann het 'hippe' element dat dergelijke hiphop vertegenwoordigt. Hiphop en 
mett name gangstarap, hoe schadelijk ook voor hun zelfbeeld, biedt hen een 
bevoorrechtee positie ten opzichte van witte jongeren. Zij zijn in het huidge 
popdomeinn 'van nature' hip, terwijl ze in andere segmenten van de samenleving 
dezee bevoorrechte positie niet bezitten. Op de lange duur kan zo'n houding 
contraproductieff  voor deze zwarte jongeren werken, want fenomenen die nu 
hipp en 'in' zijn zullen ooit vervangen worden door nieuwe hippe dingen. Ook 
voorr witte jongeren is de relatie tussen etniciteit en hun eigen muziekvoorkeur 
overigenss niet vrij van problemen, omdat zij het gevoel hebben zich continu te 
moetenn legitimeren waarom zij van die zo duidelijk zwarte muziek houden. De 
dominantee vertogen over etniciteit, sekseverhoudingen en afwijkend gedrag in 
hiphop,, hebben positief bijgedragen aan de toename van de populariteit van 
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hiphop,, maar hebben een negatieve uitwerking op de sociale status van hiphop 
enn de daarbij betrokken fans en artiesten. 

Inn feite hangen die vertogen samen met de primaire dominantie van het 
rock-authenticiteitsidioom,, en dat geldt ook voor het denken over populariteit 
enn de rol die de nationale cultuur speelt (beperkend door haar gebrek aan his-
torischee oorspronkelijkheid) in het populariseringstraject: 'As structuring 
oppositionss such as this [verlangen naar authenticiteit binnen de rock-pop-
dichotomiee - MW] never stand alone but always allow ideological investments to 
bee woven into the chain of associations that lead from the primary opposition, 
onee must study this primary opposition to see just how interests regarding gen-
der,, class, race and sexuality are joined with it*  (Zanes 1999:64). 

Hoewell  auteurs als Grossberg er herhaaldelijk op hebben gewezen dat authen-
ticiteitt in de popmuziek na het post-punktijdperk niet meer bestaat - hoogstens 
authentiekee inauthenticiteit zoals ironische distantie - blijkt het thema in hip-
hopp juist het dominantste interpretatiekader van de actoren (Grossberg 1987, 
1990,, i992a,b, 1994). En dit is niet alleen het geval bij hiphop, maar bijvoorbeeld 
ookk in de beleving van hedendaagse popmuziek in stedelijk China, house-
muziek,, het werk van riot grrrls of Madonna (De Kloet 2001; Manners 1999; 
Thorntonn 1995). Simon Frith heeft het in het kader van een algemene rockesthe-
tiekk daarom ook vaak over het authenticiteitsparadigma. Authenticiteit hoeft en 
kann echter niet langer opgevat worden als de hang naar één 'oorspronkelijke, 
genealogischee narratief. Zij wordt op verschillende manieren tot uitdrukking 
gebracht.. In elke context heeft authenticiteit andere betekenissen, en dus functio-
neertt het begrip niet als een intrinsieke hiphopeigenschap die men alleen maar 
well  of niet kan bezitten. 'No sell out' is voor subculturele hiphoppers niet zozeer 
eenn bewuste instandhouding van de dichotomie tussen authentieke kunst en 
cultuurr versus kunstmatige grootschalige commercie, maar veeleer angst voor 
veranderingg en bedreiging van het groepsgevoel. Ook leggen subculturele leden 
inn hun stijl de nadruk op authenticiteit als het hebben van 'street credibility' (zie 
ookk Frith & Home 1987:21), terwijl generalistische kenners in hun hiphop-fan-
domm op zoek zijn naar authenticititeit als artistieke vernieuwing. Voor de cul-
tuurindustriee staat authenticiteit ook niet op gespannen voet met hun commer-
ciële,, materiële producties. Authenticiteit wordt door hen, hoe paradoxaal dat 
ookk moge klinken, gekoesterd als een handelskenmerk. Dit is typisch voor de 
manierr waarop dominante vertogen werken: ze reproduceren en institutionali-
serenn zich, en versterken hun autoriteit zelfs door zichzelf ter discussie te laten 
stellenn - door subculturele 'die hards', journalisten of wetenschappers. Een mooi 
voorbeeldd hiervan is het interview in OOR met 2Unlimited (OOR 15 mei 1993). 

Terugkijkendd op de manier waarop de zeven factoren een bijdrage hebben 
geleverdd aan de popularisering van hiphop, kun je concluderen dat op microni-
veauu de macho-stijl van hiphop positief heeft bijgedragen aan de popularisering 
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ervan.. Het is een stijl die zich zo duidelijk articuleert, dat incidentele liefhebbers 
zichh bijna even trots voelen op het genre als subculturele leden. 

Dee opvattingen van met name de subculturele leden over de kwaliteit van hip-
hopmuziekk hebben lange tijd remmend gewerkt op de popularisering van het 
genre.. Culturele intermediairs, die doorslaggevend zijn in de bepaling welke muziek 
promotioneell  zwaar ondersteund wordt, zijn niet altijd even positief over de in-
trinsiekee kwaliteiten (professionaliteit, vernieuwing, et cetera) van hardcore hiphop. 

Opp mesoniveau heeft de manier waarop sekseverhoudingen, etniciteit en 
afwijkendd gedrag ingevuld worden binnen de hiphopstijl een positieve invloed 
opp de populariteit van de muziek (stoere B Boys, zwart is hip), maar een nega-
tievee op het maatschappelijk imago. Op macroniveau hebben de opvattingen 
vann fans en artiesten over populariteit, in combinatie met de zeer uitgesproken 
ideeënn over kwaliteit, een enigzins remmende werking gehad op het popularise-
ringsproces.. De nationale cultuur heeft de meeste negatieve invloed op de popu-
lariseringg van hiphop van eigen bodem. Er zijn nauwelijks verschillen tussen 
Groot-Brittanniëë en Nederland gevonden, en zowel fans als culturele interme-
diairss zijn van mening dat Amerikaanse hiphop over het algemeen authentieker 
enn 'dus' beter is dan eigen kweek, hoewel er aan het einde van de jaren negentig 
relatieff  veel Nederlandse subculturele hardcore artiesten in de hitparade belan-
den.. Of daarmee het hek van de dam is en Nederhop mee kan liften op de grote 
populariteitt van Amerikaanse hiphop is nog maar de vraag. 

Tijden ss de verbouwin g gaat de subcultuu r doo r 

Dee popularisering van de hiphop-subcultuur kan niet los worden gezien van de 
dominantiee van het authenticiteitsvertoog. Het romantische idee van hiphop 
alss een autonoom opererend revolutionair collectief heeft nooit feitelijk bestaan. 
Hiphopp zou nooit hebben kunnen voortleven zonder enige vorm van populari-
sering,, maar die popularisering is nooit zomaar een gegeven. 

Elkee subcultuur heeft kritieke massa nodig alvorens zij (h) erkend wordt door 
dee omringende wereld. Het idee van een autonoom bestaand collectief kan voor 
anderee sociale bewegingen wellicht opgaan, maar de collectieve identiteit van 
eenn muzieksubcultuur bestaat eigenlijk pas echt, nadat er een publieke identi-
teitt is geconstrueerd door de cultuurindustrie, met name door de nichemedia. 
Dee formering van een authentieke subcultuur gaat hand in hand met commer-
ciëlee inmenging, maar dat neemt niet weg dat het idee van popularisering 
bedreigendbedreigend is voor de aanhangers. 

Hiphopp werd pas een subcultuur met kritieke massa nadat podia, media en 
platenmaatschappijenn er aandacht aan hadden besteed. Daarvoor bestond het 
alleenn als een muzikale extensie van disco. In Europa werd hiphop dan ook in 
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eerstee instantie bekend als een gimmick rond discoplaten. Door de collectief-
publiekee identiteit die hiphop in Amerika kreeg, ontstonden ook in Nederland 
enn Groot-Brittannië lokale hiphopscenes. De reden waarom Europese jongeren 
zichh aangetrokken voelden tot deze nieuwe muziek ligt voornamelijk in het feit 
datt het zwarte muziek was met een scherp, 'straatwaardig' randje. De bijbeho-
rendee subculturele leefstijl maakte hiphop exclusief en verschafte de leden van 
dee subcultuur een aura van authenticiteit. Na het bereiken van die kritieke 
massaa in Amerika kwam er, wederom door interventies van de cultuurindus-
trie,, ruimte voor wat ik horizontale popularisering heb genoemd. Overal ter 
wereldd zijn zogenaamde lokale, regionale en nationale scenes ontstaan, die in 
hunn uiterlijke stijl, ideeën en opvattingen dermate door elkaar beïnvloed wor-
den,, dat er gesproken kon blijven worden van een subcultuur met een duide-
lijk ee collectieve identiteit zonder iets van dat aura te verliezen. 

Doordatt de producten en diensten van de cultuurindustrie ook open staan 
voorr mensen buiten de subcultuur vindt er tegelijkertijd ook verticale populari-
seringg plaats. Bepaalde stijlementen worden overgenomen door die buitenwe-
reld.. Dit zijn vooral bepaalde soorten hiphopmuziek (raptechniek, mellow) en 
bepaaldee uiterlijkheden (sportieve, casual, merkgebonden kleding). Horizon-
talee en verticale popularisering liggen echter dicht bij elkaar, doordat tijdens die 
verticalee popularisering een deel van de specialistische kenners zich steeds sub-
culturelerr gaat gedragen. Dit zijn de fans die er uiteindelijk voor zorgen dat de 
horizontalee popularisering tot stand wordt gebracht. Verticale popularisering is 
duss noodzakelijk voor blijvende aanwas van de subcultuur, omdat deze vorm 
ookk horizontale popularisering genereert. 

Hett idee van de 'inner'- en 'outerworld' van de hiphop-subcultuur hoeft 
doorr deze nieuwe visie op popularisering niet op de helling. In de beleving van 
zowell  de subculturele hiphoppers als niet-subculturele betrokkenen bestaat die 
tweedelingg ook echt. Tegenover die opvattingen staan echter de alledaagse 
praktijkenn van alle actoren, die er op wijzen dat die tweedeling helemaal niet zo 
striktt is, en dat met name uit de subcultuur voortgekomen professionals en 
generalistischee kenners die grenzen continu verkennen en opschuiven. De vele 
muziek-ervaringenn die professionals opdoen buiten de subcultuur brengen zij 
vervolgenss weer binnen in de subcultuur. De generalistische kenners oefenen 
hunn invloed op de zelfdefinities van de subcultuur vrijwel onzichtbaar uit. Hun 
opp zich onopvallende aanwezigheid bij subculturele hiphopmomenten en 
-plaatsenn werkt grensverleggend, en met name de artiesten houden het oordeel 
vann deze groep fans goed in de gaten, omdat dat een indicatie zou kunnen zijn 
vann meer succes en culturele status. 

Dee specialistische kenners echter, toch de subculturele aanwas in spé, 
hebbenn veel minder invloed op het oprekken van grenzen. Op het moment dat 
zijj  voldoende subcultureel kapitaal bezitten, omarmen zij het meest strikte 
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innerworld-subcultureell  idioom in de hoop het felbegeerde aura van authenti-
citeitt te kunnen belichamen. 

Alss gesproken wordt over de popularisering van hiphop wordt meestal alleen 
gedachtt aan de verticale popularisering die de oorspronkelijkheid van de sub-
cultuurr aantast. De 'verderfelijke' mainstreaming van een subcultuur is bereikt 
wanneerr een grote groep mensen buiten de subcultuur ook hiphopplaten gaat 
kopenn en de muziek grote hitsuccessen voortbrengt. Kortom, wanneer ook 
incidentelee liefhebbers hiphop omarmen. Nu is dat bij hiphop een vreemd pro-
ces,, omdat het genre in Europa eerst al voldeed aan alle eisen van de mainstream 
enn pas daarna 'ondergronds' ging en 'authentiek' werd. Uit de hitparade blijkt 
overigenss dat op het moment dat de subcultuur ondergronds gaat de grootste 
kopersgroepp (specialisten en liefhebbers) vooral niet-subculturele hiphop koopt. 
Dee vraag is of er dan nog sprake is van mainstreaming van het origineel (het ori-
gineell  wordt zo versleuteld en commercieel dat de subcultuur betekenisloos en 
geneutraliseerdd wordt; een opvatting die in oude subculturenstudies veel voor-
komt).. Er is meer sprake van toeëigening van bepaalde elementen (vooral de 
techniekk van het rappen) dan van die versleuteling. Nu zou je die toeëigening 
vann de raptechniek kunnen interpreteren als een bedreiging van de oorspronke-
lijk ee subculturele stijl, omdat rap losgeweekt wordt van die subculturele context 
enn geschiedenis. Een dergelijke manier van redeneren sluit aan bij de CCCS-
ideeënn over de commerciële inkapseling van een subcultuur. Het proces zit ech-
terr veel ingewikkelder in elkaar. 

Hardcoree hiphop met bijbehorende subculturele leefstijl en zogenaamde 
mainstreamm rap (genres waarin de raptechniek gebruikt wordt) bestaan naast 
elkaar.. Door de popularisering is de subcultuur niet verdwenen. Wel voelt de 
subcultuurr zich bedreigd, dus die popularisering lijk t een negatieve invloed op 
subculturelee opvattingen en emoties te hebben, maar niet op hun daadwerke-
lij kk handelen. Grappig genoeg komt dat gevoel van bedreiging vooral door de 
horizontalee popularisering. 

Diee horizontale popularisering blijkt voor subculturele leden vaak veel 
bedreigenderr ('wannabees' 'hipfloppers') dan het feit dat niet-subculturele 
mensenn wel eens een hiphopplaat kopen. Ook vinden zij subculturele artiesten 
diee overslaan naar een groter publiek, gevaarlijker dan een willekeurige popar-
tiestt die zich op een plaat bedient van scratch of raps. Het bedreigde gevoel dat 
optreedtt bij popularisering van de authentieke subcultuur is geen angst voor het 
verliess van oorspronkelijkheid en originaliteit, maar zoals eerder gezegd, een 
bedreigingg van het groepsgevoel. Uiteindelijk leidt horizontale popularisering 
echterr weer tot inpassing van de voorheen specialistische kenners in het domi-
nantee hardcore authenticiteitsvertoog, dus het bestaan van hardcore en main-
stream,, het voorkomen van verschillende categorieën fans en artiesten, holt het 
ideee van een authentieke subcultuur niet uit, maar bevestigt haar juist. Popuia-
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riseringg heeft voor de subcultuur, via in eerste instantie bedreigde en negatieve 
gevoelens,, uiteindelijk een positieve uitwerking. 

Tochh kan en wordt niet alles ingepast binnen het subculturele authentici-
teitsvertoog.. Incidentele liefhebbers kunnen niet 'zomaar' tot de subcultuur 
toetreden.. De smaakverschillen die ervoor zorgen hoe de onderlinge verschillen 
enn verhoudingen van fans en artiesten er uit zien, zijn terug te voeren op onder-
liggendee maatschappelijke structuren waarin continu gestreden wordt over de 
legitimiteitt van de eigen smaak en waarbij niet alle mogelijke posities even open 
staann voor alle actoren. 

li ll  o f uit : een kwesti e van smaak en betrokkenhei d 

Dee productie- en consumptie van popmuziek is een onzeker systeem van vraag 
enn aanbod waarin smaakverschillen van de betrokken actoren in grote mate be-
palenn wat 'in' of'uit', goed of slecht is (zie ook Frith 1998; Negus 1992; Rose 1994c; 
Thorntonn 1995). Ook hiphop wordt in hoge mate geleid door dergelijke bepa-
lingen.. Smaakverschillen zijn niet neutraal, maar worden in grote mate bepaald 
doorr achterliggende sociale structuren en gelegitimeerd door de posities die de 
actorenn innemen: subculturele leden en generalistische kenners staan hoger in 
diee smaakhiërarchie dan specialistische kenners en incidentele liefhebbers, omdat 
dee eerste twee meer subcultureel kapitaal bezitten. Het hebben van subcultureel 
kapitaall  bepaalt bij hiphop wie subcultureel ('in') of niet-subcultureel ('out') is. 

Datt subcultureel kapitaal is niet zo makkelijk te herleiden tot de klasse-ach-
tegrond,, zoals Bourdieu dat wel doet met zijn cultureel kapitaal. De sociale 
achtergrondd en het cultureel kapitaal van ouders, geven jongeren wel meer of 
minderr bagage om, binnen het domein van de populaire muziek, toegang te 
hebbenn tot en open te staan voor de 'betere' popmuziek. Dit is goed terug te 
zienn bij de generalistische kenners (of, zoals ze in andere onderzoeken worden 
genoemd,, whitecoats, pinko's en boho's) die door alle popmuziekgenres heen, 
dee meest authentiek geachte genres en artiesten opnemen in hun fandom en 
hunn cultureel kapitaal en etaleren op een manier die niet afwijkt van de con-
naisseurss in de klassieke muziek (Wermuth 1993b). 

Waarr de vaak mannelijke, hoogopgeleide generalistische kenners excelleren 
inn kennis van meerdere genres, doen subculturele leden dat in kennis èn gedrag 
vann één genre. De hiphopsubcultuur wordt in de jaren negentig bevolkt door 
jongerenn die uit uiteenlopende sociale klassen komen, hoewel de manier 
waaropp stijl wordt gearticuleerd misschien niet zozeer klasse-, maar dan toch in 
iederr geval opleidingsgebonden is: lageropgeleide 'die hards' zien er anders uit 
enn hebben net iets andere subculturele helden dan hogeropgeleide. Overigens 
will  dit verschil niet zeggen dat hogeropgeleiden ook een hogere status hebben 
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binnenn de subcultuur. Door de fascinatie met 'street credibility' is eerder het 
tegenovergesteldee het geval. Zowel opleidingsniveau als de houding ten opzichte 
vann scholing en werk blijken richtinggevend in hoe smaakvoorkeuren onder 
jongerenn ontstaan: 'Different types of social mobility, upward and downward, 
occupationall  and educational, have been found to be related to preferences for 
musicc types differing in cultural legitimacy. This implies that the segmentation of 
thee music audience can be seen, at least in part, as resulting from the trajectory of 
individualss and groups within various dimensions of the social status hierarchy, a 
processs which is centrally mediated by the educational system via its certificating 
andd status-allocating activities' (Roe 1996). 

Leeftijdd zorgt voor een bepaalde hiërarchie in de subcultuur: meer subcultu-
relee ervaring (ouder in leeftijd, nog van de old school) leidt tot meer status. Leef-
tijdd werkt dus op twee manieren onderscheidend bij hiphop. Als brede muziek-
stromingg is het een genre dat vooral jongeren en nauwelijks volwassenen 
aantrekt,, en binnen de subcultuur werkt leeftijd hiërarchisch discriminerend. 
Seksee en etnische afkomst zijn twee sociaal-demografische factoren, die zoals ik 
hebb laten zien, ook sterk onderscheidend zijn voor de culturele hiërarchie bin-
nenn hiphop. Meisjes houden bijvoorbeeld vaker van mellow hiphop en rap-
mengvormen,, en zwarte jongeren voelen zich comfortabeler bij hiphop, soul en 
reggae,, dan bij de crossovers van rap en metal. Hoewel jongeren gaandeweg 
meerr betrokkenheid (het investeren van meer tijd, energie en geld) kunnen 
tonen,, wordt het opschuiven van incidentele liefhebber naar een 'die hard' met 
hogee status binnen de subcultuur beperkt door smaakpatronen die in hoge 
matee gestructureerd worden door sociaal-demografische factoren als opleiding, 
etniciteitt en sekse. 

Datt Welcome To the Terrordome van Public Enemy maar een kleine hit in 
Nederlandd is geworden, is dan ook niet zo verbazingwekkend. De 'noisy' plaat 
pastt niet in het dan al sterk ontwikkelde smaakpatroon van jongeren zoals de 
platenn van Hammer en De La Soul wel kunnen. De subcultuur is hip en wordt 
mett alle liefde omarmd, maar er zijn dus structurele grenzen en beperkingen 
aann culturele competenties waarmee hardcore hiphop begrepen kan worden. 

Hett  if nieuw , maar is  he t oo k anders ? 

Inn dit onderzoek heb ik getracht verdieping aan te brengen in bestaande model-
lenn over muziekgerelateerde subculturen. In deze paragraaf ga ik in op de vragen 
diee ik mezelf in hoofdstuk 2 heb gesteld. In hoeverre biedt mijn onderzoek 
alleenn een verklaringsmodel voor de popularisering van hiphop in de onder-
zochtee periode in Nederland en Groot-Brittannië (ideografisch)? Of gaat het 
modell  ook op voor hiphop uit een andere regio of tijd, andere jongeren-subcul-
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turen,, andere muziekstijlen of subculturen in zijn algemeenheid (synchroon of 
diachroonn generaliseerbaar)? 

Ikk heb laten zien hoe hiphop in Nederland en Groot-Brittannië tussen de 
jarenn zeventig en midden jaren negentig is gepopulariseerd van een specifieke 
jongeren-subcultuurr tot algemene popcultuur, zonder dat die subcultuur is 
verdwenen.. De mainstreaming van hiphop bleek niet gepaard te gaan met het 
verliess van subculturele waarden: mainstream rap en hardcore hiphop bestaan 
aann het einde van de onderzochte periode in redelijke harmonie naast elkaar. We 
zijnn nu echter alweer jaren verder en dat roept de vraag op, of dat nog steeds zo is. 

Onderzoekenn naar hiphop die zijn uitgevoerd, nadat ik het grootste deel van 
mijnn dataverzameling had afgesloten, wijzen daar wel op. Veel van die onder-
zoekenn gaan echter bewust op zoek naar hiphop als subcultuur (Beau 1996; 
Goossenss 1995; Krims 2000; Lange & Tomassen 1994; Pels 1997; Prévos, 2001; 
Rosee 1994a). Ook wetenschappers laten zich leiden door dat dominante beeld 
vann hiphop als subcultuur. In de interviews uit hun onderzoeken voert het 
authenticiteits-idioom,, net als in mijn onderzoek, bijna altijd de boventoon, 
ofschoonn de verschillende auteurs verschillende invalshoeken kiezen om hip-
hopp te benaderen (uiting van zwarte cultuur; vorm van moderne esthethiek; 
politiekee beweging). De kernbegrippen die het meest 'urgent' waren om de 
populariseringg van hiphop te verklaren, zijn bij hen ook belangrijk, hoewel het 
themaa kwaliteit niet in alle onderzoeken aandacht krijgt. De subcultuur wordt 
inn de meeste van die studies opgevat als een redelijk statisch geheel en populari-
seringg als een eendimensionaal, bedreigend fenomeen, maar ook daar blijkt dat 
dee subcultuur ondanks (in mijn mening dus meer dankzij) die popularisering 
springlevendd is, en dat terwijl de populariteit na mijn onderzoek alleen nog 
maarr meer gegroeid is (IFPI 2001; NVPI 2001). 

