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Hoofdstukk 4 

Socialee en esthetische productie 

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) 
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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. 

Stijl 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. 
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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). 

Kwaliteit 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 
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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, 



Socialee en esthetische productie 101 1 

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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Etniciteit 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. 

Sekseverhoudingen 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) 



Socialee en esthetische productie 111 1 

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 



114 4 Noo sell out 

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. 

Afwijkendd 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 
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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 esthetische productie 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 



120 0 Noo sell out 

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 cultuur 

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 



Socialee en esthetische productie 125 5 

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. 

Populariteit 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. 

Conclusie 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. 


