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Hoofdstukk 10 

Samenvattingg en synthese 

II  call you, I call you to hear me 
Youu think I'm insane but check the story-
Closee your eyes and picture the reality 
Andd then tell me what you see 
(uit:: Mera Mazab van Fun-da-mental 1994) 

Hiphopp is een muziekstroming die vanaf de jaren zeventig overal ter wereld 
wordtt geproduceerd en geconsumeerd. Niet alleen in de grootmachten van de 
popmuziek,, maar ook in landen als Ghana, Indonesië en Chili. Hiphop is als 
eenn kleine gemeenschap dj's en rappers in de South Bronx in New York gestart. 
Doorr de bijpassende leefstijl (kleding, taal, dans, gedrag) en de maatschappe-
lijk ee positie van die jonge muzikanten en hun fans wordt hiphop een subcul-
tuurr genoemd. 

Inn het onderzoek naar muziekgerelateerde jongeren-subculturen is er een 
traditiee ontstaan waarin een subcultuur opgevat wordt als een teken van verzet 
tegenn de omringende dominante cultuur. In de benadering van het CCCS is dat 
verzett ook lange tijd geïnterpreteerd als klasseverzet: het antwoord van arbei-
dersjongerenn op hun maatschappelijke situatie en de veranderingen daarin. In 
laterr onderzoek zijn ook factoren als sekse en etniciteit in het subculturen-
onderzoekk betrokken. Er is echter nog nauwelijks onderzoek verricht naar de 
manierr waarop subculturen populair worden. Met een aantal CCCS-inzichten 
alss vertrekpunt heb ik onderzocht hoe die popularisering zich heeft voltrokken 
bijj  hiphop in Nederland en Groot-Brittannië. Het doel van het onderzoek is 
omm dit proces te beschrijven en vervolgens te verklaren, en een kader te ontwik-
kelenn waarmee naar populariseringsprocessen van subculturen in zijn alge-
meenheidd gekeken kan worden. 

Dee betrokken actoren in dit populariseringsproces zijn artiesten, fans en cul-
turee intermediairs. De manier waarop deze actoren omgaan met hiphop heb-
benn in hoge mate de huidige populariteit van hiphop bepaald. Het zijn vooral 
dee praktijken, opvattingen en ideeën met betrekking tot een zevental thema's 
diee invulling en richting hebben gegeven aan (de populariteit van) hiphop: stijl, 
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kwaliteit,, etniciteit, sekseverhoudingen, afwijkend gedrag, nationale cultuur en 
opvattingenn over populariteit. In de volgende paragraaf laat ik zien op welke 
manierenn de drie actoren bij de produktie en consumptie van hiphop zijn 
betrokkenn en hoe zij zich onderling en ten opzichte van elkaar onderscheiden 
(deelvraagg i van de probleemstelling). 

Vervolgenss vat ik samen hoe de interacties tussen de drie actoren en de zeven 
kernbegrippenn er uit zien, en welke interacties dominanter zijn dan andere 
(deelvraagg 3). De paragraaf over authenticiteit gebruik ik om antwoord te geven 
opp deelvraag 2 en om te laten zien hoe de zeven kernbegrippen van invloed zijn 
geweestt op de popularisering van hiphop in Nederland en Groot-Brittannië. 

Inn de daaropvolgende twee paragrafen ga ik in op de gevolgen van populari-
seringg voor de subcultuur (deelvraag 4), en op de theoretische reikwijdte van het 
onderzoek.. In hoeverre kan het ontwikkelde model ook toegepast worden op 
hiphopp uit andere landen, andere representatievormen en andere tijden, en in 
hoeverree op andere subculturen? 