Dee aangehaalde onderzoeken gaan over hiphop in uiteenlopende landen, 
waardoorr aangenomen kan worden dat mijn constatering, dat hiphop als sub-
cultuurr onder invloed van die popularisering niet is verdwenen, niet alleen geldt 
inn Nederland en Groot-Brittannië. Hier wijzen mijn eigen resultaten natuurlijk 
ookk al op: de popularisering van hiphop in de twee onderzochte landen verloopt 
nagenoegg gelijk, ondanks de enorme verschillen in het nationale popklimaat. In 
allee landen buiten Amerika speelt dat spanningsveld tussen het Amerikaanse origi-
neell  en de navolgers, waardoor de legitimering van de lokale hiphop-subculturen 
inn allerlei andere vormen van authenticiteit gezocht wordt: eigen taal, buurton-
derscheidingen,, Afro-Caribische referenties, et cetera. Dit gebeurt in alle hip-
hopsceness waar ook ter wereld (Onze Wereld, november 2001; Mitchell, 2001). 
Hett is dus maar de vraag of de variatie in het authenticiteits-vertoog ook aan-
getroffenn zou worden in Amerika zelf. Tricia Rose (1994a) beperkt zich in haar 
proefschriftt over Amerikaanse hiphop niet tot hiphop als een gesloten subcul-
tuurr en is tamelijk optimistisch over de rol die de cultuurindustrie speelt, maar ze 
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reduceertt hiphop tot een voorbeeld van zwarte cultuur die politiek verzet biedt 
tegenn bestaande maatschappelijke ongelijkheden. Opvattingen over authentici-
teitt komen in mijn onderzoek vooral voort uit de sociale beleving van muziek en 
werkenn vervolgens door in vertogen over etniciteit, sekseverhoudingen, et cetera. 
InIn het werk van Rose is dat precies andersom, en is muzikale authenticiteit onder-
geschiktt aan opvattingen over etniciteit en in mindere mate sekseverhoudingen. 
Onderzoekerss als Krims die wel Noord-Amerikaanse hiphop als muziek-subcul-
tuurr als uitgangspunt nemen, interpreteren hiphop ook vooral als zwart verzet, 
duss het is lastig te bepalen of mijn bevindingen en categoriseringen ook op kun-
nenn gaan voor hiphop in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten wordt 
hiphopp in de jaren negentig gezien als de dominantste vorm van zwarte cultuur 
enn niet zozeer als een jongeren-subcultuur, hetgeen een mogelijke verklaring kan 
zijnn voor de verschillen in interpretaties. 

Mij nn interpretaties over de discursieve praktijken van de media zijn alleen 
gestoeldd op analyses van gedrukte media. Er is eigenlijk alleen vergelijkbaar 
onderzoekk gedaan naar de representatie van geweld in muziekvideo's, maar die 
hebbenn een uitsluitend promotionele functie geïnitieerd door de platenindus-
triee (Goodwin 1993; Kaplan 1987; Rose 1994a). In hoeverre mijn analyse over 
afwijkendd gedrag in hiphop overeenkomt met de berichtgeving daarover in 
anderee media met een 'waakhondfunctie', zoals televisienieuws, radiodocu-
mentairess of opiniebladen kan ik niet beantwoorden. Ik kan wel zeggen dat het 
eenn hot item is, omdat ik heel vaak uitgenodigd ben door dergelijke media om 
ietss over gangsterrap en de invloed daarvan op dee Nederlandse jeugd te komen 
vertellen,, en in Leurdijks onderzoek (1999) blijkt de zwarte jeugd als probleem 
regelmatigg terug te keren in de televisieberichtgeving over de multiculturele 
samenleving.. De berichtgeving in de verschillende soorten gedrukte media 
bleekk in mijn onderzoek niet heel erg onderling te verschillen. Ook de doelgroe-
penn die worden aangesproken met bladen uit de micro-, niche-, en massamedia 
komenn overeen met de doelgroepen van hun radio-of televisie-equivalenten. 
Daardoorr lijk t het aannemelijk dat andere mediumtypen dan gedrukte media, 
maarr met dezelfde doelgroepen, niet wezenlijk anders over hiphop als vorm van 
afwijkendd gedrag zullen berichten. 

Hett uitgevoerde onderzoek is dus grotendeels synchroon generaliseerbaar: 
dee gedachtengang die ik hanteer is generaliseerbaar naar een andere periode, 
naarr andere landen en de geringe verschillen tussen de onderzochte media-titels 
suggererenn dat ze ook generaliseerbaar is naar andere media. Dit laatste is dus 
niett empirisch aantoonbaar. 

Dee manier waarop de hier geïntroduceerde verfijnde indeling van actoren en 
dee kernfactoren opereert, is sterk ingekleurd door de specificiteit van hiphop. 
Zoo zal de koppeling tussen zwarte etniciteit en afwijkend gedrag bij andere 
jongeren-subculturenn of muzieksubculturen minder sterkof afwezig zijn. Door 
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dee huidige problematieken van de multiculturele samenleving is er - hopelijk 
tijdelijk -- overmatig veel aandacht voor hiphop als verzetscultuur (zwarte rebel-
lie)) en voor de relatie tussenn afwijkend gedrag en zwarte jongeren. De invulling 
vann de zeven kernbegrippen is dus in dat opzicht ideografisch voor de populari-
seringg van hiphop in de eerste twintig jaar van zijnbestaan. Het conceptueel 
modell  op zichzelf is dat niet. 

Dee verschillende sensitizing concepts uit het conceptueel model zijn afkom-
stigg van verschillende onderzoeken, en spelen bij élke jongeren-subcultuur een 
rol,, doch niet allemaal in dezelfde mate. Het idee van een underground-cultuur 
diee onder invloed van allerlei interventies leidt tot mainstream-cultuur is dan 
ookk in vele andere onderzoeken terug te vinden (Brake 1985; Fikentscher 1993; 
Dee Kloet 2001; Riggs 1991; Ross 1996). 

Stijll  is in alle jongeren-subculturen na de Tweede Wereldoorlog belangrijk, 
enn opvattingen over kwaliteit weerklinken in alle discussies over de waarden en 
betekenissenn van popmuziek. Hoewel Hebdige (1979) indertijd van mening 
wass dat de formering van alle jongeren-subculturen beschouwd kan worden als 
eenn logische keten van actie-reactie-tegenreactie op bestaande witte of zwarte 
jongeren-subculturen,, is dat door het gelijktijdig bestaan van heel veel verschil-
lendee subculturen bijna onmogelijk geworden. Etniciteit speelt echter, net als 
sekse,, klasse en opleiding, wel altijd een rol bij het ontwikkelen van smaakvoor-
keuren.. De factoren op mesoniveau zijn dus niet exclusief toepasbaar voor hip-
hopp (Jones 1988; Longhurst 1995:120-126; 195-249; McRobbie 1991; Thornton 
1995).. Ook het neerzetten van hiphop als vorm van afwijkend gedrag is, zoals ik 
uitgebreidd heb laten zien, eerder regel dan uitzondering bij de representatie van 
jongeren-subculturenn (Hall & Jefferson 1991/1976; Hebdige 1988; McRobbie 
&&  Thornton 1995). 

Dee factoren op macroniveau spelen bij andere muzieksubculturen ook een 
rol.. Thornton (1995) laat in haar studie naar house zien hoe het Britse culturele 
klimaatt van invloed is op de subcultuur, en Negus (1992) ziet dat de typisch 
nationalee elementen van de media- en de platenindustrie de populariteit van 
popgenress kunnen beïnvloeden, hoewel de algemene, land-overschrijdende 
methodiekk van werken, uiteindelijk bepalender is. Dat is ook terug te zien in 
mijnn onderzoek. Er zijn grote verschillen tussen Groot-Brittannië en Neder-
land,, maar uiteindelijk verloopt de interactie tussen de subcultuur en de natio-
nalee cultuur in beide landen vrijwel volgens hetzelfde patroon. Rutten vindt in 
zijj  n onderzoeken naar de werking van de Nederlandse muziekindustrie (Rutten 
&&  Oud 1991; Rutten et al. 1996) niet opvallend andere kenmerken, die de 
populariteitt van een genre beïnvloeden dan ik hier. Mij n indeling van de cultu-
relee intermediairs is een combinatie van het werk van Negus, Thornton en Rut-
ten,, waarbij het toegevoegde onderscheid tussen amateurs en professionals 
slechtss een verfijning is die het algemene idee erachter niet aantast. 
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Restt de vraag of mij n categorisering van fans en de ideeën over horizontale en 
verticalee popularisering ook toepasbaar zijn op andere soorten subculturen. Ze 
zijnn zeker geschikt voor onderzoek naar de receptie van muziek (ook buiten de 
popmuziek)) en de theorievorming over muziek- of jongerensubculturen als 
reggae,, metal, riot grrris of skaters, maar begrippen als incidentele liefhebbers 
enn verticale popularisering zijn wellicht contradictoir aan het bestaan van sub-
culturenn waarin zeer veel van de betrokkenheid of kennis van de leden wordt 
gevergdd (krakers, hackers). Dat neemt niet weg dat het model op zijn minst 
geschiktt is als uitgangspunt van onderzoek naar dergelijke subculturen om 
daarmeee tot verdere verfijningen van subculturele theorievorming te komen. 

Outr o o 

Ikk kan me voorstellen dat muziek-subculturenonderzoek een sterke band blijf t 
houdenn met onderzoek naar jongerenculturen, maar onderzoek naar popmu-
ziekk moet daar misschien maar eens van losgeweekt worden, en onderzocht 
wordenn als een cultureel fenomeen dat 'op een uiterst vanzelfsprekende manier 
onderdeell  is van de alledaagse leefwereld van degenen die die muziek beluiste-
ren'' (Boomkens 1995). Popmuziekluisteraars zijn zowel jonge als oude mensen 
enn onderzoek naar popmuziek hoeft dus niet over jongeren te gaan. Belangrijk 
iss daarbij wel de vraag hoe smaakverschillen tijdens onze jeugd precies tot stand 
komenn en hoe zij gedurende onze levens daarna gearticuleerd worden. 

Eenn andere vraag om verder over na te denken, is of subculturen als een 
kleinschaligee gemeenschap met een gedeelde collectieve identiteit in huidige 
(westerse)) samenlevingen nog als werkelijke subculturen aangeduid kunnen 
worden.. Door de continue interventies van de cultuurindustrie lijken subcultu-
renn eigenlijk heell  snel een fictieve aangelegenheid worden, omdat het onmoge-
lij kk is geworden harde grenzen te trekken tussen de innerworld en outerworld 
vann subculturen, en kan er misschien beter gezocht worden naar een nieuwe 
omschrijvingg van dergelijke culturele praktijken. 

Bijj  hiphop blijken die grenzen zowel niét als wèl te bestaan: er wordt con-
stantt aan gesleurd, gesleuteld en geherpositioneerd. 

Ikk ben Seeq, de rappende rijmfabriek 
Ikk rijm als een trein voor een breed publiek 
Dus,, in spin, stap maar in. 
Luisterr goed en mis geen enkele zin 
Wantt ik praat heel vlug, doper dan doper dan brugman 
Vann het oosten naar het westen, en weer terug man. 
Hett einde van de reis 
Maarr houd je ogen op de prijs 
en,, uit spuit, stap maar uit 
(uit:: De Posse Beukmix 1994) 



Bijlage n n 

Btjiig ee 1 . Artikele n discoursanalys e national e hipho p 

Vann OOR zijn alle coverartikelen in de analyse betrokken; bij NME is de vol-
gendee selectie van 25 artikelen opgenomen: 
NME E 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 0 

11 1 

12 2 

13 3 

14 4 

15 5 

16 6 

17 7 

18 8 

19 9 

21 1 

21 1 

22 2 

23 3 

24 4 

25 5 

datum datum 

02-02-1985 5 

24-08-1985 5 

11-04-1987 7 

12-09-1987 7 

12-09-1987 7 

20-02-1988 8 

12-03-1988 8 

27-08-1988 8 

22-07-1989 9 

10-02-1990 0 

16-06-1990 0 

03-03-1990 0 

05-01-1991 1 

20-04-1991 1 

20-07-1991 1 

15-02-1992 2 

13-02-1993 3 

01-05-1993 3 

03-07-1993 3 

11-09-1993 3 

25-12-1993 3 

12-03-1994 4 

02-07-1994 4 

17-09-1994 4 

24-12-1994 4 

onderwerponderwerp artikel 

Smileyy Culture & Asher Senator 

Tippaa Irie 

Thee Cookie Crew 

UKK hiphop special: Faze One & Throwdown 

UKK hiphop special: MC Duke 

Threee Wize Men 

Normann Cook & MC Wildski/Cookie Crew 

Asherr D & Daddy Freddy 

Kisss AMC 

Yaa Kid K & MC Eric 

Bettyy Boo 

Londonn Posse 

Firstt Offence 

Caveman n 

Dodgee City Productions 

Massivee Attack 

Stereoo MC's 

Fun-da-mental,, Blade, Blaggers ITA 

Stereoo MC's 

Senser r 

Creditt to the Nation 

Transgloball Underground 

Generall Levy 

Massivee Attack 

Galliano o 
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Bijlagee 2. Voorbeeld codeboek en analyse OOR/NME 

uradisè uradisè 
aa positire reaction , , . 0JSTRIPE¥ gets «the soccer t l * tip . . . SPOU.0 440 lands on Planet Tectaio . . . 

POST-RAVEE PILTDOWN MONOMANI A 
AA • JL ** « in; 

i .. ALGEMEEN 
databestandnr. . 
nr.. 14 
titel l 
NME E 
datum m 
200 april 1991 
auteur r 
Delee Fadele (man) 

2.. PRESENTATIE 
A.. PLAATS IN HET BLAD EN OP DE PAGINA 

paginaa (zie globale indeling -varieert licht gedurende de onderzoekperiode): 
pagg 1 cover 
2-77 actueel nieuws 
88 charts 
99 nieuwsflitsen 
10-111 hele korte interviews (gesignaleerd/hot/tip/trend) 
12-344 korte en lange interviews/achtergrondreportages (plus dance i2"-recensies) 
35-399 concertrecensies 

40-433 concertagenda 
44-455 singlerecensies 
46-511 albumrecensies 
52-611 advertenties/varia (kruiswoordpuzzel, doorloop van artikelen, etc.) 
622 ingezonden brieven 

633 nieuwtjes en gossip 
644 pagina-grote advertentie 
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paginaa 24; kon interview; klopt redelijk met globale indeling van NME. Het artikel staat in 
eenn speciale rubriek : Paradise, die de pagina's 24 en 25 beslaat. De rubriek bevat ook de 
sub-rubriekk Jocks rap en Paradise top 10 (beide op 24). Paradise is een rubriek waarin relatief 
nieuwee artiesten uit met name de dance-hoek behandeld worden, 
soortt  covermelding (hiërarchisch aflopend): 
—— naam en coverfoto: bijv . 'ELLO , 'ELLO , 'ELLO . What' s all this 'ere Clapham backchat 

then.. SMILEY CULTURE gives it some lip . By Sean O' Hagan. (Coverfoto:i8x22,5 close 
upp portret Smiley in kleur) 

—— naamsvermelding en extra tekst: bijv . BEASTIE BOYS trash the singles 
—— alleen naamsvermelding 
—— alleen tekst, geen naam: bijv . Rap. Youth South Bronx unwraps the rapping revolution 
Alleenn naamsvermelding: CAVEMAN . 
Hett  feit dat alleen aan naamsvermelding wordt gedaan wijst er  op dat het vermelden van de 
bandnaamm een bepaalde bekendheid veronderstelt. De lezer/koper  wordt echter  niet speciaal 
geattendeerdd op Caveman. Er  is geen extra uitnodigende begeleidende tekst of foto. De co-
ververmeldingenn van dit nummer laten voornamelijk zien hoe breed georiënteerd NME is, 
variërendd van Johnny Marr  (ex-Smiths), The Farm, The Lemonheads en Stone Roses tot de 
Pett  Shop Boys, MC Buzz B en de geschiedenis van disco. Caveman wordtt  in de onderzoeks-
periodee slechts 1 maal op de cover  vermeld. 
soortt  artikel (hiërarchisch aflopend): 
—— groot interview 
—— achtergrondreportage 
—— klein interview 
—— recensie 
—— nieuwsbericht 
Kleinn interview. 
Artike ll  is een duidelij k voorbeeld van een combinatie van erkennings- en sociaalculturele 
strategie,, waarin veelbelovende artiesten uit de subcultuur  als maatschappelijke zwarte bewe-
gingg aandacht wordt gegeund, doch niet uitgebreid en structureel. 
B.. OMVAN G 
Ruimm anderhalve kolom (zes kolommen per  pagina). Hoewel geen groot interview, is het arti -
kell  over  Caveman wel hoofdartikel op de pagina en heeft het ook een paginadominante foto. 
C.. LAY OUT 
kopp : 
POST-RAVEE PILTDOW N MONOMANI A 
Dee titel verwijst alleen naar  de inleiding van het artikel , waarin ingegaan wordt op de de 
enormee kennis (daar  verwijst monomania naar) die men moet hebben om te weten wat er  al-
lemaall  in de hardcore hiphopwereld afspeelt (positionering van hiphop als subcultuur). Het 
iss onduidelijk waarom hardcore hiphop, waartoe Caveman gerekend wordt, post-rave (dus na 
dee houserave-parties) wordt genoemd. Het lijk t de suggestie op te roepen dat nationale hiphop 
weerr  wat nieuws is na de rave-gedomineerde periode einde jaren tachtig-begin jaren negentig. 
Piltdownn is de plaats in Sussex waar  aan het begin van de 20e eeuw de zogenaamde 'missing 
link ''  tussen apen en mensen gevonden werd. In 1953 bleek het gevonden skelet van veel re-
centeree datum en staat Piltdown bekend om deze grootscheepse fraude. Piltdown kan niet 
verwijzenn naar  de plaats waar  Caveman vandaan komt; die komen uit Buckinghamshire 
(plaatsenn High Wycombe en Aylesbury). Piltdown is waarschijnlij k een vage verwijzing naar 
dee groepsnaam. 
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lead d 

Iss verdeeld in drie stukjes die op de verschillende besproken bands slaan; is eigenlijk meer een 
opsommingg van onderkoppen. Over Caveman: Stone Age rappers CAVEMAN get a positive 
reaction.. Deze tekst is inhoudelijk zeer vaag en is eigenlijk alleen een grappig bedoelde associ-
atiee tussen de bandnaam en het stenen tijdperk, en verwijst tevens naar de titel van hun de-
buutalbumm Positive Reaction. De lead kan ook verwijzen naar de positieve bandbeoordeling 
vann de auteur, 
gebruikk grote letter 

Rubriekstitell  is italic met een logo van twee engeltjes, en staat op de linkerpagina in het mid-
den.. Elke besproken band heeft een eigen titel die de hele breedte beslaat van het eigen stuk. 
Bijj  Caveman is de eigen titel in vette kapitalen. Ook de beginletter van de body is groot en vet 
enn is uitnodigend om verder te lezen. 
gebruikk (steun)kleuren 
nvt. . 
tussenkoppen n 
nvt. . 
foto o 
Zwart-wit-portrett van 13x7,9cm (30% foto). 

Hett onderschrift van de foto klopt niet: de namen van de leden van Caveman zijn verwisseld: 
linkss op de foto staat The Principle (met bril); MCM is degene die aan zijn wang krabt en Dia-
mondd J heeft het Giants-petje op. Deze verwisseling is opvallend, omdat op de hoes van het 
albumm The Principle notabene zijn artiestennaam heeft geborduurd op zijn jack, en dus 
makkelijkk herkenbaar is. 

3.. ONDERWERPEN 

watt (globaal onderwerp): concepten 

Hett zelfbewuste Caveman 
Racisme/slavernij j 
Messagerap p 
Religie/levensfilosofie e 

Stijl l 
Err is relatief veel aandacht voor racisme en religie 
waarom m 

Cavemann is een redelijk goede Britse hardcore-hiphop-groep en debuutalbum is net uit. 
waar r 
Londen,, Engeland 
wanneer r 
Debuutalbumm Positive reaction 

4.. THEMATIEK 
soortt artikel 
Interview.. Beoordeling: positief. Invalshoek: muziek, teksten, racisme, zwart bewustzijn. 

Religie:: The Principle zegt met de islam te sympathiseren. Cultuur: zwart Brits. 

5.. LOKALE SEMANTIEK 
implicatiess of presupposities 
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Gaatt ervan uit dat veel messagerap wordt geleid door "some dubious guided philosophy" en 
neemtt als voorbeeld daarvan Louis Farrakhan/Nation of Islam. Auteur associeert dit gedach-
tengoedd met "hate monger". 
Gaatt er tevens van uit dat slechts de ware monomaniac de hele rap-scene kan begrijpenen 
spreektt in dit kader ook over hiphops "world of riotous colour". 
Heeftt het ook over de " archetypal North-London/Soutii London gang-mentality rivalry", 
daarmeee de suggestie wekkend dat de meeste Britse hiphop gangs en geweld voorstaan en dat 
Cavemann slechts de spreekwoordelijke uitzondering op die regel is. 
Hett gebruik van jazz samples wordt door Caveman zelf gezien als automatisch op de band 
wagonn springen, en de auteur doet ook geen moeite om dat te weerleggen. 
Pratenn over slavernij en onderdrukking plaatst auteur gelijk in de hoek van PE, en de Britse 
equivalentt in dat van imitatoren. 
Auteurr wil impliciet laten zien dat The Principle wel "soft-spoken" is, maar dat hij dat doet 
mett een stalen gezicht "but with a steely gaze", daarmee suggererend dat we voor de artiest 
moetenn oppassen. 
Dee hiphop van Caveman wordt duidelijk neergezet als bewustzijnsrap die verbonden is met 
eenn zwarte in zich zelf gekeerde subcultuur 
verbandenn (bijv. oorzakelijke of redengevende) 
Err wordt een verband gesuggereerd door Caveman zelf dat zwarte politici bewust van de 
tv-schermenn worden gehouden, en dat dat de reden is waarom mensen in de straat geen 
zwartee politici van naam kennen. 
Ookk vindt Caveman dat er nog steeds veel racisme is, en dat daardoor zwanen nog steeds -in-
direct-- slaaf zijn. The Principle: All me people in power are racist". 
Samenhangg tussen zinnen en alinea's 
Begintt met algemene inleiding over de staat van hiphop, en dat de echte kenners dan ook wel 
Cavemann horen te kennen. Wordt dus gepositioneerd aan de kant van hardcore rap, hoewel 
zee niet vallen binnen de gangmentaliteit die wordt toegeschreven aan (Britse) rap. Reden 
daarvoorr volgt halverwege: namelijk dat ze nogal individualistisch zijn en "take things fur-
ther",, "kind of determined plurality". Het grootste deel van het arikel gaat echter over hun 
ideeënn over racsime en zwart bewustzijn. Nergens wordt echter gezegd dat deze boodschap 
henn zo nieuw, origineel of goed maakt. De kleine stukjes die gaan over de muziek van Cave-
mann zijn nogal verstopt tussen de stukken over etniciteit. 
perspectieff  (over wiens belangen wordt gesproken) 
Cavemann wordt beschreven door een kritisch-positieve Fadele, en zij krijgen zelf het woord 
omm hun vise op zwarten te geven (vanuit ervaringsverhalen). 
actoren n 
Cavemann (dj Diamond J, producer The Principle en rapper MCM), Boogie Down Producti-
ons,, DJ Mark The 45 King, Public Enemy, Brand Nubian, de Jimi Hendrix Experience, Kool 
&&  The Gang en Miles Davis. Caveman wordt duidelijk gepositioneerd als hardcore hiphop 
doorr vergelijkingen te maken met andere Britse en Amerikaanse hiphop. Daarnaast wordt 
positieff  geoordeeld over de niet-hiphopinvloeden die hoorbaar zijn in het werk van Cave-
man,, zoals Jimi Hendrix en Miles Davis, 
wiee komt aan woord 
djj  Diamond J en producer The Principle, geïnterviewd, 
welkee eigenschappen en handelingen worden aan wie toegeschreven 
"'We'ree telling it from the point of view of black people on the street. We're not saying "go 
outt and get a gun and shoot people", we just teach facts - that's positive."' (Diamond J) 
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Thee Principle: soft-spoken, but with a steely gaze 
Diamondd J: drop-dead cool and given to careful delibeartion. 
Cavemann in het algemeen: beyond archetypal North-London/South London gang-mentality 
rivalry;; respectable and subdey varied debut LP; hun rap hardcore, up-to-date and in-your-face; 
thesee guys are quite individualistic; words of wisdom, 
welkee overbodige details juist wel, en welke details helemaal niet 

Zeurtt door over dubieuze filosofieën: "he hasn't answered the question (of hij aanhanger is 
vann Farrakhan - MW), but if they support that hate-monger they keep it secret. 
Err wordt nauwelijks ingegaan op muzikaal-esthetische kenmerken van het debuutalbum, 
hoewell  Positve Reaction de aanleiding vormt om de band te interviewen. Heel terloops wordt 
opgemerktt dat de single I'm Ready in de onderste regionen van de hitparade is beland, 
welkee aspecten komen van gebeurtenissen komen nauwelijks aan orde (oorzaken, redenenen, achter-

grond,, context) 

Wordtt niet zoveel gezegd over het creatieve proces (wel wat over jazz en soulinvloeden); hoe 
nummerss tot stand komen; wat hun plannen zijn in de toekomst. Er wordt ook niet ingegaan 
opp de oorzaak van vermeend racisme, of op de reden dat zoals Diamond J zegt, Afro-Ameri-
kaanss zwart bewustzijn beter is ontwikkeld dan Afro-Brits. 

inn hoeverre alleen aandacht aan negatieve aspecten (problematisch, conflictueus, spectaculair) 
Meerr dan de helft van het artikel gaat in op de slechte positie van zwarten, en zwart bewustzijn. 
Hiermeee wordt heel sterk ingehaakt op de messagerap-trend eind jaren '8o-begin jaren '90. 
Hoee worden feiten gepresenteerd (waar, ongeloofwaardig, etc) 

Fadelee is nogal wantrouwend tov. zwarte bewustzijnsfilosofie die in sommige rap wordt uit-
gedragen.. "Eventually, we broach the tricky subject one often encounters with rappers."; " 
lmm so wrapped up in his spiel" (als the Principle vertelt over zijn eigen religieuze achtergrond) 
Dee meeste andere feiten (uitbrengen demo en singles en LP; succes in de charts; gebruik van 
bepaaldee samples) worden vrij geloofwaardig gepresenteerd. 

