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Hoofdstukk 3 

Beschrijvingg van het fenomeen 

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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Figuurr 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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Kwaliteit 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. 

Figuurr 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) 



70 0 Noo sell out 

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. 

Etniciteit 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 
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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. 

Sekseverhoudingenn en afwijkend gedrag 

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. 

Nationalee cultuur 

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? 

Populariteit 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: 

Figuurr 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). 