Verschill en verscheidenheid 

Doorr de actoren wordt een onderscheid gemaakt tussen hardcore en main-
stream.. In onderzoek naar subculturen wordt gesproken van originals en hangers 
on,on, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar die originals. Verschillen tussen sub-
culturelee leden en mensen daarbuiten worden teruggebracht tot een simpele, 
dochh zeer krachtige dichotomie. Door een cesuur aan te leggen tussen subcul-
tuurr en niet-subcultuur wordt de popularisering van hiphop ook teruggebracht 
tott een tweedeling tussen 'goede', kleinschalige subculturele hiphop en 'slechte', 
grootschaligee rapmuziek. Zo'n tweedeling bestaat niet alleen in hiphop, maar is 
terugg te zien binnen het gehele terrein van de popmuziek: het rock- versus pop-
idioomm (TetzIafFi994). De tegenstelling tussen rock en pop bestaat uit een scala 
vann dichotomieën, zoals authentiek versus inauthentiek, mannelijk versus vrou-
welijkk en cultureel-politieke betekenis versus individueel plezier. 

Inn mijn empirisch onderzoek ben ik op zoek gegaan naar artiesten, fans en 
intermediairss uit uiteenlopende hoek om te kijken of deze dichotomieën ook 
werkelijkk als zodanig beleefd worden. Daarnaast is een conceptueel model ont-
wikkeldd met concepten die op verschillende niveaus (micro, meso en macro) 
vann invloed zijn op de praktijken en opvattingen van de actoren, en daarmee 
ookk op het populariseringsproces. Uiteindelijk bleken voor de popularisering 
vann hiphop zeven concepten essentieel. Door te analyseren hoe de actoren 
omgaann met en denken over die zeven kernbegrippen, heb ik twee soorten cate-
goriseringenn kunnen onderscheiden. Ten eerste is het veld van actoren veel 
complexerr dan de driedeling tussen artiesten, fans en intermediairs en is elke 
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groepp fijnmaziger in te delen. Ten tweede zijn er verschillende vertogen over de 
dichotomieënn en de zeven kernbegrippen die niet geheel samenvallen met die 
onderverdelingg van de actoren. 

Inn zijn de verschillende actoren en hun onderverdelingen in een schema 
inzichtelijkk gemaakt. Dit schema vat alle actoren en factoren zoals ze in dit 
onderzoekk zijn gebruikt kort samen. 

Aann de linkerkant zijn de zeven kernbegrippen weergegeven, gerangschikt 
naarr de verschillende niveaus waarbinnen zij opereren. De opvattingen over 
dezee kernbegrippen (met name over stijl en kwaliteit) en de manier waarop zij 
daarmeee omgaan, bepalen in sterke mate hoe de actoren aan de rechterkant van 
hett schema ingedeeld worden. 

Aann de rechterkant van het schema staan de drie actoren (artiesten, fans en 
culturelee intermediairs), die ten eerste onderverdeeld worden in subcultureel of 
niet-subcultureel,, een onderscheid dat in andere onderzoeken dus aangeduid 
wordtt met originals en hangers on. Ten tweede is bij artiesten en intermediairs 
ookk nog het onderscheid aangebracht op basis van hun loopbaanstatus (ama-
teurr of professional). Dit onderscheid wordt in andere subcultuur-onderzoeken 
nauwelijkss gehanteerd, maar heeft duidelijk een andere invloed op de opvat-
tingenn en praktijken van deze twee actoren, dan het onderscheid subcultu-
reel/niet-subcultureel.. Alleen bij de fans is er geen onderscheid tussen amateurs 
enn professionals gemaakt, hoewel generalistische kenners in hun mate van 
betrokkenheidd en cultureel kapitaal het equivalent van professionals genoemd 
zoudenn kunnen worden. Om het begrip professionals te gebruiken voor con-
sumptievee praktijken die zich afspelen in de vrije tijd, vond ik echter te ver gaan. 
Inn de onderste balk van het schema is het proces van popularisering weergege-
ven.. Dit behandel ik in later in de paragraaf'tijdens de verbouwing gaat de sub-
cultuurr door'. Hier ga ik nog even verder in op mijn bevindingen ten aanzien 
vann de onderlinge verschillen binnen elke groep actoren. 