6.. STIJL EN RETORIEK 
stijlstijl  (woordkeus, zinsvorm): 

Beschrijvingg van de twee geïnterviewde rappers is nogal stereotiep (zie eigenschappen); 
Gebruikk van slang zonder uit te leggen waar begrippen voor staan, zoals hardcore. 
Dee gestelde vragen moeten wijzen op een zeer kritisch journalist: "Doesn't this kind of talk 
immediatelyy place them in Public Enemy territory and wouldn't they be seen as just more 
upstarts?" " 

retoriekk (stijlfiguren, metaforen, understatements, vergelijkingen) 
Vergelijkingg met monomania, waardoor je in eerste instantie op verkeerde been wordt gezet. 
Slavernijj  staat voor onderdrukking en is daarom ook nu nog aanwezig: "even though there 
aree no chains around your feet you're still trapped" 
Hardcoree hiphop wordt vergeleken met up-to-date en in-your-face. 
argumentatie e 

Err wordt toegewerkt naar een sterke conclusie, waarin Caveman onomstotelijk mag 'bewij-
zen'' dat zwarten onzichtbaar zijn in UK. Auteur eindigt met een one-liner die de koppeling 
maaktt tussen hun statements over racisme/hun muziek en de positiee van zwarten in het alge-
meen,, en plaatst Caveman daarmee in het lange rijtj e van bewustzijnsrappers. De boodschap 
vann die bewustzijnsrap is echter al iets te vaak verteld en dus biedt Caveman niet echts iets 
vernieuwends,, daarmee weer verwijzend naar de monomania uit de titel. 
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7.. RELEVANTIESTRUCTUREN 

Hierr wordt met behulp van alle hierboven genoemde teksteigenschappen gekeken of er een ordening 
aangebractt kan worden (prominentie, relevantie, belang). 
Opp basis van bovenstaande tekent zich een duidelijke voorkeurslezing af: hardcore Britse 
hiphopp plaatst zich in dezelfde traditie als Afro-Amerikaanse bewustzijnsrap, en moet oppas-
senn niet in dezelfde valkuilen te vallen als het Amerikaanse voorbeeld, namelijk de aanslui-
tingg bij een gevaarlijk soort militant zwart nationalisme. 

Zo'nn voorkeurslezing past duidelijk in de sociaal-culturele strategie van een nichemedium 
omm hiphop als een sociale beweging neer te zetten. De muziek van de artiesten krijgt nauwe-
lijk ss aandacht, hoewel de auteur duidelijk gecharmeerd is van de variatie in Cavemans reper-
toire,, hetgeen hij afwijkend vindt van de doorsnee-hiphopplaat. 
Alss Caveman geen debuutalbum met een aardig scorende single uit had is het maar zeer de 
vraagg of NME aandacht aan deze band besteed zou hebben. Caveman krijgt na dit artikel 
nooitt meer een coververmelding. 

Bijlag ee 3. Codeboe k Snoo p Dogg y Dogg 

Dee eerste drie niveaus van de analyse (algemene achtergrondinformatie, presen-
tatiee en onderwerpen) zijn op dezelfde manier gecodeerd als in de analyse van de 
artikelenn over nationale hiphop in OOR en NME (zie bijlage 2). Bij niveau 4 
staann de analyseconcepten die specifiek voor deze case zijn toegevoegd. Deze 
conceptenn zijn tot stand gekomen door twee codeurs een tiental Snoop-artike-
lenn uit verschillende media te laten coderen. De meeste conceopten spreken 
voorr zich; concept 9 (invloeden) gaat in op muzikale invloeden die terug te 
horenn zijn in het werk van Snoop. Intragenre verwijst daarbij naar hip-
hop-invloeden,, extragenre naar andere muzikale invloeden (funk, soul, etc). 
Socioculturelee invloeden zijn bijvoorbeeld vrienden, familie, Californië, maat-
schappelijkee en privé-gebeurtenissen. 

1.. ALGEMEEN 
databestandnr. . 
titel l 
datum m 
auteur r 
2.. PRESENTATIE 

A.. PLAATS IN HET BLAD EN OP DE PAGINA 

paginaa (zie globale indeling - varieert licht gedurende de onderzoekperiode): 
soortt covermelding (hiërarchisch aflopend): 
soortt artikel (hiërarchisch aflopend): 
B.. OMVANG 
C.. LAYOUT 
kop p 
lead d 
gebruikk grote letter 
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gebruikk (steun)kleuren 

tussenkoppen n 
fot o o 

3.. ONDERWERPEN 
watt (globaal onderwerp) 

hoee (beoordeling, invalshoek, stijl) 

wiee (hoofd- en bijfiguren) 
waarom m 
waar r 
wanneer r 
4.. SPECIFIEKE CONCEPTEN SNOOP DOGGY DOGG 

1.. Snoop Achtergronde n 
o.a.. levensloo p 

2.. Dogg y Styl e 
A.. Produce r Dr.Ore, producti e Dogg y Style , The 

Chronic ,, The Chroni c Tour 
8.. Tekste n 
C.. Manier van rappe n 
D.. Muziek van Dogg y Styl e 
E.. Verkoo p 

3.. Clips van Snoop 
4.. Functi e van Snoo p 
bijv .. rolmode l voor de jeugd , verhalenverteller , muzikaa l 
genie ,, etc 
5.. de buur t 

o.a.. Long Beach, LA, Eastsid e 
6.. referentie s aan band/posse/collega' s 
bijv .. Dr Dre, Daz, Warren C, Kump t 

7.. Geweld . 
A.. Bendeleve n 
B.. Drug s 
C.. Gangst a Rap 
D.. LA-riot s 
E.. Moor d (proce s Snoop ) 

8.. Stij l 
o.a.. houdin g en kledin g 
9.. Invloede n 

A.. Intr a genr e 
B.. Extra genr e 
C.. Sodoculturel e invloede n 

10.. Media 
A.. Media over Snoop 
B.. Snoo p over Media 
C.. Andere n (bv collegarappers , fans ) over Snoop 

11.. Sekse en Etnicitei t 
A.. Sekseverhoudinge n en sexualitei t 
B.. Etnisch e relatie s en klasse n 

4.. Subgenre s in de hitparad e 

Completee lijst subgenres (de cellen vormen samen de 12 gehercodeerde subgen-

ress waarmee de analyse is uitgevoerd): 

1.. hiphop/hardcor e 
2.. hiphop/jaz z 
3.. hiphop/ol d schoo l 

10.. breakdanc e 
11.. electr o 
12.. sample-collag e 

20.. hiphop/swingbea t 
21.. swingbea t met rap 

4.. hiphop/mello w 
5.. hiphop/balla d 

13.. crossove r (pop en 
rockk met rap) 
14.. disc o met rap 
15.. new wave met rap 
16.. fun k met rap 
22.. novelt y 

6.. hipho p zonde r verder e 
toevoegin g g 

17.. hip hous e 

23.. rap met zang 

7.. regga e met rap 
8.. hiphop/dancehal l 
9.. raggamuffi n 

18.. hous e met rap 
19.. hous e met toastin g 

24.. zang met rap 

1.1. Hiphop zonder verdere toevoeging (in de grafieken: hhl) 
Dee criteria voor deze categorie zijn van zowel muzikale als subculturele aard. De hits uit 
dezee categorie zijn muzikaal gezien hiphop, maar hebben noch de street credibility van 
categoriee twee, noch het melodieuze geluidd van categorie drie. Een voorbeeld hiervan is 
HereHere comes the Hammereen hit uit 1991 van MC Hammer. 
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2.2. Subculturele hardcore hiphop (hh/+) 
Inn deze categorie zitten de hits van artiesten die zich bezig houden met 'echte' hiphop. 
Ditt zijn de artiesten die te veel te zien/horen zijn in de micromedia. Deze categorie is een 
verzamelingg van drie aanvankelijk in dit onderzoek gebruikte categorieën: old school (de 
eerstee vorm van op de plaat vastgelegde hiphop), hardcore (de kern van subculturele hip-
hop),, en jazz rap. Voorbeelden van de eerste twee zijn de hits van respectievelijk 
Sugarhilll  Gang en Public Enemy. Een voorbeel van de laatste categorie is Cantaloop, een 
hitt uit 1992 van US3. 
5.. Melow hiphop (him) 
MelowMelow is een door stagiair Job de Wit zelfbedachte samentrekking van de woorden me-
lodieuss en het Engelse mellow, zachtaardig, ontspannen. Een voorbeeld van melow is 
hett werk van De La Soul (ondermeer een nummer-één-hit met Me myself and I\x\ 1989). 
4.4. Reggae met rap en raggamuffin (rag) 
Reggaee is de in de jaren zestig ontstane Jamaicaanse variant van Afro-Amerikaanse 
rhythmm & blues en Jamaicaanse ska-muziek. De toevoeging 'met rap' spreekt voor zich. 
Raggamuffinn (samentrekking van reggae en de Engelse term ragamuffin, schooier) heet 
ookk wel kortweg ragga. Het is Jamaicaanse rap in patois (ook wel: toasting) over door-
gaanss electronische reggaemuziek (ook wel: dancehall) of hiphopmuziek. Eventueel 
wordtt het geheel aangevuld met een gezongen gedeelte (vaak door een gastzangeres). 
Eenn voorbeeld hiervan is Mr. Loverman van Shabba Ranks, een hit uit 1992. 
5.5. Electro-, breakdance- en sample-hits: electronica (ele) 
Eenn verzamelterm voor sterk aan hiphop verwante subgenres. Electro: Tussen 1981 en 
19844 met name onder hiphop-fans populaire, vrijwel uitsluitend Newyorkse, doorgaans 
geheell  electronische funkmuziek. Vaak voorzien van vervormde vocalen en/of spelcom-
puterriedeltjes.. Bijvoorbeeld Rockitvan Herbie Hancock uit 1983. Breakdance: Hier 
uiteraardd niet de dansvorm zelf, maar muziek over en voor breakdancing. Voorbeeld: 
HeyyouHeyyou Rock Steady Crew van de Rock Steady Crew. Sample-hits: Het muzikale ge-
deeltee van hiphop in de klassieke zin bestaat uit het met scratchen doorspekt in- en uit 
elkaarr mixen van vinylplaten. Ook zonder rap zijn op deze manier (weer nieuwe) platen 
gemaakt.. Met de uitvinding en het betaalbaar worden van de sampler werden de moge-
lijkhedenn van een dergelijke collage-manier van componeren groter (Goodwin, 1988). 
Dee eerste en grootste van deze hits was Pump up the volumeuh 1987 van het Engelse gele-
genheidscollectieff  M/A/R/R/S. 
6.6. Disco-, rock- en pop met rap: crossover (cro) 
Crossoverr betekent een vermenging van twee stijlen of genres waarbij de oorspronke-
lijk ee uitgangspunten nog duidelijk te ontwaren zijn. Alle muzikale genres zijn natuurlijk 
inn meer of mindere mate een kruisbestuiving. Wanneer die een geheel eigen geluid heb-
benn wordt daar echter doorgaans een nieuwe naam voor bedacht. 
Binnenn sommige genres zijn sommige crossovers zo populair dat men de term daarbin-
nenn als een eigen subgenre beschouwt: in heavy metal- en punkkringen betekend het 
woordd crossover een mengvorm tussen deze twee. De Amerikaanse band Suicidal Ten-
denciess is wellicht het bekendste voorbeeld hiervan. In de wereld van rock- en funkmu-
ziekk betekent crossover een mengvorm hiertussen. Bekendste voorbeelden hier zijn de 
Redd Hot Chili Peppers. Ook de vermenging van hiphop met rock of metal wordt vaak 
crossoverr genoemd. Urban Dance Squad is een crossover-voorbeeld van het mengen 
vann meerdere popmuziekgenres met hiphop en noemt hun plaat uit 1991 dan ook toe-
passelijkk Genuine Crossover. In dit onderzoek wordt met 'crossovers' gerapte hits be-
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doeldd die muzikaal gezien geen hiphop zijn, en ook niet tot categorie vier behoren. 
Voorbeeldenn van disco-, rock- en pop met rap zijn respectievelijk Rock meAmadeuswzn 
Falcoo (1986), Midlife crisisvzn Faith No More (1992) en Unbelievablevzxv EMF (1990). 
7.. Hiphouse (hih) 
Housemuziekk (zie categorie acht) met vrijwel continu een rapper/ster aan het woord (in 
plaatss van af en toe een kreet). Doorgaans gekenmerkt door een nerveuze en/of opzwe-
pendee voordracht. Teksten gaan meestal over dansen. Initiators waren waarschijnlijk de 
Engelsee Beatmasters die samen met de Cookie Crew in 1987 een hiphouse-hit hadden 
mett Rok da house. Hiphouse was met name populair van 1989 tot en met 1991. 
Jee zou hiphouse, in vergelijking met categorie acht, 'rap met house' kunnen noemen, 
maarr om de één of andere reden heeft dit subgenre wel een eigen naam gekregen en het 
anderee niet. 
8.8. House met rap (hmr) 
Housee is al dan niet instrumentale, doorgaans muzikaal geheel electronische dansmu-
ziek.. Gekenmerkt door een minimum aantal BPMs van 120, een heldere, continue 
hi-hatt en een doorlopende basdrum. De verschillen tussen 'house met rap 'en hiphouse 
zittenn zowel in de muziek als in de rap. Waar hiphouse een subgenre op zichzelf vormt, 
gaatt het bij house met rap in de eerste plaats om housemuziek waarover gerapt wordt. 
Ditt gebeurt ook vaak in combinatie met zang. Voorbeelden zijn de hits van 2Unlimited. 
p.p. Swingbeat (swi) 
Swingbeatt is de ook in Nederland in zwang geraakte Britse term voor het Amerikaanse 
newnew jack swing. Swingende muziek, nieuwe stijl. Het idee is de harde electronische beats 
enn de uiterlijke stijl van de hiphop te combineren met met soul gezegende zang. Grote 
mann achter deze stijl is producer Teddy Riley, mede verantwoordelijk voor grote (Ame-
rikaanse)) successen van onder andere Johnny Kemp, Kool Moe Dee, Guy, Wreckx-n-
EfFect,, Heavy D & The Boyz en Michael Jackson. Andere belangrijke producers zijn het 
duoo L.A. Reid & Babyface (voor Bobby Brown). Hits uit deze categorie kunnen zowel 
swingbeatt met rap, een vaak gemaakte combinatie als hiphop met een swingbeat-geluid 
zijn.. Een voorbeeld van het eerste is My prerogative van Bobby Brown en één van het 
tweedee Now that we found love van Heavy D & The Boyz uit 1991. Halverwege de jaren 
negentigg gaat dit genre door het leven als R&B. 
10.10. Novelty (nov) 
Humoristischh bedoelde, niet uit de hiphop-subcultuur afkomstige rapplaten. Een voor-
beeldd hiervan is Check out the chicken van Grandmaster Chicken uit 1989. Aanvankelijk, 
aann het begin van de jaren tachtig, werden de eerste hiphophits zoals Rappers Delight tn 
TheThe Message ook beschouwd als novelty-hits. 
//.. Rap met zang (rmz) 
Eenn voorbeeld hiervan is Buffalo stance van Neneh Cherry uit 1989. 
12.12. Zang met rap (zmr) 
Bijj  'zang met rap' is de zang prominenter dan de rap, en bij 'rap met zang' andersom. 
Eenn voorbeeld hiervan is Mary had a Ititle boy van Snap! uit 1990. 
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Bijlag ee 5. Verkoo p muzie k in EU-lande n 

Aandeell genre en oorsprong in verkoop geluidsdragers in EU-landen, 1995 (in %) 

Griekenland d 

Croot-Brittannië ë 

Italië ë 

Frankrijk k 

Finland d 

Duitsland d 

Spanje e 

Denemarken n 

Zweden n 

Nederland d 

Portugal l 

Ierland d 

België ë 

Oostenrijk k 

bronn : IFPI-cijfers in 

nationaal nationaal 
Populair Populair 

56 6 

51 1 

49 9 

47 7 

46 6 

35 5 

32 2 

30 0 

28 8 

23 3 

21 1 

16 6 

14 4 

10 0 

Laingg 996 

andereandere EU 
Populair Populair 

20 20 

8 8 

21 1 

20 0 

25 5 

22 2 

Niett bekend 

Niett bekend 

Niett bekend 

39 9 

44 4 

Niett bekend 

48 8 

45 5 

restrest van de 
wereld wereld 

20 0 

34 4 

31 1 

25 5 

20 0 

34 4 

Niett bekend 

Niett bekend 

Niett bekend 

27 27 

30 0 

Niett bekend 

30 0 

37 7 

klassiek klassiek 

4 4 

7 7 

9 9 

8 8 

9 9 

9 9 

8 8 

5 5 

5 5 

11 1 

5 5 

4 4 

8 8 

8 8 

totaaltotaal EU 
Populair Populair 

76 6 

59 9 

70 0 

67 7 

71 1 

57 7 

Niett bekend 

Niett bekend 

Niett bekend 

62 2 

65 5 

Niett bekend 

62 2 

55 5 

6.. Genres Nederlands e popmuzie k 

Ontwikkelingg samenstelling naar genre binnen aandeel Nederlands in de single- en 
albumjaarlijstenn (gewogen), in percentages 

pop/rockpop/rock MOR dance volks overig 

singlesingle album single album single album single album single album 

1990 0 

1991 1 

1992 2 

1993 3 

1994 4 

1995 5 

6 6 

29 9 

2 2 

21 1 

16 6 

16 6 

35 5 

50 0 

20 0 

20 0 

18 8 

21 1 

17 7 

15 5 

18 8 

17 7 

28 8 

19 9 

20 0 

10 0 

47 7 

51 1 

40 0 

23 3 

42 2 

8 8 

66 6 

54 4 

23 3 

36 6 

14 4 

0 0 

0 0 

19 9 

24 4 

2 2 

29 29 

48 8 

5 5 

8 8 

26 6 

15 5 

31 1 

26 6 

24 4 

9 9 

10 0 

27 27 

3 3 

0 0 

9 9 

0 0 

7 7 

14 4 

0 0 

14 4 

9 9 

0 0 

8 8 

28 8 

** gegevens 1995 tot en met week 39 
Bron:: Rutten et al. 1996:148 
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Edgee 7. Favoriet e muziekgenre s 1986-1999 

Favorietee muziekgenres 1986-1999 van jongeren tussen de 12-24 jaar' 

muziekvoorkeur muziekvoorkeur 

Alternatievee popmuziek 

Anders s 

Ballads,, easy listen., 
romantischee muziek 

Blues,, rhythm and blues 

Country y 

Disco o 

Funk k 

Gabber,, happy hardcore 

Gewonee rock 

Gouwee ouwe 

Grungee 1 

Hardrock,, grunge, heavy 
metal,, speed 

Heavyy metal' 

(Acid)) House, techno 

Instrumentaal, , 
orgelmuziek k 

Jazz z 

Klassiek k 

Mellow,, trance 

MOR,, hitparademuziek, pop 

Nederlandsee pop, 
levensliedd en cabaret 

Neww wave 

Punk k 

Rap,, hiphop, jazzdance, 
triphop p 

Reggae,, steel, ska, salsa, 
calypso o 

Rockk 'n ' roll, rockabilly 

Soul,, R&B, swingbeat, , 
bubbling g 

Symphonischee rock 

Wereldmuziek k 

Synthesizermuziek k 

1986 1986 
VanVan Bork 
&& Jacobs 

12 2 

21 1 

36 6 

22 2 

12 2 

77 77 

8 8 

20 0 

6 6 

56 6 

31 1 

42 2 

1987 1987 
Sikkema Sikkema 

12 2 

7 7 

20 0 

11 1 

16 6 

8 8 

10 0 

14 4 

8 8 

11 1 

1991 1991 
idem idem 

7 7 

4 4 

8 8 

10 0 

5 5 

5 5 

4 4 

3 3 

7 7 

4 4 

9 9 

4 4 

3 3 

3 3 

3 3 

1993 1993 
idem idem 

8 8 

2 2 

1 1 

8 8 

6 6 

8 8 

16 6 

1 1 

1 1 

1 1 

24 4 

2 2 

1 1 

3 3 

4 4 

1 1 

2 2 

1995 1995 
idem idem 

7 7 

1 1 

1 1 

2 2 

10 0 

3 3 

1 1 

7 7 

17 7 

1 1 

1 1 

2 2 

24 4 

2 2 

1 1 

3 3 

4 4 

4 4 

2 2 

T997 7 
idem idem 

2 2 

3 3 

3 3 

17 7 

4 4 

2 2 

3 3 

2 2 

6 6 

8 8 

23 3 

2 2 

2 2 

6 6 

1999 9 
idem idem 

2 2 

3 3 

1 1 

1 1 

3 3 

5 5 

2 2 

3 3 

1 1 

2 2 

1 1 

10 0 

29 9 

3 3 

1 1 

3 3 

1 1 

11 1 

1 1 
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Bijiag ee 8. Favoriete genres Carat-onderzoek 

Favorietee genres in Nederland onder 11 -14-jarigen (1997-1998) (Carat Nederland, 1998)' 

favorietefavoriete muziek allen V M 11-12 jaar 13-14 jaar ter vergelijking: ter vergelijking: 
(top(top 10) '97/98-3 '97/98-3 '97/98-3 "97/98-3 '97/98-3 allen'97/98-2 allen 1999 

R&B B 

Pop p 

Rap p 

Hiphop p 

Hardcore e 

House e 

Klassiek k 

Rock k 

Punk k 

Gabber r 

Alles s 

Trance e 

Dance e 

Hardrock k 

27 27 

23 3 

12 2 

10 0 

6 6 

3 3 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

--
--
--
--

40.6 6 

30.6 6 

11.9 9 

10.0 0 

1.9 9 

2.5 5 

1.3 3 

2.5 5 

--
0.6 6 

--
--
--
--

13.0 0 

16.9 9 

14.3 3 

9.1 1 

10.4 4 

2.6 6 

2.6 6 

1.3 3 

3.9 9 

3.2 2 

--
--
--
--

25.6 6 

31.1 1 

20.0 0 

5.6 6 

3.3 3 

2.2 2 

4.4 4 

2.2 2 

2.2 2 

2.2 2 

--
--
--
--

28.8 8 

21.9 9 

9.6 6 

11.0 0 

7.3 3 

3.7 7 

1.4 4 

1.4 4 

1.8 8 

1.4 4 

--
--
--
--

18 8 

17 7 

18 8 

--
13 3 

7 7 

--
2 2 

2 2 

--
--
. . 
. . 
--

40 0 

16 6 

11 1 

11 1 

--
--
--
3 3 

--
--
9 9 

8 8 

4 4 

4 4 

-- betekent dat het genre in de vorige ronde niet of niet als zodanig in de Top 10 van favoriete 
muziekstromingenn voorkwam 

9.. Populariteit van hiphop en R&B 

Populariteitt van hiphop/rap/triphop/jazzdance bij verschillende leeftijdsgroepen (1987-1999, in %) 

19877 1991 1993 1995 1997 1999 

12-1412-14 jaar 

15-1915-19 jaar 

12-199 jaar 

20-244 jaar 

ALLEN5 5 

NB B 

NB B 

NB B 

NB B 

10 0 

NB B 

NB B 

15 5 

2 2 

9 9 

NB B 

NB B 

5 5 

1 1 

3 3 

6 6 

4 4 

5 5 

2 2 

3 3 

2 2 

3 3 

3 3 

1 1 

2 2 

5 5 

3 3 

4 4 

1 1 

3 3 
Bron:: Sikkema 1987-1991 
NB:: niet bekend, want niet uitgesplitst gerapporteerd 
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Populariteitt van soul/R&B/swingbeat/bubbling bij verschillende leeftijdsgroepen (1987-1999, in %) 

12-1412-14 jaar 

15-1915-19 jaar 

12-199 jaar 

20-244 jaar 

ALLENN 6 

1987 7 

NB B 

NB B 

NB B 

NB B 

11 1 

1991 1 

NB B 

NB B 

3 3 

4 4 

3 3 

1993 3 

NB B 

NB B 

2 2 

2 2 

2 2 

1995 5 

2 2 

5 5 

4 4 

2 2 

4 4 

1997 7 

6 6 

8 8 

7 7 

4 4 

6 6 

1999 9 

13 3 

14 4 

14 4 

6 6 

11 1 

Bron:Sikkemaa 1987-1991 
NB:: niet bekend, want niet uitgesplitst gerapporteerd 

Dee bovenstaande data zijn moeilijk te interpreteren, omdat een aantal gegevens 
ontbreektt over de verschillende leeftijdsgroepen. Hiphop en R&B (beide in 
ruimstee zin) zijn vooral populair bij 12-19-jarigen en minder bij de oudste groep 
jongerenn (20-24 jaar). Ook zijn beide genres halverwege de jaren tachtig popu-
lairderr dan tien jaar later.7 R&B/soul is met een duidelijke heropleving bezig, 
terwijll  hiphop vanaf 1993 redelijk stabiel is gebleven. 

