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Hoofdstukk 6 

Consumptievee praktijken 

Verderr zag ik een zwart meisje dat ik al eens eerder had gezien. Ze droeg een heel 
groott jack met een spijkerbroek en lange laarzen met veters. Haar haar zat met 
boogjess van vlechtjes op haar hoofd, de rest van de vlechtjes naar beneden. 

Eénn meisje viel al direct op toen ik binnenkwam; zij stond met twee mannen bij 
dee ingang van de concertzaal te praten. Een van de mannen was de bekende rap-
perr Blade. Eenmaal in de concertzaal was ze alleen. Tijdens het concert genoot 
zee duidelijk van de muziek; ze bewoog mee en had een glimlach op haar gezicht, 
handenn in de zakken. Ze droeg grote boots die niet helemaal dichtzaten, en een 
tuinbroekk half aan. Verder droeg ze een hele grote jas en op haar hoofd een 
mutsjee waar wat haar uitkwam. 
(tweee observaties van stagiar Editli Keus tijdens Flava of Tha Month in discotheek 
Icenii  en een optreden van Katch 22 in The Venue, beide in Londen najaar 1993) 

Inn het aan Burnett (1996) ontleende productie- en consumptiesysteem is con-
sumptiee omschreven als een geheel van activiteiten dat bestaat uit: mediage-
bruik,, concert & clubbezoek, kopen van geluidsdragers, en het luisteren naar 
muziekk via media en/of geluidsdragers. 

Burnettt laat in zijn consumptiesysteem zien dat muziekconsumptie via aller-
leii  kanalen gaat, die ook elk een eigen functie hebben.1 Hij gaat er van uit dat het 
bezoekenn van een concert een andere betekenis heeft voor een fan dan het kijken 
vann videoclips op TMF of het luisteren naar een cd op een Discman. Fandom en 
dee verschillen die er tussen fans bestaan, kunnen echter niet geheel verklaard 
wordenn uit het verschil in activiteiten. Wat Burnett namelijk niet betrekt in zijn 
modell  is het feit dat veel muziekliefhebbers ook te herkennen zijn aan wat ze 
dragen,, zoals de beschreven meisjes in het citaat hierboven. Beide geobser-
veerdee meisjes zijn later ook geïnterviewd voor dit onderzoek. De een bleek een 
inn de subcultuur gerenommeerd rapster te zijn (Boogie), de ander (Michelle) 
eenn fan die weliswaar heel veel van hiphop houdt, maar ook van ragga en R&B. 
Zee zijn herkenbaar als jongeren die 'iets met hiphop* hebben, maar ondanks 
hunn op het eerste gezicht vergelijkbare kleding, bezoek van concerten en clubs, 
enn het plezier dat zij daar aan beleven, is hun fandom toch verschillend. 
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Naastt het verschil in activiteiten zijn er mijns inziens nog drie andere facto-
renn die richting en inhoud geven aan het fandom: de mate waarin fans met die 
activiteitenn bezig zijn (cultureel kapitaal), sociaal-demografische kenmerken en 
genreverschillen. . 

Bijj  mijn onderzoek naar de beleving van het hiphopfandom zijn die vier fac-
torenn ook meegenomen om tot een rijkere indeling van het fandom te komen 
dann het onderscheid tussen subculturele leden en volgers: 
i.. Verschillende activiteiten 
Fandomm bestaat uit verschillende praktijken die specifieke betekenissen genere-
renn (zie boven). 
2.. Sociaal-demografische kenmerken 
Leeftijd,, sekse, opleidingsniveau of etnische afkomst verklaren niet voor hon-
derdd procent iemands muzieksmaak, maar het is wel een gegeven dat jongeren 
meerr van dance houden dan ouderen, en dat zwarte jongeren vaker fan zijn van 
R&B,, soul en hiphop dan van surfpunk, heavy metal of grunge. Sociaal-demo-
grafischee factoren zijn dus richtinggevend voor muziekvoorkeur (Roe 1996). 
3.. Inzet van (sub)cultureel kapitaal 
Dee mate van betrokkenheid, de inzet van subcultureel kapitaal, bepaalt of 
iemandd zeer hoog in de subculturele hiërarchie van hiphop terechtkomt (de 
zogenaamdee harde kern), of beschouwd wordt als volger en dus laag in de 
hiërarchie.. In feite bestaat er een soort continuüm van fans. Dit continuüm heb 
ikk onderverdeeld in subculturele leden aan de ene kant, en, via generalistische 
muziekkennerss en gespecialiseerde muziekkenners, de incidentele liefhebbers 
aann de andere kant van het continuüm. Deze indeling is een zuiver analytische 
opp basis van de gevoerde interviews en ander onderzoek. 

Dee generalistische muziekkenner heeft net als het subculturele lid veel en 
somss ook evenveel subcultureel kapitaal als het gaat om hiphop, maar de gene-
ralistt weet daarnaast ook veel van bijvoorbeeld house of pubrock, terwijl het 
subculturelee lid zich exclusief heeft toegelegd op het hiphop-fandom en de leef-
stijll  daaromheen. 

Dee specialistische muziekkenner is geen subcultureel lid, maar is fan van één 
bandd of artiest waar hij of zij helemaal voor gaat. Naar dit soort fandom is veel 
onderzoekk gedaan (Ehrenreich et al. 1992; Aerts & Janssen 1996). 

Dee incidentele liefhebber ten slotte koopt af en toe hiphopplaten, maar 
houdtt daarnaast ook van andere artiesten en andere genres. Dergelijk fandom is 
incidenteell  en kent een zeer lage betrokkenheid bij de subcultuur. 

Ikk bezig hier expres de termen lid en kenner voor fans die behoorlijk veel 
kapitaall  investeren in hun muziekconsumptie, tegenover de liefhebber die veel 
minderr investeert en aangeeft een genre 'wel leuk te vinden'. Sommigen zouden 
dezee laatste categorie misschien niet eens het bestempelen als fan, maar deze 
categoriee liefhebbers is vaak belangrijk voor de doorbraak van een subcultureel 
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genree in de hitparade, en is tevens het startpunt voor alle andere soorten fan-
dom.. Er is geen enkele fan die niet zegt dat hij op een gegeven moment gefasci-
neerdd werd door een enkele plaat van Public Enemy, Doug E Fresh of Osdorp 
Posse,, waarna hij zich meer in het genre is gaan verdiepen. 
4.. Genrespecifieke productiviteit 
Niett alleen genres als pop, rock, house of hiphop leveren elk specifieke soorten 
fandomm op, ook de subgenres daarbinnen zorgen voor verschillen in fandom. 
Hardcoree noise hiphop levert andere culturele productiviteiten van fans op dan 
melloww rap. Bij eerstgenoemde wordt tijdens concerten door de voorste linies 
gestagedivett terwijl de rest van de zaal 'cool*  met het hoofd meeknikt op de maat 
vann de muziek. Bij mellowconcerten danst de hele zaal uitbundig. 

Ditt geheel aan factoren kan ook niet op een en dezelfde manier onderzocht wor-
den.. De sociaal-demografische kenmerken geven een beeld van de onderlinge 
verschillenn in muziekvoorkeuren, vaak op basis van kwantitatief onderzoek 
naarr 'de favoriete muziek', 'favoriete artiest', 'laatst gekochte geluidsdrager' of 
'well  eens luisteren naar'. Dergelijke onderzoeken bieden inzicht in de algemene 
populariteitt van genres en de activiteiten die fans ondernemen, maar niet in de 
betekenissenn die dat fandom opleven. Als een subcultureel lid meewerkt aan 
eenn enquête staat haar favoriete muziekstroming (hiphop met als favoriete 
artiestt Wu-Tang Clan) voor iets heel anders dan voor een incidentele liefhebber 
diee antwoordt de laatste Wu-Tang-plaat gekocht te hebben.2 Naast dergelijke 
kwantitatievee gegevens uit ander onderzoek heb ik daarom ook gebruik ge-
maaktt van individuele en groepsinterviews, en participerende observaties om 
inzichtt te krijgen in de mate van betrokkenheid bij de verschillende fanactivitei-
tenn en een mogelijk genre-gerelateerde fandom-invulling. 

Vann alle EU-lidstaten kochten inwoners van Groot-Brittannië in 1995 de 
meestee albums albums: 3,4 albums per hoofd van de bevolking. De Nederlan-
derss kochten 2,4 albums per hoofd van de bevolking, maar gaven dat jaar iets 
meerr geld uk aan geluidsdragers dan de Britten (IFPI 1996). Uit de IFPI-ver-
koopcijferss van 1998 blijkt dat black dance in Groot-Brittannië iets populairder 
iss dan in Nederland: 7,8% versus 5% marktaandeel van verkochte albums. Er 
zijnn echter kleine verschillen tussen de categorisering die het Britse BPI aan het 
IFPII  doorgeeft en die van de Nederlandse NVPI. Het Britse BPI maakt een onder-
scheidd tussen dance (10,2%), hiphop (1,7%) en R&B (6,1%); Het Nederlanse 
NVPII  heeft de verkoopcijfers onderverdeeld in house/techno (5%) en R&B/soul 
(5%).. Rap en hiphop worden in de laatste categorie meegeteld, maar het pre-
ciezee aandeel daarin is onbekend. 
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MuziekvoorkeurenMuziekvoorkeuren Groot-Brittannië 

Welkee mensen vooral black dance, en daarbinnen rap en hiphop, kopen blijkt 
uitt tabel 6.1 en tabel 6.2. De tabellen geven een goed beeld van waar de Britten 
hunn geld in 1992 aan uitgaven. Pop (35%) en rock (24%) zijn de populairste gen-
res,, Middle of the Road en dance/soul/reggae volgen daarna met elk 10%. Rap 
enn hiphop zijn hier ondergebracht in de categorie dance/soul/reggae. Binnen de 
groepp (black) dance-liefhebbers zijn het vooral jongeren tussen de 16-24 jaar die 
liefhebberss zijn van het genre (44%), gevolgd door de groep tussen de 25-34 jaar 
(26%).. Zo'n 70% van de Britse kopers van (black) dance zijn dus jonge mensen 
tussenn de 16 en 34 jaar. 

Hett verschil tussen mannelijke en vrouwelijke liefhebbers van (black) dance 
iss niet zo groot (respectievelijk 48% en 52%), terwijl dat bij rock wel het geval is 
(61%% en 39%). Een derde van alle (black) dancekopers komt uit de welstands-
klassee C2 en vormt daarmee de grootste kopersgroep, maar de welstandsver-
schillenn zijn niet heel erg groot. Welstandsklassen worden in Groot-Brittannië 
ietss anders gebruikt dan in Nederland (A, Bi, B2, C, D), maar komen grofweg op 
hetzelfdee neer: A is hoog en D is laag. Gallup heeft de etnische afkomst van de 
respondentenn niet meegenomen, dus daar bestaan geen gegevens over. 

Tabell 6.1. Genrevoorkeuren van verschillende sociaal- demografische groepen in 
Groot-Brittanniëë 1992 (kolompercentages) 

klassiek k 

country/folk k 

daa nee/soul/ 
reggae e 

jazz z 

MOR R 

pop p 

rock k 

anders s 

totaal l 

16-24 16-24 

2 2 

* * 

17 7 

* * 

2 2 

38 8 

35 5 

6 6 

100 0 

25-34 25-34 

4 4 

1 1 

10 0 

1 1 

3 3 

45 5 

28 8 

8 8 

100 0 

35-44 35-44 

7 7 

3 3 

8 8 

1 1 

5 5 

39 9 

28 8 

9 9 

100 0 

45+ 45+ 

21 1 

9 9 

4 4 

* * 

26 6 

22 2 

9 9 

9 9 

100 0 

M M 

8 8 

4 4 

10 0 

1 1 

8 8 

31 1 

30 0 

8 8 

100 0 

V V 

9 9 

3 3 

10 0 

11 1 

40 0 

19 9 

8 8 

100 0 

AB AB 

17 7 

1 1 

10 0 

1 1 

8 8 

28 8 

24 4 

11 1 

100 0 

a a 

8 8 

3 3 

9 9 

1 1 

10 0 

35 5 

25 5 

9 9 

100 0 

C2 C2 

5 5 

5 5 

13 3 

* * 

11 1 

35 5 

25 5 

6 6 

100 0 

DE DE 

5 5 

5 5 

8 8 

* * 

9 9 

41 1 

25 5 

7 7 

100 0 

totat totat 

9 9 

4 4 

10 0 

1 1 

10 0 

35 5 

24 4 

7 7 

100 0 

*<1 1 
Bron:: Cultural Trends 19 (Gallup/BPi 1993; in Longhurst 1995:208-209): gebaseerd op herinnering 
aankoopp laatste geluidsdrager 
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Tabell 6.2. Sociaal-demografische verdeling per genrevoorkeur (rijpercentages) 

klassiek k 

country/folk k 

dance/soul/ / 
reggae e 

jazz z 

MOR R 

pop p 

rock k 

anders s 

16-24 16-24 

6 6 

* * 

44 4 

* * 

4 4 

27 27 

37 7 

20 0 

25-34 25-34 

11 1 

9 9 

26 6 

* * 

9 9 

30 0 

29 9 

24 4 

35-44 35-44 

16 6 

20 0 

18 8 

* * 

11 1 

23 3 

24 4 

23 3 

45+ 45+ 

67 7 

71 1 

12 2 

* * 

76 6 

18 8 

10 0 

33 3 

M M 

46 6 

52 2 

48 8 

* * 

42 2 

42 2 

61 1 

51 1 

V V 

54 4 

48 8 

52 2 

* * 

58 8 

58 8 

39 9 

49 9 

AB AB 

41 1 

8 8 

21 1 

* * 

18 8 

16 6 

20 0 

27 7 

a a 

25 5 

20 0 

24 4 

* * 

26 6 

26 6 

26 6 

30 0 

C2 C2 

17 7 

37 7 

34 4 

* * 

31 1 

27 7 

27 7 

21 1 

DE DE 

17 7 

35 5 

21 1 

* * 

25 5 

31 1 

27 7 

22 2 

*<1 1 
Bron:: Cultural Trends 19 (Gallup/BPl 1993; in Longhurst 1995:208-209): gebaseerd op herinnering 
aankoopp laatste geluidsdrager 

MuziekvoorkeurenMuziekvoorkeuren Nederland 

Inn Nederland verschilt de muziekvoorkeur niet veel van Groot-Brittannië. 
Populairee muziek wordt het meest verkocht (meer dan 85% volgens NVPI). Ook 
inn Nederland zijn met name jonge mensen kopers van popmuziek, hoewel het 
aandeell  van jongeren tussen de 12 en 19 jaar afneemt onder invloed van internet 
enn de groep 30-39 jarigen ook na hun jeugdperiode veel popmuziek koopt 
(NVPI,, 2001). Hieronder enkele resultaten uit een drietal onderzoeken naar de 
muziekvoorkeurenn van Nederlandse jongeren. 

Vann Bork en Jacobs concluderen dat de voorkeur van jongeren voor 
bepaaldee genres sterk afhankelijk is van een aantal achtergrondkenmerken 
(1986:141;; zie voor een overzicht van genoemde genres bijlage 7). Jongens hou-
denn ten tijde van hun onderzoek meer van reggae, funk, hardrock en punk; 
meisjess meer van middle of the road (MOR). Ook uit tabel 6.1 en 6.2 met Britse 
cijfers,, blijkt dat vrouwen vaker van MOR en pop te houden, en mannen van 
rock.. Zij constateren ook samenhang tussen opleidingsniveau en genrevoor-
keur:: genres die ver afstaan van de mainstream trekken meer hoger opgeleide 
jongerenn (zoals symfonische rock, punk, new wave) en MOR, levensliederen en 
hardrockk zijn populairder bij lager opgeleiden. De samenhang gaat echter niet 
opp niet bij disco (waartoe rap wordt gerekend), Nederlandstalige popmuziek, 
funkk en ska. 

Tenn slotte bestaan er in hun onderzoek verschillen tussen de vier door hen 
onderscheidenn leeftijdsgroepen (12-14,15-17,18-20, 21-23 ]aax)- De oudste groep 
blijf tt vooral houden van muziek die nieuw was op het moment dat zij heel jong 
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waren:: 'popmuziek groeit als het ware mee met een generatie ' (Van Bork & 
Jacobss 1986:89). In hun onderzoek hebben ze rap of hiphop niet apart gemeten, 
well  reggae, disco en funk die bij factoranalyse een aparte factor blijken te vor-
men,, die zij 'ritmische muziek' noemen.' Van Bork en Jacobs vinden in hun 
onderzoekk dat de fans van 'ritmische muziek' positief correleren met actieve 
consumptie,, passieve consumptie, vermaak en het horen bij een groep, terwijl 
geenn correlatie is gevonden met zelfreflectie, participatie en escape.4 

Watt zeer opvallend is in het onderzoek van Van Bork en Jacobs is dat funk 
voorall  populair is in gebieden met een hoge urbanisatiegraad. Een zelfde soort 
resultaatt vindt Carat (1999) in hun longitudinaal trendonderzoek gestart in de 
jarenn negentig waarbij 400 middelbare scholieren uit Amsterdam en Dordrecht 
driemaall  per jaar gedurende een aantal jaren een vragenlijst invullen, en waarbij 
gevraagdd is 'wat is je favoriete muziek?' (zie bijlage 8). 