Figuurr 10.1. Indeling actoren 
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Inn hoofdstuk 4 heb ik laten zien dat hiphop-artiesten onderverdeeld kunnen 
wordenn in amateurs en professionele artiesten. Er is geen onderscheid aan-
getroffenn tussen de verschillende muzikantenrollen (rapper, DJ, etcetera), zoals 
ikk van te voren verwachtte. Het onderscheid tussen amateurs en professionals is 
gebaseerdd op de hoeveelheid tijd en energie die zij in hun werk stoppen. Ama-
teurss maken bijna zonder uitzondering hardcore hiphop, waarbij de definitie 
vann hardcore vooral tot stand komt op basis van de gedeelde afspraken tussen 
artiestenn en fans in de subcultuur en niet zozeer door muzikaal-esthetische ken-
merken.. Professionele artiesten zijn er in allerlei schakeringen, van subculturele 
hardcoree dj's en mellow hiphopmuzikanten, tot rappers die crossovermuziek 
makenn met een gelijkwaardige mix van rap en metal, en muzikanten die stukjes 
rapp of scratch gebruiken in andere genres. In het schema staan de hardcore ama-
teurss helemaal links, en de professionals die rapmengvormen maken uiterst 
rechts.. Deze afstand geeft een continuüm aan langs de lijnen van het pop-rock-
idioom:: links de artiesten die waarden uit dat rockidioom tot het uiterste uit-
dragenn en bewaken, rechts artiesten die veel meer volgens het popidioom opere-
ren.. De artiesten die mellow hiphop maken, leunen in hun opvattingen over 
stijll  en kwaliteit dicht tegen de niet-subculturele artiesten aan, maar zijn op 
basiss van hun subcultureel kapitaal en opvattingen over andere issues toch 
ondergebrachtt bij de subcultuur. Het onderscheid in artiesten vormt overigens 
geenn continuüm van hun mate van populariteit. 

Bijj  de fans is eenzelfde soort verdeling te zien. In hoofdstuk 6 heb ik laten 
zienn dat fans onderling verschillen door de manieren waarop zij hun (subcultu-
reell  kapitaal inzetten, de consumptieve activiteiten die zij ondernemen, genre-
specifiekee productiviteiten en sociaal-demografische factoren. Zo zijn subcul-
turelee fans en generalisten vaker man, en zijn er onder de specialistische kenners 
enn de subculturele leden relatief veel zwarte jongeren. Oudere jongeren zijn 
minderr vaak aan te treffen als subcultureel lid en uiterlijke stijl doet er voor hen 
veell  minder toe dan voor jonge fans. Ook hier bevinden de subculturele fans 
zichh aan de linkerkant van het schema. De verschillen tussen subculturele fans 
enn subculturele artiesten komen niet alleen voort uit het feit dat de artiesten óp 
inn plaats van vóór het podium staan, maar vooral uit de muzikale ambities van 
artiestenn (artiesten houden ook in hun hoedanigheid als conusment van hip-
hop,, maar zij zijn in hun fandom overigens niet altijd subcultureel fan. Er zitten 
mett name onder de professionele subculturele artiesten ook generalistische 
kenners).. De opvattingen van subculturele fans over stijl, kwaliteit en populari-
teitt verschillen dermate van die van subculturele artiesten, die vanwege hun 
muzikalee ambities vaak toch iets anders denken over bijvoorbeeld het sell 
out-fenomeen.. Als in ander onderzoek gesproken wordt over de leden van een 
muziek-subcultuurr moet mijns inziens altijd de vraag worden gesteld over wat 
voorr soort subculturele leden het dan gaat: artiesten of fans. 
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Dee generalistische kenners leunen met hun subcultureel kapitaal dicht tegen 
dee subcultuur aan, maar hun sociale kapitaal is niet voldoende om ze tot de sub-
cultuurr te laten horen. De generalistische kenners zijn eigenlijk een soort equi-
valentt van professionele artiesten, maar hun activiteiten beperken zich tot het 
domeinn van de vrije tijd, waardoor de omschrijving professionele fans niet zo 
geschiktt is. De specialistische kenners zijn het belangrijkst voor de popularise-
ringg van de hiphop-subcultuur. Ze zijn talrijk, in hun uiterlijke stijl nemen zij 
dee meeste elementen van de subcultuur over, en ze houden vaak van artiesten 
diee ook geliefd zijn bij subculturele leden. Hun betrokkenheid betreft meestal 
echterr maar enkele artiesten en is dermate gering, dat er niet gesproken kan 
wordenn over een groot subcultureel kapitaal. Op het moment dat hun kennis en 
activiteitenn op hiphopgebied toenemen, neemt ook de betrokkenheid toe en 
makenn sommigen de overstap naar de subcultuur. 