Hiphopp is iets populairder bij de allerjongste groep (12-14 jaar) dan bij de 
ouderee groepen. In 1995 houdt 6% van deze groep van hiphop. In 1999, als zij 
doorgeschovenn zijn naar de leeftijdsgroep 15-19 jaar, is dat nog maar 3%, terwijl 
5%% van de nieuwe allerjongsten hiphop hun favoriete genre noemt. Als de stel-
lingvann Van Bork & Jacobs klopt, zou hiphop bij de allerjongste groepen moe-
tenn verdwijnen (daar zijn de allernieuwste genres vooral populair) en mee moeten 
groeienn met de ouder wordende groep. Dat is hier niet het geval. 

Dee voorkeur voor R&B laat ook een onduidelijk patroon zien. Het genre 
groeitt wellicht mee met het ouder worden, maar er is ook nog steeds aanwas bij 
dee allerjongste groep. Omdat soul en R&B tot één categorie zijn samengevoegd 
zouu soul meegegroeid kunnen zijn met de ouder wordende jeugd, terwijl de 
jongstenn zich vooral thuis voelen bij R&B. Op basis van bovenstaande gegevens 
iss dat echter niet af te leiden. 



Note n n 

Theoretisc hh kader 

ii  Scratching: het ritmisch heen en weer bewegen van een grammafoonnaald in een 
groeff  van een vinylplaat. 

22 'Neukend' wordt gebruikt zoals 'fucking' in Amerikaanse rap: als een niet seksueel 
georiënteerdd bijvoeglijk naamwoord, dat kracht bij moet zetten; en 'schiet' in de be-
tekeniss van aanvangen, beginnen. Het populair taalgebruik is terug te zien in 'heb' 
inn plaats van 'heeft'; mierenneuker. 

33 In feite wordt het begrip tieners vaak gebruikt om jongeren in de puberteit aan te 
duiden,, dus de jongste groep binnen de hele groep van jongeren. 

44 Generatie wordt hier gebruikt zoals de socioloog Mannheim dat doet: het verwijst 
naarr een groep mensen die een bepaalde gescheidenis delen en zich daarmee, als 
apartee generatie, onderscheiden van eerdere en latere generaties (Frith 1987:18; 
Abmaa 1990:12-13) 

55 Cultuur verwijst naar het proces waarin sociale groepen bepaalde leefpatronen ont-
wikkelenn en waarin ze uitdrukking geven aan hun sociale en materiële levenserva-
ringen.. Cultuur uit zich dus niet alleen in producten, maar is ook het handelen van 
eenn bepaalde groep mensen in een bepaalde tijd en ruimte. Door cultuur af te bake-
nenn binnen een bepaalde tijd of ruimte is echter niet gezegd dat cultuur iets vast-
staandss is. Zo is mijn beleving van de Indische cultuur niet die van mijn ouders, en is 
diee van hen ook weer veranderd door hun komst van voormalig Nederlands-Indië 
naarr Nederland. Bovendien is onze blik op het Indisch cultureel erfgoed weer veran-
derdd door de aanwezigheid van het hedendaagse Indonesië. Cultuur moeten we niet 
opvattenn als het uiteindelijke resultaat, maar als sociale actie in beweging, dyna-
mischh en veranderlijk. 

66 Peer groups (vriendengroepjes; groepen van gelijken) komen voort uit het Ameri-
kaansee campus-leven dat in de jaren twintig is voorbehouden aan middenklasse-
jongeren,, maar langzaam ook opengesteld wordt voor arbeidersjongeren, die aan dat-
zelfdee campusleven deelnemen. In de jaren vijfti g heeft deze peer group-vorming ook 
zijnn weg gevonden buiten de campus. In die periode is de onverschilligheid ten op-
zichtee van het volwassen waardenpatroon met name groot, omdat hier de breuklijn 
tussenn twee generaties (de vooroorlogse generatie van de jaren dertig en de naoorlogse 
generatiee van de jaren vijftig) het grootst is. Het belang van de peer group blijf t ove-
rigenss groot, ondanks de langzame verschuiving van de traditionele bevelshuishou-
dingg die tot de jaren zeventig dominant was, naar een onderhandelingshuishouden 
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waarr kinderen en ouders in onderling overleg besluiten over gezinsaankopen, 
vakantiess en opvoeding. 

77 Teddy Boys/Teds: voornamelijk arbeidersjongens die van Amerikaanse rock 'n roll en 
rockabillyy hielden en gekleed waren in (pseudo-Edwardiaanse) pakken met een dunne 
stropdas,, vetkuiven en zogenaamde bordeelsluipers (schoenen met crêpezolen). 

88 Het CCCS gebruikt het woord jeugdcultuur niet. Clarke et al. introduceren het be-
gripp jongerenculturen (in de meervoudsvorm) om de (klassen)verschillen tussen 
jongerenn te benadrukken. 

99 Zo verwijst de kleding van skinheads (werkmanskleding, Dr. Marten's-'kistjes') 
volgendd het CCCS naar de klasseachtergrond van hun ouders, en houdt de skinhead-
cultuurr zowel in kleding als maatschappijvisie krampachtig vast aan traditionele 
waardenn en normen, terwijl de Mods, die ook een arbeiderachtergond hebben, in 
hunn stijl als een vorm van opwaartse mobiliteit verwijzen naar modern consumen-
tismee dat eerder past bij hogere klassen. Beide subculturen geven met hun stijl een 
bepaaldee betekenis aan het leven: de een behoudend en traditioneel, de ander flam-
boyantt en toekomstgericht. 

ioo Abma heeft zich in zijn promotieonderzoek vooral beziggehouden met een litera-
tuurstudiee van tegenculturen: de vrije jeugdbeweging aan het begin van deze eeuw 
enn de hippiecultuur uit de jaren zestig. Hij heeft de CCCS-subculturenbenadering 
gecombineerdd met opvattingen van Mannheim over het generatieprobleem en van 
Freudd over het ik-ideaal. Zie voor een uitgebreide kritiek op zijn werk Jeugd en 
Samenleving,, nr. 2/3 1991, pp.213-217. 

111 Dat de definities van sub- en tegencultuur soms door elkaar gebruikt worden, blijkt 
bijvoorbeeldd uit het gebruik van 'underground'. Het begrip 'underground' is oor-
spronkelijkk afkomstig uit tegenculturen (verwijzend naar hun alternatieve manier 
vann leven die afwijkt van de dominante cultuur, de mainstream), maar wordt tegen-
woordigg ook gebruikt om sociaal-culturele verschillen tussen popmuziekgenres/sub-
culturenn en hun fans aan te duiden (Shuker 1998:71). 

122 Johansson & Miegel hebben in hun Do die right thing. Lifestyle and identity in con-
temporaryy youth culture (1992) een uitgebreide studie verricht naar de herkomst van 
hett begrip lifestyles (pp. 8-21). Hoewel het lifestyle-begrip pas de laatste twee decen-
niania overal opduikt, gaat haar geschiedenis veel verder terug. In de klassieke sociologie 
(eindd negentiende eeuw- begin twintigste eeuw) zien Johansson & Miegel bijdragen 
diee hebben geleid tot de huidige sociaal-wetenschappelijke theorieën van lifestyles. 
Zijj  behandelen Webers distinctie tussen klassen en statusgroepen. Sociale status 
wordtt vaak uitgedrukt in specifieke levensstijlen ('style of life'). Ook behandelen de 
auteurss publicaties van Veblen en Simmel die specifieker ingaan op de manier 
waaropp verschillende klassen uiting geven aan hun status middels symbolen (zoals 
mode). . 

133 Voor het gebruik van Gans' werk in de popmuziek zie bijvoorbeeld Lewis 1987; 
Petersonn 1976. 

144 Hij noemt dit artikel ook echt een update van zijn werk uit 1974. 
155 Achterwaartse segmentatie staat tegenover voorwaartse segmentatie. Voorwaarste 

segmentatiee past in een consument-gerichte (i.p.v. productgerichte) benadering waar-
meee door marketeers gekeken wordt naar hoe mensen met merken omgaan. Bij voor-
waartsee segmentatie kunnen merktrouwe consumenten, merkwisselende consumenten, 
nieuwee gebruikers, gebruikers trouw aan een ander merk, en niet-gebruikers onder-
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scheidenn worden. Voorwaarste segmentatie gaat dus om daadwerkelijk gebruik Bij 
achterwaarstee segmentatie wordt getracht aankoopgedrag te voorspellen op basis van 
lifestyle.. Lifestyles vormen vanaf de jaren tachtig dee nieuwe variabele die, meer dan 
geografischee en demografische variabelen, als basis dient voor doelgroepsegmentatie. 
VALSS is een opvolger van de lifestyle-profielen gebaseerd op Activiteiten, Interesses 
enn Opinies (AlO-portretten), omdat die aankoopgedrag niet genoeg voorspellen. 

166 De eerste twee zijn behoefte-gestuurd, de daaropvolgende drie naar buiten gericht. 
Dee nummers zes tot en met acht zijn naar binnen gericht, en de laatste is een combi-
natiee van naar binnen en naar buiten gericht. De behoefte-gestuurden zijn de armste 
lifestyles.. Hun armoede heeft invloed op het consumptiepatroon. De Survivor en 
Sustainerr worden door Mitchell als weinig flexibel en wantrouwend getypeerd. De 
naarr buiten gerichte groep lifestyles zijn gericht op zichtbaar materialisme, zijn con-
ventioneell  en leven vaak in gezinsverband. De naar binnen gerichte lifestyles ken-
merkenn zich door de behoefte aan innerlijke groei, hebben belangstelling voor 
kunst,, zijn sociaal bewogen, en hebben een goede opleiding en/of baan. De laatste 
lifestylee is een combinatie van 'inner and outer directed' waar vooral evenwichtige 
mensenn bij horen die zeer goede banen hebben, en de beste kenmerken uit alle 
anderee lifestyles oppikken. 
Hett SRI gebruikt met VALS2 een iets andere indeling: Actualizers, Fullfïlleds, 
Achievers,, Experiences,, Believers, Strivers, Makers en Strugglers. De indeling ge-
schiedtt op basis van twee dimensies: zelforiëntatie (driedeling van principes, status 
enn actie) en bronnen (psychologische, fysieke, demografische en materiële middelen 
enn capaciteiten). Karakteristieken van de verschillende segmenten worden vaak op-
gedeeldd in leefstijl-, psychologische en consumptiekaraketeristieken. 

177 Het SWOCC-waardenonderzoek kan in principe goed gebruikt worden om onder-
zoekk te doen naar jongeren-lifestyles en mediagebruik. Een voorbeeld hiervan is de 
VNUU waardenmonitor, gebaseerd op het SWOCC waardenonderzoek. Bij deze mo-
nitorr worden merken en tijdschriften op basis van waarden aan elkaar gekoppeld. 
Daaruitt blijkt ondermeer dat waardenverschillen samenhangen met opleiding, 
maarr niet met inkomen. (Oppenhuisen 2000). Haar waardenonderzoek beperkt 
zichh daardoor bewust tot autochtone Nederlanders, waarbij de 160 waarden geclus-
terdd zijn in zes dimensies: relaties; sociaal georiënteerd zijn; waarden uit het verle-
den;; zekerheid; gezinsleven en conformistisch en hun respectievelijke tegenpolen: 
prestaties,, individueel, waarden van nu, uitdaging, vrijheid, je eigen weg gaan. 

188 Johansson & Miegel zijn een van de weinigen die hiphop in hun onderzoek betrek-
ken,, maar de omvang van het project noopt hen om clusters van muzieksmaak te 
makenn waardoor hiphop en acid house onder een cluster 'modern dance' (1992:164) 
vallen.. Op basis van hun factoranalyse klopt dat ook, maar mijn onderzoek onder 
subculturelee hiphoppers in 1989/1990 wijst juist uit dat zij housemuziek verafschu-
wenn en in clubs wordt altijd een scherp onderscheid gemaakt tussen house- en hip-
hopfeesten. . 

199 In 2000 zijn 12-19 jarigen nog maar verantwoordelijk voor 11% van de verkoop. Het 
NVPII  is zich er echter van bewust dat deze leeftijdgroep steeds vaker (illegaal) muziek 
viaa internet afneemt. 

200 De gelijkschakeling tussen popmuziek en tienermuziek komt incidenteel nog voor, 
zoalss in Microphone Fiends. Youth music and Youth culture van Andrew Ross en 
Triciaa Rose (1994). 
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211 In feite is popmuziek een onderdeel van de bredere populaire cultuur, en, omdat het 
muziekk betreft, kan gesproken worden over populaire muziek. Zo zijn soaps en boe-
ketreeksboekjess en actiefilms respectievelijk populaire tv en populaire lectuur/pulp 
(Angg 1985; Hermes 1995). De discussies over wat populaire cultuur is, lopen langs 
preciess dezelfde lijnen als die over populaire muziek. 

222 Toen Nederland nog niet zo'n ontwikkelde geïndustrialiseerde samenleving was, zou 
carnavalsmuziekk echter onder de noemer volksmuziek vallen. Tagg maakt het onder-
scheidd tussen klassieke muziek, volksmuziek en populaire muziek op basis van een 
aantall  criteria waaronder de manier van productie en verspreiding, de soort samenle-
ving,, de financieringsvorm en de aanwezigheid van een duidelijke auteur (Tagg 1982:42). 

233 In feite past Ruttens definitie hier ook in, maar is hij niet uitgesproken over de esthe-
thiekk waarmee de muzikale kenmerken dan (h)erkend worden. 

244 Iemand anders van de 'kritische theorie-filosofen' die de massacultuur in zijn totali-
teitt beschouwt is Walter Benj amin. Zij n werk wordt vaak als voorloper van het post-
modernismee gezien, en juist gebruikt om massacultuur positief te interpreteren. 
Hoewell  Walter Benjamin met een andere optiek naar de techno-samenleving kijkt, 
deeltt hij met Frankfurter Schule-collega Adorno een aantal visies op de samenle-
ving,, zoals de in hun ogen spijtige teloorgang van traditionele kunst, het verdwijnen 
vann sociale banden tussen mensen en de functies van deze sociale netwerken. Zijn 
werkk is echter veel optimistischer ten aanzien van de moderne technologie (van zijn 
tijd).. In het gebruik van technologie ziet Benjamin democratisch potentieel voor 
individuelee cultuurmakers, maar ook voor de massa, hoewel hij soms nogal tegen-
strijdigee interpretaties van de massa heeft (zie voor kritiek op Benjamins massa-con-
ceptualisatiee Middleton 1990:64-83; Boomkens 1994:30-90). De 'kritische theorie'-
ideeënn hebben lange tijd het denken over pop beïnvloed, zeker als het gaat om de 
impactt van moderne technologie. Zo kan bijvoorbeeld de technologie van multi-
trackingg van vocalen, zoals in hiphop vaak het geval is, op verschillende manieren 
uitgelegdd worden. De ware technologische determinist zou a la Adorno kunnen zeg-
genn dat deze techniekk de persoonlijkheid van de zanger(es) vernietigt of universeel 
maakt.. Je zou echter ook in de traditie van Benjamin kunnen beweren dat dergelijke 
multitrackingg de persoonlijkheid van de ster verveelvuldigt, waardoor zijn/haar aura 
alleenn maar groter wordt (zie ook Middleton 1990:89). Boomkens gebruikt Benja-
minn in Kritische Massa weer op een andere manier. Popmuziek wordt vaak als alle-
daagsee cultuur afgezet tegen de hogere kunsten. Benjamin gaat er volgens Boom-
kenss (1994:129) van uit dat 'om een goed begrip te ontwikkelen van kunst in het tijd-
perkk van technische reproduceerbaarheid, wij beter terug kunnen vallen op de wet-
tenn van de alledaagse cultuur (verstrooiing, tactiliteit, gewoonte) dan op de princi-
pess van de 'hogere'kunstvormen (optiek, aandacht, concentratie)'. 

255 Fans brengen in hun fandom eigenlijk ook een soort sociaal-culturele productie op 
gang,, maar om het onderscheid tussen fans en artiesten in ieder geval theoretisch aan 
tee kunnen geven, prefereer ik de term consumptieve prakijken. 

266 Met de komst van internet en technologieën als cd-branders en mp3-filesharing, zal 
err de komende jaren waarschijnlijk veel meer onderzoek naar de rol van groothandel 
enn retail op gang (moeten) komen, omdat deze technologieën en kanalen de be-
staandee groothandel- en retailpraktijken drastisch zullen beïnvloeden. 

277 Hoewel Frith ook de onderkant van de muziekindustrie duidelijk een rol wil geven 
inn zijn model, noemt hij het top bottom, in plaats van bottom up; daarmee de 
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nadrukk toch leggend op de bovenkant van de industrie. Ook in zijn talent pool-
gedachtee redeneert hij vanuit de multinationals die uit de poel vissen. 
Dee Nation of Islam is erg populair bij Amerikaanse hiphoppers en in Europa voelen 
veell  islamitische allochtonen zich sterk aangetrokken tot hiphop (Heijmans & De 
Vriess 1998; Jacob 1993). Ook is er een behoorlijk groot aanbod van zogenaamde 
reli-hiphop:: hiphop waarin het christelijk geloof een centrale rol speelt (zie ook 
ApostlesApostles of Rock — The Splintered World of Contemporary Christian Music van 
Howardd & Streek uit 1999). 
Vergelijkendd onderzoek in meerdere landen is in mijn onderzoek geen onderzoeks-
doell  op zich. Crosscultural research naar muziek komt veel voor (Campbell Robin-
sonn et al. 1991; Wallis & Malm 1984), maar ik gebruik de vergelijking meer als onder-
zoeksinstrument.. Een vergelijking tussen de twee hiphop-gemeenschappen in termen 
vann overeenkomst en verschil komt wel zijdelings aan de orde, maar slechts als de 
vergelijkingg relevant is voor het begrip van de (popularisering van de) subcultuur. 

Onderzoeksopzet t 

11 Open coding: gedurende het open coderen worden de data opgedeeld in afzonder-
lijk ee delen (concepten), die vergeleken worden op overeenkomsten en verschillen en 
gecategoriseerdd (bijvoorbeeld hoofd- en nevenconcepten) worden. Zie voor een uit-
gebreidee open codeerinstructie: Strauss & Corbin 1990: 61-74. 

22 Als voorbereiding op de analyse van de berichtgeving over Snoop is door een stagiair 
eenn uitputtende analyse gepleegd van zijn videoclips, maar die is buiten dit proef-
schriftt gehouden. Dit geldt ook voor de analyses van videoclips van Amerikaanse 
hiphopartiestenn door de tijd heen, in het kader van een onderwijsprogramma over 
dee verbeelding van 'de buurt' in verschillende televisiegenres. 

33 De precieze etnische afkomst kan op basis van observaties natuurlijk niet vastgesteld 
worden,, waardoor er alleen maar een grove indeling in wit en zwart is gemaakt. Ook 
hett schatten van leeftijd is een hachelijke zaak, en gebeurde zeer grofmazig: jong 
(jongerr dan 18), gemiddeld (18-25), of oud (ouder dan 25). 

44 De 12 hoofdonderwerpen zij n: 1. concrete selectriecriteria, 2. professionaliteit & kwali-
teit,, 3. meningen ten aanzien van populariteit, 4. (inter) nationale markt, 5. etniciteit, 
6.. sekseverhoudingen, 7. succes- en faalfactoren, 8. criminaliteit, 9. meningen ten 
aanzienn van de media, 10. stijl, 11. inhoud van hiphopmuziek, 12. Betrokkenheid. 
Uiteindelijkk zijn 1, 2,7 en een neventrefwoord van 12 samengevoegd tot het kernbe-
gripp kwaliteit; 3 en 9 tot populariteit; 10,11 en een ander neventrefwoord van 12 tot 
stijl.. Het begrip (internationale markt is iets breder opgevat als nationale cultuur en 
niett alleen als afzetmarkt, waarbij een neventrefwoord van 9 aan nationale cultuur is 
toegevoegd.. Criminaliteit is iets breder opgevat en vervangen door afwijkend gedrag. 

55 Het dataverwerkingsprogramma is MORE, software voor Macs om charts en organi-
grammenn samen te stellen. MORE is dus niet ontworpen om data-analyse mee te ver-
richten,richten, maar is gebruikt om op een heel simpele manier data te ordenen en te labellen. 

66 NME heeft soms wel meer dan dertig verschillende artiestennamen op de cover staan 
(bijvoorbeeldd 25 december 1994), OOR houdt de cover soms zeer strak met slechts 
negenn namen (bijvoorbeeld 17 oktober 1987). 