InIn het Caratonderzoek zijn rap en hiphop in het schooljaar 1997/1998 favo-
riett bij zo'n 22% van alle ondervraagde jongeren.5 In de twee onderzochte plaat-
senn van het Carat-onderzoek zijn rap en hiphop veel populairder dan gemid-
deld.. Hiphop en rap vinden hun fans dus vaker dan gemiddeld in plaatsen met 
eenn zeer hoge urbanisatiegraad. Dit was tien jaar geleden ook al het geval (Wer-
muthh 1990). Bij een secundaire analyse van de Carat-data blijkt vooral Amster-
damm te zorgen voor de scheve verdeling.7 

Caratt vindt bijna geen verschillen tussen jongens en meisjes bij hiphop en 
rap.. Wel is heel duidelijk dat R&B veruit het populairste genre is onder meiden 
(40%),, gevolgd door pop (30%), rap (12%) en hiphop (10%). Bij jongens is de 
favorietee muziek wat evenwichtiger verdeeld: pop (17%), rap (14%) en R&B 
(13%).. Zeer opvallend zijn de verschillen tussen de 11-12 jarigen en 13-14 jarigen. 
Bijj  de eerste groep noemt 20% rap (bijna tweemaal zoveel als het totale gemid-
delde)) en 5,6% hiphop als hun favoriete muziek, terwijl dat bij de tweede groep 
9,6%% (rap) en 11% (hiphop) is. Carat geeft geen reden voor dit verschil. 

Hoewell  hiphop en rap behoorlijk populair zijn onder randstedelijke jon-
gerenn geldt dat dus niet voor alle jongeren in Nederland. Tussen 1987 en 1999 
heeftt Sikkema zes onderzoeken naar onder andere de muziekvoorkeur van 
jongerenn tussen de 12 en 24 jaar gedaan (zie bijlage 7). Rap en hiphop worden 
doorr 10% van alle jongeren in 1987 en 2% in 1997 genoemd als genres waar ze 
heell  graag naar luisteren.8 Rutten vindt dergelijk lage percentages zo klein dat er 
'geenn omvangrijke, uitgesproken en verschillende smaakgroepen onderschei-
denn kunnen worden' (1991:55). Of dergelijke percentages omvangrijk zijn, 
hangtt af vanuit wiens oogpuntje het bekijkt: in de ogen van een major platen-
maatschappijj  zijn dat bijna te verwaarlozen aantallen, maar als een podium als 
Paradisoo zelfs maar 25% van de die hard fans van dat genre binnen weet te lok-
ken,, dan zal de programmeur een zeer tevreden mens zijn. Bovendien zegt een 
laagg percentage ook nog niets over de uitgesprokenheid van die groep, en 
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afhankelijkk van de invulling van hun fandom kan er zeker ook sprake zijn van 
verschillendee smaakgroepen.9 Sikkema erkent dat er in het huidige popland-
schapp veel kleine stromingen bestaan, maar het is volgens hem niet zo dat enkele 
stijlenn altijd klein blijven, en nooit aan zullen slaan bij grotere groepen, maar 

(..)) zich na verloop splitsen van rijd in meerdere varianten. Deze zijn veelal onder te 
verdelenn in extremee en mainstream (meer commerciële) varianten. De aldus ont-
stanee nieuwe muziekvormen blijven naast elkaar bestaan, en volgen hun eigen weg. 
Sommigee van deze stijlen ontwikkelen zich tot volwassen genres met een grote 
scharee liefhebbers, terwijl anderen een zachte dood sterven. (Sikkema 1997:11) 

Sikkemaa waagt zich niet aan een verklaring waarom nieuwe varianten naast 
elkaarr bestaan, of waarom sommige varianten toch een zachte dood sterven. 
Eenn deel van de verklaring kan liggen in het meegroeien van de muziek, waar-
doorr zij uit Sikkema's cijfers verdwijnen. Kleine genres die opkomen in 1987 en 
populairr zijn bij 12-14 jarigen, zouden in 1999 alweer uit het jongerenonderzoek 
kunnenn zijn verdwenen, omdat een deel van die betreffende jongeren dan 
ouderr is dan 24 jaar. Om te kijken of en hoe de populariteit van rap/hiphop 
meegroeit,, heb ik een vergelijking gemaakt tussen leeftijdsgroepen gedurende 
eenn aantal jaren. Deze vergelijking is ook gemaakt voor soul/R&B, een sterk aan 
rap/hiphopp verwant zwart genre (zie bijlage 9). Van meegroeien is echter geen 
sprake.. Wat wel afgeleid kan worden uit de onderzoeken van Sikkema is dat 
R&B/soull  (11%) en rap/hiphop (3%) anno 1999 in Nederland niet zulke grote 
gevestigdee genres zijn geworden als de populairste categorie MOR/pop/hitpara-
demuziekk (29%), maar vergeleken met new wave of grunge wel blijvertjes zijn 
onderr de jeugd. Die laatste twee zijn in 1999 bij minder dan 1% van alle jon-
gerenn populair.10 Geen van de Nederlandse onderzoeken heeft de resultaten 
afgezett tegen etnische afkomst. 

Uitt het Britse en de drie Nederlandse onderzoeken blijkt keer op keer dat 
sociaal-demografischee kenmerken als leeftijd, sekse, opleidingsniveau en urba-
nisatiegraadd een grote tot zeer grote rol spelen bij de muziekvoorkeuren van 
jongeren.. Uit deze onderzoeken kan niet specifiek afgeleid worden hoe aan het 
hiphop-fandomm inhoud en vorm wordt gegeven. 

Interviews Interviews 

Dee betrokkenheid bij en betekenisgeving aan hiphop is onderzocht aan de hand 
vann 32 interviews met fans. Soms wordt ook gebruik gemaakt van resultaten uit 
anderee kwalitatieve onderzoeken." Hoewel de opzet van deze andere onderzoe-
kenn verschilt van de mijne, zijn de door mij onderscheiden centrale thema's in 
dezee onderzoeken in meer of mindere mate terug te vinden. 
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Dee groep geïnterviewde fans bestaat uit overwegend jonge mensen die van 
hiphopmuziekk houden. De fans verschillen nogal in hun betrokkenheid. Som-
migenn houden bijvoorbeeld wel van hiphopmuziek, maar absoluut niet van de 
omringendee leefstijl van kleding en gedrag. De groep is wat betreft hun betrok-
kenheidd onder te verdelen in incidentele liefhebbers (12), gespecialiseerde ken-
nerss (11), generalistische kenners (1) en subculturele leden (8). De hiphopfans 
uitt andere onderzoeken zullen waar nodig op dezelfde manier ingedeeld wor-
den.. Zo zijn de fans uit mijn onderzoek uit 1990 allemaal subculturele leden, 
evenalss die van Lange & Tomassen, Goossens en Pels. De hiphopfans van Mat-
saniotii  kunnen beschouwd worden specialistische kenners. De jongeren uit het 
onderzoekk van Leurdijk et al. zijn subculturele leden en specialistische kenners. 

Dee jongste geïnterviewde fan is 11, de oudste 30 jaar. De meesten volgen ten 
tijdee van het interview nog een opleiding en een enkeling werkt. Er zijn elf mei-
denn en twintig jongens geïnterviewd. Van de tien in Nederland wonende fans 
zijnn er vijf autochoon, hebben er drie een (grotendeels) Creools-Surinaamse ach-
tergrond,, en hebben twee jongens respectievelijk een Molukse en Indonesische 
achtergrond.. De 21 fans uit Londen hebben merendeels een Afro-Caraïbische 
achtergrondd (14). De andere Britse fans hebben de volgende etnische achter-
grond:: één Indiaas-Caraïbisch; twee Nigeriaans; één meisje komt uit Soedan; één 
jongenn van Cypres; er is één autochtoon en één fan van Chinese afkomst. 

Vanwegee privacy-redenen worden fans geciteerd onder vermelding van een 
pseudoniem,, aangevuld met de vermelding van hun soort fandom. Dus bij-
voorbeeld:: Meivin, specialistische kenner. 

Stijl l 

Dee hiphopfans maken geen scherp onderscheid tussen uiterlijke stijl en muziek-
stijl.. Door de fans wordt de hiphopstijl, ongeacht hun soort fandom, opgevat 
alss een totaalstijl, waarvan de onderdelen onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn.. Deze totaalstijl wordt, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt, niet altijd door 
henzelff  als geheel 'gebruikt'. Er is soms een groot verschil tussen hun opvat-
tingenn en hun daadwerkelijk gedrag. Welke elementen het meest aanspreken 
hangtt sterk af van de betekenis die stijl voor de fans heeft, en die betekenissen 
hangenn weer sterk samen met het soort fan dat iemand is. 

SubcultureleSubculturele fans 

Dee subculturele fans die zich lid voelen van een gemeenschap weten het meest 
aff  van de hiphopstijl. Zij bezitten net als de hardcore artiesten het meeste sub-
cultureell  kapitaal. Zij investeren veel meer tijd, energie en geld in hun fandom 
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dann de andere fans, en hebben ook de juiste kennis. Zo weten de subculturele 
fanss precies welke artiest wel of niet tot hardcore hiphop hoon. 

V:: Je hebt een echt hiphop T-shirt aan. 
Ja,, Cypress Hill , maar verkijk je daar niet op. 
V:: O, want? 
Ja,, gewoon, je ziet zo veel, om maar meteen goed te beginnen, zo veel, als ik het 
zeggenn mag, nep-hip hoppers en die hebben dan Cypress Hill T-shirts aan, maar 
diee kennen ook niet veel meer. Dan is het geen jongen die down is met de echte 
flavor.flavor. Daar hoor ik niet bij. Kijk, ik weet wel dat er bepaalde codes zijn maar, 
datt is ook gewoon zo, maar die voel je gewoon instinctief aan als je echt een hip-
hopperr bent. Sommige, want dat vind ik, sommige jongens gewoon die, die 
lopenn dan in enorme dure outfits maar dan denk ik, dat is toch helemaal niet 
hiphop.. Die jongens besteden negenhonderd gulden aan hun outfit, maar daar-
meee ben je echt geen hiphopper of zo. Het zit echt alleen in je hoofd. 
V:: Het zit in je hoofd, zeg je. Maar als je dat wilt delen met andere mensen, hoe 
benn je dan herkenbaar? 
Datt is wel zo, ja, en dat is gewoon, dat is gewoon een moeilijk punt. En ja, inder-
daad,, je wilt gewoon aan andere mensen laten merken van 'hé, ik ben hip hop-
per.. ' Ja, hoe ik daar mee omga of zo, ik weet het niet eigenlijk. Ja, ik heb meer zo-
ietss van: ik rap wel wat voor je, als ik dan even moet bewijzen dat ik hiphopper 
ben,, ik flow wel even wat. 
(Martin,, subcultureel lid, toen tevens beginnend rapper) 

Bijj  deze fan die zeer betrokken is bij de subcultuur, en ten tijde van het inter-
vieww nog meer fan dan artiest was, zie je dat zijn standpunt veel meer lijk t op dat 
vann de artiesten. Uiterlijke stijl is steeds minder belangrijk, omdat hij middels 
zijnn muzikale kwaliteiten kan laten zien dat hij 'down with the flavor' is; dat hij 
echtt tot de subcultuur behoort. Vijfjaar na het interview is hij een van de meest 
gerespecteerdee hiphop-artiesten in Nederland, die zowel Engelstalig als Neder-
landstaligg rapt, en zowel hardcore hiphop als begeleidende raps voor andere 
genress maakt. Hoewel hij langzaam opschuift naar het artiestenvertoog, wor-
steltt hij ten tijde van het interview nog wel met de vraag wat het al dan niet uit-
dragenn van stijl voor hem en de buitenwereld betekent. 

Eenn ander subcultureel lid ziet er met zijn haardracht en kleding helemaal vol-
genss de laatste hiphopmode uit, maar hij maakt wel onderscheid tussen verschil-
lendee merken en verschillende soorten uitstraling. Sociale criteria, het behoren 
tott een groep, lijken voor hem totaal niet van belang te zijn, wel esthetische ken-
merken.. Het feit dat die esthetische criteria blijkbaar vooral in het voordeel uit-
vallenn van hiphopmerken kan hij niet verklaren. Voor hem is het een kwestie van 
smaak.. Smaak is het argument dat ook bij de meeste andere subculturele leden 
naarr voren komt als het belangrijkste kenmerk van hun muziek- en kledingstijl. 
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Kledingg is wel belangrijk, maar niet op de manier van: zie mij nou eens hiphop 

zijn.. Ik kies specifieke elementen uit, de classy dingen. Mooi gemaakt, mooie 

kleuren.. Het is geen stijl, het is 'stylish'. Geen Karl Kani en zo, veel te schreeuwe-

rig.. Maar wel Timberland of Stüssy. Hangt ook van het model af, hoor. Het gaat 

mee niet om rof en tof; maar gewoon mooi. Dat zijn wel vaak hiphopmerken, ja. 

(Dennis,, subcultureel lid) 

Dee Nederlandse subculturele leden zijn, op een enkeling na, goed te herkennen 
alss hiphopfan. Degenen die totaal niet als hiphopfan herkenbaar zijn, zijn sterk 
vann mening dat het uitdragen van een (etnische) identiteit via stijl heel belang-
rij kk is, maar hebben zelf niet de behoefte daar aan mee te doen. 

Ikk wil mijn eigen identiteit behouden. Ik doe verder niets fout, ik rijd wel eens 
doorr rood of zo, maar ik doe geheel wat er volgens de westerse maatschappij en 
volgenss de regels verwacht wordt. Ik gedraag me, ik probeer ook hier mij n steen-
tjee bij te dragen, Ik doe mijn best, maar daarnaast wordt er van mij verwacht dat 
ikk mijn [Aziatische - MW] identiteit inlever, en dat is iets waar ik niet achter kan 
staan.. Steeds meer donkere jongeren beseffen dat het nieft hoeft, die identiteit 
afleggen.. We worden steeds mondiger, we weten steeds beter wat we wel en niet 
kunnenn en mogen, wat er mogelijk is. Het is normaal om je hoofddoek om te 
houden,, als je verder je werk of studie goed doet. Maar vanuit de westerse ge-
meenschapp wordt dat nog steeds gezien als provocerend, niet willen integreren, 
enn dat is totaal niet zo. Het is een kledingstuk, en de buitenwereld heeft er niets 
meee te maken wat die doek of een petje voor degenen die ze dragen betekent. 
(Faraht,, subcultureel lid) 

Hoewell  hij van mening is dat uiterlijk er niet toe mag doen, is hij zich er heel 
bewustt van dat het er wel toe doet. Toch kiest hij er voor om niet in hiphopstijl 
gekleedd te gaan. Hij is zich er wel van bewust dat hij daarmee binnen de subcul-
tuurr zeer moeilijk herkenbaarder is, maar vindt de negatieve associaties van de 
buitenwereldd met betrekking tot bepaalde stijlen (hoofddoeken, hiphop-pet-
jes)) dermate stereotyperend, dat hij toch geen hiphop-stijl wil uitdragen. 

Inn Groot-Brittannië is er eigenlijk ook maar een enkeling, die zich niet con-
formeertt aan de totaalstijl. De meesten zijn juist door hun kleding herkenbaar 
alss hiphopfan. 

Dee hiphopmerken die worden gedragen in Nederland en Groot-Brittannië 
verschillenn nauwelijks van elkaar, maar zoals ik al opmerkte in het hoofdstuk 
overr de artiesten, zijn Britse subculturele leden iets sneller met het oppikken 
vann nieuwe trends en merken. Nederland loopt meestal enkele maanden achter. 
Britsee fans zeggen ook iets vaker dan de Nederlandse hiphopkleding te dragen 
'omdatt het van de straat is'. 
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Nett als de rapsters in Hoofdstuk 4 wordt het comfort-aspect hier vooral door 
dee meisjesfans genoemd, en helemaal niet door de jongens-fans. Het comfort-
aspectt wordt gebruikt als een reden om niet aan 'dressing up ' te hoeven doen. 
'Dressingg down', het dragen van comfortabele hiphopkleding, wordt blijkbaar 
niett opgevat als conformerend, maar als vrije keuze. Ze dragen vol trots van top 
tott teen Cross Colours, Matix, Zoo York, Fubu of Milkcrate. 

Q:: Do you dress up when you go to a hiphop party? 
No,, I always wear this. Well, of course not at school. But I never dress up to go 
out.. It's just this. 
(Sam,, subcultureel lid) 

Dezee fan wijst op een van de grootste verschillen tussen de Britse en Neder-
landsee samenleving. Britse scholieren dragen schoolkleding, en hebben tijdens 
schooltijdd dus niet de vrije keuze in wat ze dragen. Overigens is juist het school-
pleinn bij uitstek een plek voor hiphopfans, en waarschijnlijk ook andere stij-
laanhangers,, om zich met minimale middelen te onderscheiden. Hiphop-scho-
lierenn zijn herkenbaar aan sportschoenen met 'fat laces', een cap, en ze proberen 
alless zo oversized mogelijk te dragen. De hierboven geciteerde fan draagt altijd 
hett uniform van een oudere broer, zodat alles wijd valt, en draagt zijn broek 
zonderr riem waardoor de gemerkte rand van zijn Calvin Klein-onderbroek net 
bovenn de broekrand uitsteekt. Het beleid van Britse scholen om met hun uni-
formenn te streven naar gelijkheid wordt door de scholieren teniet gedaan, 
omdatt zij met hun haardracht, hun schoenen en de beperkte vrijheid van hun 
uniformm er alles aan doen om er zo anders mogelijk uit te zien." Het is daarom 
ookk niet zo verwonderlijk dat veel 'spectacular subcultures' uit Groot-Brittannië 
afkomstigg zijn of daar groot zijn geworden. 

Hoewell  Britse subculturele fans meer in stijl lopen, is er geen duidelijke verkla-
ringg waarom zij vaker dan de Nederlandse fans de 'street look' zo belangrijk vinden. 
Voorr de meesten is het een stijl die ook gedragen wordt door hun Amerikaanse 
idolenn en collega-fans, en daarom onlosmakelijk verbonden is met hun eigen stijl. 

Tochh is het opvallend dat de jongste jongeren en de laag opgeleiden meer in 
totaalstijll  lopen dan de oudere en hoogopgeleide fans. Dit is ook het geval in 
Nederland.. De jongen die helemaal geen stijl wil uitdragen vanwege de nega-
tievee stereotyperingen die daarmee samenhangen, en de jongen die alleen 'clas-
sy'' hiphopkleding draagt studeren beiden aan een universiteit. De subculturele 
fanss die zich zeer expliciet over het belang van stijl uitlaten zijn over het alge-
meenn jonger of laag opgeleid. 