Dee groep die het verst verwijderd is van subculturele normen en waarden zijn 
dee incidentele liefhebbers. Zij hebben nauwelijks tot geen invloed op het 
publiekee beeld van hiphop. Zij nemen in hun uiterlijke stijl slechts de meest 
legitieme,, hippe elementen over, maar zijn uiterst belangrijk voor het realiseren 
vann grootschalige hiphop-hitsuccessen. 

Hett verschil tussen incidentele liefhebbers en specialistische kenners is het 
hebbenn van respectievelijk geen tot een kleine hoeveelheid subcultureel kapi-
taal.. Als fans uit de eerste groep meer kennis en tijd investeren in hiphop schui-
venn zij door naar de volgende groep. Bij de eventuele overgang van specialisti-
schee kenner naar generalistische kenner is er niet zozeer sprake van het vergaren 
vann meer of minder subcultureel kapitaal, maar van meer cultureel kapitaal. 
Generalistenn hebben meer algemeen culturureel kapitaal dan de specialisten. 
Tussenn specialisten en subculturele fans gelden de verschillen in dat subcultu-
relee kapitaal weer wel, maar tussen generalisten en subculturele leden is er een 
verschill  in sociaal kapitaal. Hier is dus slechts gedeeltelijk sprake van een as van 
subcultureell  kapitaal waarlangs fans kunnen doorschuiven. 

Hett pop-rockidioom is niet gelijkelijk verdeeld over de groepen fans. Subcul-
turelee fans en generalistische kenners handelen uitsluitend rockgeoriënteerd. 
Ookk de opvattingen van incidentele liefhebbers en specialistische kenners wor-
denn sterk gestuurd door de dominantie van het rockidioom, maar hun activitei-
tenn en genrespecifieke productiviteiten zijn vaak iets meer popgeoriënteerd. 

Bijj  de culturele intermediairs is de indeling gemaakt op basis van de hip-
hop-doelgroepenn die zij bedienen (publieksimago's) en de verschillende soor-
tenn teksten die zij voortbrengen. Aan de linkerkant bevinden zich de media, 
platenmaatschappijenn en podia die voornamelijk de subcultuur bedienen, aan 
dee rechterkant instituties die zich richten op iedereen die van hiphop houdt 
(merendeelss niet-subculturele publieken). Net als bij de artiesten loopt hier 
hett onderscheid tussen amateurs en professionals doorheen. Amateurs richten 
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zichh uitsluitend op de subculturele gemeenschap. Professionals die deel uitma-
kenn van de subcultuur richten zich met hun praktijken op zowel subculturele 
alss niet-subculturele publieken. Professionals die geen hechte banden hebben 
mett de subcultuur richten zich ook wel op die kleine groep, maar veel minder 
specifiekk dan de hiervoor genoemde groep. Bij deze indeling van intermediairs 
iss dus sprake van een continuüm van publieksimago's en de omvang van het 
beoogdee publiek. Aan de linkerkant wordt uitsluitend volgens het rockidioom 
gewerkt;; aan de rechterkant zijn zowel rock- als popvertogen terug te vinden. 