77 Voor de selectie van de steekproef maakt het niet uit hoe de verdeling ligt, omdat er 
voldoendee artikelen gedurende de periode 1983-1994 verschenen zijn. De selectie 
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weerspiegeltt het verloop van de hiphop-populariteit voldoende. Er is geen gevaar 
voorr vertekening wat betreft periodiciteit in de media. Er bestaat een genummerde 
lijstt van de elementaire eenheden, namelijk een database met alle Britse artikelen. 
Dee systematische steekproef ziet er als volgt uit: Eerst wordt de intervallengte be-
paald;; k=N/n; k=i8i/23= 7,86. Afgerond wordt de intervallengte dan 8. Vervolgens 
wordtt de eerste steekproefeenheid (=a) getrokken. Dit is een toevalscijfer tussen 1 en 
k=8.. In dit onderzoek is het toevalscijfer a=7 geworden. De 23 artikelen worden dan 
duss a; a+k; a+2k; a+3k; ....a+22k. Alle artikelen uit de periode 1975-1982 zijn meege-
nomen,, omdat ik veronderstel dat daarin argumenten worden genoemd waarom de 
redactiee aandacht aan nationale hiphop besteedt. 

88 Alle Nederlandse artikelen en die van Hip Hop Connection zijn verzameld en gea-
nalyseerdd door stagiair Sander van der Kleij, nu werkzaam bij TMF. ioDance bestaat 
inmiddelss niet meer (opgegaan in Update en later in Bassic Groove), Magic Sounds 
heeftt enkele jaren later de blik verruimd en is geen duidelijk underground black 
dancemagazinee meer. Van Magie Sounds zijn slechts artikelen van 1993 tot en met 
maartt 1994 onderzocht, omdat de uitgever de nummers van april tot en met decem-
berr 1994 niet meer kon leveren (totale oplage uitverkocht). 

99 De aandacht voor gangsterrap blijf t overigens in alle media onverminderd, omdat 
tweee andere beroemde gangsterrappers, Snoops labelgenoot 2Pac en oostkust-col-
legaa The Notorious B.I.G. in respectievelijk 1996 en 1997, gewelddadig om het leven 
wordenn gebracht. Na hun dood scoren beide artiesten zeer grote hits. Het album van 
Thee Notorious B.I.G. dat op punt stond van uitkomen op het moment dat hij ver-
moordd werd, heette ironisch genoeg Life After Death. De vete die lange tijd bestaan 
heeftt tussen 2Pac en The Notorious B.I.G. wordt door fans veelvuldig aangegegrepen 
omm hun dood te verklaren als een gangoorlog tussen beider aanhang. Omdat beide 
rapperss het herhaaldelijk over hun naderend einde hadden worden door de subcul-
turelee gemeenschap op internet discussiegroepen gevormd, waarbij het werk van de 
artiestenn wordt uitgeplozen omdat dat aanwijzingen bevat dat ze toch nog springle-
vendd zijn. 

100 De hitlijstverzameling en -analyse is uitgevoerd door toenmalig stagiair Job de Wit, 
momenteell  werkzaam bij VPRO Radio 3 en OOR. De afbakening van de periode 
houdtt verband met de duur van zijn stageperiode. 

111 Rutten heeft bij de kenmerken van alle uitvoerenden ook gelet op hun etnische af-
komst,, maar dit bleek een onmogelijke opgave (1991:87). Hij heeft wel de etniciteit 
vann de leadvocalist kunnen vaststellen. In Afro-Amerikaanse muziek is een op de 
vierr leadzangers wit, en 1% wordt in de Nederlandse taal gezongen (zoals de ska/reg-
gaee van Doe Maar). Niet in elke analyse van kenmerken van de uitvoerenden wordt 
dee etniciteit van de leadvocalist meegenomen. In de door hem onderzochte Afro-
Amerikaansee muziek hanteert 91% de ik-vertelvorm (vaker dan alle andere genres), 
enn daarvan is 59% van het mannelijke geslacht (minst van alle genres). Bovendien 
scoortt Afro-Amerikaanse muziek het hoogst op 'onzeker perspectief op verleden/toe-
komst'' (57%), het laagst op 'positief perspectief (20%), en iets lager dan gemiddeld 
opp 'negatief perspectief (15%). Eén op de tien Afro-Amerikaanse hits is afkomstig 
uitt Nederland. 

122 Geen enkele van de genoemde memoden houdt exact rekening met de verschillen in 
hett totale aantal verkochte singles per week. Rutten werkt in zijn onderzoek met 
wegingsfactoren;; over hett jaar 1983 had hij zowel informatie van de hitlijsten als de 
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gerealiseerdee verkoop. De relatie tussen scores in punten en reële verkoop heeft hij 
alss uitgangspunt genomen voor de weging van alle songs in de populatie (Rutten, 
1991:: 76). Het werken met een dergelijke wegingsfactor is de meest ideale methode, 
maarr was niet te realiseren voor dit onderzoek, omdat ik geen toegang had tot wer-
kelijkk gerealiseerde verkoopcijfers. 

Beschrijvingg van het fenomeen 

11 Verdubbeling van de eerste orde is simpelweg een verdubbeling van de lettergreep 
zoalss boo-boo, en bye-bye. Van de tweede orde zijn woorden waarbij de eerste mede-
klinkerr wordt veranderd: bow-wow en mumbo-jumbo; bij verdubbelingen van de 
derdee orde verandert de klank van de klinkers: flip-flop, tip-top, en dus ook hip-hop. 

22 In mijn doctoraalscriptie over het ontstaan van de Nederlandse hiphop-cultuur be-
steedd ik wel meer aandacht aan de plaats die graffiti en breakdancing innemen (Wer-
muthh 1990,1993). Zie voor een uitgebreide studie naar graffiti, Casdeman 1982 

33 Versioning: het bewerken van bestaande muziek. Hiphop krijgt vaak de kritiek dat 
hett simpele muziek is. In feite betreft het dan kritiek op het sterk repetitieve ele-
ment.. James Snead interpreteert de westerse kritiek op herhaling als volgt. Volgens 
hemm proberen alle culturen zich te beschermen tegen het verlies van identiteit, re-
pressie,, aanpassing aan anderen of aanvallen van anderen (in Rose 1994a: 69). Wes-
tersee culturen proberen herhaling te maskeren door het als stilstand of zelfs regressie 
tee interpreteren. Herhaling kan alleen maar voor progressie staan als repetitie bin-
nenn een harmonisch doel wordt gebruikt, zo vat Snead de westerse handelswijze op. 
Daarr tegenover staat dat in zwarte culturen geen eenduidig einddoel hoeft te zijn: 
'diee thing (the ritual, the dance, the beat) is there for you to pick up when you come 
backk to it. If there's a goal... it is always deferred; it continually cuts back to the start 
(idem:: 69). Voor zwarte muziek, en ook voor hiphopmuziek, is herhaling geen doel 
opp zich, maar staat zij voor een continu proces. 

44 Playing the dozens en signifying zijn zwarte woordspelletjes. 'Playing the dozens' is 
deell  van een lange Afro-Caraïbische en Afro-Amerikaanse traditie van verbale woord-
spelletjes,, scheldpartijen en keihard liegen. Deze traditie gaat in Amerika zeker terug 
tott 1850 toen het pattin' juba heette, ritmisch verhalen vertellen. Middeleeuws 
Afrik aa kende al savanne griots, rondtrekkende verhalenvertellers. De griots vormen 
dee voorlopers van pattin' juba. Het scheldspel signifying komt van een beroemd ver-
haall  The Signifying Monkey dat in vele versies in de Afro-Amerikaanse en Afro-
Carïbischee cultuur voorkomt, evenals figuren als de slechterik Stackolee en de nar 
Shine.. De figuur Shine uit de Afro-Amerikaanse toasts en blues vind je in Afrikaanse 
griot-verhalenn terug als de figuur van de nar: bij het Yoruba volk heet de nar Eshu, 
diee tevens symbool staat voor de god van spraak en taal. Al deze Afrikaanse tradities 
zijnn met de overtocht van slaven naar de beide Amerika's meegenomen, en in eigen-
tijdsee vormen en in verschillende regio's terug te vinden. De Afro-Amerikaanse 
'playingg the dozens' zie je in de Afro-Caraïbische calypsomuziek terug, en eeuwen-
oudee Nigeriaanse scheldpartijen waar je eikaars moeder voor schut zet, zijn in Ame-
rikaansee hiphop terug te vinden. Dit 'jouw moeder '-spelletje wordt weleens de 
ultiemee pan-Afrikaanse belediging genoemd, (zie ook Wermuth 2000a; en bijvoor-
beeldd www.yomama.com). Voorbeeld: 
Yoo mamma teeth are so yellow, traffic slows down when she smiles! 

http://www.yomama.com
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Yoo mamma teeth are so yellow, she spits butter! 
Yoo mamma teeth are so yellow, I can't believe its not butter. 
55 Hoewel de homoseksuele liefde in de rap nooit openlijk is bezongen, zijn er wel raps 

tegenn homofobie en potenrammen, zoals Language of Violence van Disposable 
Heroess of Hiphoprisy (1992). De Afrikaans-Britse dichteres Patience Agbabi, die 
zichh duidelijk manifesteert als 'hiphop poet', rapt wel in haar voordrachten over 
homoseksuelee liefde, maar zij verkeert, waarschijnlijk niet toevallig, meer in literaire 
dann in hiphop-kringen. 

66 Het zwarte nationalisme in de hiphop staat overigens niet op zichzelf. Bewegingen 
alss de Nation of Islam hebben in de jaren negentig opeens weer veel jonge aanwas. 
Opp universiteiten is veel belangstelling voor Black Studies en ook in andere gebie-
denn van de populaire cultuur (naast popmuziek) zijn sporen terug te vinden van een 
oplevingg van het zwart nationalisme, getuige de films van bijvoorbeeld Spike Lee 
(Bakerr 1993; Rose 1994a; Wallace & Dent 1992). 

77 Public Enemy, dat gezien kan worden als de spreekbuis van de militante zwarte natio-
nalistischee hiphop, laat hun rapper Flavor Flav (de nar van het gezelschap) rondlo-
penn met een grote klok rond zijn nek. Flavor Flav vertolkt de rol van nar die in veel 
oudee toasts en signifying-verhalen voorkomt. De meeste toasts celebreren de slech-
terikk Stagolee (ook wel Stackalee, Stacker Lee, et cetera) en narren als Shine. Deze 
personagess figureren in verschillende versies, en soms ook in totaal verschillende 
verhalen,, maar altijd met dezelfde moraal: Stagolee breekt met veel geweld de macht 
vann de witte man. Stagolee heeft altijd fysiek geweld nodig, terwijl Shine juist grap-
penn en grollen maakt om zijn doel te bereiken, met als voornaamste doelen: sex en 
dee witte man slimmer af te zijn. Volgens Burns (1995:34) geven toasts zwarten man-
nenn een bepaald machtsgevoel en status ten opzichte van vrienden. 

88 In een aantal studies naar de relatie tussen allochtonen en muziek wordt het begrip 
diasporaa gebruikt. Het begrip verwijst in zijn algemeenheid naar de vrijwillig e en/of 
gedwongenn verspreiding van een volk— historisch het meest gebruikt voor de joodse 
diaspora.. Toegepast op zwarte muziek verwijst het ook naar een bepaalde gemeen-
schappelijkheidd die nationalisme overstijgt, maar niet per se essentialistisch is. 
'Diasporaa then may be considered as a site in which music provides opportunities to 
formulatee new alliances beyond national boundaries, rather than only as a fantasy of 
home,, affirming 'tradition' or 'origins" (Sharma et al. 1996:9). Zie ook Gilroy (1995:82): 
'Thiss musical heritage [de muziek van wat Gilroy de Black Atlantic noemt - MW] 
graduallyy became an important factor in facilitating the transition of diverse settlers 
too a distinct mode of blackness. It was instrumental in producing a constellation of 
subjectt positions that openly indebted for its conditions of possibility to the Carib-
bean,, The United States, and even Africa. It was also indelibly marked by the British 
conditionss in which it grew and matured.' 

99 Native Tongues-beweging: Jungle Brothers, A Tribe Called Quest, De La Soul, 
Moniee Love en Queen Latifah. 

100 De eerste echte bewustzijnsrap is natuurlijk The Message van Grandmaster Flash, 
Mellee Mel & The Furious Five uit 1982: een keiharde maatschappelijke analyse van 
hett leven in het getto. De hoogtijdagen van de bewustzijnsrap vallen echter samen 
mett de opkomst en de teloorgang van het Public Enemy-tijdperk. Van Yo! Bum 
RushRush The Show van Public Enemy uit 1987 tot aan 1992, wanneer Greates Misseŝ ver-
schijnt.. Ook de Native Tongues-leden komen in die periode met hun belangrijkste 
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werken:: Straight Out thejunglevan de Jungle Brothers verscheen in 1988, terwijl an-
deree klassiekers zoals Three Feet High and Risingvzn De La Soul en AU Hail the Queen 
vann Queen Latifah uit 1989 stammen. De Afrocentrische focus verdwijnt langzaam 
naa het verschijnen van 5 Years, $ Months, 2 Days van Arrested Development in 1992. 

nn De G in G Funk is in het hiphop-slang oorspronkelijk een verwijzing naar de g in 
'guy'' of'girl', maar heeft al snel de connotatie gekregen van de 'g' in gangster of het 
hebbenn van seks ('Don't tell me he^Wthat girl', in Stavsky et al. 1995). De G staat in 
hiphop-slangg ook voor 'grand', een briefje van duizend dollar. 

122 In het geval van zwarte nationalistische message raps is er veel duidelijker sprake van 
eenn homologie tussen de 'sound', de lyrics en de visualisatie in uiterlijk en videoclips. 
Jee houdt van het geheel van geluid, tekst en beeld, of je verwerpt het onmiddellijk. 

133 Zie ook Brian Cross' boek uit 1993 met de veelzeggende titel: It 's not about a salary. 
Rap,Rap, Race and Resistance in Los Angeles. 

144 In Nederland vinden bijvoorbeeld jaarlijks 'slechts' 35 liquidaties in het criminele 
circuitt plaats, en dit zijn niet eens allemaal zogenaamde 'drive-by-shootings' (De 
Volkskrant,, 29 oktober 1997). In gangsterrapvideo's en -films zijn drive-by-shootings 
dee normaalste zaak van de wereld. Ter vergelijking, in Los Angeles worden gemid-
deldd jaarlijks zo'n 8600 mensen vermoord, en in de hele Verenigde Staten loopt één 
opp de 28 zwarte mannen kans vermoord te worden, tegen één op de 164 witte man-
nen.. Bovendien wordt 93% van de gedode zwarte mannen vermoord door een 
anderee zwarte, de zogenaamde black-on-black-crime (Ro 1996:7). 

155 Het gebruik van het woord 'pop' en 'rock' is binnen het domein van de popmuziek 
nogall  verwarrend. Bij de 'pop' van popmuziek is het gewoon de afkorting van popu-
lair.. Als het gebruikt wordt als 'een poppy sound' of'wij maken geen pop' wordt ver-
wezenn naar de pop/rock-dichotomie. Zo vallen bijvoorbeeld ook underground techno 
off  punk binnen de categorie rock, vanwege hun typische rockidioom, terwijl de mu-
ziekk zelf geen rockmuziek (rockmuziek als muziekstroming) is. 
Binnenn de dichotomie van lage versus hoge cultuur wordt alle populaire muziek, 
ongeachtt of het binnen het rock- of popidioom valt, geassocieerd met alle waarden 
uitt het popidioom. 

166 Van de vier kernelementen zijn vraag- en antwoordspelletjes en improvisatie inmid-
delss gemeengoed geworden in de populaire muziek en de jazz. De twee andere 
begrippenn vragen wellicht om uideg. 
Bluee notes: Het blue notes-fenomeen is moeilijk te beschrijven met de gangbare ter-
minologiee en het notatiesysteem van de westerse muziektheorie. Voorbeeld: in de 
deepp blues van Muddy Waters is de muziek gecomponeerd met de eerste, vierde en 
vijfdee noot van de toonladder, plus een zogenaamde 'toevallige' of'veranderende' 
derdee en zevende noot. Deze laatste twee zijn de 'blue notes'. Blue notes zijn het best 
tee omschrijven als tonen die tussen majeur en mineur in vallen. In de jazz en blues 
komenn de blue notes veelvuldig voor, zowel in gitaar-, als pianospel, maar ook in de 
vocalen.. Bessie Smith, Ray Charles, Aretha Franklin zijn beroemd geworden van-
wegee hun blue notes. 
Syncopatie:: het leggen van nadruk op een zwak maatdeel dat met een volgend zwaar 
maatdeell  wordt samengetrokken; tegen de maat ingaand ritme. 

177 De opvattingen over etniciteit van Hall en Gilroy worden vaak anti- anti-essentialis-
tischh genoemd. 
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Socialee en esthetische productie 

ii  Alles wat niet of nauwelijks zichtbaar en hoorbaar is in de massamedia wordt in de 
popmuziekk underground genoemd, vergelijkbaar met het begrip obscure films in de 
filmwereld. filmwereld. 

22 Bestaande cijfers gaan vaak over de categorieën wereldmuziek, jazzgeoriënteerde 
kunst-- of concertmuziek, of klassieke en traditioneel religieuze muziek (Mutsaers 
19943:3).. Op deze indeling is het een en ander af te dingen. In deze genre-indeling 
wordtt er van uitgegaan dat er een duidelijke relatie bestaat tussen de etnische af-
komstt van allochtonen en de muziek die zij maken. De muziek van vele allochtone 
muzikantenn is terug te vinden in popgenres die niet direct gelieerd zijn aan hun land 
vann herfkomst, maar die wel een grote en specifieke aantrekkingskracht uitoefenen 
opp die etnische groep, zoals de toeëigening van rock-'n-roll door Indo's, reggae door 
Surinaamsee muzikanten en hiphop door Turken. Bovendien betreffen die cijfers 
vaakk concerten die worden gegeven door buitenlandse muzikanten die hier op toer-
neee zijn, en gaan ze niet over de aantallen allochtonen die als artiest op de binnen-
landsee markt opereren, 

33 De term immigranten- of allochtoon ondernemerschap pretendeert niets anders te om-
schrijvenn dan het zelfstandig ondernemerschap van immigranten (kinderen). Er is 
sprakee van etnisch ondernemerschap als de muziek niet alleen gemaakt wordt door 
immigranten-artiesten,, maar ook geproduceerd en gedistribueerd door 'eigen' maat-
schappijenn en vervolgens vooral aftrek vindt binnen de eigen gemeenschap (etnische 
gemeenschaps-- of enclave-economie; zie Light & Rosenstein 1995; Rath en Kloos-
termann 1998). Dergelijke enclave-economieën kunnen bestaan uit zowel amateur-
alss professionele artiesten, maar de sociaal-esdietische en materiële productie is bijna 
onzichtbaarr voor de rest van de samenleving. 

44 Met gabbermuziek bedoelt Janor gewoon muziek voor vrienden, en niet de zoge-
naamdee gabberhouse. 

55 Dit snelle (af)wisselen van stijl is natuurlijk niet exclusief voor hiphopartiesten: 
Madonnaa en U2 doen dat ook bij elk album, en artiesten als Janet Jackson of Bar-
braa Streisand wisselen tijdens hun shows ook continu van kleding- en haarstijl. 

66 Overigens is het verschil dat Frith maakt tussen populistisch en avantgarde niet het-
zelfdee als tussen het pop- en rockidioom. Hij gebuikt die tweedeling binnen het 
rockvertoogg van de subcultuur. 

77 Gilroy en Hall noemen het een driehoek omdat het Caraïbisch gebied en Amerika 
beidee gebieden waren met omvangrijke slavenpopulaties. Gilroy noemt de driehoeks-
relatiee ook wel The Black Atlantic, tevens de titel van een van zijn boeken (1995) 

88 Rutten heeft onderzocht wat het aandeel mannen en vrouwen is in de Afro-Ameri-
kaansee muziek tussen i960 en 1985 dat in de Nederlandse hitparade heeft gestaan. 
Groepenn bestaande uit louter mannen en mannelijke solisten beslaan meer dan de 
heltt van het totaal (52%). Vrouwelijke solisten en groepen bestaande uit louter vrou-
wenn zorgen elk voor 15% en 8% van het totaal (1991:103). Ik ga er vanuit dat deze ver-
houdingenn niet dramatisch zijn gewijzigd na 1985. De hiphop- en raphits in 1997 uit 
mijnn eigen Nederlandse onderzoek zijn merendeels door mannen gemaakt: negen 
vann de dertien hits uitsluitend door mannen, twee uitsluitend door vrouwen en twee 
doorr sekse-gemengde groepen. 
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99 Veel zwarte feministen hebben gewezen op de uitsluiting van zwarte vrouwen in de 
zoektochtt naar hedendaags feminisme. Ook veel popmuziek-studies naar feminisme 
inn de popmuziek beperken zich tot het feministische gehalte van witte popmuziek. 

100 Thornton constateert in haar onderzoek naar de house-subcultuur dat 'dance records 
andd club clodies may be easily transported and exported, but dance crowds tend to 
bee municipal, regional and national. Dance styles, for example, which need to be 
embodiedembodiedfatherfather than just bought, are much less transitional tlian other aspects of 
thee culture'(1995:3). Dit geldt niet voor de breakdance in hiphop. In Groot-Brit-
tanniëë en Nederland zijn dezelfde 'moves' te zien als in Frankrijk of Duitland. Dit 
geldtt ook voor het dansen van hiphoppublieken. Het 'cool' op en neer knikken van 
hett hoofd of bubbling/bogling dansen ziet er in Groot-Brittannië hetzelfde uit als 
inn Nederland, en in Groningen hetzelfde als in Amsterdam. Bovendien vergeet 
Thorntonn de exportwaarde van de artiesten zelf. Bekende house-dj's draaien soms 
evenn vaak of vaker in het buitenland dan in eigen land. En dit geldt nu weer net niet 
voorr hiphopartiesten. House als verzamelgenre is sneller en bij grotere publieken 
aangeslagenn dan hiphop. 

111 Sansone ziet al in 1991 dat sranangwoorden worden overgenomen door jongeren uit 
anderee etnische groepen (1992:184). In de Volkskrant van 13 november 1999 wordt 
ingegaann op het Murks dat veel scholieren praten. In Utrecht worden inwoners van 
dee zwarte wijk Lombok door een onderzoeksteam gevolgd, omdat zij daar veel Murks 
sprekenn en vergeleken met inwoners van andere zwarte wijken beter met elkaar inte-
greren.. Het team onderzoekt nu of Murks een positieve bijdrage levert aan die integratie. 

122 De meeste geïnterviewde artiesten spelen op het moment van interviewen (halver-
wegee de jaren negentig) in bands die anno 2001 niet meer bestaan. Vanwege onder-
lingee verschillen van mening over de muzikale koers of het gebrek aan succes, zitten 
zee nu in andere bands of zijn ze opgehouden met hiphop, zo laten ze weten. Het ver-
loopp van hiphopbands is naar mijn inschatting niet hoger dan in andere genres. Ver-
schill  van mening en gebrek aan succes zijn in de popmuziek de meest genoemde 
redenenredenen om uit bands te stappen (Longhurst 1995:64-72). 

133 Als de groep zich tijdens de radio-uitzending ook nog eens kritisch uidaat over col-
lega-rapperr Extince, neemt Radio 3 de touwtjes stevig in handen. Het optreden van 
dee Osdorp Posse wordt slechts op één speakerkanaal uitgezonden, terwijl op het 
anderee kanaal Extince's optreden klinkt, dat om 'veiligheidsredenen' op hetzelfde 
tijdstipp in een belendende zaal plaatsvindt. Nadien hoor ik van verschillende hip-
hop-artiestenn dat zij een dergelijk ingrijpen van Radio 3 absoluut niet weten te waar-
deren,, en dat zo'n actie volgens hen wederom bewijst dat Radio 3 de subcultuur 
ondermijntt en niet erkent. 