Voorr deze twee groepen is stijl belangrijk om twee redenen. Voor jonge jonge-
renn is stijl vaak belangrijk, omdat zij verder nog geen kapitaal hebben om met 
anderenn te concurreren. Ze hebben nog geen duidelijke maatschappelijk status 
off  verplichtingen, waardoor het terrein van de vrije tijd het belangrijkst is voor 
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jongerenn tussen de 15 en 19 jaar om hun persoonlijke identiteit te ontwikkelen 
(Sikkemaa 1997:6). Daarna, hoewel die overgangsfase voor studenten beduidend 
langerr duurt dan voor werkende jongeren, krijgt uiterlijke stijl een andere bete-
kenis.. Ik denk niet dat stijl in zijn algemeenheid minder belangrijk wordt voor 
ouderee jongeren, maar dat zij minder belang aan de hiphopstijl hechten, omdat 
zijj  er andere statuskenmerken voor in de plaats verwerven (baan, relatie, eigen 
huis)) en er met die andere status ook andere stijlkenmerken belangrijk worden. 
Hiphopmerkenn worden vervangen door Hugo Boss-kostuums of andere Vol-
wassen'' merken. De subculturele hiphopstijl wordt naar mate men ouder wordt 
minderr belangrijk als identiteitsmiddel. 

Voorr lager opgeleiden is stijl in zijn algemeenheid vaak belangrijk als vorm 
vann opwaartse mobiliteit en als belichaming van hun hipheid (Clarke et 
^.1991/1976:45-57;; Murdock & McCron 1991/1976:192-208). Het CCCS noemt 
ditt denkbeeldige status, omdat lager opgeleiden, of in hun geval arbeidersjonge-
ren,, als zij eenmaal volwassen zijn nooit een dergelijke status zullen bezitten. 
Afgezienn van de vraag of deze jongeren later toch niet een hoge status met bijbe-
horendee stijl kunnen bewerstelligen, is de hiphopstijl ook niet direct een teken 
vann opwaarste mobiliteit, omdat de stijl juist eerder een neerwaartse mobiliteit 
uitstraalt:: de authenticiteit van het leven op straat, de hosselaar en het gang-lid. 
Voorr de subculturele leden die hoger opgeleid zijn is de authenticiteit van de 
straatt eerder iets denkbeeldigs, omdat zij praktisch gezien nooit meer kunnen 
behorenn tot de 'lager opgeleiden'. Voor hoger opgeleiden is de streetlook verge-
lijkbaarr met camp, het idoliseren van kitschobjecten uit de populaire cultuur. 
Maarr dit spel met camp wordt door niet alle hogeropgeleide subculturele leden 
mett evenveel plezier gespeeld, zoals ik heb laten zien. De veronderstelde homo-
logiee tussen de straat en een lage opleiding werkt voor de daadwerkelijk lager 
opgeleidenn statusverhogend, omdat zij meer 'recht' hebben op het uitdragen 
vann de straatstijl. 

Behalvee de voorkeur voor oversized, sportieve of gangsterachtige kleding zijn 
ookk bepaalde merken favoriet bij de subculturele hiphopfans. 

Sometimess you see the gear already in the magazines, but they are hard to get 
here,, you know, because these magazines are from the States, The Source, Vibe. 
So,, sometimes we have to wait for ages, or you have to ask people to bring it 
withh them when they go to New York. Like with Wu-wear or Cross Colours, I 
checkedd out the stores for more than 2 months before they finally got it. 
(Jimmy,, subcultureel lid) 

Hett doet er niet veel toe welke combinatie van merken gedragen wordt, als het 
maarr hippe hiphopmerken zijn. Fans die bijvoorbeeld in het huidige millenium 
nogg het voorheen hippe hiphopmerk Cross Colours zouden dragen, worden 
niett meer serieus genomen als die hard fan. 
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InIn feite worden esthetische criteria ingezet om een sociaal onderscheid te 
maken.. Het feit dat deze subculturele fans specifieke hiphopmerken of door de 
subcultuurr omarmde merken kennen en herkennen, maakt dat vooral zij 
onderscheidd maken tussen de inner- en outerworld van een subcultuur. 

V:: Spreken mensen je wel eens aan op je hiphop zijn? 
Datt ligt er aan door wie, het ligt er echt aan door wie. Want vaak kom je, bij-
voorbeeldd dan kom je, ga je in een cafe wat vrienden ophalen die gewoon, ja, van 
rockk houden of zo. En dan is het van 'hé, yo man!' En dan gaan ze een beetje hal-
vee beatbox geluiden maken. Nou ja, ik ken ze al lang, dus dan stoort het me niet, 
maar....Ikk bedoel, in plaats van. Ik werk als bijbaantje bij Albert Heijn, nou 
daar,, die gasten komen dat magazijn binnen en dan doen ze 'yo, yo' tegen elkaar 
enn dan kennen ze maar twee hiphop-artiesten. Nou dat is vreselijk natuurlijk. 
{Martin,, subcultureel lid) 

V:: Kunnen mensen weten als ze jou zien van welke muziek je houdt? 
Ikk denk het wel, want ik kan het ook van anderen zien, waar zij van houden. Op 
schooll  zie ik meteen: dat is een Top 40 freak, en dat is een hardrocker, en dat een 
rapper.. Er zit een neger bij mij in de klas. Daarbij zie je meteen, dat is een hard-
coree freak. Hij heeft altijd een walkman op, keihard, dan zie je het gewoon. 
(Joost,, incidentele liefhebber) 

Dezee twee citaten laten zien dat er in feite twee soorten stijldistincties zijn. 
Enerzijdss maken subculturele fans die zelf, door te bepalen dat als andere jong-
erenn 'hun' argot overnemen ze nog niet tot de subcultuur behoren, omdat 'ze 
maarr twee hiphop-artiesten kennen'. Dit kun je interne distinctie noemen: de 
ledenn van de subcultuur bepalen wie wel of niet tot hun 'innerworld' behoren. 

Anderzijdss worden subculturele fans als het ware geconstrueerd door de 'ou-
terworld':: de incidentele fan definieert iemand die zijn walkman keihard aan 
heeftt staan als een hardcore hiphopfan, en de subculturele fan wordt door zijn 
rockvriendenn 'ge-out' als hiphopper, door hem te begroeten met wat zij denken 
datt hiphoppers doen. Hoewel in mijn onderzoek de zelfdefiniëring van het hip-
hop-zijnn een heel belangrijke plaats inneemt, is het eerder regel dan uitzonde-
ringg dat groepen pas bestaansrecht krijgen in de perceptie van anderen (Janssen 
&&  Prins 1991). En hoe vervelend subculturele leden die externe distinctie ook 
vinden,, ze kunnen niet om het feit heen dat de stijlidentiteit van een subcultuur 
eenn geheel is van interne en externe distinctie. 

Hett verschil tussen inner- en outerworld is niet zo groot als het werk van het 
CCCSS deed vermoeden, die elke subcultuur positioneerde tegenover een andere 
subcultuur.. Er bestaan nog wel grenzen tussen verschillende lifestyles en sub-
culturen,, maar ze zijn niet per se tegengesteld aan elkaar. Het is echter wel vaak 
hett geval dat bepaalde subculturen of lifestyles meer bij elkaar passen dan 
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anderee (Janssen & Prins 1991). Dit heeft vaak te maken met muzikale stijlen die 
muzikaal-esthetischee en soms ook muzikaal-sociale overeenkomsten vertonen 
(ziee ook Rutten 1991:92). Ook in mijn onderzoek zijn er fans die van hiphop-
muziekk houden, omdat die muziek en soms ook de uiterlijke stijl heel erg past 
bijj  hun 'eigen' subcultuur of lifestyle. Skaters, ragga- en R&B-fans houden bij-
voorbeeldd vaak ook van hiphop. Deze jongeren behoren niet tot de hiphop-
subcultuur,, maar eigenen zich bepaalde stijlelementen daarvan toe — meestal de 
muziekk en in mindere mate de kleding. Zij zijn geen lid van de hiphop-subcul-
tuur,, omdat hun betrokkenheid veel minder groot is. Overigens kan hun ken-
niss over de subcultuur wel groot zijn, maar deze kennis wordt niet ingezet om 
eenn positie in de subculturele gemeenschap te verwerven. 

DeDe kenners 

Opp basis van de inzet van cultureel kapitaal zijn er specialistische en generalisti-
schee kenners te onderscheiden. Hoewel er maar één generalistische kenner is 
geïnterviewd,, komt deze soort fan terug ook in andere publicaties over hiphop, 
zijj  het onder andere namen (George 1993; Jacob 1993). 

Hett verschil tussen de generalist en de specialist is vooral terug te vinden in 
dee soon kennis die zij produceren. De generalist heeft veel kennis over hiphop-
muziekk en de muzikale ontwikkelingen daarbinnen en daarbuiten, terwijl de 
specialistt veel kennis heeft over enkele hiphop-artiesten en de uiterlijke stijl. 
Hett zijn met name de specialisten die ook de relatie tussen hiphop en de straat-
stijll  leggen, maar zij doen alleen 'straat'-kleding aan wanneer ze naar hiphop-
feestenn of -concerten gaan. 

Whenn I go to a ragga dance party, people wear a catsuit or a legging and a body. 
Whenn I go to hiphop, I only wear boys clothes, like baggy trousers and baggy 
jumpers.. It's two different places. 
(Susan,, specialistische kenner) 

Behalvee het feit dat hiphopkleding hand in hand gaat met hiphopmuziek is het 
ookk opvallend dat deze fan zich zowel in een hiphopstijl als raggastijl kleedt. Zij 
iss dan ook geen subculturele fan, maar specialistische kenner. Ze houdt ook van 
anderee black dance. Volgens Keus heeft het verschil in uiterlijk vooral te maken 
mett de manier waarop in beide genres gedanst wordt: stoer en cool in hiphop 
versuss erotisch en opzwepend tijdens ragga (bubbling, bogling). Daarnaast is de 
roll  van vrouwen tijdens ragga- en swingfeesten veel duidelijker en actiever dan 
tijdenss hardcore hiphopavonden (Keus 1994:75). 

Err is een duidelijk onderscheid tussen de stijl van witte en zwarte kenners. De 
zwartee kenners houden vooral van zwarte muziek, variërend van hiphop tot 
soul,, reggae en jazz, en hun uiterlijke stijl is daar ook een afspiegeling van. Haar-
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drachtt en kleding zijn duidelijk bij elkaar passend in hun 'blackness': een Karl 
Kanibroek,, rastavlechten die worden samengehouden in een gebreide muts, 
yardie-- of sranang-'slang', Fila shirt, een ketting met de afbeelding van Bob 
Marleyy en Timberland-boots om het geheel af te maken. De stijl is misschien 
niett helemaal hiphop, maar wel duidelijk zwart. Hiphop is voor de zwarte ken-
nerss een van de vele manieren waarop zij hun zwarte identiteit kunnen uitdra-
genn en beleven. In Amerika worden deze zwarte kenners, afhankelijk van hun 
maatschappelijkee positie of ambitie onderverdeeld in drie soorten stijlen 
(Georgee 1993:2). Een korte opsomming, gekoppeld aan de kenners-indeling die 
hierr wordt gehanteerd: 
-- Buppies: ambitieuze zwarte yuppies die zich vooral richten op integratie. 

Vann de hiphopstijl nemen zij slechts de designer chic-look over en enkele 
duree sportieve merken zoals Helly Hansen. Houden alleen van hiphop-
artiestenn die erkend zijn in de serieuze muziekmedia; specialistisch kenners 
off  incidentele liefhebbers. 

-- Baps: black american prince(ss), die het uitdragen van een zwarte stijl zien als 
luxee en als vrije keuze, omdat ze al een bepaalde status in de samenleving heb-
benn veroverd. Zij nemen allerlei hiphop-stijlkenmerken over en volgen de 
laatstee modes (uiterlijk, muziek, uitgaan) op de voet; specialistische kenners. 

-- Boho's: black bohémiens, die hun Afro-look combineren met andere stijlen 
omm een cultureel-politiek statement te maken. Boho's namen de hiphopstijl 
voorall  over tijdens hoogtijdagen van de messagerap; vaker generalistische 
kenners. . 

-- B Boys: de straatstijl van subculturele hiphoppers; voornamelijk specialisti-
schee kenners die de stijl rechtstreeks van de subcultuur overnemen, maar met 
enigee vertraging. 

Wittee kenners beperken hun hiphopelementen vaak tot het dragen van één 
stijlkenmerkk zoals een petje of T-shirt. 

Ikk kijk naar wat ik mooi vind; merkkleding maakt mij niet zoveel uit, maar het 
zijnn vaak wel mooiere spullen. Meestal draag ik truien met capuchons, een spij-
kerbroekk en sportschoenen. Vroeger droeg ik ook veel petjes. Toen was hiphop 
ookk nog niet echt 'in', dus toen was die kleding ook goedkoop. Nu is het het 
meerr 'in', dus de kleren zijn ook duurder geworden. Ik zie er sportief uit, denk 
ik,, niet echt hiphop. 
(Tom,, specialistische kenner) 

Inn 1986, ik was 15 en mijn broer 13, toen gingen we met z'n tweeën met de trein 
naarr Amsterdam, naar Run DMC en Beastie Boys in de Jaap Edenhal. Het con-
certt waar iedereen het nu nog over heeft (...) Ik had toen een T-shirt van Run 
DMCC gekocht, en dat had ik de volgende dag aan, grote verhalen natuurlijk 
[paktt het betreffende T-shirt en laat het zien - MW]. 
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V:: Koop je dat soort hiphopkleding nog wel eens? 
A:: Nee, hiphopkleding is heel erg duur, en vaak niet eens zo mooi. Maar ik koop 
ookk wel eens een T-shirt van andere soorten bands. Vorig jaar Kraftwerk. 
(Bram,, generalistische kenner) 

Dee specialistische kenners dragen meestal merken die subculturele leden daar-
voorr al uit de hen omringende cultuur hadden toegeëigend, zoals Champion, 
Nikee of Fila, en die als zodanig ook Vrij beschikbaar' zijn voor niet-subculturele 
leden.. Als generalisten al iets uit de hiphopstijl overnemen, betreft dat veel 
vakerr kleine, specifiek uit de subcultuur voortgebrachte, producten die alleen 
maarr verkrijgbaar zijn bij concerten, speciaalzaken of via postorderbedrijven. 
Wanneerr die merken toch overslaan naar de specialistische kenners en inciden-
telee liefhebbers gaan de generalisten op zoek naar nieuwe uitdagingen. 

Naastt dit verschil tussen specialisten en generalisten is er tevens een groot 
onderscheidd tussen hoog en laag opgeleide witte kenners. Er zijn ook aparte 
benamingenn voor ontwikkeld: whitecoats, pinko's en white trash. Zij worden 
ookk wel eens samengevat onder de noemer wigger (= white nigger). 

Enerzijdss zijn er de hoogopgeleide jongeren die tot een soort culturele voor-
hoedee van de popmuziek horen. Zij luisteren, simpel gezegd, meer naar 'rock' 
dann naar 'pop'. Zij zijn zich, meer dan de tweede groep, bewust van eventueel 
onoverkoombaree verschillen tussen zwart en wit, en ook arm en rijk, en zijn 
continuu bezig met het herdefiniëren van de relatie tussen zwart en wit - en dus 
hunn eigen relatie tot zwart. Binnen de hiphopcultuur worden deze fans pinko 's 
(dee politiek bewusten) en whitecoats (de culturele avantgarde) genoemd. De 
zwart-politiekee messageraps zijn erg populair onder de pinko's, de muzikaal 
experimentelee crossovers onder de whitecoats. Zowel pinko's als whitecoats 
beperkenn hun hiphopstijl vaak tot het dragen van T-shirts met hun favoriete 
artiesten,, een stijlelement dat niet exclusief bij hiphop hoort, maar in de hele 
popmuziekcultuurr een teken is van fandom. Pinko's en whitecoats zijn meestal 
generalistischee kenners. 

Anderzijdss zijn er de witte jongeren die min of meer in vergelijkbare omstan-
dighedenn leven als de meeste zwarte jongeren en ook veel Afro-Caraïbische 
vriendenn hebben. In uiterlijk en gedrag wijken zij veel minder af van de 'hard-
coree black B Boy' dan bovengenoemde pinko's en whitecoats. Zij vormen de 
whitewhite trash. De white trash-fans zijn ofwel subculturele leden of specialistische 
kenners.. Het komt zelden voor dat de white trash een generalistische kenner 
voortbrengt.. Blijkbaar behoort het cultureel kapitaal dat voor dergelijk con-
naisseurschapp nodig is, niet zo snel tot de mogelijkheden van dit white trash. 
Hett bewustzijn van deze white trash-fans van een mogelijke tegenstrijdigheid in 
hunn muzieksmaak wordt vaak afgedaan met opmerkingen als 'het is gewoon 
goeiee muziek' of'we zijn toch allemaal gelijk; zwart of wit maakt toch niets uit'. 
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Zijj  proberen eventuele verschillen tussen wit en zwart te ontkennen (zie ook 
Wermuthh 1990). 

Daarnaastt is er nog een laatste witte groep te onderscheiden, namelijk witte 
artiestenn die in de ogen van de subculturele hiphopfans slechts een hiphop-
aftreksell  maken: de vanilla's (vernoemd naar de witte rapper Vanilla Ice). De 
vanilla'ss zijn strikt genomen artiesten en geen consumenten, maar de vanilla's 
hebbenn zeker een consumenten-equivalent; fans die eerder een rap- dan een 
hiphopplaatt kopen, of hiphop beschouwen als een zeer kortstondige trend. De 
vanilla'ss staan in de ogen van de subculturele leden en de kenners voor de witte 
'mainstream*:: consumenten die niet weten waar hiphop voor staat en alleen 
maarr commerciële rap kopen, kortom: de incidentele liefhebber. 