Dee hier geïntroduceerde indeling doet recht aan de complexiteit waarin een 
hedendaagsee muzieksubcultuur als hiphop opereert en dient als verdieping van 
hett oorspronkelijke popmuziekschema van Burnett (1996; zie ook figuur 1.1) en 
schema'ss van subculturen zoals ontwikkeld door het CCCS (1991/1976:183, 223, 
227).. Het laat zien dat de subcultuur opgebouwd is uit zowel artiesten als fans 
diee niet altijd dezelfde belangen hebben en ook onderling kunnen verschillen. 
Daarnaastt is de cultuurindustrie minder ver verwijderd van de subcultuur dan 
oudee subculturenstudies doen vermoeden. Niet alleen door de aanwezigheid 
vann micromedia en indies, maar ook door de professionalisering van subcultu-
relee intermediairs. Subculturele leden gebruiken de cultuurindustrie om goede-
renn uit te zoeken voor de bricolage van hun stijl, en wijken ook in hun opvat-
tingenn en praktijken omtrent materiële productie niet af van niet-subculturele 
actoren.. De subcultuur als muziekproducerend fenomeen is in dat opzicht 
slechtss een miniatuur van wat zich op het niveau van massamedia, majors en 
turbopodiaa afspeelt, en probeert geenszins bestaande structuren omver te 
gooienn of alternatieven te initiëren. 

Ookk denk ik voldoende duidelijk gemaakt te hebben dat de grens tussen sub-
culturelee en niet-subculturele actoren niet vast ligt. Fans uit de laatste groep 
kunnen,, mits voldoende subcultureel kapitaal, toetreden tot de subcultuur, en 
dee subculturele stijl kan door interventies van de cultuurindustrie bijna net zo 
makkelijkk toegeëigend worden door niet-subculturele jongeren als door hun 
subculturelee equivalenten. 

Dominantee interacties 

Hoewell  de indeling in geschikt is om een ordening binnen de betrokken par-
tijenn aan te brengen, bleek het tijdens de analyse slechts gedeeltelijk een verkla-
ringsmodell  te bieden voor de verschillen in opvattingen en praktijken van de 
actorenn met betrekking tot de zeven kernbegrippen. Om antwoord op deel-
vraagg drie te kunnen geven zijn daarom op data-analyseniveau voor alle actoren 
categoriseringenn aangebracht. 
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Bijj  de fans zijn hun discursieve en socioculturele praktijken ten aanzien van 
diee zeven issues grotendeels toe te schrijven aan het soort fan dat ze zijn, maar ze 
wordenn ook aanzienlijk ingekleurd door de dominantie van het rockidioom. 
Dee verschillen in fandom heb ik geïnterpreteerd als verschillen in betrokken-
heidd (subcultureel kapitaal). Die verschillen in betrokkenheid gaan hand in 
handd met smaakverschillen. Theoretisch hoeft dit niet het geval te zijn, maar uit 
hett onderzoek bleek dat wel zo te zijn. 

Jongerenn met veel subcultureel kapitaal houden van meer, maar vooral van 
anderee hiphop dan jongeren met weinig subcultureel kapitaal. Zo is de hiphop 
diee in de hitparades belandt vaker niet-subculturele hiphop (tweederde van alle 
hiphophits),, omdat de grootste groep kopers bestaat uit incidentele liefhebbers 
enn specialistische kenners die veel house met rap, crossover of hiphouse kopen. 
Alss zij subculturele hiphop aanschaffen is dat vaker melodieuze, mellow hiphop 
dann hardcore hiphop. Deze smaakverschillen hangen voor een groot deel samen 
mett de uitgesprokenheid waarmee het rockidioom gearticuleerd wordt. Voor 
subculturelee fans en generalistische kenners moet hiphop aan bepaalde 'rock'-
voorwaardenn voldoen, wil zij opgenomen worden in hun smaakpatroon. Kortom, 
verschill  in fandom komt tot uitdrukking door verschil in betrokkenheid en 
smaakk en vice versa. Op die smaakverschillen kom ik nog terug. 