Materiëlee productie 

11 Bij Rutten & Oud staat het woord muziekindustrie voor de platenmaatschappijen, 
terwijll  ik het woord gebruik voor de hele cultuurindustrie die muziek produceert, 
duss media, podia en platenmaatschappijen. Overigens geldt hun opmerking na-
tuurlijkk niet alleen voor Nederland, maar ook voor Groot-Brittannië en waarschijn-
lij kk voor heel veel westerse markten. 
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22 Het precieze aantal kernpodia dat in het Podiumplan wordt opgenomen kan jaar-
lijk ss verschillen, omdat er wel eens podia uit verdwijnen die niet langer aan de selec-
tiecriteriaa van het plan voldoen. In 1998 waren het er 38. 
A-podia:: grote, professioneel gerunde, stedelijke podia met een landelijk publieksbe-
reikk en een capaciteit van meer dan 700 bezoekers, die frequent popmuziek programme-
ren.. Een aantal daarvan is zo groot dat die ook wel turbopodia genoemd worden. 
B-podia:: kleine, niet-stedelijke en niet- of semi-professioneel gerunde podia. Zij heb-
benn een regionale uitstraling en programmeren relatief minder freqent; capaciteit 
tussenn de 300 en 700 bezoekers. 
C-podia:: capaciteit tot 300 bezoekers. 

33 In het seizoen 1984-1985 warenn er overigens nog maar 383 subsidiale concerten. Er is 
duss een enorme toename van Nederlandse optredens op de zogenaamde kernpodia 
waarr te nemen, maar het aantal aangesloten podia is ook toegenomen, evenals het 
totalee subsidiebedrag: van 5 ton in '84/'85 tot 9 ton in 1997. Van de lijst met 832 con-
certenn zijn er ongeveer 54 hiphopconcerten, omdat niet van alle bands een genre-
omschrijvingg gemaakt kon worden. 

44 In Londen zou de Brixton Academy de status van een A-podium hebben, Subterra-
niania van een B-podium en Blue Note van een C-podium. De omvang van het poten-
tiëlee hiphoppubliek is in Londen veel groter en er zijn veel meer (grote) podia. In 
19944 hebben de 26 aangesloten leden van de Britse Concert Promoters Association, 
diee verantwoordelijk zijn voor ongeveer 80% van alle grote podiaconcerten, onge-
veerr 5.000 grote concerten georganiseerd voor in totaal bijna 10 miljoen bezoekers. 
Hett gemiddelde bezoekersaantal van deze concerten is 2.000. 

55 Voorbeelden: multiculterele festivals (Racism Beat it, Bevrijdingspop, Black Cul-
turee Week, Notting Hil l Carnival); grote popfestivals waar verschillende soorten 
popconcertenn zijn te beluisteren (Reading, Drum Rhythm); grootschalige dance-
partiess (Extrema zomerfeest, Amsterdam Dance Event); spoken word festivals 
(Doublee Talk, Crossing Border). 

66 Het lokaal persen van platen is goedkoper dan wereldwijde distributie. 
77 De debuutplaat van de Postmen is gemaakt voor hun eigen label Social Life Music, 

uitgebrachtt door het gespecialiseerde hiphoplabel Top Notch en vervolgens door 
hett grotere V2 gedistribueerd. Een andere act op Top Notch, Extince, noemt zijn 
eigenn maatschappij Call die Kops Productions, en laat de marketing en distributie 
vann zijn album over aan Virgin Benelux. Het kleine hiphoplabel Soul Relation 
Recordss heeft een licensing deal met Blue Funk, terwijl de marketing en distributie 
vann Soul Relation Records in handen is van Dureco, en de muziekrechten van EMI. 
Dergelijkee ondoorzichtige deals gelden ook voor Mango met Island Records, Tal-
kinn Loud met Phonogram, Bite records met CNR en Positiva met EMI. Island 
recordss is op haar beurt weer eigendom van Universal. En Virgin is eigenaar van V2, 
maarr zelf sinds een paar jaar eigendom van EMI; en CNR is een onderdeel van het 
Nederlandsee mediaconcern Wegener/Arcade. 

88 In 2000 is 3% van alle verkochte platen R&B/soul (waartoe ook rap en hiphop gere-
kendd worden, NVPI, 2001). In Groot-Brittannië is het aandeel rap/hiphop 5%. Ter 
vergelijking:: in Amerika is dat in 2000 13% (IFPI 2001). 

99 In 2000 is het aandeel nationale populaire muziek gestegen naar 26%. 
100 Uit bijlage 5 is niet af te lezen hoe groot het Britse aandeel is in Nederland. Laing 

schrijftt in een begeleidend commentaar dat het grootste gedeelte Brits is (1996). Dat 
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geldtt in bijna alle Europese landen. Rutten schrijft in zijn studie naar hitmuziek in 
Nederlandd dat tussen i960 en 1985 27% van alle hits in Nederland gemaakt wordt 
doorr Britse uitvoerenden (Rutten, 1991:184). En in een analyse van de 100 beste ver-
kochtee singles en albums in Europa in 1995, uitgevoerd door het tijdschrift Music & 
Media,, bleek dat 27 van de top 100-albums en 16 Top 100-singles uit Groot-Brittan-
niëë kwamen. De Anglo-Amerikaanse dominantie in die Top 100 (Groot-Brittannië, 
Ierland,, VS en Canada) bleek daar ook uit: 66 van de albums, en 42 van de Top 
100-singles.. Het verschil tussen de cijfers van albums en singles is vooral toe te schrij-
venn aan het hitsucces van dance-artiesten uit niet-Engelssprekende landen, aldus 
Laingg (1996:27). 

111 In 1998 wordt de Europese muziekmarkt met een waarde van 13 miljard dollar voor 
40%% bepaald door 'lokaal' repertoire (lees: nationale muziek), een groei van 9% ten 
opzichtee van 1992. Noord-Amerika blijf t de lastigste markt voor niet-Amerikaanse 
artiesten:: 85% van de verkochte muziek is afkomstig van Amerikaanse of Canadese 
artiesten.. Nederlandse en Britse artiesten zijn voor het grootste gedeelte afhankelijk 
vann succes in eigen land, en daarna heel beperkt in het buitenland (vooral Europa). 

122 In Nederland werden bijvoorbeeld hiphouse-artiesten als Technotronic en Tony 
Scottt in het verleden nog wel eens uitgebracht op algemene dance-albums. Daar-
naastt verschijnen er regelmatig verzamelalbums bij kleine hiphoplabels zoals De 
Posse-seriePosse-serie van DJAX, Dutch Masters van Topnoten. Het NPI heeft ook enkele hip-
hop-verzamelalbumss uitgebracht, en op festivalcompilaties als Noorderslag komen 
ookk wel eens hiphopbands voor. Dergelijke compilatie-albums worden echter door 
zeerr kleine publieken gekocht. De compilatie-albums die zeer goed verkopen zijn de 
zogenaamdee TV-CD's; albums waarmee geadverteerd wordt op televisie, zoals vele 
Arcade-series.. 1996 was een uitzonderlijk goed jaar voor nationale hiphop in Neder-
land.. Arcade brengt dan naar aanleidingvan de hitsuccessen van Extince, Arnhems-
gewijss en Ross & Iba Rap van Tong\ïit> een compilatie-album met Nederlandstalige 
rap,, ragga en R&B. In Engeland is de situatie vergelijkbaar. 

133 Zo neemt major platenmaatschappij EMI de Nederlandse hiphopformatie Moon-
runnerss onder contract zonder veel energie in de promotie van de band te steken en 
magg een nog zeer jonge Extince eenmalig de gimmick The Milkshake Rap opnemen. 

144 Zo'n tien jaar na Siegers' uitspraak is DJAX nog steeds zelfstandig en heeft het label 
meerr dan vijfti g hiphopplaten uitgebracht. Het merendeel van de DJAX-releases 
haaltt de hitparades niet, en tegenover elk hoogtepuntpunt (het hitsucces van de 
Spookrijderss in 1999) staat ook een dieptepunt (het vertrek van de Osdorp Posse 
naarr hun eigen Ramp Records). 

155 In datzelfde jaarr haalt de Nederlander Def Rhymz een gouden single (40.000 stuks 
verkocht)) met Doekoe. 

1616 Een hiphopgroep wordt gecontracteerd door een podiumprogrammeur op basis 
vann de kernbezetting, vaak twee rappers en een dj. Tijdens een concert bestaan hip-
hopgroepenn echter vaak uit een hele 'posse' van rappende sidekicks en dansers die 
ookk allemaal van dat ene honorarium betaald moeten worden, nog afgezien van de 
kostenn voor de manager, de tourbus, de geluidstechnicus enn eventueel ook een PA. 

177 Volgens hoofdredacteur Frans Lomans van Sportweek in een college aan de Univer-
siteitt van Amsterdam heeft dit voornamelijk te maken met de etnische afkomst van 
dee cover-persoonlijkheid. Hij verkoopt minder exemplaren in de losse verkoop als 
err zwarte sporters op de voorkant staan, ongeacht hun populariteit. Op basis van 
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zijnn jarenlange ervaring bij Nieuwe Revu is hij van mening dat dit ook geldt voor 
bladenn als OOR: vooral zwarte artiesten op de cover verkopen slecht. OOR noch 
NMEE wilde dit bevestigen 

188 Hoewel in 2001 een onderzoek verscheen dat de publieke popzender Radio 3FM op 
primee time meer nieuwe muziek en minder hits draait dan hun commerciële colle-
ga's,, hebben opvallend genoeg twee commerciële stations speciale hiphop-pro-
gramma'ss (KinkFM en Radio538), terwijl Radio 3 dat heeft afgeschaft. In hoeverre 
nieuwee hiphop ook meer kans krijgt op Radio 3 in vergelijking met die andere stati-
onss is niet bekend. 

199 Ten tijde van dit interview bestonden TMF en The Box nog niet in Nederland. 

Consumptievee praktijken 

11 De verschillende consumptiepraktijken hebben niet alleen verschillende functies 
voorr fans; zij worden ook bij elke activiteiten anders aangesproken. Bij de consumptie 
vann popmuziek zijn fans de ene keer onderdeel van een cultureel publiek (club- en 
concertbezoek,, luisteren naar een cd), de andere keer van een mediapubliek (kijken 
naarr videoclips) of een marketingdoelgroep (kopen van een 12"). De hoedanigheid 
waarinn fans worden aangesproken heeft ook invloed op de betekenis die fans ontle-
nenn aan een activiteit. 

22 Nog afgezien van de verschillende vraagstellingen waardoor gegevens niet helemaal 
vergelijkbaarr zijn. 

33 In hun overzicht van muzikaal-esthetische verschillen tussen alle genres noemen 
Vann Bork & Jacobs bij de extra-muzikale kenmerken van disco dat er ook gebruik 
wordtt gemaakt van gimmicks: rappen en scratchen (1986:133). Rap en DJ-technie-
kenn worden door hun dus afgedaan als gimmicks, en niet beschouwd als serieuze 
muzikalee kenmerken, laat staan een zelfstandig genre. Ook bij Rutten blijkt uit een 
homogeniteitsanalysee van hitparademuziek dat soul, disco, rap, ska/reggae, jazz, 
funkk en blues een aparte dimensie vormen (1991:92). 

44 Actieve consumptie: bezoeken disco/buurthuis, radio luisteren, dansen, platen draaien. 
Passievee consumptie: tv kijken, lezen over popmuziek, met vrienden praten over 
popmzuiek,, radio luisteren. 
Vermaak:: gezelligheid, in de stemming, ontspanning. 
Horenn bij een groep: meepraten over popmuziek, hoort erbij als je jong bent, 
hobby,, vrienden dezelfde voorkeur, hitlijsten bijhouden. 
Zelfreflectie:: nadenken over bepaalde dingen, over idealen, doet je herinneren. 
Escape:: even alles vergeten, verveling verdrijven, wegdromen. 

55 In een aanvullende analyse concludeert Carat dat fans van hiphop (niet rap) voorna-
melijkk te vinden zijn in Amsterdam en ongeveer 10% uitmaken van de hele steek-
proefpopulatiee (Carat Nederland, 1997/1998 meting 3). Hiphopfans kijken volgens 
Caratt ondergemiddeld televisie, maar wel veel video. Populaire televisieprogram-
ma'ss zijn met name buitenlandse series zoals Heartbreak High, The Nanny en Fresh 
PrincePrince of Bel Air. The Pitch, het toenmalige hiphoprogramma van TMF, is het meest 
favorietee muziekprogramma. De Wu-Tang Clan is hun favoriete band, en voetbal 
enn basketbal zijn hun favoriete sporten. Nike en Adidas kunnen allebei met goed fat-
soenn (met stijl dus) gedragen worden, en qua kleding doen H&M, Carhartt, Nike en 
Championn het goed bij de hiphopfans. In dit onderzoek geven de hiphopfans aan 
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lieverr strips of tijdschriften dan boeken te lezen. Het bezit van en interesse in com-
puterss is lager dan gemiddeld. Overigens zijn hun kleding- en sportvoorkeur en hun 
tv-gedragg niet exclusief of typerend voor hiphoppers. Hun voorkeur voor The Pitch 
enn "Wu-Tang Clan is dat wel, en hoon dus bij de specifieke invulling van hun fandom. 

66 In 1997 maken rap en hiphop 14% uit van alle singles in de hitparade (zie hoofdstuk 
9)) en in datzelfde jaar noemt slechts 2% van de jongeren tussen de 12 en 14 jaar in een 
representatieff  onderzoek onder jongeren hiphop en rap als hun favoriete muziek 
{Sikkema/Interview,, 1997). 

77 Opvallend is dat binnen de Amsterdamse groep respondenten de Barlaeus-gymnas-
tenn vooral voor rap gaan, en de leerlingen van het Montessorilyceum voor hiphop. 
Volgenss een van de onderzoekers heeft dit verschil te maken met het onderscheid 
tussenn zwarte en witte scholen. Op het Montessori Lyceum zitten veel meer zwarte 
jongeren.. Deze verschillen tussen de twee scholen zijn overigens niet terug te vinden 
bijj  R&B, evenals hiphop een zwart genre; en ook niet bij klassieke muziek, dat vooral 
alss een wit genre door het leven gaat. Het is dus onduidelijk of de etnische afkomst 
vann de scholieren de reden is voor de geconstateerde verschillen, en of de jongeren 
hett misschien wel over precies dezelfde muziek en artiesten hebben, maar er een 
anderee naam op plakken. Carat doet daar zelf ook geen uistpraken over. 

88 In 1987 wordt rap als zelfstandig genre voorgelegd. In de jaren daarna zijn de rappor-
tagess van Sikkema altijd op geaggregeerd niveau. Rap en hiphop vallen dan samen 
mett triphop en jazzdance in één categorie. 

99 Veel onderzoek naar spectaculaire subculturen heeft de kritiek gekregen dat het zich 
bezighoudtt met marginale, want kleinschalige stromingen (zie onder andere G. Clarke 
1990:81-96').. Toch is 10% van alle jongeren in absolute aantallen een aanzienlijk 
deel.. Een voorbeeld: In 1999 noemt in totaal 4% van alle ondervraagde jongeren tus-
senn de 12 en 19 jaar in Nederland rap of hiphop 'is echt mijn favoriete soort muziek'. 
Daarnaastt noemt meer dan een derde van hen (36%) dit genre 'goed'. Als deze cijfers 
geprojecteerdd worden op de totale populatie in die leeftijdsgroep (ruim 1,4 miljoen) 
dann vinden ruim 53.000 jongeren rap en hiphop goede muziek, en nog eens zo'n 
6.0000 'echt favoriet'. Als we ervan uitgaan dat deze 6.000 mensen tot de subcultuur 
gerekendd kunnen worden dan is dat inderdaad niet veel, maar de impact die rap en 
hiphopp hebben op meer dan een derde van alle jongeren tussen 12 en 19 jaar is na-
tuurlijkk wel groot. De significantie van een subcultuur kan ook afgeleid worden uit 
dee hartgrondige hekel die andere jongeren er aan hebben (in 1987 respectievelijk 
82%% aan punk en 74% aan hardrock). Punk en hardrock zelf werden als favoriet ge-
noemdd door respectievelijk minder dan 1 procent en nog geen drie procent als 'echt 
favoriet'.. Het feit dat er een duidelijke negatieve mening is over een splintegroep, 
rechtvaardigtt de beschrijving dat er sprake is van een onderscheidende smaakgroep 
off  subcultuur. Het rechtvaardigt overigens niet dat er zo weinig aandacht is in de 
wetenschapp voor genres die buitengewoon populair zijn. 

100 In 2001 zijn de eerste resultaten van Sikkema's nieuwe jongerenonderzoek bekend 
geworden.. R&B als 'echt mijn favoriete muziek' blijkt onder 12-24 jarigen gezakt te 
zijnn tot zo'n 6,5%. In de eerste resultaten (rapportage top 4 favoriete genres) komt 
hiphopp niet voor. Dance staat op de eerste plaats met 16%, gevolgd door hitparade-
muziekk (14%). 

111 Zie bijvoorbeeld Goossens 1995; Keus 1994; Lange & Tomassen 1994; De Leeuw et 
al.. 2000; Leurdijk et al. 1995; Matsanioti 1996; Pels 1996; Wermuth 1990,1993a. Bij 
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dee meeste van deze onderzoeken ben ik ook zelf betrokken geweest als begeleider of 
(co-)) auteur. 

122 Hoewel leden van studentencorpsen hun dispuutsstropdas soms nog jaren later 
dragenn als onderscheidingsteken, is het Britse schooluniform eigenlijk nooit 
toegeëigendd door een 'spectacular subculture'. 

133 Of er ook zwarte jongeren bestaan die nooit naar hiphop of rap luisteren is volgens 
mijj  nog nooit onderzocht. 

144 Dat er sprake is van een bewegend equilibrium kan ook herleid worden uit de cate-
goriee 'gouwe ouwe' die in de tweejaarlijkse jongerenonderzoeken van Sikkema te-
rugkomt,, en elke twee jaar aangevuld wordt met nieuwe muziek die opeens tot de 
'gouwee ouwe' gerekend kan worden ongeacht of het oorspronkelijk new wave of 
heavyy rock betrof. Muziek die opgenomen wordt in het popcanon, wordt op een 
gegevenn moment allemaal MOR. 

155 Ik gebruik hier voor de generalistische kenners expres cultureel kapitaal en niet sub-
cultureell  kapitaal. Qua kennis kunnen subculturele leden en generalistische kenners 
mett gemak met elkaar wedijveren, maar de andersoortige investeringen die subcul-
turelee leden plegen, maakt dat deze groep meer subcultureel kapitaal heeft dan de 
generalistischee kenners. Binnen het gehele popveld scoort het cultureel kapitaal van 
eenn generalist echter weer hoger. 

166 De ironische houding ten opzichte van het seksisme in hiphop kan vergeleken wor-
denn met de onderhandelende kijkerspositie die Ien Ang in haar studie naar soap-kij-
kerss omschrijft (Ang 1985). 

177 In het onderzoek van Van Bork & Jacobs bleek sowieso dat de inhoud songteksten 
niett heel erg belangrijk wordt gevondenn door jongeren: 60% antwoordt dat het hen 
'niett uitmaakt' waar teksten over gaan. Van degenen die teksten wel belangrijk vin-
den,, heeft de grootste groep een voorkeur voor 'verliefdheid of liefde' als onderwerp 
(1986:78). . 

188 Dit is ook mooi terug te zien in de interviews. In de interviews die in 1993 zijn ge-
houdenn worden heel vaak Onyx en Naughty By Nature genoemd. In 1994 komen 
Nas,, Jeru the Damaja en Snoop Doggy Dogg vaker voor. 

199 Deze roep om zichtbaarheid van zwarte jongeren is ook terug te vinden in het onder-
zoekk van Sansone. Zijn proefschrift heet niet voor niets Schitteren in de Schaduw (1992). 

200 Ook het vertrek van oude subculturele leden geeft nieuwe artiesten en in hun kiel-
zogg nieuwe fans ruimte om toe te treden tot de subcultuur. Overigens is de populari-
seringg van de subcultuur niet de reden waarom subculturele leden uittreden. Leden 
vertrekkenn meestal niet van de ene op de andere dag, maar verleggen hun prioritei-
tenn langzaam. Sommigen vinden banen in de muziekindustrie waardoor ze een 
anderee relatie met de subcultuur ontwikkelen. Anderen gaan zich meer richten op 
banenn en relaties buiten de subcultuur. Er zijn dan ook nauwelijks subculturele le-
denn boven de 30 jaar, hoewel dat met het oog op het tijdstip van het ontstaan van de 
nationalee subculturen theoretisch wel mogelijk zou zijn. 

211 Generalistische kenners zijn typisch de mensen die werken als vrijwillige r bij een 
poppodiumm of lokale radio. Hun textuele productiviteit beperkt zich niet tot het 
hiphop-genree en uit zich zowel privé als publiek. 
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Nichemedi aa en populariserin g 

ii  Vanwege de lastige beschikbaarheid van radio-uitzendingen is de analyse beperkt 
tott tijdschriften. 

22 Oplagecijfers 1999/2000: 
Neww Musical Express (NME): 90.763 
Smashh Hits: 230.764 
Melodyy Maker: 34.068 
Hitkrant:: 66.735 
OOR:: 33.589 
NMEE is het grootst binnen de Britse 'serieuze' muziek-nichemedia, OOR is dat in 
Nederland. . 

33 Het grappige is dat de subcultuur en micromedia al van te voren inspelen op deze 
trendsettendee rol van de nichemedia. Thornton beschrijft hoe de subculturele hou-
semediaa al op voorhand verwachtten dat deze twee bladen zich vooral zouden stor-
tenn op het party-gevoel, in plaats van op de muziek, en waren verrast dat na die eerste 
XTC-berichtgevingg in NME en Melody Maker, de zogenaamde tabloids in eerste in-
stantiee niets van zich lieten horen. Enige tijd later barstte de bom inderdaad alsnog 
enn ontstaat er in de Britse massamedia een ware kruistocht tegen het XTC-monster 
(Thorntonn 1995:131-132). Zij noemt dit de 'moral panics' marketingstrategie van 
anonieme,, kleine dancestromingen. 

44 Zo schrijft de auteur bijvoorbeeld Mikergy in plaats van MC Miker G en Iaat hij de 
filmfilm  Beat Street al in 1983 verschijnen, terwijl die pas in 1984 uitkwam. Ook laat hij 
Bambaataaa al in 1973 in Nederland optreden, hetgeen erg onwaarschijnlijk is omdat 
diee toen pas 13 jaar oud was en nog geen platen had gemaakt. 

55 Zo kan NME het zelfs in 1994 nog niet laten het B-Boy verleden van de Massive 
Attack-Iedenn te benadrukken door in een bijzin fijntjes het dan hipste hiphopmerk 
tee noemen:' a heaven where you're dressed up in Stussy [inclusief verkeerde spelling 
-- MW] and drift along the South Seas watching the funeral pyres on the beachfront' 
(NMEE 17 september 1994). 

66 Vele jongerenmodes zijn in Groot-Brittannië ontstaan, zoals teds, mods, two tone 
skaa en punk. Het terrein van dee vrije tijd is, waarschijnlijk mede door het keurslijf 
vann het schooluniform, het geschiktste podium voor individuele en collectieve dis-
tincties.. Nederland heeft afgezien van gabber nooit het voortouw genomen in de 
ontwikkelingg van jongerenmodes. 