IncidenteleIncidentele liefhebbers 

Dee mainstream-fans zoals incidentele liefhebbers vaak worden genoemd door 
anderenn zijn niet alleen witte fans. Er zijn ook veel zwarte hiphop-fans die beho-
renn tot de groep van incidentele liefhebbers, maar afgezien van buppies die vaak 
tott deze groep horen, worden ze niet als een aparte groep bestempeld.13 

Dee incidentele liefhebbers zien er heel verschillend uit, hetgeen voorname-
lij kk terug te voeren is op het gegeven dat zij niet willen participeren in een speci-
fiekefieke subcultuur of lifestyle. Afgezien van wat baseballcaps en sportschoenen bij 
dee zwarte en jongste liefhebbers zijn er geen hiphop-elementen in hun uiterlijke 
stijll  terug te vinden. De liefhebbers zijn zich er bewust van dat er verschillen 
bestaann tussen henzelf en de subculturele fans, maar maken zich daar nauwe-
lijk ss druk om. Ze interpreteren deze verschillen als een van de vele verschillen 
diee sowieso onder jongeren bestaan. 

V:: Als ji j jezelf zou moeten beschrijven, hoe zie jij er dan uit? 
A:: Langharig, een beetje dik, spijkerbroek - geen Levi's die zitten te strak. T-shirt, 
geenn overhemd, en skaterschoenen. Een soort gympies, hele simpele schoenen, 
wittee rand, witte veters. 

V:: Letten veel mensen op school daar op, wat je aan hebt, hoe je er uit ziet? 
Opp onze school valt het eigenlijk nog wel mee, op andere scholen is het zeker er-
ger.. Op het Nieuwendam College bijvoorbeeld; als je daar geen Nikes aan hebt, 
dann hoor je er niet bij. De nieuwste en de duurste, nou ik vind ze niet eens mooi. 
V:: Maakt het uit of je de duurste schoenen aan hebt? 

A:: Ik denk het wel. Als je van die buitenstaanders ziet, die hebben gewoon een 
trainigsbroekk aan tot hier [wijst op zijn borstkas - MW], en die vallen er echt bui-
ten.. Die zitten in een clubje bij elkaar. 
(Joost,, incidentele liefhebber) 
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Fanss zoals de jongen hierboven zijn steeds vaker en in groetere getale bij hiphop-
gelegenhedenn te zien, met name bij de zogenaamde crossoveroptredens, zoals 
Nederlandstaligee metalrap en funkrap. Meestal zijn ze wit, en hebben ze met de 
doorsneee hardcore hiphopfan gemeen dat ze niet van 'commerciële pop' hou-
den.. Ze houden van alle muziek die 'alternatief of hardcore is. Sommigen, 
waaronderr Joost, lijken erg op een whitecoat, maar hun kennis en betrokken-
heidd bij hiphop is zo minimaal dat ik de term liever bewaar voor die witte sub-
groepp binnen de kenners, die die kennis wel bezitten. 

Waarr subculturele fans op deze liefhebber neerkijken, kijk t hij vervolgens 
weerr neer op anderen. Er is dus sprake van voortdurend verschuivende grenzen. 

Swingbeatt trekt me niet zo heel erg. Het is ook, welke mensen naar die muziek 
luisteren.. Naar swingbeat luisteren op school allemaal van die meisjes, en die zijn 
zoo dom, ik weet ook niet waarom. Het is zo glad, gaan ze het allemaal nazingen. 
Bijj  mij op school is het allemaal Top 40 muziek. De Top 40 is op zich niet erg, 
wantt House of Pain staat ook in de Top 40, maar het wordt zo commercieel. Die 
dancee beats er doorheen. Gatverdamme. 2Unlimited vind ik ook zo erg. 
(Joost,, incidentele liefhebber) 

Hett is weer de oude tegenstelling tussen pop en rock, die hier naar boven komt. 
Popp is vrouwelijk, soft en kunstmatig; rock is mannelijk, hard en oorspronke-
lijk .. Thornton noemt dat de feminisering van de muziekculturen (1995:100). In 
haarr onderzoek naar de popularisering van acid house en techno, wordt het pro-
cess van underground clubcultuur naar populaire dansmuziek gekarakteriseerd 
alss het ontstaan van handbag house en de opkomst van 'raving Sharons' en 
'Technoo Tracys'. Het verschil tussen hen die 'in the know' zijn en degenen die 
eenn stijl later ontdekken, wordt geïnterpreteerd als feminisering van een stijl. 
Bijj  hiphop zien we hetzelfde terug, en heeft de feminisering ook echt geleid tot 
nieuwee genres die vooral bij vrouwen populair zijn: swingbeat/R&B, hiphop-
soull  en hiphouse. 

Bijj  de fans van deze feminiene muziek wordt de spanning tussen pop en rock 
ookk gevoeld. 

Dave:: I like Snow, MC Hammer 

[gelach] ] 

[Ietss later is zijn klasgenoot Latonya aan de beurt] 

Latonya:: Ragga, soul, Whitney Houston 

[gejoel] ] 

Clare:: I like jazz in a way, my parents listen a lot to jazz 
[grotee stilte] 

(groepsintervieww - mijn cursivering, MW) 
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Hett maakt deze zwarte jongeren niet uit dat zowel Hammer als Houston zwart 
zijn,, ze maken commerciële muziek en zijn daarmee gelijk Verdacht'. Jazz daar-
entegen,, zo weten ze, behoort inmiddels tot de hogere cultuur, dus daar mag 
niett mee gespot worden. De incidentele liefhebbers voelen net als subculturele 
fanss en artiesten die spanning tussen pop en rock, maar voor hen doet het er 
minderr toe, omdat zij geen deel uit willen maken van een subcultuur die 'rock' 
will  zijn. 

Eenn oudere fan, die als jonge puber van pop hield, en nu naar alternatieve 
rockk en hiphop luistert die binnen het rockidioom passen, ziet haar smaakont-
wikkelingg als iets dat zich geleidelijk in de loop der tijd heeft ontwikkeld. Zij 
kann zich niet herinneren dat het een bewuste keuze is geweest. 

V:: waar luisterde je naar in je tienerjaren? 
Jeetje.... Toppopmuziek: Blondie, John Travolta voor zover die kon zingen; de 
Jacksons.. Later kwam The Cure, en toen ging ik uit in Vrankrijk of Korzakoff. 
Heell  punky allemaal. En mijn broer maakte hiphop-tapes voor me: LL Cool J, 
Grandmasterr Flash en later Beastie Boys, Public Enemy, KRS-One. En nu luister 
ikk naar punk, gospel, filmmuziek. Maar ik zou echt niet weten wat de aanleiding 
off  de aanzet was dat mijn muzieksmaak veranderde. 
(Monique,, incidentele liefhebber) 

Dezee fan is de enige die het onderscheid tussen pop en rock niet belangrijk 
vindt.. Haar sekse heeft daar waarschijnlijk geen rol bij gespeeld, omdat er 
genoegg meidenfans zijn deze die spanning wel voelen. Hetzelfde geldt voor haar 
hogee opleiding. Haar leeftijd kan wel eens te maken hebben met die niet 
gevoeldee spanning. Oudere jongeren voelen die spanning minder, omdat 
muziekk een veel minder belangrijke plaats in hun leven heeft gekregen en/of 
omdatt die spanning, naarmate de tijd verstrijkt, geen werkelijk bestaande 
dichotomiee blijkt te zijn. Er is in hun opinie geen vast en duidelijk omslagpunt 
tussenn pop en rock.14 

Dee verschillen tussen de drie soorten fans manifesteren zich ook in hun opvat-
tingenn over kwaliteit. De subculturele leden kijken heel anders tegen de muzikaal-
esthetischee kwaliteiten van hiphop en rap aan dan de kenners en liefhebbers. De 
ledenn van de subcultuur hebben een sterk ontwikkeld gemeenschappelijk refe-
rentiekader.. Volgens de subculturele fans zijn het vooral de hardcore artiesten 
enn de subculturele micromedia die het voortouw nemen in de begrenzing van 
datt referentiekader. 
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Q:: What makes hiphop good? 
Goodd hiphop sounds upbeat, fresh. 
Q:: What do you mean by fresh? 

Freshh is... new, different: it's what you hear on Tim Westwood's show and what 
theyy play at underground parties. They get the latest tracks. And for me perso-
nally,, because I know a lot of people who bring over mixtapes from America, it's 
alsoo listening to those tapes: you hear different cuts and stuff that's not even out 
inn the States yet. 
(Stephan,, subcultureel lid) 

Duss terwijl de kwaliteitsopvattingen van artiesten vooral gedicteerd worden, 
doorr hoe zij denken dat de media en het beoogde publiek over de muziek 
denken,, wordt het subculturele publiek zelf in hoge mate geleid door wat de 
artiestenn doen en de media publiceren. Binnen de subcultuur ontstaat daardoor 
eenn vrij gesloten systeem van kwaliteitsopvattingen, en ontstaan er zelfs tegen-
strijdighedenn die voor de betrokken leden echter helemaal niet als tegenstrijdig 
beleefdd worden. Goede hiphop moet vernieuwend zijn, maar als een artiest 
sampless gebruikt uit de klassieke muziek, wordt dat niet erg gewaardeerd: 'het is 
well  goed, maar het is geen echte hiphop'. Subculturele fans laten zich leiden 
doorr het werk en de uitspraken van artiesten in de media, en beoordelen hiphop 
dann ook grotendeels met argumenten die typisch thuishoren in het door de 
mediaa geventileerde rockvertoog: 

Zowell  muzikaal als tekstueel moet de muziek wat toevoegen. De raps moeten 

goedd flowen en het maakt dan niet eens zoveel uit waar het over gaat. Je moet 

verrastt worden. Ik ga ook wel naar bands waar half Nederland komt - zijn ze op-

eenss zogenaamd down met hiphop - zoals House of Pain, maar dat is voor mij 

meerr om vrienden te ontmoeten. En alleen als ik gratis naar binnen kan. Dinge-

tjess als Freestyle Fellowship zijn natuurlijk veel interessanter dan House of Pain. 

Datt is zo ongelooflijk knap gemaakt: samples waarbij je echt van je stoel afvalt zo 

onherkenbaar,, of The Roots, die durven gewoon weer met een human beat-

boxerr het podium op te komen. 

(Dennis,, subcultureel lid) 

Woordenn als 'toevoegen', 'verrast worden' of 'knap gemaakt' zouden net zo 

goedd in serieuze muziekmedia als OOR of Bassic Groove hebben kunnen staan. 

Maarr de subculturele fan onderscheidt zich van het standaard-rockidioom, en 

daarmeee van andere soorten fans, door zijn verhaal aan te vullen met het niet 

minderr rockgeoriënteerde, doch veel exclusievere hiphopslang: 'flowen', en 

'downn met hiphop'. 

Datt typische rockidioom is ook terug te vinden bij de generalistische ken-

ners.. Het verschil tussen de subculturele leden en de generalistische kenners is, 
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datt de laatste groep zich binnen dat rockvertoog meer in een professioneel-

muziekindustriëlee taal uitdrukt dan de subculturele fans. 

V:: Wat vind je goede Nederlandse bands? 
.nuClarityy vind ik zelf echte goeie hiphop, ook al is het een band, maar ze klink-
enn helemaal niet als andere bands. Bijvoorbeeld die gitarist, volgens mij is die gi-
taristt beïnvloed door dj-draaitafeltechnieken, zo minimalistisch als hij speelt, 
diee geluidseffecten, echt geniaal. Laatst hoorde ik in een nieuw radioprogramma 
datt zij er op staan om hiphopband genoemd te worden. Als ze zichzelf funk- of 
crossoverbandd zouden noemen, zouden ze veel meer kunnen spelen. 
(...)) Speedy J., niet echt een band, vind ik ook heel erg goed, en daarnaast koop 
ikk ook Britpop, veel jungle nu, en heb ik ook country-, soul- en bluesplaten. 
(Bram,, generalistische kenner) 

Opp het eerste gezicht wijken de door hem gebruikte argumenten niet veel af van 
watt de hiervoor aangehaalde subculturele fans zeggen over wat goede muziek is. 
Afgezienn van zijn bredere muzikale belangstelling dan de subculturele fans, is 
hijj  zich er echter ook van bewust dat het stempel hiphop Nederlandse bands wel 
eenss in de weg kan zitten, iets dat een subculturele fan niet zo snel zal erkennen. 
Dergelijkee argumenten zijn eerder terug te vinden bij de culturele intermediairs 
enn de professionele artiesten, en verwacht je niet zo snel bij fans. De generalist 
kann namelijk moeiteloos heen en weer bewegen tussen een onverzadigbare ken-
niss over en liefde voor hiphop, en een meer beschouwende houding die de 
muziekk in een sociaal, muzikaal en economisch perspectief plaatst. Deze 
beschouwendee houding komt niet veel voor in onderzoeken naar hiphopfans. 

Naastt de tijdschriften luister ik naar Vill a 65, Kees de Koning, maar ook naar het 
nieuwee hiphop-programma hier op AFM [lokale zender—MW]. Gisteren nog. Ik 
vindd het niet zo heel erg goed op AFM, dat ligt voornamelijk aan de presentatie. 
Hett is af en toe een beetje rommelig, veel van diee homeboys in de studio: het is 
eigenlijkk gewoon een grote puinhoop. Ik snap wel dat al die mensen er bij horen, 
possess en zo, maar je hebt als radiomaker een taak naar je publiek toe. Je moet ze 
nieuwee en interessante informatie geven. Soms kunnen ze daar ook niks aan 
doenn hoor, dat ze daar niet in slagen. Ze hebben niet zoveel geld, zodat er weinig 
nieuwee aanvoer is. Gevolg is dat ze een plaat veel of erg lang draaien. Luister ik 
gisterenn ook nog even naar de VPRO, en dan heeft Lotje IJzermans notabene de 
nieuwee van Paris. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet, dat Radio 3 eerder een hard-
coree hiphopplaat draait dan een zogenaamde undergroundzender. (...) Ik snap 
well  dat die underground dé media beschuldigt hiphop mainstream te maken, 
maarr waar hebben we het over: het VPRO-publiek is toch niet zo groot dat je ge-
lij kk van een mega sell out kunt spreken! 
(Bram,, generalistische kenner) 
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Fanss die net als de generalisten op enige afstand opereren van de subculturele 
leden,, maar veel minder vast zitten aan het rockvertoog zijn de specialistische 
kenners.. De fans die niet het hele hiphopgenre omarmen, maar vooral luisteren 
naarr enkele artiesten, zijn vaak in aanraking gekomen met hun idolen toen die de 
subculturelee status al gepasseerd waren. De specialistische kenners laveren tussen 
hett pop- en rockidioom als ze praten over de muzikale kwaliteiten van hiphop: 

Ikk moet er op kunnen dansen, of als ik thuis ben, blow erbij, dan moet het re-
laxedd klinken. En dat heeft Cypress Hill . Het is goeie blow-muziek, zet dat maar 
inn je boek. En het art work van de hoezen is ook zwaar OK. Beetje donker, spooky. 
(Meivin,, specialistische kenner) 

Dezee fan noemt in eerste instantie kwaliteitsargumenten die in het popkamp 

thuiss horen: dansen en ontspannen. De toevoeging dat de hoezen 'donker' zijn 

iss echter weer een typisch rockargument. Het rockvertoog is zo dominant dat 

ookk de specialisten die spanning aanvoelen, en verwerken in hun antwoorden. 

Dee muziek waar ik van hou, kan ik op alle momenten van de dag horen. Het ver-
veeltt nooit. Dat kan op zich allerlei soort muziek zijn, maar bepaalde muziek 
heeftt het vaker. Ik denk wel dat dat vaker zogenaamde grensverleggende muziek 
is.. Eens kijken: in hiphop is dat eerder NWA dan LL Cool J. NWA grijpt je naar de 
strott en LL Cool J is te lief, te grappig. Binnen hiphop is het definitely meer 
Publicc Enemy, NWA, Cypress Hil l en de Beasties. Hoewel ik, toen ik Bigger And 

DeffèrvanDeffèrvan LL kocht, 'm wekenlang tig keer per dag opzette. Geweldig, dat was 
toenn nog wel nieuw wat die gozer deed. Nu niet meer, jammer. 
V:: Waarom is LL Cool J nu niet meer nieuw of vernieuwend? 
Hijj  doet nu een kunstje, en denkt dat we er elke keer intrappen. Eerst had hij 
zijnn eigen stijl, maar nu waait ie met alle winden mee. 
(Harold,, specialistische kenner) 

Nogg veel meer dan de specialistische kenner in het vorige citaat voelt deze fan de 
spanningg tussen pop en rock. Hij vindt rockmuziek beter dan popmuziek, hoe-
well  hij ook erkent dat hij popartiest LL Cool J eerst origineel (lees: rock) vond. 

Incidentelee liefhebbers gebruiken veel meer dan de specialisten typische 
argumentenn uit het popvertoog om hun muziekvoorkeur toe te lichten: 

Raggaa is very hot at the moment. Everywhere you go you'll hear Shabba Ranks, 

Bujuu Banton, and of course Chaka Demus & Pliers. Did you hear their latest 

single,, Gal Wine, it's really wicked. That will end up in the charts. Everybody is 

gonnaa love that tune! 

(Lorena,, incidentele liefhebber) 
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Dee meeste incidentele liefhebbers interpreteren hitsucces en brede acceptatie 
alss positieve kwalificaties van muziek. Maar ook onder de incidentele liefheb-
berss is het rockvertoog op de achtergrond aanwezig. 

Myy brother says Snoop Doggy Dogg is a rip off and that his music is stolen 
fromm other bands, funk bands. But I don't know about these things, although I 
should.. I just think the guy is so funny with his dreads and his skinny face. He 
reallyy looks like a dog, don't you think? 
(Paul,, incidentele liefhebber) 

Dezee fan is er zich vaag van bewust dat originaliteit een hoogstaand goed is, en 
datt het gebruik van bestaande funksamples, in ieder geval in de ogen van zijn 
broer,, niet origineel is. Hij realiseert zich ook dat hij een gebrek aan muzikale 
kenniss heeft, en probeert het gesprek gauw een andere wending te geven. Een 
anderee liefhebber maakt zich kwaad over de negatieve associaties die rondom 
popp hangen, daarmee het bestaan van een culturele hiërarchie bevestigend. 