Bijj  de artiesten zijn de verschillen in hun opvattingen slechts gedeeltelijk toe te 
kennenn aan het soort artiest dat zij zijn. Theoretisch zouden op basis van vijf ver-
schillendee benaderingen mogelijk zijn: hardcore-amateur; hardcore-professional; 
mellow-professional;; crossover-professional en rapmengvorm-professional. De 
vertogenn die bij de artiesten zijn aangetroffen, bleken echter terug te voeren op 
slechtss twee benaderingen: een fanmatige en een muziekindustriële benade-
ring.. Deze tweedeling is vooral terug te voeren op de manier waarop met kwali-
teitt omgegaan wordt, en resoneert in vertogen over de andere zes thema's. De 
fanmatigee benadering, die vaker door amateurartiesten wordt vertolkt, maar 
bijvoorbeeldd ook aangetroffen wordt bij een professionele band als de Osdorp 
Posse,, sluit aan bij de gedeelde sociale opvattingen van de subculturele gemeen-
schap.. De nadruk ligt op bepaalde waarden uit het rockidioom, namelijk 
authenticiteit,, vertegenwoordigers van een gemeenschap, cultureel-politieke 
betekeniss en anti-commercieel. In de articulatie van dit fanmatig vertoog zijn 
dee amateurartiesten echter veel minder streng in de leer dan de subculturele 
fans,, omdat een anti-commerciële houding hun ambities als artiest in de weg 
staat.. Een fanmatige benadering valt dus niet geheel samen met het rockidioom. 

Dee muziekindustriële benadering wordt vaker aangetroffen bij professionele 
artiesten,, ongeacht de soort hiphop die ze maken en ongeacht of ze bij de sub-
cultuurr horen. Bij enkele, met name hoogopgeleide, amateurs is de muziekindus-
triëlee benadering ook terug te vinden. Net als de culturele intermediairs worden 
artiestenn die handelen en denken vanuit die muziekindustriële benadering geleid 
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doorr publieksimago's. Bij met name mellow- en crossover-artiesten botst dat 
denkenn vanuit een materieel productiestandpunt echter vaak met hun muzikaal-
esthetischee opvattingen. Afgezien van de artiesten die rapmengvormen maken 
zegeviertt hier, net als bij de fans, het rockidioom. Maar zelfs artiesten die het 
popidioomm uitdragen doen dat door zich te verdedigen ten opzichte van dat rock-
idioom,, in plaats van uit te gaan van de kracht van het eigen popidioom. Alle 
artiesten,, ook zij die niet (meer) tot de subcultuur horen, gebruiken dat rock-
idioomm vooral voor het claimen van authenticiteit. Zolang de authenticiteit niet in 
hett geding is, mag hun hiphop populair en commercieel genoemd worden. Er is 
duss binnen dat rockvertoog ook een ordening aan te brengen van elementen die 
err meer of minder toe doen. Bij hiphop bekleedt authenticiteit de toppositie. 