77 Lara Ankersmit heeft tijdens haar stageonderzoek de berichtgeving van OOR en Hit-
krantt vergeleken. 

Dee medi a als waakhon d 

11 De microbladen besteden aan alles wat uit NWA voortkomt veel aandacht. Da 
Lenchh Mob en Y0Y0, protegees van Ice Cube mogen zich evenals Snoop Doggy 
Doggg verheugen op grote subculturele belangstelling uit Europa voordat hun de-
buutalbumss hier officieel worden uitgebracht of zij optredens hebben verzorgd. 

22 HHC is een iets ander tijdschrift dan Magie Sounds. HHC richt zich vooral op de 
subcultuurr maar ook op de directe kring generalistische en specialistiche kenners 
daarbuiten.. Het blad is in Groot-Brittannië in alle tijdschriftkiosken te vinden en 
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zelfss bij de grotere kiosken op het Europese vasteland. Het blad is het label fanzine 
bijnaa ontstegen. Het is full colour, heeft reclame-inkomsten en een betaalde redac-
tie.. Magie Sounds daarentegen is een voorbeeld van een klassiek fanzine dat met be-
perktee financiële middelen gemaakt wordt door fans en nauwelijks of niet betaalde 
redacteuren.. HHC is veel dikker dan Magie Sounds, kan af en toe Amerikaanse arti-
kelenn aankopen of zelf naar Amerika afreizen, hetgeen verklaart waarom er veel meer 
aandachtt is voor Snoop Doggy Dogg. De aandacht voor Snoop in HHC varieert van 
interviews,, album- en concertrecensies tot aan ingezonden brieven en redactionele 
commentaren.. In Magie Sounds is die verscheidenheid veel minder: enkele nieuws-
berichten,, commentaren en ingezonden brieven. Met name de ingezonden brieven 
enn strips krijgen veel aandacht van de redactie omdat volgens hen 'de lezers bepalen 
watt ze zelf willen lezen'. 

33 De strip verwijst naar de Lifers Group, een groep zwarte gevangenen die levenslang 
gevangenn zit. Slick Rick is een van de eerste gangstarappers wiens werk diende als in-
spiratiebronn voor Snoops nummer Lodi Dodi. Slick Rick en Doug E. Fresh namen 
hett nummer La-Di-Da-Di op in 1984. Volgens Source, het grootste Amerikaanse 
hiphopblad,, wordt in dit hiphopnummer voor het eerst 'bitch' gebruikt om vrou-
wenn aan te duiden. 

44 In HHC belandt Snoop op de vijfde plaats in de lezersvraag 'who is in 1993 the most 
importantt being ?' 

55 In 1994 doet Snoop tweemaal het Verenigd Koninkrijk aan om een aantal uitver-
kochtee optredens te verzorgen. Bij aankomst in zijn hotel blijkt het personeel hem te 
weigerenn nadat men vernomen had dat Snoop verdacht werd van betrokkenheid bij 
eenn moord. De media-aandacht voor het hotelincident leidt tot vragen in het parle-
mentt waarbij er door de Conservatieve Partij op aangedrongen wordt om Snoop 
Doggyy Dogg het land uit te zetten. 

66 Heel af en toe zijn er wel lezers die op typische black issues reageren die buiten de 
problematiekk van de gangstarap zelf liggen, zoals van Semtex X Da Militant Blak 
Radicall  Yout uit Herts, in HHC van maart 1994: 'My race is suspicious of the white e 
racee the riots and what's said on wax are only the beginning! Take away all the pre-
sentt white hate groups in America, replace the black ghetto with humane living con-
ditions,, take away the white man's widescale active racism and destroy those 'devils' 
inn power and our suspicions might go away. But you're left with this: whites, the 
worstt racial crime known to the history of man- slavery, the evil trade that built 
Americaa and half of Europe. Think about it'. 

77 HHC kan ook niet laten dit keer op keer te benadrukken. Snoop is volgens hen verle-
gen,, durft de camera niet rechtstreeks in te kijken en oogt intelligent, iets wat een 
gangsterr blijkbaar niet kan zijn. 'Snoop comes off intelligent, almost shy in conver-
sation.. One thing is for certain, he hardly seems the gangsta of his vinyl persona!' 
(HHCC november 1993:15).' 

88 Al in Rapper's Delightkomt het doorgaans homofobe karakter van hiphop naar vo-
ren:: 'And you can be my boyfriend, you surely can. Just let me quit my boyfriend, 
he'ss called Superman. I said he's a fairy, I do suppose flying through the air in panty-
hose'.. Slechts een enkele rapper bekritiseert homofobie en potenrammerij, zoals 
Thee Disposable Heroes of Hiphoprisy in Language of Violence, 

99 Cultuurcriticus Nelson George meent dat gangleden die in de gevangenis gezeten 
hebbenn homo-erotiek als een verboden onderwerp beschouwen, omdat het aangeeft 



Note nn — De medi a als waakhon d 351 1 

datt zij ofwel 'genomen' zijn, en dus het onderspit hebben moeten delven, hetzij zelf 
actieff  op dat terrein waren. George ziet in de expliciete 'male bonding' van gang- en 
posseledenn deze verborgen homo-erotiek terugkeren en deels ook in de manier waar-
opp gangstarappers met seksualiteit en vrouwen omgaan: 'For many young men their 
sexx and romantic dealings were forever altered by die sexual activity that goes on be-
hindd bars. (...) If sex is taken, from this viewpoint [gangstermentaliteit - MW], it is 
nott an act of love but power. (..) Suspicion of women, loyalty to the crew, adoption 
off  a stone face in confronting the world, hatred of authority - all major themes of 
gangstarapp - owe dieir presence in lyrics and impact on audiences to die large num-
berr of African-American men incarcerated in die '90s' (1998:44). 

100 HHC plaatste hun eerste artikel in juli 1993, Het Parool in november 1993. OOR heeft 
blijkbaarr eerst de kat uit de boom gekeken alvorens aandacht te besteden aan Snoop 
Doggyy Dogg. 

111 De verdachtmaking van moord is dan al in verschillende (buitenlandse) micro- en 
nichemediaa en in Het Parool gemeld. 

122 De Sex Pistols zijn zelf ook bekend geworden wegens hun (vermeende) anarchie, 
obsceniteiten,, geweld, moord en zelfmoord (Nancy en Sid). 

133 De zelfmoord van Cobain en zijn relatie met riot grrrl Courtney Love van Hole zijn 
natuurlijkk ook breed uitgemeten in de pers als voorbeeld van de destructieve zelf-
kantt van rock 'n roil. 

144 Daarnaast wordt Terry Dicks, parlementslid voor de Conservatieve Partij aan het 
woordd gelaten die Snoop het land wil uitzetten. Daily Star doet via Dicks in eerste 
instantiee voorkomen dat Snoop niet verdacht wordt, maar betrokken is bij moord. 
Laterr in het artikel (vier pagina's verderop) wordt uitgelegd dat de bodyguard van 
Snoopp beschuldigd wordt van deze moord, en dat Scotland Yard geen enkele reden 
ziett om hem het land uit te zetten, omdat hij niets illegaals in Groot-Brittannië heeft 
gedaan. . 

155 Gangsterrap wordt niet uitsluitend door zwarte jongeren uit het getto gemaakt. Zo 
iss House of Pain wit, net als de inmiddels ook vaak bekritiseerde 'white trash trailer-
kid'' Eminem. En de zwarte rapper Ice Cube is kind van ouders die beiden aan de 
UCLAA werkten en hij heeft zelf ook een studie in architectuur gevolgd. 

1616 De journalist bezoekt een Amerikaans optreden van House of Pain en Cypress Hill , 
eenn respctievelijk witte en etnische gemengde crew, waar veel witte jongeren op af-
komen.. Hij constateert dat 'sommige fans steekwapens dragen en dat men agressief 
danstt (stage diving, slamming en crowd surfing), maar dat het optreden net zo ruig 
iss als een gemiddeld heavy metal-optreden'. 

177 Sommige journalisten schrijven Snoops naam niet correct, terwijl hij toen al een hit 
hadd en in één geval had de journalist het cd-hoesje voor zich moeten liggen, aange-
zienn het een cd-recensie betrof (meerdere malen Snoop Doggy Dog in plaats van 
Snoopp Doggy Dogg in de Volkskrant, 10 december 1993). Verder leidt Snoops echte 
naamm en verleden tot allerlei speculaties. De ene keer heet hij Calvin Broadus en is 
hijj  geboren in 1972. Een andere keer gaat hij door het leven als Cordavar Varnando 
off  Cordavar Varnado, geboren in 1971. Het aantal delicten waar hij voor in de ge-
vangenisvangenis is beland varieert van twee tot vijf ; en artikelen over de typische gettojeugd 
(alleenstaandee moeder met kinderen van verschillende vaders) worden afgewisseld 
mett artikelen over Snoops vader die zorgde dat hij met goede cijfers highschool 
afmaakte.. Ook de namen van het moordslachtofTer en de daadwerkelijke daders 
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wordenn verkeerd gespeld of zijn verschillend in de onderzochte media. Verder zijn 
err de twee dagbladartikelen die verdacht veel op elkaar leken, en waarin bronnen 
niett onthuld worden en onjuistheden ook gekopieerd worden. 

188 De platenmaatschappij heeft zelf natuurlijk ook bijgedragen aan de stereotypering 
vann de gangsterrapper door de samenstelling van het promotiemateriaal. 

199 De media, niet alleen de gedrukte pers, buigen zich in de jaren negentig veelvuldig 
overr de multiculturele samenleving als probleem. Leurdijk constateert in haar on-
derzoekk naar de berichtgeving over de multiculturele samenleving op televisie dat 
journalistenn verschillende repertoires aan de dag leggen om hier aandacht aan te bes-
teden:: het voorlichtingsrepertoire, het integratierepertoire, het registratierepertoire 
enn het confrontatierepertoire. Op basis van de interviews in Hoofdstuk 5 en de 
inhoudsanalysee lijk t het er op dat popjournalisten in mijn onderzoek zich vooral 
latenn leiden door het confrontatierepertoire: 'Binnen het confrontatierepertoire doen 
journalistenn afstand van een voorzichtige opstelling ten aanzien van allerlei maat-
schappelijkee en politieke gevoeligheden. (...) Het lijk t er op dat etnische afkomst in 
dee jaren negentig weer sneller en in meer situaties relevant wordt geacht dan in de 
periodee daarvoor (Leurdijk, 1999:177-178). Leurdijk heeft geen directe relatie 
gevondenn tussen de verschillende genres die zij heeft onderzocht (documentaires, 
talkshows,, realityshows en actualiteitenrubrieken) en de ideologische inhoud van de 
interpretatiekaderss die naar voren komen in de inhoud van de programma's. In de 
inhoudd ziet zij meerdere interpretatiekaders tegelijk voorkomen, hoewel er enkele 
well  dominanter zijn dan andere, zoals de problemen in oude wijken als 'minderhe-
denprobleem'' (Leurdijk, 1999:83). 

200 In hun fascinatie voor afwijkend gedrag lijken de tienermedia en publieksbladen 
zoalss Nieuwe Revu op de tabloids, maar hun berichtgeving is veel minder of niet 
moraliserend.. Door songteksten af te drukken en de cd te verloten wordt Snoop in 
diee media muzikaal populairder gemaakt, terwijl zij tegelijkertijd zijn afwijkend 
gedragg blijven benadrukken. Dat afwijkend gedrag wordt echter niet als echt bedrei-
gendd neergezet, maar als iets spannends dat bij popmuziek hoort. In feite promoten 
dezee media afwijkend gedrag, maar de scherpe kantjes zijn er wel grotendeels van af-
gehaald.. Snoop's afwijkend gedrag - in dit geval zijn seksistische en gewelddadige 
teksten,, alsmede zijn crimineel verleden - wordt geneutraliseerd: zijn gangsterrap is 
verwordenn tot 'betekenisloze exotica' (Hebdige 1979:97). Wat Hebdige ziet bij 'de 
media'' is hier alleen terug te vinden bij de typische tienermedia en publiekstijd-
schriften. . 

Hiphopp in de hitparade 

11 Welke hiphop tot de 'echte' hiphop gerekend mag worden en welke tot 'versleutelde' 
iss tot stand gekomen op basis van de indelingen die de geïnterviewden maken. Dit is 
duss een voorbeeld van een 'audiene cum content'-benadering. 

22 Als ik spreek over 1993A bedoel ik de 283 onderzochte hits; als er 1993 staat verwijst 
datt naar het gehele geprognostiseerde jaar. 

33 Rutten (1991) komt in zijn onderzoek tot een gemiddeld aandeel van 16% Afro-Ame-
rikaansee popmuziek tussen i960 en 1985, hetgeen een verzameling is van soul, funk, 
disco,, ska/reggae, blues, jazz en rap (maakt 1% van dat Afro-Amerikaanse genre uit). 
Naa pop/rock levert Afro-Amerikaanse muziek het grootste aantal hits aan de hitparade. 
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44 De mainstreaming van hiphop is alleen in relatie tot de gemiddelde populariteit van 
hett genre zelf bekeken, en niet in relatie tot andere genres. Hoewel ik wel naar het 
marktaandeell  van het aantal hiphophits op het totaal aantal hits in de Top 40 heb 
gekekenn kan ik niet zeggen of hiphop vergeleken met andere genres nu meer of min-
derr mainstream is. Daar zou een veel uitgebreidere genre-analyse voor nodig zijn. 
Figuurr 9.2 geeft antwoord op de vraag of hiphop op een gegeven moment onderdeel 
vann de mainstream-popcultuur is geworden, en dat is wanneer het genre een stabiele 
plaatss in de hitparade heeft verworven. 

55 Omdat onderzoek is gedaan naar alle hiphophits in de onderzoeksperiode (zoge-
naamdd universumonderzoek) zijn alle geconstateerde veranderingen betekenisvol. 
Omdatt het geen steekproefonderzoek is waarbij veranderingen al dan niet statis-
tischh significant zijn, spreek ik in dit universumonderzoek over betekenisvolle ver-
anderingen.. De vraag is dan natuurlijk wat betekenisvolle stijgingen of dalingen in 
hett resultaat zijn. Ik gebruik de Mock-schaal om de veranderingen als al dan niet 
betekenisvoll  te kunnen interpreteren. Mock wordt gebruikt om bijvoorbeeld winst-
off  omzetresultaten ten opzichte van het jaar daarvoor te kunnen duiden (zowel 
dalingenn als stijgingen): 
<2%:: fractioneel 
2-4%:: gering 
4-7%:: licht 
7-12%:: duidelijk 
12-20%:: belangrijk 
20-30%:: sterk 
30-45%:: aanzienlijk 
>45%:: fors 

66 Uitzondering is de periode 1984-1987, waarin het resultaat van 1986 als enige een 
forsee stijging laat zien temidden van dalingen. De tweede periode is dus grillig. Ik 
komm daar bij de behandeling van de subgenres in die tweede periode op terug. Het 
opdelenn van de periode in drie aparte periodes 1984-1985,1986 en 1987 bleek een 
zelfdee grillige resultaat van subgenres op te leveren. Omdat het slechts om één afwij-
kendd jaar gaat en de subgenre-analyse dezelfde resultaten gaf (bijj  handhaving van de 
helee periode en bij opdeling in drie periodes), heb ik ervoor gekozen 1986 niet als een 
apartee periode te behandelen. 

77 In die onderzochte maanden van 1993 zijn er 15 hiphophits, waardoor er (geëxtra-
poleerd)) voor 1993 in totaal 37 hits met 6.386 punten te verwachten zijn. 

88 Door de toenemende popularisering van jungle, triphop en drum 'n bass na 1993 zal 
eenn systematisch onderzoek naar de hitparades tussen 1993 en 2000 waarschijnlijk 
eenn grote invloed laten zien van zowel hiphopvocalen als hiphopbeats. 

99 Door afrondingsverschillen komen de opgetelde percentages in de figuren soms iets 
bovenn de 100% uit. 

100 Salt 'n Pepa komen het langst voor in de hitperiode 1979-19933, maar over de peri-
odee 1979-1997 strijkt 2Unlimited met de eer: zij hebben 16 hits gescoord in zes jaar 
(1991-1996). . 

111 Rutten heeft in zijn proefschrift ook naar de herkomst van hitartiesten tussen i960 en 
19855 gekeken en komt daar tot een iets evenwichtigere verdeling tussen de grote drie: 
Nederlandd (29%), Verenigde Staten (28%) en Groot-Brittannië (27%). Rap en hiphop, 
vallendd onder zijn noemer Afro-Amerikaanse muziek, laat wat betreft de herkomst 
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vann artiesten een vergelijkbaarder beeld zien met mijn onderzoek. Van elke tien Afro-
Amerikaansee hits tussen i960 en 1985 is er één afkomstig uit Nederland (11%) en 9% 
vann de Afro-Arnerikaanse muziek in de Nederlandse hitparade is afkomstig uit Groot-
Brittannië;; 64% is afkomstig van Amerikaanse artiesten (Rutten 1991). 

122 Daarbij moet wel aangtekend worden dat de situatie voor die 'echte' nationale hip-
hopp er vanaf het einde van de jaren negentig - dus na de onderzoeksperiode - er wel 
watt anders uit ziet: artiesten als Extince, Spookrijders, Postman, E-Life en Def Rhymz, 
allenn al heel lang bezig als subculturele artiesten, weten de nationale 'echte' hiphop 
ookk over het voetlicht te brengen bij niet-subculturele muziekliefhebbers. Deze er-
kenningg lijk t samen te vallen met de voortschrijdende popularisering van Ameri-
kaansee hiphop. Zo scoren in 1997 de Amerikanen PufF Daddy en oudgediende LL 
CoolJJ dat jaar elk drie hits. PufFDaddy scoort met I'll  be missing you, ter nagedach-
teniss van zijn vermoorde vriend, de rapper Notorious B.I.G., echt een enorme hit: 
6555 punten. Ter vergelijking: zUnlimited is met hun allergrootste hit No Limit,—te-
vensvens de allergrootste hit in de totale onderzochte periode (1979-1993) - nooit verder 
gekomenn dan 574. De hits van de nieuwe lichting nationale hiphopartiesten zijn ook 
niett zo groot. Extince haalt bijvoorbeeld met Spraakwater\<,o punten. Zijn hit staat 
zevenn weken in de Top 40 met als hoogste positie 8, terwijl TwilightZonevan zUnli-
mitedd er tweemaal zo lang in stond en op nummer 1 belandde en PufFDaddy's mon-
sterhitt zelfs 20 weken bivakkeerde in de Top 40, waarvan negen weken op nummer 
1.. Acts die vaak in de serieuze nichemedia zoals OOR aandacht krijgen, zoals de 
Osdorpp Posse, Gotcha! en Urban Dance Squad hebben tot en met einde 1997 nog 
nooitt de hitparade gehaald. Zij komen wel voor in de Album Top 100 lijsten en de 
Tipparade. . 

133 Dat de groep subculturele leden en generalistische kenners in omvang veel kleiner is 
dann de specialistische kenners en incidentele liefhebbers blijkt ondermeer uit het feit 
datt artiesten die door de eerste groep hooggewaardeerd worden nauwelijks of niet de 
hitparadee bevolken; ook niet de Top 100-albumlijsten. 

144 Het adoptiecurvemodel laat zien hoe een nieuwe ontwikkeling door verschillende 
groepenn door de tijd heen wordt geadopteerd. Deze adoptieurve kent de volgende 
verdeling: : 

Hett adoptiecurvemodel van Rogers kent een aantal beperkingen. Ten eerste is het 
geenn goed model om de diffusie van nieuwe producten adequaat te voorspellen. Ten 
tweedee heeft Kotier terecht (1991:343) aangetekend dat de laggards van het ene pro-
ductt de innovators zijn van een ander product. De kenmerken van een innovator 
liggenn dus niet vast, zoals Rogers veronderstelde in zijn ideaaltyperingen samen-
gesteldd uit demografische, socio-economische en persoonlijke karakteristieken. Ten-
slottee gaat het klassieke adoptiecurvemodel uit van een grote invloed van interper-
soonlijkee contacten bij de adoptie van nieuwe producten. Dit gaat echter niet op 
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voorr bijvoorbeeld low interest-artikelen. In het geval van de adoptie van nieuwe 
popmuziekk is 'word of mouth' echter wel belangrijk: 87% van alle jongeren praat re-
gelmatigg met vrienden over popmuziek (Van Bork & Jacobs 1986:92) en ook de fans 
inn dit onderzoek geven aan dat zij zich in hun aankopen vaak laten leiden door het 
oordeell  van vrienden. Als rekening gehouden wordt met de twee eerste bezwaren is 
Rogers'' model zeer goed bruikbaar voor de popularisering van nieuwe popmuziek. 
Eenn alternatief diffusiemodel van Bass is zeer bruikbaar als het gaat om duurzame 
consumentengoederen,, maar dat is niet het geval bij popmuziek (zie ook Marketing 
Bulletinn 1995 nr.6, 32-41). 

155 De preoccupatie met liefde in de breedste zin van het woord gaat ook al op in de hit-
paradess van 1955: 86,8% (Horton 1990/1957:21). En ook Rutten signaleert in zijn 
tekstinhoudelijkee analyse van de hits tussen i960 en 1985 dat het thema 'liefde, seks 
enn relaties' veruit het populairst is, 72%. Hij concludeert tevens dat andere thema's 
zoalss 'oorlog en vrede', 'school' en 'arbeid' dermate weinig dan wel dermate verho-
lenn in de teksten aan bod komen dat ze niet betrouwbaar te coderen te zijn (1991:81). 
Laingg komt tot vergelijkbare conclusies in een vergelijkende studie tussen punk en 
Britsee Top 50-songs: slechts 4% van de Top 50 heeft 'sociaal en politiek commen-
taar'' als hoofdonderwerp (Laing 1985:27). 

Bijlage n n 

11 De scores van 19866 komen uit Van Bork & Jacobs (1986: 83) en zijn gebaseerd op 
'sterkee voorkeur'. De andere cijfers zijn allemaal van Sikkema. De percentages van 
19877 zijn gebaseerd op de antwoorden "sterk ja" bij de vraag of men ze (24 voorge-
legdee genres) "over het algemeen leuk vindt om te horen". 
Sikkema'ss gegevens van 1987 zijn overgenomen van Rutten (1991: 53). De data van 
1991-19999 komen uit de begeleidende Sikkema-publicaties van het Jongerenonder-
zoekk van Inter/View, aangevuld met de mediaplanningsbestanden van 1997 en 
1999.. De antwoorden van 1991-1999 zijn gebaseerd op de vraag 'muziekvoorkeur' en 
hett antwoord 'sterke voorkeur'. De gegevens kunnen verschillen van andere publi-
catiess vanwege afrondingsverschillen. 

22 In 1995 is grunge apart genoemd, en in 1997 als samengestelde categorie. 
33 In 1997 is er onderscheid gemaakt tussen hardrock en heavy metal, waardoor ze ge-

scheidenn opgenomen zijn, en in 1995 als 1 categorie. 
44 Omdat Carat nog maar net is begonnen met deze reeks onderzoeken en zij de onder-

bouw-leerlingenn volgen in hun gedrag en meningen zijn er nog geen resultaten 
voorhandenn van leerlingen die ouder zijn dan 15 jaar. 

55 Totalen verschillen van de cijfers bij de verschillende leeftijdsgroepen vanwege af-
rondingverschillenn met twee cijfers achter de komma, zoals uitgevoerd en gepubli-
ceerdd door de onderzoekers zelf. 

66 Totalen verschillen van de cijfers bij de verschillende leeftijdsgroepen vanwege af-
rondingverschillenn met twee cijfers achter de komma, zoals uitgevoerd en gepubli-
ceerdd door de onderzoekers zelf. 