Cann anyone tell me the difference between so called hardcore Beastie Boys and 
Coolio,, please? The Beastie Boys rock and Coolio rocks, but in his case they call 
itt 'swing'! What maners is that you can dance to the beats. It's all dance music, 
feell  good music. 
(Marcia,, incidentele liefhebber) 

Hett muzikale idioom waarvan fans zich bedienen om de muzikale kwaliteiten 
vann muziek te omschrijven, ontlenen zij in grote mate aan wat media en arties-
tenn zelf daarover te melden hebben. Artiesten en de cultuurindustrie zeggen op 
hunn beurt afhankelijk te zijn van de muzikale smaak en het oordeel van het 
publiek. . 

Kwalificatiess over wat goede en slechte muziek is, komen dus voort uit een 
systeemm waar alle partijen een bijdrage aan leveren. De partijen houden op die 
manierr hun kwalificatiesysteem in stand. Niet alle partijen leveren echter een 
evenn grote bijdrage aan het systeem. De fans, van subculturele leden tot de inci-
dentelee liefhebbers, stellen zich afwachtend op en laten zich meer leiden door 
watt de cultuurindustrie en artiesten zeggen en doen, dan dat zij zelf een actieve 
roll  hebben in het aanleveren van kwalificaties. Uiteindelijk zijn het natuurlijk 
well  de fans die het eindoordeel vellen: ze kopen wel of niet de plaat van die door 
dee media in de hemel geprezen artiest. Toch heeft deze macht van de fans niet 
geleidd tot een systeem waarin de populariteit (het verkoopsucces) van een artiest 
hett hoogst in de hiërarchie staat. Esthetische kwaliteitsmaatstaven uit het rock-
vertoogg blijken door de fans veel hoger te worden aangeslagen. 
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Etniciteit t 

Voorr fans speelt etniciteit, vergelijkbaar met de artiesten, op verschillende 

niveauss een rol: in hun dagelijks leven, in hun liefde voor bepaalde muziek, en 

inn de beeldvorming daarover. Er zijn verschillen tussen de soorten fans, en ver-

schillenn tussen witte en zwarte fans. De rol die etniciteit in hun eigen leven 

speelt,, is vooral voor zwarte fans van belang. 

V:: Hoe noem je jezelf? 
Ikk kan me niet Indonesisch noemen, hoewel ik me wel Indonesisch voel. Als je 
eedijkk bent tegenover je eigen wortels, moet je noemen wat je bent. Ik kan niet 
zeggenn dat ik Indonesisch ben. Ik voel me Aziatisch, voornamelijk Indonesisch. 
Ikk ben één keer in Pakistan geweest, daar voelde ik me opeens Pakistaans, het 
wass overweldigend hoe mijn familieleden met ons omgingen. Ik weet dat ik ook 
meerr op mijn moeder lijk , en er dus vooral Pakistaans uitzie. Maar dan kom ik 
weerr in indonesië en dan is het weer 'dit is mijn land'. Hier ga ik heen, hier wil ik 
proberenn te gaan wonen. (...) Maar ik voel me dus totaal niet Nederlands. Het is 
niett zo dat ik me hier niet thuis voel, ik kan het hier goed vinden. Ik moet wel 
zeggenn dat ik mij de laatste tijd begin te ergeren aan .. .zeg maar autochtonen, 
hett verhardt hier, misschien is dat mijn angst. Ik begin me te irriteren, ook in de 
collegezalen;; vier jaar geleden had je die dingen gewoon niet gehoord. 
(Faraht,, subcultureel lid) 

Voorr veel zwarte fans bestaat etniciteit uit verschillende componenten. Boven-
staandd citaat geeft weer wat vele zwarte fans verwoorden. Vaak is hun etnische 
afkomstt niet eenduidig. Ze zijn bijvoorbeeld een mengeling van Creools/Chi-
nees/Javaanss bloed, of autochtoon Brits/Jamaicaans. Hun uiterlijk, en vaak ook 
hunn (achter)naam, bepalen in grote mate hoe zij zich naar buiten toe manifeste-
ren.. De context waarin een fan zich ophoudt bepaalt echter sterk hoe zij hun 
etniciteitt beleven. Deze fan voelt zich afwisselend Pakistaans of Indonesisch, 
maarr in ieder geval niet Nederlands. Di t komt heel vaak terug in gesprekken: ze 
voelenn zich zwart, maar in het land van hun (groot)ouders worden zij veel meer 
geassocieerdd met Groot-Brittannië of Nederland, en voelen ze zich daar soms 
ookk wel Europeser dan zij zelf voor mogelijk hielden. Toch vinden zwarte fans 
datt hun zwarte 'zelf iets is dat ze nooit mogen verloochenen, ook al staan ze 
inmiddelss ver af van de zwarte cultuur waar zijzelf of hun (groot)ouders van-
daann komen. 

II  was twelve. I stayed there [Jamaica - MW] for six months. Went to school 

theree as well. I think everyone should go back when they are young, or when-

ever,, to identify, you know. The government should make it compulsary. 

(Stephan,, subcultureel lid) 
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Dee meeste zwarte fans interpreteren hun relatie met het land waar ze wonen als 
ietss problematisch: men voelt zich hier vaak onbegrepen, waardoor er een 
(denkbeeldig)) verlangen ontstaat naar het land van herkomst. 

Too me home will always be Africa, no matter what. But I'm not saying 'I'm 
onlyy gonna stay in this country for a few years and then back to Africa'. I want 
too be here, but sometimes... .1 cried one time when I got on the bus and my dad 
wass with me - and my father did something like six A levels - and a white kid, 
hee couldn't be more than twelve, sending his disrespect to my father. I started 
crying,, I didn't know what to do. I just thought 'Okay, we're gonna educate our-
selvess to move up, but they don't even admit that'. They won't even tolerate that. 
(Yasmine,, geboren in Khartoem) 

Inn het verlengde van hun verlangen om een band te houden met het land van 
herkomst,, ligt de voorkeur voor bepaalde muziek. De muziekvoorkeur van fans 
hangtt voor een groot deel samen met hun etnische afkomst of etnische beleving. 
Err is wel een verschil tussen etnische afkomst en etnische beleving als het gaat 
omm muziekvoorkeur. 

Grofwegg kan gezegd worden dat etnische afkomst voor een groot deel bij-
draagtt aan de muziekvoorkeur van jongeren. Hoewel jongeren via de media in 
aanrakingg kunnen komen met allerlei soorten muziek kiezen zwarte jongeren 
aanvankelijkk vaker voor typisch zwarte genres. Di t geldt overigens veel minder 
voorr witte jongeren, gezien het feit dat een groot deel van jongeren tussen de 
12-144 jaar (waarbij witte jongeren getalsmatig de overhand hebben) ook van 
zwartee genres houden. Die samenhang tussen etnische afkomst van zwarte jonge-
renn en muziekvoorkeur wordt minder hecht naarmate ze ouder worden, maar 
dann wordt de relatie tussen muziekvoorkeur en etnische beleving belangrijker. 

Voorr zwarte jongeren is muziek meer dan voor witte jongeren een vehikel 
omm hun etnische identiteit uit te dragen, of daar iets wezenlijks in te herkennen 
datt bijdraagt aan hun etnische beleving. 

II  listen to swing and hiphop. I think swing is like a nineties version of soul. It's 
moree tempo, the beat is faster. And hardcore hiphop like Public Enemy and 
stufff  like that. Because what they say has a lot of meaning and I can understand 
itt because I can, ....because I'm black and I can identify with what they say, 
evenn if they live in America, but the racism I can identify with. 
(Ade,, specialistische kenner) 

Dezee zwarte kenner is zeer duidelijk in haar redenen waarom ze naar black dance 

luistert.. Haar voorkeur voor hedendaagse swingbeat past in een zwarte soultradi-

tie,, waarmee haar smaak als het ware wordt gelegitimeerd. Hetzelfde geldt voor 

haarr voorliefde voor hiphop. In eerste instantie antwoordt ze dat ze 'hiphop kan 

begrijpen,, omdat ze het kan' (de toehoorder moet die vanzelfsprekendheid dan 
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maarr zelf invullen), maar later zet ze uiteen waarom zij zich als zwarte met de 
zwartee de boodschap van Public Enemy kan identificeren. De meeste fans ge-
bruikenn de woorden 'identificatie' of'herkenning' niet expliciet. Dat de voorkeur 
vann de meeste zwarte fans uitgaat naar zwarte muziek blijkt uit subtiele zinsnedes. 

Q:: What kind of music do you like? 
II  like hiphop, ragga, swingbeat, anything that's got a good bass. (...) I was 
alwayss listening to my sisters rapping, that was how I got to like hiphop. And 
thenn I started listening to ragga, because my friends listened to it. So basically 
becausee people influence me. 
(Susan,, specialistische kenner) 

Voorr witte fans die naar zwarte muziek luisteren, is de relatie tussen hun eigen 
etnischee afkomst en beleving en hun muziekvoorkeur ook duidelijk aanwezig, 
maarr op een heel andere manier. De subculturele fans hebben het gevoel dat ze 
zichh eerst, en meer, moeten bewijzen alvorens ze als lid van de (zwarte) subcul-
tuurr geaccepteerd worden (zie ook Bennett 2000:151-158). 

Voorr de een zie je d'r hiphop uit en de ander zegt 'ja, je bent een wigger', weet je 
wel.. Maar ik loop er gewoon zo bij als ik wil, want het gaat toch om wat er in je 
hoofdd omgaat. En nu zien ze ook dat ik, dat ik het echt wel in me heb gewoon. 
Zoveell  blanke jongens willen gewoon een neger zijn. Ik kijk altijd heel erg uit 
mett die dingen: wat ik daarover zeg. 
Jee shit moet wel meer in orde zijn, heb ik het gevoel zelf. Je moet het even laten 
zienn eerst. En meestal is het zo dat als gewoon een brother [zwarte rapper - MW] 
opp de stage stapt dat het is, hij zal, het zal wel echt zijn weet je wel. 
(Martin,, subcultureel lid) 

Voorr witte specialistische kenners is etniciteit veel minder een issue dan voor 
wittee subculturele fans. Zij realiseren zich wel dat ze naar oorspronkelijk zwarte 
muziekk luisteren, maar verbinden daar verder geen consequenties aan. Witte 
specialistischee fans luisteren wel vaker naar witte hiphop dan naar zwarte hip-
hop.. House of Pain, Beastie Boys, Stereo MC's en Osdorp Posse worden door 
henn vaker idolen genoemd dan door zwarte specialistische kenners. Daarnaast 
luisterenn zij ook vaak naar etnisch gemengde crossoverbands als Rage Against 
thee Machine of de Urban Dance Squad. 

Voorr zwarte specialisten is het luisteren naar zwarte muziek, net als voor de 
zwartee subculturele leden en in mindere mate ook de incidentele liefhebbers, 
belangrijkk voor hun etnische identiteit. 

All ee fans, ongeacht hun soort fandom of etnische achtergrond, ergeren zich 
aann de beeldvorming over hiphop in relatie tot etnische kwesties. Zwarte fans 
voelenn zich aangesproken, witte fans buitengesloten. Deze laatste groep zegt dat 
niett met zoveel woorden. 
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Hiphopp is moree than bad boy images and gang violence. It's also about skills. 
(Jimmy,, subcultureel lid) 

Zwartee fans zijn veel explicieter over de in hun ogen negatieve beeldvorming 
vann zwarten en hiphop. 

Inn the newspaper, the Guardian, I saw someting about Snoop Doggy Dogg. 
Alwayss bad about rap and that really upsets me. This is the Guardian, every-
bodyy reads this one and it's got really high profiles. 
(Michelle,, specialistische kenner) 

Sommigee fans ergeren zich ook aan de stereotypering van zwarten uit lagere 
klassen. . 

Itt is a thing of indirect stereotyping, that pisses me off. (...) it's always the same. 
Blacks,, the music they hear is always the ragga and the hardcore hiphop. But 
blackk people listen also to jazz, swing and classical music. The dresses you see 
onn tv are always rough and they say 'yeah, yeah, yeah'. You never see a black 
personn speak 'yes'. I don't say 'yeah', I'm well spoken. 
(Buchi,, specialistische kenner) 

Etniciteitt is een issue dat hiphop in hoge mate definieert. Zwarte fans ondenen 
hunn etnische identiteit mede aan hiphop. Witte fans vinden in het zwarte 
karakterr van hiphop juist obstakels om hiphop te integreren in hun etnische 
identiteit.. Hoe fans etniciteit een plaatsje geven in hun leven hangt tevens 
samenn met het soort fan dat zij zijn. Voor subculturele fans weegt etniciteit het 
zwaarst,, voor incidentele liefhebbers en generalistische kenners het minst. 

Sekseverhoudingen n 

Hett merendeel van de subculturele leden is van het mannelijk geslacht. Onder 
dee specialistische kenners en incidentele liefhebbers van hiphop bevinden zich 
relatieff  veel vrouwen. De meeste generalistische kenners in de popmuziek zijn 
mannen,, maar wat vooral typerend is voor dit soort fandom is de manier 
waaropp generalistische kenners hun fandom invullen; die is 'typisch' mannelijk. 
Feitelijkee kennis en het aanleggen van muzikaal-esthetische criteria om een 
artiestt te beoordelen, staan hoger in het vaandel dan het gevoelsmatig benade-
renn van muziek. Gecombineerd met het dominante rockvertoog leveren de 
kenniss en investeringen van generalistische kenners het meeste cultureel kapi-
taall  op.1' De subculturele leden scoren hoog op het verkrijgen van subcultureel 
kapitaall  waarbij kennis ook een centrale rol speelt: 'being in the know'. 
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Uitt de interviews met de vrouwelijke fans, merendeels spcialistische kenners, 
blijk tt dat zij vooral fan zijn van een beperkt aantal artiesten. Van deze artiesten 
wetenn zij relatief veel, verzamelen ze ook intensief en bezoeken zij concerten. 
Tochh wordt deze kennis veel minder gewaardeerd dan genrematige kennis. Stu-
diess over idolen gaan vaak over meisjes en over deze specialistische kennisvorm, 
waarbijj  het intensief verzamelen en het bezoeken van concerten eerder opgevat 
wordenn als overdreven en hysterisch gedrag dan als uitingen van connaisseur-
schapp (zie ook Lewis 1992). Door echter het soort fandom als uitgangspunt te 
nemenn kunnen sekse en de soort kennis die fangedrag met zich meebrengt van 
elkaarr losgekoppeld worden. Twee voorbeelden van de manier waarop specia-
listischee kenners hun kennis etaleren: 

II  listen to the radio, Kiss FM, ChoiceFM; listening to friends who got the 
records;; attending shows, like I've been to Joe, Jodeci, R. Kelly, Mary J. Blige. 
Predominantlyy swing. I don't buy any records. I let other people buy them and 
II  tape them of them. That saves me money. When I think things are worthwile, 
soo I only buy something, when 1 really like the album. 
(Ade,, specialistische kenner) 

Ja,, ik luister wel eens naar Vill a 65 naar hoe heet ie ook alweer, Kees nog wat. En 
Amsterdamsee radiostations. Verder ga ik af en toe, als ik een flyer heb gekregen 
off  een poster heb gezien naar B Boy Extraganza in Paradiso, maar ik vergeet het 
vaak.. En ik ken een paar gasten die echt van alles kopen op rapgebied, dus daar 
tapee ik wel eens wat van. Laatst had ie Das EFX, ken je dat? 
(Meivin,, specialistische kenner) 

Dee kennis die zij etaleren laat zien dat zij niet in de hiphop-subcultuur zitten, 
omdatt ze veel minder intensief betrokken zijn bij alles wat er gebeurt in de sub-
cultuurr zelf. Toch bezoeken ze beiden regelmatig concerten en luisteren ze vaak 
naarr radiostations die gespecialiseerd zijn in black dance, waardoor hun fandom 
niett incidenteel genoemd kan worden. Op basis van hun kennis en de investe-
ringenn kan niet afgeleid worden of een specialistische kenner man of vrouw is. 
Sekseverschillenn hangen dus maar deels samen met het soort fandom: subcultu-
relee fans en generalisten zijn vaker mannen, maar bij de incidentele liefhebbers 
enn de specialistische kenners zijn er geen overduidelijke sekseverschillen. 

Nett zoals bij de artiesten maken vrouwen zich veel drukker om het uitge-
sprokenn machismo en seksisme dan mannelijke fans. Slechts een enkele manne-
lijk ee fan heeft daar een opmerking over gemaakt en dat is waarschijnlijk niet 
geheell  toevallig een generalistische kenner. 

Alss het heel sekstisch is koop ik het niet. Ik zou het wel een keer willen horen, 
maarr niet kopen. Dus als ergens geschreven staat dat de teksten erg expliciet zijn 
overr seks, dan houdt het op. Dat is overigens ook zo voor die gangsterdingen, die 
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koopp ik ook niet. Maar het is moeilijk, want aan de andere kant heb ik zoiets, die 
eerstee plaat van NWA heb ik niet, en die moet ik eigenlijk nog wel een keer heb-
ben,, die is muzikaal eigenlijk weer zo ontzettend goed. 

V:: Vind je het terecht dat hiphop veel seksistischer en gewelddadiger wordt ge-
noemdd dan andere genres? 

Vaakk wel, en dat vind ik ook zonde. Jammer dat het zo is, maar ik ga het niet ont-
kennen. . 
(Bram,, generalistische kenner) 

Voorall  vrouwelijke fans hebben moeite met seksistische songteksten. 

Butt sometimes I hate ragga and hiphop. The lyrics are all about sex and that's 

becausee the guys are singing. They denigrate women with these slack lyrics. 

(Sarita,, specialistische kenner) 

Niett alleen hiphop zit in het beklaagdenbankje. Ook andere artiesten binnen de 
blackk dance worden door de vrouwelijke fans beschuldigd van seksisme. 

II  like Bryan Powell's album because he sings about life in general, he sings 
aboutt relationships, but not in a tacky way. (...) If you listen to R. Kelly. All we 
hearr on that album about women is G strings, bikini's and sex and 'open up'. 
It'ss really sick and sad. I don't like the lyrics, but I do like the music. 
(Sylvia,, specialistische kenner) 

Dee artiesten waar de fans van houden zijn in de media herhaaldelijk onderwerp 

vann discussie. Met name de zwarte vrouwelijke fans hebben last van de relaties 

diee gelegd worden tussen sekse, seksualiteit en etniciteit. 

Thesee sexist and violent lyrics don't help to improve the images of black men. If 
youu know a lot about the black culture you know that talking about whores and 
bitchess is part of the slang. Black slang, hiphop slang, street slang. I'm not 
defendingg it as a practice. But it is. Black men have a tough time, they are ste-
reotypedd by the images that you see in the media. You don't see a lot of black 
women.. It's easier to be a black woman, I mean, even though if we're talking 
aboutt being black as a black person, it is not easy being a black person, but it is 
easierr for black women than for black men. Because of all those images, when 
you'lll  see a black man raise his hand or he's looking at you, people think he's 
goingg to rape or hit them. That's what I'm trying to say as a black woman, if I 
raisee my hand nobody would think I would hit them. 
(Ade,, specialistische kenner) 

Dee relatie tussen sekse en etniciteit is in de ogen van deze fan vooral problema-

tischh omdat die in de media teruggebracht wordt tot de relatie tussen etniciteit 

enn geweld. 
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Niett alleen artiesten, de gangmakers van een genre, voelen zich aangespro-
kenn door de relaties die gelegd worden tussen etniciteit en sekse. Ook fans voe-
lenn zich beperkt in hun fandom door de in de media veronderstelde relaties, die 
inn hun ogen stigmatiserend werken voor één groep (zwarte mannen) en ontken-
nendd voor een andere (zwarte vrouwen). 

Dee inversie-strategie die vrouwelijke artiesten kenmerkt blijf t bij de vrouwe-
lijk ee fans grotendeels achterwege. Vrouwen die bewust de zaken omkeren en 
mannenn op de dansvloer openlijk versieren worden door de geïnterviewde fans 
mett enige argwaan bejegend, omdat die in hun ogen precies doen wat mannen 
willen,, namelijk 'beschikbaar zijn'. 

Hoewell  de meeste vrouwelijke fans het pertinent oneens zijn met de manier 
waaropp sekserollen en seksualiteit in bijvoorbeeld videoclips verbeeld worden, 
proberenn ze daar met enige ironie mee om te gaan. 

Sometimess we watch rapvideo's to have a laugh. They are so hilarious, just boys' 
fantasies.. Well guys, sweet dreams, you'll never gonna get it that way. Get real. 
(Susan,, specialistische kenner) 

Ironiee biedt deze fans de onderhandelingsruimte om het dilemma op te lossen 
tussenn leuke muziek enerzijds en seksistische teksten en beelden anderzijds.1 

Opvallendd is dat argumenten als 'hiphop is fictie', 'de expliciete teksten horen 
thuiss in een lange culturele traditie' of het wijzen op de vrijheid van meningsui-
tingg veel minder vaak gebruikt worden door de fans dan door artiesten; en dat 
hett seksistische gehalte van songteksten voor hen ook veel minder beladen lijk t 
dann in Amerika (Rose 1994a; Sexton 1995) .'7 

Afwijkendd gedrag 

Hett onaangepaste beeld van hiphop wordt niet alleen bepaald door obscene, 
seksistischee teksten, maar ook door gewelddadige teksten en een agressieve sfeer. 
Hett geheel van deze teksten en de sfeer laat de fans niet onberoerd. Zij gaan daar 
echterr weer anders mee om dan de artiesten en de culturele intermediairs. 

Dee artiesten hebben wel eens last van het slechte imago van hiphop, maar het 
verbeeldenn van het (gewelddadige) straatleven is zo'n belangrijk onderdeel van 
watt zij zien als authentieke subculturele hiphop, dat zij het niet los willen laten. 
Dee muziekindustrie heeft geen enkele moeite met het straatimago van hiphop, 
omdatt dit verhaal achter de muzikant hiphop eenn interessant genre maakt. Sub-
culturenn zijn interessant voor de muziekindustrie omdat zij een afwijkend ver-
haall  vertellen. Diezelfde muziekindustrie haakt echter af als het agressieve 
karakterr van hiphop continuïteit en professionalisering in de weg staan. Een 
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veell  gebruikt argument daarbij is dat het publiek het straatimago op een gege-
venn moment beu is en uiteindelijk geïnteresseerd is in leuke en goede muziek. 

Hett publiek zelf is echter nogal verdeeld over het slechte imago en dat heeft 
wederomm te maken met het soort fandom, hun etnische afkomst, beleving, en 
hunn visie op sekseverhoudingen. 

Subculturelee leden en generalistische kenners vinden gangsterrap vaak van-
wegee muzikale redenen interessant. Subculturele leden zijn zonder uitzonde-
ringg van mening dat de songteksten onlosmakelijk verbonden zijn met die 
muziek,, maar ze hebben veel last van de negatieve gevoelens die gangsterrap in 
dee buitenwereld oproept, waardoor ze uiteindelijk enigszins ambivalent tegen 
gangsterrapp aankijken. Hun houding ten opzichte van gangsterrap is vergelijk-
baarr met hoe subculturele hardcore artiesten daarmee omgaan. 

Hardcoree is volgens mij het puur zijn, en niet hard. Het gaat mij meer om het 
tweedee gedeelte van het woord, core dus. Veel mensen denken dat hiphop - ook 
dee media die niet specifiek voor hiphop zijn, normale kranten, want die verslaan 
hiphopnieuwss ook vaak verkeerd - dat hardcore echt het harde is, het schieten 
enn zo, maar hardcore is voor mij het gevoel, het pure, zoals A Tribe Called 
Quest,, puurder kan het haast niet. 
(Faraht,, subcultureel lid) 

Generalistischee kenners, altijd op zoek naar nieuwe geluiden, nemen de teksten 
voorr lief of proberen daar hun voordeel mee te doen. Met name de pinko's en 
whitecoatss onder hen classificeren gangsterrap als een vorm van moderne rebel-
liee of onderdeel van culturele tradities (George 1998). Naar aanleiding van het 
werkk van NWA of Ice-T luisteren ze ook naar de jazzdichters van de Watts 
Prophetss of de deltablues van Robert Johnson. Ze lezen het werk van Iceberg 
Slim,, Donald Goines of Langston Hughes. Gangsterrap draagt bij aan de uit-
breidingg van hun algemene culturele kapitaal. Zij zijn zich bewust van de con-
troversee die gangsterrap oproept, vinden dat ook terecht, maar zouden het nooit 
willenn verbieden. Ten eerste omdat er anders mooie muziek verloren gaat, en ten 
tweedee omdat zij de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel hebben. 

Hett is niet het hele verhaal. Het kunnen fantastische teksten zijn, maar als de 
muziekk niet goed is, ja, dan heb ik er ook niets aan. Als ik een goede tekst wil dan 
koopp ik wel een boek. Als de muziek heel goed is en de tekst waardeloos... moei-
lij kk hoor, er zijn geen algemene regels voor te bedenken. (...) Ik zou het niet wil-
lenn verbieden, maar sommige platen, bijvoorbeeld van de 2Live Crew moet je 
eigenlijkk niet aan kinderen onder de 18 verkopen. Ik heb geen moeite met tek-
stenn die heel ver gaan, expliciete teksten, als je zegt 'dit is niet voor kinderen'. 
Zo'nn sticker [Parental Advisory -Explicit Lyrics] slaat echter nergens op. Op 
sommigee platen zit het niet waar je het wel zou verwachten en andersom. 
(Bram,, generalistische kenner) 
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Bijj  de incidentele liefhebbers en specialistische kenners hangt het sterk af van 

hunn etnische achtergrond en sekse of ze moeite hebben met het onaangepaste 

imagoo van hiphop. Witte mannelijke fans vinden gangsterrap vermakelijk en 

zienn niet zoveel kwaads in de teksten. 

V:: maakt het uit waar de teksten over gaan? 
Nee,, maar het moet wel een beetje een goede tekst zijn. Zoals Rage Against the 
Machine,, die hebben teksten over de Indian movement. House of Pain heeft het 
alleenn maar over meisjes, drank, blowen en al die shit. Soms zijn teksten wel over-
dreven,, net als in dat nummer van Snoop Doggy Dogg waarin ie een jongen neer 
gaatt schieten om een meisje, dat vind ik gewoon dom, dat slaat nergens op. Toch 
iss die gangsterrap wel leuk, sommige liedjes zijn wel goed, maar van Snoop lang 
niett allemaal. Zoals Gin and Juice, dat is eigenlijk een heel dom liedje, maar toch 
grappigg vanwege de clip. Maar meestal vind ik een liedje goed om de muziek. 
(Joost,, incidentele liefhebber) 

Ikk vond het al een goed liedje, Nuthin'Buta G Thang, voor ik begreep waar die 

tekstt over ging. (...)Ik zie het zo: mensen weten meestal niet wat ze meezingen. 

Dee meeste teksten in de popmuziek, wie weet nu waar ze precies over gaan. 

2Unlimited'ss No Limitwa&r gaat dat over? En maar meebrullen. Misschien gaat 

datt ook wel over heel erge dingen. 

V:: En de videoclips? 

Nou,, vaak valt het wel mee. Ik vind het vaak stompzinnig en dan lach ik erom, 

denkk ik, stelletje gekken. Je denkt wel eens, eigenlijk kan dit niet, maar het is zo 

weerr afgelopen en dan is het weer weg. 

(Brian,, specialistische kenner) 

Vrouwelijkee fans hebben beduidend meer moeite met de teksten in gangsterrap 

wanneerr die zowel gewelddadig als seksistisch zijn (zie vorige paragraaf). Ook 

ondervindenn ze wel eens last van de agressieve sfeer en voelen ze zich niet thuis 

inn hiphop-gelegenheden. 

V:: Wat is het beste hiphopconcert dat je je kunt herinneren? 

Dee Beastie Boys vond ik echt heel goed. Public Enemy ook; heel gezellig, sfeer 

wass goed, geen enge sfeer. 

V:: Vind je de sfeer soms eng bij hiphop-concerten? 

Ja,, Ice-T in Paradiso, dat was echt naar. Iedereen stond zo met z'n handen over 

elkaar,, ze lopen tegen je aan en zo. Het waren echt van die groepjes. Ik had echt 

hett idee van gangbanging-indruk. Heel nare sfeer. Het was allemaal te cool. 

(Monique,, incidentele liefhebber) 

Dee zwarte jongensfans vinden gangsterrap leuk om te horen, maar ervaren veel 

hinderr van het rebelse, onaangepaste imago van hiphop in de media, omdat zij 

zichh dan persoonlijk aangevallen voelen als zwarte man. 
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Mostt of the black people in England come from Jamaica. And you know, 
Jamaicanss are associated with violence, hustling and scuffling, Yardies. The 
combinationn of hiphop and Jamaicans drive them crazy. 
Q:: Drives who crazy? 
Thee media, the tabloid papers. It's always about black men fighting, making 
trouble.. But it drives me mad also. I don't want my kids growing up with so 
muchh hostility towards the black man. 
(Stephan,, subcultureel lid) 

Geenn enkele fan houdt van gangsterrap omdat de teksten over gangsters gaan. 
Dee muziek gaat voor de tekst uit, ofwel: fans kiezen artiesten en genres uit op 
basiss van wat zij prettig vinden klinken. Voor de jongste incidentele liefhebbers 
speeltt het visuele imago (kleding, clips) van artiesten ook een rol bij hun voor-
keuren.. Zij vinden de kleding en video's van artiesten als Snoop Doggy Dogg 
'well  stoer', maar leggen zelf geen directe relatie tussen de gangsterstijl en echt 
geweld.. De gangsterstijl is voor hen puur een kwestie van esthetische smaak. 

Dee subculturele leden zijn zich er wel van bewust dat de manier waarop 
Snoopp Doggy Dogg zijn bandana knoopt te maken heeft met zijn voormalige 
bendelidmaatschap,, en dragen dergelijke gangsterkleding soms ook bewust zelf 
omdatt ze weten dat ze daarmee de buitenwereld shockeren. 

II  suppose some hiphop fans do that for the same reasons as American gangsters 
do,, but for me it's a statement. I'm not afraid for British people, British 
coppers.. Nobody. They may strip search me, but I'm clean, no criminal record. 
Itt shows how black people are being stereotyped. I look like a gangster, but I'm 
not.. Some stock broker in the City with his three-piece suit who looks like the 
perfectt match for your daughter turns out to be a big fraud. So I suppose it's all 
aboutt pride and prejudice. 
(Mark,, subcultureel lid) 

Dee gebruikswaarde van gangsterrap is puur stilistisch en drukt een bepaald 
statementt uit, waarmee vooral zwarte jongeren zichtbaarheid en respect willen 
afdwingen.afdwingen. Door met de gangsterstijl te shockeren, proberen zij vooroordelen 
tee doorbreken. Niet iedereen is het erover eens dat het shockeren in gangster-
stijll  bestaande vooroordelen over zwart onaagepast gedrag weg zullen nemen. 
Eenn enkeling vraagt zich af of de gangsterstijl toch ook niet vooroordelen in 
standd houdt. 

Sommigee jongens denken dat ze door het dragen van een petje en wijde broeken 
ookk hiphop zijn. Ik draag ook wijde broeken, maar dat past bij mij en bij hip-
hop.. Die jongetjes zijn meelopertjes, wanna be gangsters. Ze halen de sfeer en 
hett niveauu naar beneden. Wat willen ze nou bereiken? Dat we tegen ze opkijken 
alsoff  ze bij de Bloods of Crips horen? Ik heb daar geen boodschap aan, maar 
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waarschijnlijkk krijgen ze nog gelijk ook. Dat mensen naar ze opkijken, of bang 

vann ze worden. Dan lopen ze op donderdagavond, zaterdagmiddag de Kalver-

straatt af te schuimen met hun agressieve looks. En op hiphop-parties verpesten 

zee de sfeer. 

Ikk denk niet dat Nederlandse hiphop daarbij gebaat is. De manier waarop wij 

doorr de media worden aangekeken bijvoorbeeld: hiphop wordt nog steeds niet 

alss volwaardige muziek gezien. Dat zien die nep-hiphoppers niet, of nee hip-

floppersfloppers zoals ze ook wel genoemd worden, niet. 

(Faraht,, subcultureel lid) 

Onaangepastt gedrag, en in het bijzonder gangsterrap en vooral gangsterstijl, 
zijnn onderwerp van flinke discussies in de subculturele gemeenschap. De witte 
fanss die zich buiten de harde kern bevinden, hebben soms last van de agressieve 
sfeerr of het negatieve mediabeeld dat bestaat van gangsterrap, maar de discussie 
daaroverr raakt hen niet wezenlijk. De zwarte fans binnen en buiten de subcul-
tuurr worden wel geraakt door het beeld van de zwarte crimineel in zijn alge-
meenheid,, los van hiphop. Vrouwelijke zwarte fans voelen zich buitengesloten 
omdatt de (media)aandacht eenzijdig uitgaat naar zwarte mannelijke gangsters. 

Hett zijn niet de teksten zelf in gangsterrap die tot veel discussie onder de fans 
leiden.. De discussie gaat vooral over publieke beelden van onaangepast gedrag 
enn namaak-gangsters. Het is niet zo vreemd dat fans zich veel minder aange-
sprokenn voelen door de discussie over de teksten in gangsterrap, omdat hun 
eventuelee voorkeur voor deze muziekteksten voornamelijk een privé-aangele-
genheidd is. Het kleden in gangsterstijl en hun gedrag zijn wel zaken waarmee ze 
zichtbaarr zijn in het publieke domein. Het gedrag in het openbaar en de daarbij 
horendee kledingstijl hebben volgens de fans echter niet zoveel te maken met 
hiphop,, maar met de behoefte je al dan niet als afwijkend te manifesteren. 

Iff  you want to act like a bad boy, you always find a lifestyle and manners that fit 

thee bad boy image. You can dress like Al Capone, medieval knights or the A 

teamm and wave your guns in the air, wave 'em like you just don't care. That has 

nothingg to do with hiphop. 

(Sam,, subcultureel lid) 

NationaleNationale cultuur 

Voorr de fans van hiphopmuziek speelt de nationale cultuur waarin zij leven en 

opgroeienn een beperkte rol in hun fandom. Dat wil zeggen dat het fandom in 

Nederlandd of Groot-Brittannië niet heel verschillend wordt ingevuld, en er dus 

nauwelijkss beperkingen of toevoegingen zijn vanuit de omringende nationale cul-

tuurr die het fandom in het ene land heel anders maakt dan die in het andere land. 
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Inn zijn algemeenheid komt de rol die de nationale cultuur speelt vooral terug 
inn het mediagebruik van fans. De nationale media worden elk op hun eigen 
manierr gebruikt. De meesten klagen over de beelden die over henzelf circuleren 
inn de media, maar gebruiken diezelfde media ook als platform voor hun onge-
noegen. . 

Fuckk 'em. I was watching BBCi, well, I just turned the TV on, and there was this 
shitt programme (...) That's it. I just need to say my piece because I'm fucked 
offf  with it. I don't go around with long hair, looking at the ground and talking 
inn as deep as possible, so they should stop taking the piss of our culture! To all 
youu people who take the piss outta hiphop - keep your feelings to yourself, fuck 
offf  and have fun with your pork sword. 
(Ingezondenn briefin HHC, september 1999, door DBA uit Trowbridge, Wilts) 

Dee media bepalen ook in sterke mate het (sub) cultureel kapitaal dat zij kunnen 
verwervenn met hun fandom. Door met name Britse fans wordt daarom veel 
geklaagdd over het beperkte aantal tv-programma's waarin zij hun idolen kun-
nenn zien optreden. In Groot-Brittannië kan MTV niet standaard in elke huiska-
merr bekeken kan worden, zoals meestal wel het geval is in het dichtbekabelde 
Nederland. . 