77 Uit de hitlijstanalyse in Hoofdstuk 9 blijkt ook dat het aantal hiphop-hits tussen 
19888 en 1991 veel groter is dan de periode daarvoor en daarna. 
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Summar y y 

Background Background 

Hiphopp exists since the nineteen seventies as a new genre within the popular music 
canon,, and is considered to be a youth subculture, because of the strong relationship 
betweenn the music itself (rap and dj-ing), the spectacular B Boy style and the way the 
engagedd youngsters participate as a homogenous community. Since its founding years 
inn black New York neighbourhoods, the music and the style it is surrounded by be-
camee popular all around the world. 

Nowadayss hiphop is a music culture which still attracts a lot of youngsters, but cer-
tainlyy not all of them. Besides, there's a great variation in the level of commitment of 
thosee who love hiphop, and the genre is not exclusively appreciated by the young. Still 
thee core participants, the fans and most of the artists, remain relatively young, there-
foree hiphop can easily be defined as a youth subculture. 

Thiss dissertation focuses on the popularisation of the hiphop subculture in Europe. 
Inn the empiric phase of my research, the material I collected gives an accurate idea as to 
thee way hiphop has become popular since the nineteen seventies, the changes which 
havee occurred during the process of popularisation, and how these changes have af-
fectedd the hiphop music 'tout court' and hiphop as a subculture? The aim of my re-
searchh is to be able to contribute to the development of a coherent theory of the way 
subculturess operate within youth cultures, pop music and more generally in the popu-
larr culture. Although the field of my research is restricted to hiphop and rap, the way 
thee popularisation process develops, may also apply to other music related subcultures. 
Thee main research question therefore is: 

Howw does the process of the popularisation of a music related subculture develop 
fromm an underground subculture to the mainstream pop culture? This central issue 
hass operationalized into the next four questions: 
i.. Who are the actors who participate in this process and how do they distinguish themselves? 
2.. Which factors contribute positively to the popularisation of hiphop and which seem 

too work against it? 
3.. How do the interactions between actors and factors look like and are some inter-

actionss more dominant than others? 
4.. What is the influence of this popularisation on hiphop as a subculture? 
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Audience-cum-contentAudience-cum-content analysis 

Thiss field of research - youth subcultures - is based in the studies of subcultures, youth 
studiess and popular music studies. Perspectives from youth studies, lifestyle research, 
popularr music studies and most of all subculture theories of the CCCShave been used to 
developp a conceptual model (chapter i). I have used this model as starting point for my 
empiricc content-cum-audience analysis in Great Britain and the Netherlands. These 
countriess have been chosen because hiphop is not only firmly rooted in Afro-American 
andd Afro-Caribbean cultures in the United States, but also in the very same cultures in 
thee above mentioned countries at the end of the nineteen seventies and the early nine-
teenn eighties. Hiphop exists more than twenty years now, and I was curious to find out 
whetherr and how ethnicity still plays a major part in the formation of a European 
basedd subculture. Also, the two countries have a major (UK) and relatively major (Hol-
landd is a Top 15 market worldwide) market share in the popular music market. 
Thee content-cum-audience analysis consisted of interviews with 31 artists, 26 cultural 
intermediariess (people working in the music industry: media, clubs and record compa-
nies)) and 32 fans, and three content analysis case studies. 

Thee data of the interviews are analysed by using the grounded theory approach 
(chapterr 2). After several stages of (re-) collecting and (re-) analysing the interview data, 
sevenn central themes emerged: style, quality, ethnicity, gender relations, deviant be-
haviour,, national culture and popularity (chapter 3). 

Stylee (dress, language, hairdo, musical and lyrical content, dance) and quality 
(professionalism,, originality, authenticity, innovation) are concepts, which play an 
importantt role within subcultures at a micro level, and are thus bound to be impor-
tantt within the hiphop as well. Ethnicity, gender and deviant behaviour are both 
importantt within the subculture as in daily life for the social practices of the people 
involved,, at a meso level, that is. But they are equally significant on a discursive level 
inn violent gangster raps, Afro centrism and music video's in which men and women 
aree reduced are depicted in simple, but strong stereotypes (pimps, sluts). The popu-
larityy of hiphop outside the subcultural community, as well as the surrounding na-
tionall  culture, point at the interactions between the inner world of the subculture 
andd the outer world (macro level). 

Thee seven concepts form the leading thread of the dissertation and are used to de-
scribee the practices and the views of the main actors. The role of artists and their 
socio-aestheticc practices are treated in chapter 4. In chapter 51 discuss the role of the in-
termediaryy and their views and behaviour relative to the seven central themes. Chapter 
66 is a descriptive analysis of the consumptive practices of the hiphop fans. 

Thee seven main concepts have also been used as input for the three case studies. 
Thee first case study (chapter 7) looks at the function of music media in the promo-
tionn of'home-grown' hiphop. In the interviews the artists,, the fans and the interme-
diariess all stress the importance of these 'niche media' for the discovery and the 
launchingg of local talent. I have therefore analysed hiphop articles in the New Musi-
calcal Express (NME) and in OOR, both in a quantative and qualitative way. 
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InIn the second case (chapter 8) I have researched if and how printed media pay atten-
tionn to the relationship between certain types of deviant behaviour (mainly gangster 
crimess like drive by shootings and black militant nationalism) on the one hand and 
hiphopp on the other. I did this by looking at the way the British and Dutch press media 
havee treated the following subject: the case of the American rapper Snoop Doggy Dogg, 
whoo has been charged for murder in 1993 and has been released from those charges in 
1996.. Is this media attention really always negative, as much other subcultural research 
suggests,, or do differences occur in the way the different print media (newspapers, 
masss audience magazines, general music media and hiphop fanzines) treat the subject? 

Thee third case study, finally, is an analysis of the popularity of hiphop in de Dutch 
chartss between 1979 and 1993 (chapter 9). The Top 40 is the ultimate reflection of the 
choicess and practices of artists, cultural intermediaries and fans. In this case I have com-
paredd so called subcultural hiphop genres and the kind of hiphop, which makes into 
thee charts, to detect if any differences between 'subcultural hiphop' and 'mainstream' 
hiphopp exist, as most of the interviewed artists and fans suggest. 

Inn chapter 10 the results of the previous chapters are being reviewed in order to be 
ablee to draw some final conclusions. 

Artists:Artists: socio-aesthetic production 

Studiess of music subcultures treat the subcultural community as a collective in which 
noo essential differences exist between the involved artists and the fans. However, the 
positionn subcultural artists occupy is much more complex than the position of fans. 
Subculturall  artists continuously deal with the ambiguity of being part of a small 'hard-
core'' community on the one hand and their musical ambitions on the other. Their 
subculturall  identity is mainly based on social practices, while their musician identity is 
constructedd by cultural and material aesthetics. The musical ambitions make them 
longingg for commercial success outside the subculture or for making hiphop which 
mightt no longer belong to the 'hardcore'. As a result of this ambiguity, there's also a 
differencee in professional status between them. 

Amateurr artists have other standards of style and quality than those who can be 
calledd professionals. The professionals really make a living out of their music; for the 
amateurss the making of hiphop is a leisure time activity. A large part of these so-called 
professionalss don't produce subcultural hiphop any longer, but 'crossover' (metal with 
rap,, punk with rap, etcetera) or, what I have defined as, 'rap mixed formats' (hiphouse, 
Eurodance). . 

Inn Holland and the UK, due to the differences between musical and subcultural atti-
tude,, and the differences between amateurs and professionals, this has lead to a situa-
tionn in which artists are very worried about the lines between the inner and outer world 
off  the hiphop subculture: the fear of being excluded from a small elite. Only a few 
artistss accept the fact that those lines are really very fine lines, and that being judged a 
goodd artist, is no longer linked to their subculturality. But all hiphop artists, from un-
dergroundd to mainstream - the few above mentioned included -, are most worried 
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aboutt their being authentic. This well-known element of the rock discourse, dominant 
withinn the entire field of popular music, is exposed in many ways. 

Gangsterr rap is often considered as the ultimate subcultural genre, although in daily 
lifee artists and fans do suffer from the negative associations of gangster rap. Explicit lyr-
icss and macho attitudes belong to subcultural hiphop because it produces street credi-
bility.. Opinions about style and quality are also heavily guided by authenticity claims. 
Thee harder the sound, the more authentic it is according to subcultural artists. Style is, 
equally,, important, but no longer to those artists, who are considered as the role mod-
elss and innovators of the genre. For those 'arrivés' style does not have to be embodied 
andd objectified anymore: 'being in the know' of the latest trends and brands will do. 

InIn terms of gender and ethnicity the claims of authenticity resulted in a subcultural 
hierarchyy among the artists, starting from black male artists in the top, followed by 
blackk females and on a short distance white males, and ending by white female artists. 
Blackk is 'natural' dominant in the hiphop subculture, as is masculinity. In the nineteen 
eightiess and nineties black female hiphop artists were very successful with rap mixed 
formatss (hiphop soul, R&B, hiphouse), and as a result of that, white male artists have, 
inn a musical way, gained more respect than black females. On the social subcultural 
ladderr however, white male artists suffer from the black dominance. For white female 
theree is hardly any respect, which explains why this category is close to non-existent. 

Thee strong authenticity claims and the negative image of the hiphop subculture in 
thee outer world resulted in drawing very strict lines between the rock and pop idiom, 
betweenn underground and mainstream. The internal cohesion is best kept by main-
tainingg the boundaries between the inner world and outer world, although this dichot-
omyy no longer exist on musical and professional grounds and has become a continuum 
off  styles and attitudes. Only a few artists have found a way to deal with these changes. 
Somee artists have succeeded in expanding their territory because the hiphop subcul-
turee itself is still growing (horizontal popularisation), others crossed over to other audi-
encess (vertical popularisation). 

CulturalCultural intermediaries: material production 

Inn my research the differences between people working within record companies, in 
thee media or at clubs were not as big as the differences between amateurs and profes-
sionals;; this is the very reason why I call all people working in the music culture in-
dustryy cultural intermediaries. The differences between amateurs and professionals, 
however,, make clear that a subculture not only consists of fans and artists, but also of 
peoplee (the amateurs), who, as dedicated fans, decided to promote hiphop and have 
sett up independent record labels, fan magazines, started working as journalists or 
wentt into club and live promotions. Amateur intermediaries act, like the amateur 
artists,, more from a subcultural perspective. In their work street credibility, small-
scalee activities and limited target group perceptions prevail. 

Professionals,, who work from a more general perspective, have completely different 
viewss about the style and the quality of hiphop. In their opinion home-grown hiphop 
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artistss often lack professionalism and hardcore hiphop has too littl e quality to appeal to 
bothh crossover and mass audiences. Black intermediaries are in both countries more to 
bee found on the amateur side. Women working as cultural intermediaries are still a mi-
nority,, but if they do, they can be found both in amateur and professional functions. 

Thee way intermediaries do deal with national hiphop comes down to three strate-
gies.. The socio-cultural strategy treats hiphop as a social movement, rooted in black 
ghettos,, which raises relevant social and political issues. The acknowledgement strategy 
givess space to both new and to subcultural (amateurish) acts, but does this by trial and 
error,, hoping that one major success might emerge eventually. This strategy is very 
welll  known at major record labels, and can in my research also be found among club 
intermediariess and some journalists. The third strategy, the adaptation or adjustment 
strategy,, is constandy trying to adjust hiphop within existing rock or pop frames. In 
microo media the social strategy is the most frequendy used. Niche and mass media of-
tenn use a combination of acknowledgement and socio-cultural strategy. Big commer-
ciall  clubs prefer to deploy the strategy of acknowledgement and the socio-cultural one 
sidee by side. Big record labels usually start with trial and error and go for the adjust-
mentt strategy, once an artist has broken through. 

Soo it seems these strategies are divided unequally among the three branches and none 
off  them is exclusively used within one branch. This indicates two things. Firsdy, those 
intermediaries,, due to the fact that they all have to promote and sell cultural products, re-
semblee each other very much in their work attitude. This becomes even clearer, when 
lookingg to the huge amount of intermediaries that work for two or sometimes even more 
culturall  institutions at the same time. And secondly, that the perceived gap and misun-
derstandingg between artists on the one hand and intermediaries on the other, can be 
solved,, or at least diminished by the amateur intermediaries, who understand both 
subculturall  values and the strategies of the music industry branch, they work in. 

Thee relationships between the three branches are very tight, but the media are, in the 
end,, the most essential part. Without any media buzz, clubs and record companies can't 
contractt hiphop acts without financial consequences. A huge buzz alone is no guarantee 
forr success, but it can be a big help. The promotional function of the media is vital for the 
popularisationn of hiphop, both inside and outside the subcultural community. 

Fans:Fans: consumptive practices 

Theree is not such a thing as 'the' hiphop fan. Differences in random I have found are 
relatedd to their level of commitment, the subcultural capital tliey invest, but have also 
too do with social and economical backgrounds and - to a certain extent - with die kind 
off  hiphop tiiey like. I distinguish four hiphop fan types: subcultural members, generalist 
connoisseurs,, specialist connoisseurs and incidental lovers. All subcultural members once 
startedd as a non-subcultural fan, mostly as specialist connoisseur. 

Inn comparison to die other fans, the subcultural members invest more money, time 
andd energy in hiphop and they share a strong feeling of belong to a community. Follow-
ingg Fiske's and Willis' theories of consumptive practices, they show a lot of symbolic 
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creativity,, which goes beyond mere semiotic productivity. Their subcultural fandom is 
mainlyy expressed in enunciative and textual productivity: attending fan club days, par-
ticipatingg in chat sessions, keeping diaries and scrap books. The enunciative productiv-
ityy is most important in creating and maintaining the subcultural group identity. 

Sometimess fans possess, in a certain manner, even more subcultural knowledge 
tJiann the genuine subcultural members, yet they lack die necessary social capital to par-
ticipatee in the subculture. But they don't care. They are, what I have called, generalist 
connoisseurs.. They are aware they besides some subcultural capital; they are also the 
ownerss of cultural capital in a more general way. They love all kinds of music, though 
mainlyy within the rock canon. Style paraphernalia of hiphop don't interest them 
much.. The musical aesthetic authenticity of hiphop is the main focus in their fandom. 

Anotherr type of random can be found among mainly young fans, which I have called 
'specialistt connoisseurs'. Unlike the generalists and the subcultural members, these fans 
onlyy like one or two artists and do not embrace the complete genre. These fans are poten-
tiall  subcultural members if they invest more in enunciative productivity. Their fandom 
iss an expression of a mix of rock and pop idiom, although the rock part is dominant. The 
specialistt connoisseur is especially keen on adopting many elements of the subcultural 
look,, in order to combine these with elements of other (often black) styles. A lot of these 
youngsters,, who look subcultural, do not in a strict sense, belong to the subculture. 

Finally,, I have distinguished the incidental lovers, who once in a while buy a 
hiphopp record or attend a concert. Their fandom is pop orientated and their fan 
practicess are limited to semiotic productivity. Occasionally they wear a hiphop 
brandedd T-shirt, not longing for subcultural status, but because they want to be hip. 

Besidess differences in fandom there are also clear gender and ethnic differences, as I 
havee already shown in the part I dedicated to the artists. The moral panic surrounding 
hiphopp (violence and misogyny in gangster rap) is something they all find very offen-
sive.. This is not only the case for the subcultural members, but for all fans. In spite of, 
orr maybe even thanks to all the controversy, hiphop fans in all their variety are ex-
tremelyy proud of their music preference. 

NicheNiche media and the popularisation of national hiphop 

Inn the OOR and NME material I have researched, I have tried to establish how hiphop 
hass been picked up in these magazines, and to what degree attention is paid to national 
hiphopp between 1979 and 1994. 

Nonee of diem have discovered hiphop in an early stage. Hiphop was already main-
streamm (charts success for Sugar Hill Gang) when they started to publish about the hiphop 
inn the United States. Neither OOR nor NMEhaxe had a part in the discovery of hiphop as 
aa new interesting genre. So it was no surprise to see that it took a while before they started 
too cover national hiphop acts, but both magazines have been essential for the popular-
isationn of national hiphop. As a matter of fact a lot of artists have been covered years before 
theyy had actually reached the charts. Yet OOR has had far more difficulty as compared 
too NME, to evaluate national (Dutch) hiphop as a genre with its own particular qualities. 



Summar y y 389 9 

Thee over all conclusion is that OOR and NMEwere not trend setting in discovering 
hiphopp as music, but they really played a significant role in putting hiphop on the 
agendaa as a social movement. When hiphop was no longer considered as a gimmick, 
butt as a firmly rooted subculture, both magazines took up their pioneer role and paid 
moree attention to upcoming hiphop talent and crossovers between hiphop and other 
rock-orientatedd genres. 

TheThe representation of deviant behaviour: Snoop Doggy Dogg 

Thee way Snoop is represented in the print media has two preferred readings. The first 
onee concern musical qualities, the other reflects the promotional function of the media. 

Snoop'ss music, is almost without exception, evaluated very positively. Reviews of 
Snoop'ss debut are not only positive, but also perfectly fit  in the dominant rock idiom 
off  pop journalism. His hiphop is promoted as an interesting art form, both in micro, 
niche,, and mass media. This cultural promotion function of the media is very much 
neglectedd in subculture studies, which pay far more attention to the commercial and 
ideologicall  incorporation of subcultures. 

Thee other preferred reading is very complex. In their presumed watchdog func-
tionn the analysed media pay attention to gangster rap and Snoop's murder charge. 
Thee articles reflect a major concern with degrading values and the threat of gangster 
mentalityy being embraced by large (white) hiphop audiences. Like earlier representa-
tionss of subcultures, the issue of'youth as problem' is far more dominant than 'youth 
ass fun'. The moral panic each subculture seems to produce, has also been found in 
thee media coverage of Snoop. 

Theree are some striking similarities in this media coverage: the use of inadequate 
sources,, the use of photo's and illustrations, and, apart from the subcultural micro me-
dia,, the initial irrelevance of Snoop to mass audiences. Snoop was completely un-
knownn at the time of the excessive media coverage. When Snoop finally was released 
fromm the murder charge in 1996, hardly any of the media I have analysed have paid 
attentionn to this release, although by that time Snoop had become very popular. The 
morall  panic surrounding Snoop is de facto not about Snoop himself, and not even 
aboutt gangster rap, but about the influence of black culture as a whole, therefore ex-
ceedingg the traditional subcultural fuss. 

Butt all this attention, prompted by watchdog motives, only had one, probably op-
positee effect: Snoop became extremely popular. The watchdog motives of tides like 
TheThe Times and Het Parool turned into ordinary promotion for an artist. 

ChartsCharts success 

Betweenn 1979 and 1993 hiphop has become more popular, both in the number of hits 
andd their weight. Three processes characterize the popularisation of hiphop. 

Firsdy,, hiphop has been picked up as a gimmick, a funny side effect of disco music. 
Secondly,, only the most danceable and melodic elements of subcultural hiphop have 
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beenn adapted into the mainstream. So only two elements of subcultural hiphop have 
beenn taken over: repetition (danceable) and 'flow' (melodic). Other characteristics, like the 
wayy mix, rupture and layering are been used in hiphop, have become less popular. 

Andd finally, as with other genres, political lyrics (message raps) are less popular than 
sexx and entertainment raps. 

Thee popularisation of hiphop was not an example of step by step progress, in 
whichh the subcultural members act as the avant-garde opinion leaders who's taste 
preferencess are adopted by mass audiences. So called mainstream audiences and sub-
culturall  audiences co-exist, and both prefer other types of hiphop. If, occasionally, 
largee non-subcultural audiences buy 'real' subcultural hiphop, they prefer the most 
melodicc and danceable sub genres, so can be concluded from the charts analysis. 

Conclusions Conclusions 

Thee conducted research offers a new, a more detailed starting point for other 
subculturall  studies. The way the seven central concepts have been filled in, is very topic 
(i.e.. hiphop) specific. The conceptual model in itself can easily be used for future re-
search,, although it is probably less suitable for non-music subcultures. 

Thee most obvious conclusion of my dissertation is the need to differentiate. In con-
trastt to lots of other subculture studies my research shows that a subculture consists of 
peoplee playing different roles (artist, fan, intermediary) and showing different levels of 
commitment.. Another would be that when researching a music genre, which origi-
natedd as a subculture, it is necessary to look at non-subcultural (f)actors as well, because 
bothh inner and outer world construct the idea of a subculture. 

Thee popularisation of hiphop occurred on two levels: horizontal and vertical, and 
byy becoming part of the mainstream pop culture, the subculture has not died out. The 
twoo co-exist, though not always in peaceful harmony. The moral panic surrounding 
hiphop,, has a negative impact on the self-image of the involved fans and artists, male 
andd female, black and white. And the arrival of hiphop in the arena of the mainstream 
makess them anxious, butt proud 



Inn 1987 is hipho p al enkel e jare n populai r onde r een relatie f 
klein ee groe p jongeren . Net als in Amerika , de bakerma t van de 
hiphop ,, vorme n de fan s van hiphopmuzie k overa l in Europ a 
klein ee hecht e subculturen . Vijftie n jaa r late r is hipho p de 
subculturel ee statu s ontstegen . Hipho p is nu bi g business , getuig e 
dee hitsuccesse n van Amerikaans e hiphopartieste n als Outkas t en 
Eminem . . 

Di tt  roep t vrage n op ove r wa t er gebeur t tijden s di e 
populariserin gg me t het originel e concep t van hipho p als 
subcultuur .. In hoeverr e kan hipho p nog opgeva t worde n als 
jongeren-subcultuur ?? Leid t di e toenam e in omvan g oo k to t een 
veranderin gg in de culturel e statu s van hiphop ? In veel onderzoe k 
naarr  subculturen , jongerenculture n en popmuzie k word t er 
namelij kk  onderschei d gemaak t tusse n de undergroun d subcultuu r 
enn mainstrea m popcultuur , tusse n authentiek e roc k en 
commerciël ee pop , tusse n verze t en aanpassing . 
Mi rr  Wermut h heef t gekeke n naar de manie r waaro p hipho p in 
Nederlan dd en Groot-Brittanni ë populai r is geworden . Ze heef t in 
beid ee lande n interview s gehoude n me t de dri e belangrijkst e 
betrokkenen ::  artiesten , fan s en culturel e intermediairs . 
Daarnaas tt  heef t zi j dri e casestudie s uitgevoerd : de functi e van 
muziekblade nn in de promoti e van  hipho p (OOR & NME), de 
manie rr  waaro p in verschillend e medi a de relati e tusse n hipho p 
enn afwijken d gedra g word t geleg d en een analys e van de 
popularitei tt  van hipho p in de Top 40 tusse n 1979 en 1993. 
Daarme ee heef t Wermut h nie t allee n hipho p en de populariserin g 
erva nn ingebe d in het veelkleurig e landscha p van hedendaags e 
jongerenculturen ,, maa r oo k een mode l voo r toekomsti g 
vergelijkbaa rr  onderzoe k ontwikkeld . 

MirMir  Wermuth  is  communicatiewetenschapper  en als  new media 
directordirector  verbonden  aan het  mediabureau  OMD Nederland. 
DaarnaastDaarnaast  is  zij  bestuurslid  van het  Nationaal  Pop Instituut  en 
voorzittervoorzitter  van de Pop Pers Prijs. 

Enn altij d Is er Gangstarr : 

I'mm Gifte d Unlimited , Rhyme s Universa l 
Thee GURU, nursin g you wit h a vers e spille d 

Don' tt  choke , and don' t tur n blu e in a frenzy . 
Premier' ss  severe , on th e stee l wheel s he lend s me 

spontaneou ss cuts , bu t no t mainl y jus t tha t 
It' ss  th e scratchin g format , exac t wit h maddenin g 

accurac y y 
Craftily ,, on th e sid e or in back of me 

(uit ::  'For m of Intellect ' van het albu m Step In th e Arena , 1991) 

aksant t 
isb nn 90 5260 042 2 
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