II  don't have cable in my house, which is a big blow. But a lot of my friends have 
cable,, and listen to the music channels, MTV and The Box, that's really good. 
(Mark,, subcultureel lid) 

Dee Nederlandse fans klagen vooral over de prijs van cd's in Nederland waar-
doorr zij veel minder geld kunnen spenderen aan hun favoriete genre dan zij zelf 
zoudenn willen. De Britse subculturele fans kopen sowieso niet veel cd's, maar 
goedkoperee voorbespeelde audiocassettes of zij kopiëren cd's van vrienden op 
audiotapes.. Ook de incidentele liefhebbers maken vaker gebruik van cassettes 
dann van vinyl of cd's: 

Ikk kijk naar MTV en naar Yo! MTV Raps, en als ik daar iets zie wat ik nog niet ken 
enn wel leuk vind, vraag ik mensen die ik ken om het op te nemen. Platen zijn veel 
tee duur, dat is allemaal import. Ik heb geen cd-speler. Dus ik laat gewoon alles 
opp bandjes zetten. Gelukkig ken ik wel mensen die veel kopen. 
(Monique,, incidentele liefhebber) 

Inn termen van subcultureel kapitaal leveren audiocassettes in principe minder 
kapitaall  op dan het bezit van cd's of vinyl. Dit is dus echter verschillend in 
Nederlandd en Groot-Brittannië. Hoewel een grote vinylcollectie ook in Groot-
Brittanniëë het hoogste goed is, worden subculturele leden veel minder aangeke-
kenn op hun audiocassettes dan in Nederland. Overigens is hier ook sprake van 
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eenn etnisch verschil. Zwarte fans hechten iets minder waarde aan het opbouwen 

vann een vinylcollectie dan witte fans. 

Belangrijkstee bronnen om aankopen te doen zijn de micro- en nichemedia, 

enn dan met name radio en tijdschriften. De fans lezen niet alleen nationale bla-

den,, maar ook Amerikaanse. De prijs van buitenlandse hiphoptijdschriften als 

Thee Source of Vibe is — met name voor de jongste fans — echter vaak een strui-

kelblok. . 

V:: lees je ook tijdschriften over hiphop? 

Nee,, ik koop ze niet echt veel. Te duur. Als vrienden ze hebben, dan lees ik ze 

wel,, The Source, Right On. 

(Tom,, specialistische kenner) 

Lokalee en nationale radio, alsmede muziektijdschriften, vormen de belangrijk-
stee informatiebronnen voor fans. Britse fans luisteren veel naar (illegale) lokale 
stations,, Nederlandse vooral naar Radio 3, gevolgd door lokale of commerciële 
stations.. De hiphop die in radioprogramma's wordt gedraaid bepaalt wat 'hip' 
iss op een bepaald moment, en ook de subculturele muziektijdschriften besteden 
aandachtt aan artiesten die snel daarna in de subcultuur als 'state of the art' be-
schouwdd worden.'8 Fans zijn in sterke mate afhankelijk van het media-aanbod. 

Buchi:: I listen to the radio normally before I buy a record. I hear it on the radio 
andd then I think 'yeah, that's good', then I'l l go to buy it. (...) 
Michelle:: Sometimes I get underground bootlegs from friends. If you get a boot-
leg,, you know you get the real thing. Why should you go buy it from the store if 
it'ss censored? Radiostations like Choice FM play the real stuff, so then you know 
theree exists an uncensored version as well. 
(Buchii  en Michelle, specialistische kenners) 

Alss de media niet op een of andere manier aandacht aan een artiest besteden, 

komtt die artiest ook niet gauw in aanmerking voor hun fandom. Dat betekent 

datt spraakmakende artiesten in Amerika ook in Nederland en Groot-Brittannië 

hoogg op de fan-agenda staan, en dat, omgekeerd, relatief onbekend talent ook 

niett zo gauw in de 'mind set' van de fans zal geraken. Fans kopen alleen werk 

vann artiesten waar al enige media-aandacht aan is besteed: onbekend maakt 

onbemind.. Dat heeft vooral veel consequenties voor de populariteit van hiphop-

artiestenn van eigen bodem. 

Alss een nationale rapper wordt geïnterviewd in een tijdschrift, maar verder 

niett wordt gedraaid op de radio en ook nauwelijks optreedt, zullen fans niet zo 

snell  diens plaat kopen. Als een artiest bovendien nog helemaal geen werk op 

albumm heeft uitgebracht, blijf t zijn of haar populariteit beperkt tot de kring 

subculturelee leden die vaak naar feesten en optredens gaan, maar zal de artiest 

niett doorbreken naar een breder publiek. Nationale hiphop heeft dus ook niet 
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zoveell  aanhangers onder de geïnterviewde fans, afgezien van de subculturele 
leden: : 

Q:: What are your favourite acts? 
II  ain't got no favourite. I've got lots. Eric B & Rakim, Public Enemy, Big Daddy 
Kane,, Souls of Mischief, Naughty by Nature. I love them all. 
Q:: What is the last record or tape you bought? 
II  don't really buy records. I'm more of a tape person. I'm also into mixed tapes. I 
justt like a good selection of songs. The new one has got A Tribe Called Quest, 
Leaderss of the New School. Slamming, man, slamming. 
Q:: What about British acts? 
Inn England you've got old school and new school. I liked the old school stuff: 
Cookiee Crew, Duke, Ultimate X, London Posse. As a breakdancer I used to 
workk for them. And now there's new guys coming up, Scientists of Sound, 
Bloodhounds.. They are coming with a new style now. 
(Stephan,, subcultureel lid) 

Stephann kan een heel arsenaal aan Britse artiesten noemen, omdat hij midden 
inn de Londene scene zit. Incidentele liefhebbers en gespecialiseerde kenners 
komenn meestal niet verder dan het noemen van Cookie Crew of Osdorp Posse. 
Datt zijn acts die in de hitparade hebben gestaan of een jarenlange live-reputatie 
hebbenn opgebouwd. Bovendien hebben dergelijke acts veel media-aandacht 
gehad,, van micro- tot massamedia. Afgezien van een mediabuzz helpt het ook 
alss nationale artiesten in het voorprogramma van een internationale (lees: Ame-
rikaanse)) ster optreden. 

V:: Luister je ook naar Nederlandse hiphop? 
Niett veel, het is meer wat ik hoor op televisie en radio. Het meeste uit Nederland 
iss meer underground, maar daar heb ik niet zoveel verstand van. Ik heb Flip Da 
Scripp gekocht omdat ie op de radio werd gedraaid. En verder heb ik een bandje 
gezienn tijdens het optreden van House Of Pain, maar ik kon niet goed verstaan 
hoee ze heetten [hij bedoelt The Grizzlies — MW]. Die waren wel aardig. 
(Tom,, specialistische kenner) 

Inhoudelijkk hebben fans die niet in de subcultuur participeren niet zoveel aan te 
merkenn op nationale hiphop. Ze kennen te weinig artiesten van naam of zijn te 
onbekendd met hun werk om te kunnen oordelen of het beter, slechter, even 
goedd of gewoon anders is dan de gangbaree Amerikaanse hiphop. De subcultu-
relee fans kennen deze artiesten wel, en hoewel ze zonder uitzondering slechts 
Amerikaansee artiesten hun grote idolen noemen, menen ze dat nationale hip-
hopp inhoudelijk op hetzelfde niveau zit als dat van hun idolen. 
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D'rr zitten echt hele goeie mensen in. Echt, d'r zitten echt, echt meer dan je 
denktt gewoon, echt die zo kunnen concurreren met Amerika, zeker. Maar d'r 
zittenn ook een heleboel baggergroepen hier. Dat is gewoon een feit. Dat is in ie-
deree andere stroming ook. En dat is hetzelfde met de hiphop, natuurlijk d'r zijn 
echtt gewoon waardeloze, waardeloze groepen. 

V:: Want vind ji j nou bijvoorbeeld goeie Nederlandse hiphop-artiesten? 
Hurricanee vind ik goed omdat hij gewoon, z'n uitspraak is goed weet je. Dat mis 
ikk bij te veel rappers. En Murth the Manuscript, die is gewoon ill . Verder Skate, 
Shyrock.. Extince, hij heeft metaforen waarvan ik zeg ja, die zouden veel meer 
rapperss moeten hebben. Maar ze brengen niet zoveel uit op vinyl hè. Ik bedoel, 
jee moet ze echt zien performen in Paradiso of zo, dan zie je hoe goed ze zijn. 
(Martin,, subcultueel lid) 

Eenn heel klein gedeelte van de fans vindt de nationale cultuur niet alleen belang-
rij kk met betrekking tot het media-aanbod of het niveau van nationale hiphop, 
maarr ook in relatie tot hun beleving van etniciteit. Het meest uitgeproken over 
dee hen omringende cultuur zijn de subculturele leden. Meer dan de andere soor-
tenn fans reflecteren zowel de witte als zwarte subculturele leden het meest op 
zakenn als racisme, werkgelegenheid, scholing en de ongelijke welvaartsverdeling 
inn hun land. Deze onderwerpen zijn voor hen (mede) hoog op hun persoonlijke 
agendaa gekomen, doordat zij via hardcore hiphop een beeld hebben gekregen 
vann de maatschappelijke verhoudingen in Amerika, maar ook die in eigen land. 

Watt mij in hiphop opviel, wat ze zeiden in die rap, dat komt niet overeeen met 
hett beeld van Amerika; De droom, weet je wel, alles kan in Amerika. Iedereen is 
gelijk,, maar dat was dus bullshit, en dat begon meteen te dagen. Ik was toen 16. 
Datt Amerika eigenlijk een dualistische maatschappij is die met twee maten 
meet,, en dat werd in die raps uitgedragen. En daardoor heeft hiphop mij eigen-
lij kk bewust gemaakt. 
(Dennis,, subcultureel lid) 

Ikk ben er wel door na gaan denken. Hoe dat nu in Amerika zit met Afrocentris-
mee maar ook de roep om nieuwe rassensegregatie — hoe noemen ze dat ook al-
weer,, emancipation by segregation? En ook hoe Aziaten daar nu in staan. Want 
jee ziet dus wel dat Aziaten het relatief goed hebben, in de VS en Nederland. Ook 
inn Suriname bijvoorbeeld, hebben de Hindoestanen en de Chinezen het heel 
goed,, maar de Creolen weer niet. Daarom hebben veel Afro-Amerikanen een 
beetjee problemen met de Aziaten, omdat we ons teveel conformeren in hun 
ogen.. En als ik dan naar Nederland kijk, misschien is dat ook wel zo. Je hoort 
zeldenn iets over Aziatische jongeren die kabaal schoppen, afgezien van de Mo-
lukkerss dan. Misschien buigen we teveel, zijn we teveel geassimileerd. Dat 
neemtt niet weg dat ik vind dat negers en Aziaten dezelfde strijd leveren, we heb-
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benn wel dezelfde tegenstanders, want het is de witte samenleving die bepaalt dat 
wijj  ons maar aan moeten passen, zonder dat wij daar respect voor terugkrijgen. 
(Faraht,, subcultureel lid) 

Vergelekenn met de hoogtijdagen van de zogenaamde messagerap worden derge-
lijk ee visies steeds minder op zo'n reflectieve manier geventileerd (Wermuth 
1990).. De meeste subculturele fans komen niet verder dan varianten op'het is 
hierr gewoon fucked up'. Ook hier klinkt bij de subculturele leden vooral de 
roepp om zichtbaarheid door:1* 

We'vee been sleeping in England. We ain't going to get slept on. We are going to 
wakee man, we are. We are going to show - it's not like a thing that I'm better 
thann anyone - but it's our time to shine now. 
(Stephan,, subcultureel lid) 

Hett verschil tussen de eerste twee, en deze laatste respondent, is dat de laatste 
voorall  wraaklustig is van toon en de eerste twee analyserend zijn. De wraaklus-
tigee toon straalt echter af op de hele nationale subcultuur, zowel in Nederland 
alss in Groot-Brittannië. Deze houding weerhoudt buitenstaanders ervan om in 
dee subcultuur zelf te participeren: 

Hett is echt zo'n cultuurtje. Ik heb er wel sympathie voor, maar ik hoor daar niet 
bij,, ik zal er ook nooit bijhoren, en dat hoeft ook niet per se. Het is altijd zo opge-
fokt,, ik weet niet of ik me daar thuis zou voelen. Het hoort er natuurlijk ook bij, 
datt opgefokte, maar dat trekt me helemaal niet. Het fascineert me, maar het 
trektt me niet. 
(Harold,, specialistische kenner) 

Eenn dergelijke interpretatie vond Simon Jones ook terug in zijn studie Black 
Culture,Culture, White Youth (1988) naar witte en zwarte fans van reggae. Witte fans zijn 
inn hoge mate gefascineerd door het imago van afwijkend gedrag in zwartee sub-
culturen,, omdat zij daarmee een sterk vehikel hebben gevonden om oppositio-
nelee normen en waarden ten opzichte van de omringende oudercultuur te arti-
culeren,, maar Jones vindt dezelfde contradictie terug die Harold verwoordt: 
'powerfull  feelings of attraction could easily coexist with perceptions of that cul-
turee as threating and with resentment and fear of black people' (1988:216). 

Mett de opkomst van steeds meer etnisch gemengde hiphopbands en een 
bredee variëteit in de soort nationale hiphop, komt er langham aan steeds meer 
ruimtee voor witte fans om zich te kunnen identificeren met hiphop die aansluit 
bijj  de eigen interesses. Nationale hiphop wordt, net zoals dat gebeurd is bij reg-
gae,, steeds gewoner. Doe Maar heeft de Nederlandse reggae-variant defitief op 
dee kaart gezet en dit gebeurt nu ook met hiphop van Britse of Nederlandse 
bodem. . 
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Populariteit t 

Dee popularisering van de subcultuur zit ingeweven in het fandom. Het bestaan 
vann de verschillende soorten fans is in feite een onderscheiding langs populari-
teitslijnen.. De subculturele fans houden vooral van hardcore acts uit hun eigen 
scene,, en vinden een artiest een 'sell out' als hij of zij doorbreekt naar een breder 
publiek.. Zij zijn meestal op zeer jonge leeftijd voor het eerst geconfronteerd met 
hiphop,, waarbij het opvallend is dat het grote hiphophits of Hollywoodfilms 
betrof,, waarna ze hun hart aan hiphop hebben verpand. De subculturele leden 
zijnn dus feitelijk als incidentele liefhebber begonnen. Met het toetreden tot de 
subcultuurr worden andere media en een andere soort hiphop voor hen belang-
rijk :: micromediaen underground-hiphop. Hun mediagedrag wordt wat betreft 
hiphopp steeds selectiever. 

Dee niet-subculturele fans grazen als het ware door het muziekaanbod heen 
enn zijn op die manier met hiphop in aanraking gekomen. De generalisten strui-
nenn het media-aanbod systematisch af, omdat zij zoveel mogelijk willen horen 
enn kennis op willen doen. De anderen worden meer bij toeval door iets getrof-
fen.. Voor de specialistische kenners en incidentele liefhebbers geldt dat ze 
voorall  van artiesten houden die redelijk tot zeer populair zijn. Hitparade-succes 
iss geen voorwaarde, maar een artiest moet een zekere reputatie hebben die 
bevestigdd wordt door de media en vrienden. Vrienden zijn een niet uit te vlak-
kenn factor. 

V:: waar luisterde je naar voordat je hiphop-fan werd? 
Topp 40-muziek. En via KrissKross, Vanilla Ice en MC Hammer heb ik toen hip-
hopp ontdekt. Ik kreeg een bandje van iemand, en daarna ben ik maar eens zelf 
gaann kijken in de winkel. Mij n eerste cd die ik kocht was van Cypress Hill . 
V:: Wie beïnvloeden je het meest of je een cd gaat kopen? 
Meestall  vrienden. Als Kees de Koning van de VPRO zegt 'dit is een heel heftig 
liedje',, terwijl ik het helemaal niet heftig vond, en hij zegt 'dit is een goeie cd', 
dann kan ik er niet op vertrouwen. Als een vriend dat zegt, 'die moet je kopen', 
dann ga ik er wel even naar luisteren. Die hebben mijn smaak een beetje. Met 
mijnn vriendenkring praten we er heel veel over. Iedereen heeft zo zijn eigen 
bronnen. . 

V:: wat voor bronnen gebruikt iedereen dan? 

Verschillend,, MTV, Radio 3, maar het is meer wie iets het eerst ergens hoort en 

dann kan zeggen of het goed is. 

(Tom,, specialistische kenner, 15 jaar) 

Dee generalistische kenner houdt net als de subculturele leden vaak van under-

ground-artiestenn die opereren volgens het rockidioom, maar heeft daar pas via 

dee populariserende bemiddeling van media en podia kennis van kunnen nemen. 



Consumptievee praktijken 225 5 

V:: Ben je vroeger veel met popmuziek opgegroeid? 
Nee,, niet van mijn vader en moeder. Mijn vader draait wel eens Vivaldi en Bach. 
Mij nn oudere broer begon er als eerste mee. (.. .)Tot mijn i2c deed ik er niets aan. 
Toenn kreeg ik ook een eigen radio en ik was toen heel erg fan van de Avondspits 
enn de Nationale Hitparade. Toen begon ik steeds meer naar de radioo te luiste-
ren.. Bij de Soulshow begon het tweede uur altijd met een hiphop-plaat. Dat was 
heell  bijzonder, daar hadden ze er dan eentje van. Op de een of andere manier be-
gonn ik toen naar de woensdagmiddag naar de VPRO te luisteren. Toen was ik 15. 
Eenn paar jaar daarvoor vond ik de VPRO niets. VPRO's Wilde Wereld draaide to-
taall  verschillende dingen, en toen ging ik van verschillende dingen houden. Zij 
draaidenn bijvoorbeeld eerst iets van REM en daarna van Public Enemy. 
(Bram,, generalistische kenner) 

Dee popularisering van de hiphop-subcultuur is in de ogen van de fans niet zon-
derr slag of stoot gegaan. Discussies over de wenselijkheid, route en mate van 
populariseringg spitsen zich toe op twee zaken. De eerste gaat over de commer-
ciëlee exploitatie ('commodifïcation') van de subcultuur. De tweede gaat over de 
dichotomiee die ontstaat tussen underground en mainstream bij de popularise-
ringg van de subcultuur. 

CommerciëleCommerciële exploitatie van de subcultuur 

Volgenss oude subcultuurtheorieën zoals die van Hebdige (1979) wordt een sub-
cultuurr ontdaan van zijn subversieve karakter en potentiële revolutionaire 
waarde,, door de commerciële exploitatie van met namel de uiterlijke stijl en de 
muziek.. Door het ontstaan van boetieks waar men terecht kan voor hiphopkle-
dingg en het promoten van hiphopmuziek in de massamedia, zou een subcultuur 
uiteindelijkk helemaal geneutraliseerd en onschadelijk worden. De subcultuur 
wordtt uiteindelijk een gebruiksartikel, en anders hoogstens een luxeartikel of 
geinigg hebbedingetje. Dit is nogal een romantisch beeld van de verzetspotentie 
vann subculturen. 

Hiphopp heeft zich in zijn stijl en muziek nooit buiten de conusmptiemaat-
schappijj  geplaatst (zie ook Rose I994a:40-4i). De stijl is samenstelling van allerlei 
elementenn uit die massacultuur, zonder daar expliciet kritiek op uit te oefene-
nen,, zoals Hebdige meent dat de swastika in punk dat deed. Ook de hiphopmu-
ziekk zelf is veel minder shockerend dan punk in de jaren zeventig wellicht was, 
wantt veelal gebruikmakend van versioningvzn bestaande songs. 

Dee subculturele fans denken niet wezenlijk anders over de betekenis van een 
stijll  dan de kenners of liefhebbers. Hun muziek en stijl is anders, maar niet per 
see oppositioneel ten opzichte van ofwel de populaire cultuur, ofwel de hoge cul-
tuur.. De waarden die de meeste hiphopjongeren uitdragen zijn zelfs uiterst con-
ventioneel.. Ze bekommeren zich over hun opleiding en eventuele banen, hun 
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relatiess en of ze er aantrekkelijk uitzien. Daarin verschillen hiphopfans waar-
schijnlijkk niet zoveel van andere jongeren. 

Err zijn wel overeenkomsten tussen de verschillende soorten hiphopfans die 
henn toch anders maken dan liefhebbers van andere muziek. Ze zijn zich er ont-
zettendd van bewust dat zij een zogenaamde 'oppositionele' muzieksmaak heb-
ben.. Ook al vinden veel kenners en liefhebbers het gewelddadige en woedende 
hiphopimagoo niet altijd even prettig, toch is het tegenover de buitenwereld een 
statement.. Een statement dat zij niet altijd voor de makkelijke weg kiezen, of 
zichh niet klakkeloos laten leiden door wat de meerderheid mooi of goed vindt. 
Voorr een wit jongetje van twaalf op het platteland is het stoerder en onder-
scheidenderr om te zeggen dat hij van de Geto Boys houdt dan van de Venga 
Boys. . 

Rapp style is like cool. (...) My mom really dislikes the words those American 
rapperss use. She thinks they're vulgar or something, [doet zijn moeder na:] 
'Don'tt you use that f-word, son' 
(Jeremy,, incidentele liefhebber, 13 jaar) 

Diee stoere en onderscheidende elementen van hiphop zijn als het ware mee 
gepopulariseerdd vanuit de subcultuur. Fans als Jeremy hoeven nauwelijks 
moeitee te doen om ergens hiphop-artikelen te kopen. Op zich vinden subcultu-
relee fans die commerciële exploitatie niet erg. Het noopt de subcultuur hoog-
stenss tot een speurtocht naar nieuwe artiesten en nieuwe stijlkenmerken waar-
doorr de subculturele exclusiviteit gewaarborgd kan blijven. 

Doorr de snelle adaptatie van de cultuurindustrie van subculturele stijlen is 
dee subcultuur genoodzaakt om dit venieuwingsproces continu aan de gang te 
houden.. De constatering dat elke popularisering van een subcultuur uiteinde-
lij kk leidt tot het verdwijnen van het oorspronkelijke karakter gaat voor hiphop 
duss niet helemaal op. Er worden nieuwe 'oorspronkelijkheden' bedacht op het 
momentt dat daar behoefte aan is in de subcultuur. De subcultuur is veel dyna-
mischerr dan veel subculturenstudies suggereren. Wat volgens de fans wel ver-
lorenn gaat bij de popularisering en commerciële exploitatie van de hiphop-sub-
cultuur,, is het subculturele gevoel deel uit te maken van een underground; een 
gemeenschapp die een bepaalde mate van exclusiviteit en kleinschaligheid 
garandeert. . 

SchijnbareSchijnbare tegenstellingen? 

Dee subculturele leden staan op zich niet vijandig tegenover popularisering van 
hunn subcultuur, omdat het hen meer prestige en zichtbaarheid oplevert. Som-
migenn vinden horizontale popularisering vervelender dan verticale. 
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II  don't mind if people buy Coolio records. But what I really find offensive are 
thesee hiphop-wannabes. They show up at parties, looking like they're the real 
thing.. They don't know shit about the culture. 
(Ozer,, subcultureel lid) 

Subculturelee leden vinden uitbreiding van de fysieke scene waarin zij zich bege-
venn bedreigend. Daarom zitten de subculturele fans er ook niet mee als inciden-
telee liefhebbers eens een hiphopplaat kopen. Dat is niet bedreigend voor hun 
eigenn fandom. De vorming van hiphop-gemeenschappen aan de andere kant 
vann het land of in het buitenland zijn dat ook niet. De belevingg van hun subcul-
turelee fandom is sterk lokaal georiënteerd, en moet zo exclusief mogelijk gehou-
denn worden. Bij de popularisering is het underground-gevoel in het geding. 

Hett onderscheid tussen underground en mainstream hoort thuis in de dis-
cussiee over de popularisering van elke subcultuur, en is dus ook niet voorbehou-
denn aan de popularisering van hiphop. Voor een heel groot gedeelte gaat de dis-
cussiee over underground versus mainstream ook over de discussie over rock en 
pop,, en tussen 'wij ' en 'zij' (zie figuur 3.3 in hoofdstuk 3). De waarden die de 
'wij'-groepp vertegenwoordigen hebben een hoger cultureel aanzien dan die van 
dee 'zij'-groep. 'Wij ' impliceert ook een hoge mate van groepscohesie, terwijl 
'zij'staatt voor een anonieme massa. 

Dee grenzen tussen pop en rock zijn niet absoluut, en daarmee de grenzen tus-
senn underground-muziek en mainstream-muziek ook niet. Echter, er is geen 
continuümm tussen 'wij ' en 'zij'. Dat blijf t een dichotomie. Hoogstens kan een 
discussiee gevoerd worden over wie eigenlijk 'wij ' en 'zij' vertegenwoordigen. 
Immerss fangemeenschappen die van typische pop houden, voelen zich onder-
deell  van een uitverkoren 'wij'-groep, terwijl dat 'wij ' vooral 'zij'-waarden verte-
genwoordigt. . 

Dee reden waarom subculturele leden popularisering problematisch vinden is 
niett gelegen in de mainstreaming van de muziek (aan de muziek zelf is niet te 
horenn dat het mainstream is), of dat muziek 'pop'-waarden vertegenwoordigt, 
maarr ligt in de onoplosbare dichotomie tussen 'wij ' en 'zij'. 

Alss fans spreken over de sell out (de commerciële uitverkoop) van artiesten of 
dee mainstreaming van hun muziek, bedoelen ze eigenlijk dat hun 'wij'-gevoel 
bedreigdd wordt. Daarom vinden subculturele fans het eigenlijk ook niet zo erg 
datt het grote publiek af enn toe een hiphop-plaat koopt. Deze 'zij' is niet direct 
bedreigendd voor de exclusiviteit van de subculturele gemeenschap. De 'zij' die 
hunn fysieke territorium willen betreden zijn dat wel. 

Hett onderscheid tussen fans zoals ik dat hanteer, bestaat niet in de beleving 
vann de fans. Er is volgens hen geen continuüm van subculturele leden, via gene-
ralistischee en specialistische kenners naar incidentele liefhebbers. Er is alleen 
maarr een 'wij ' en 'zij', en in dit geval is het altijd duidelijk wie de 'wij ' zijn, 
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namelijkk de subculturele leden. Er is geen groepscohesie in de grootste groep 
(dee kenners en liefhebbers), waardoor de minderheid (de subcultuur) altijd de 
'wij'-waardenn vertegenwoordigt. 

InIn de ogen van de subculturele fans is alleen verticale popularisering moge-
lijk .. De muziek slaat over van 'wij ' naar 'zij'. Het feit dat de subcultuur als zoda-
nigg groeit (horizontaal dus), betekent dat er toch een wig gedreven wordt in de 
simpelee dichotomie. 

Dee subcultuur groeit horizontaal doordat er op verschillende lokaties eigen 
hiphop-scèness ontstaan (zie ook Bennett 2000:73:194; Mitchell 2001). Deze 
fanss zijn vooral specialistische kenners die hun subculturele kapitaal zodanig 
hebbenn uitgebreid dat zij tot de subcultuur zijn kunnen toetreden. De genera-
listischee kenners en incidentele liefhebbers blijven ook bij het onstaan van deze 
nieuwee hiphop-scènes bijna altijd buiten schot. Zo zijn er in de van oudsher 
typischee hiphopsteden nieuwe scenes ontstaan, alsmede in plaatsen waar er 
vroegerr geen bestonden. Uiteindelijk vindt acceptatie in de oude subcultuur 
voorall  plaats doordat een deel van de aspirant-leden ook zelf hiphop is gaan 
maken.. Via deze artiesten die eerder opgenomen worden door de bestaande 
subcultuur,, kunnen de fans uit de nieuwe scenes toetreden tot de bestaande 
subcultuurr en heeft de horizontale popularisering zich voltrokken.20 

II  have this friend Izzy, who knows Max & Dave, so he introduced me and then 
theyy asked me to send in a demo tape for their radio show. 
(Jimmy,, subcultureel lid en beginnend rapper) 

Dee subcultuur bestaat bij de gratie van het aanleggen van grenzen tussen 'wij ' en 
'zij',, ongeacht hett feit dat de verticale en horizontale populariserings-processen 
eenn minder dualistisch plaatje laten zien. Het aanleggen van die grenzen 
gebeurtt echter niet alleen door de subculturele leden, maar ook door andere 
hiphop-fanss en niet te vergeten de buitenwacht die hiphop graag wil zien als een 
subcultuurr met verzetspotentie. 

Conclusie e 

Hiphopp kent verschillende soorten fans. De verschillen komen voort uit de 
matee van betrokkenheid en het subculturele kapitaal dat zij investeren, maar 
hebbenn ook te maken met de sociaal-economische achtergrond van de fans, en 
inn mindere mate ook met de soort hiphop waar zij van houden. Er zijn vier soor-
tenn hiphop-fans: subculturele leden, generalistische kenners, specialistische 
kennerss en incidentele liefhebbers. Alle subculturele leden zijn ooit als niet-sub-
cultureell  fan begonnen met de invulling van hun fandom. 
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Dee subculturele fans zijn het meest betrokken en hebben het meeste subcul-
tureell  kapitaal verworven. Wat die betrokkenheid en dat subculturele kapitaal, 
ofwell  subcultureel fandom, inhoudt, komt het meest tot zijn recht in relatie tot 
dee niet-subculturele fans en in mindere mate tot de niet-fans. 

Dee subculturele leden investeren het meeste geld, tijd en energie in hun hip-
hop-fandomm en voelen zich duidelijk onderdeel van een groep. Zij maken het 
intensiefstt gebruik van de media, gaan vaak naar optredens, kopen veel platen 
enn praten er veel over met andere subculturele leden. Hun 'symbolische creati-
viteit'' is groot, en strekt verder dan alleen semioticproductivity (zie de paragraaf 
overr consumptieve praktijken in hoofdstuk i). Het subculturele fandom uit 
zichh vooral in enunciative & textual productivity: het uitdrukking geven aan 
(plakboeken,, et cetera) en het delen van hun fandom met elkaar (fanclubdagen, 
chatsessies).. De enunciative productivity is het belangrijkst in het creëren en het 
bewarenn van de subculturele groepsidentiteit. 

Dee fans die in bepaalde opzichten soms meer subcultureel kapitaal bezitten 
dann de echte subculturele fans (vooral het aanleggen van een grote platenverza-
melingg en feitelijke kennis over hiphop), ontberen het sociale kapitaal om deel 
tee nemen aan de subcultuur - daar malen ze echter ook niet om. Ik heb hen 
generalistischee kenners genoemd, omdat zij objectief beschouwd niet alleen 
veell  subcultureel kapitaal, maar veel cultureel kapitaal in zijn algemeenheid 
bezitten.. Zij hebben een brede, doch meestal sterk rockgeoriënteerde muziek-
smaak.. De stijl-parafernalia van de hiphop-subcultuur interesseren hen niett tot 
matig.. De muzikaal-esthetische authenticiteit van hiphop heeft hun meeste 
aandacht.. De muzikaal-sociale aspecten die daarbij horen, nemen zij voor lief, 
ookk het expliciete seksisme en geweld dat in veel hiphop voorkomt. Hun fan-
productiviteitt beperkt zich tot semiotische en soms textuele productiviteit." 
Dezee fans zijn onontbeerlijk voor de popularisering van met name nationale 
hiphop.. Omdat zij altijd op zoek zijn naar nieuwe onbekende talenten stuiten 
zijj  ook regelmatig op hiphop-artiesten van eigen bodem. 

Eenn andere vorm van fandom is teruggevonden bij een groep fans, die ik 
specialistischee kenners heb genoemd; in tegenstelling tot de generalistische 
kennerss en subculturele leden, zijn zij fan van één of slechts een paar specifieke 
artiestenn en niet van het hele hiphopgenre. Deze fans zijn potentiële subcultu-
relee leden als hun investeringen in de drie vormen van productiviteit steeds 
groterr worden, met name de enunciative productivity. Het opvallende is dat 
dezee fans soms veel kapitaal investeren in textuele productiviteit die echter niet 
erkendd en gewaardeerd wordt door de subculturele leden, waardoor hun fan-
domm beperkt blijf t tot een privé-aangelegenheid. Deze fans zijn meestal fan van 
Amerikaansee hiphop-artiesten met een behoorlijke staat van dienst en enige 
populariteit.. Hun fandom uit zich als een mengeling van het rock- en pop-
idioom,, hoewel het eerste overheerst. Met name de zwarte specialistische 
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kennerss eigenen zich de subculturele uiterlijke stijl toe, die zij combineren met 
elementenn uit andere zwarte stijlculturen. 

Tott slot zijn er de incidentele liefhebbers die af en toe een hiphopplaat kopen 
enn een enkele keer ook naar optredens gaan. De argumenten die zij gebruiken 
zijnn vooral gebaseerd op het popidioom, hoewel ook bij deze fans het rockidi-
oomm niet geheel verdwenen is. Zij dragen af en toe hiphop-stijlelementen 
omdatt ze als hippe mode gelden. De productiviteit van de incidentele liefheb-
berss beperkt zich tot semiotische productiviteit. 

Dee generalistische kenners en de incidentele liefhebbers worden in veel stu-
diess naar subculturen of fandom over het hoofd gezien. En dit terwijl de eerstge-
noemdenn juist van doorslaggevend belang zijn voor de eerste golf van verticale 
popularisering,, en de tweede groep de popularisering ook in commercieel 
opzichtt geslaagd maakt. De specialistische kenners worden in veel subculturen-
studiess omschreven als 'trendvolgers', of 'hangers on'. Daarmee wordt geen 
rechtt gedaan aan de vorm en inhoud van hun fandom. Veel meer dan de hoog-
stenss enkele duizenden subculturele leden bepalen zij het publieke beeld van 
hiphopfans. . 

Naastt een onderscheid in soorten fandom, zijn er ook duidelijke verschillen 
inn de plaats die sekseverhoudingen) en etnische afkomst en beleving innemen 
inn het leven van hiphopfans. Voor witte fans is etniciteit in relatie tot hun fan-
domm vaak iets problematisch. Voor zwarte fans is etnische afkomst en beleving 
niett alleen belangrijk voor de invulling van hun fandom, maar ook in hun dage-
lijk ss leven, ongeacht het soort fan dat zij zijn. 

Watt voor zwarte fans geldt met betrekking tot etniciteit, geldt voor meiden-
fanss met betrekking tot seksevraagstukken. De subcultuur zelf kent weinig 
vrouwelijkee fans. Dit heeft in hoge mate te maken met de mannelijke manier 
waaropp het subculturele lidmaatschap en ook het generalistische connaisseur-
schapp wordt ingevuld. Voor zwarte vrouwelijke fans geldt bovendien dat zij de 
sekseverschillenn interpreteren in termen van etniciteit: de negatieve stereotype-
ringg van macho B Boys sluit hen buiten. Ook de veronderstelde relaties tussen 
hiphop,, straat-authenticiteit en geweld sluiten vrouwelijke fans uit of degrade-
renn hen tot rollen die zij niet in willen nemen (prostituee, geweldsslachtoffer). 

Dee morele paniek, die volgens de fans in de media ten toon wordt gespreid 
tenn aanzien van het gewelddadige karakter van met name gangstarap, vinden zij 
uiterstt problematisch. Dit geldt niett alleen voor de subculturele fans, maar ook 
voorr de anderen. Ondanks, of misschien wel dankzij, alle controverse die hip-
hopp omringt zijn, alle soorten fans uitermate trots op en uitgesproken in hun 
muziekvoorkeur. . 