Bijj  de culturele intermediairs zijn ook grote verschillen die niet terug te voe-
renn zijn op dee functie of organisatie van intermediairs. Ik heb drie verschillende 
strategieënn gevonden: de sociaal-culturele, de aanpassings- en de erkennings-
strategie.. In de sociaal-culturele strategie wordt authenticiteit ingevuld door 
hiphopp als een zwarte sociale beweging te positioneren. In de aanpassingsstrate-
giee wordt hiphop neergezet als een stroming die even authentiek is als punk of 
reggae.. Door hiphop binnen bestaande kaders te laten vallen, kunnen publie-
kenn zich een beeld vormen van de kwaliteiten (lees: authenticiteit) van hiphop. 
Inn de erkenningsstrategie tenslotte wordt hiphop gezien als interessante, al dan 
niett authentieke, muziek, maar door de onzekerheid over de voorkeuren van 
hett afnemerspubliek wordt hierbij een vrij willekeurige 'trial and error'-metho-
diekdiek gevolgd. De meeste intermediairs hanteren momenteel een combinatie 
vann strategieën, maar de sociaal-culturele strategie is heel lang dominant 
geweestt ten aanzien van hiphop: hiphop wordt beschouwd als verzetscultuur en 
alss onderdeel van een lange zwarte traditie. 

Dezee sociaal-culturele strategie is in de serieuze muziekmedia bijvoorbeeld 
niett alleen terug te vinden in de manier waarop de daar werkzame intermediairs 
err over praten, maar ook in de manier waarop over hiphop wordt bericht. OOR 
enn NME hebben hiphop in eerste instantie opgepikt als een interessant sociaal 
fenomeenn en pas veel later wordt er meer ruimte toegekend aan de muzikaal-
esthetischee kwaliteiten. Hoewel niet expliciet onderzocht is of culturele inter-
mediairss zich bij hiphop vaker laten leiden door die sociaal-culturele strategie 
dann bij andere genres, lijk t dat op het eerste gezicht wel het geval. 

Authenticiteitt en andere vertogen over echt-echter-echtst 

Ondankss de belangrijke verschillen tussen fans, artiesten en intermediairs 
wordtt hiphop in zijn algemeenheid dus zeer sterk geleid door vertogen over 
authenticiteit.. Dit is vooral goed terug te zien in de manier waarop de actoren 
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mett stijl en kwaliteit omgaan: de uiterlijke stijl als een drager van die authentici-
teitt ('the real thing'). Stijl neemt in hiphop, net als in andere subculturen, een 
belangrijkee rol in. De subculturele hiphopstiji is misschien geen weigering om 
zichh aan te passen of een revolutionaire daad, maar kan wel opgevat worden als 
eenn 'verklaring van onafhankelijkheid, van anders zijn, een weigering om ano-
niemm te zijn' (Hebdige 1988:36). Dit komt ook duidelijk naar voren in de inter-
views:: subculturele leden willen gehoord en gezien worden. De reden dat sub-
culturelee artiesten zo graag gehoord willen worden, heeft niet zozeer te maken 
mett hun participatie in een subcultuur maar met hun ambities in de muziek-
wereld.. Artiesten zijn weliswaar meer dan fans bezig met een muzikale dan een 
subculturelee identiteit, maar er zijnn slechts een paar geïnterviewde artiesten die 
zichh los hebben kunnen maken van de 'collectieve' subculturele stijlkenmerken. 

Stijl,, zo kan geconcludeerd worden, is belangrijk omdat het verschil maakt. 
Hett maakt niet uit in welke mate, maar het maakt echt verschil. Het feit dat met 
namee oudere fans en 'gearriveerde' artiesten die deel uitmaken van de subcultu-
relee gemeenschap, zeggen dat zij niet per se een complete hiphop-outfit of de 
allernieuwstee modellen van een hiphopmerk dragen, is geen aanwijzing dat stijl 
niett meer belangrijk is. Integendeel, deze subculturele leden markeren het ver-
schil,, omdat ze blijkbaar precies weten wat 'in' en 'uit' is, en welk onderdeel van 
dee stijl nog wel belangrijk is voor hun subculturele identiteit en welk onderdeel 
niett (meer). De uiterlijke stijl wordt niet meer 'embodied and objectified' maar 
iss omgezet in kennis over stijl. Die kennis, being in the know, is precies dat wat 
hett verschil uitmaakt tussen subculturele leden en de mensen daarbuiten. Ze 
hebbenn kennis van het verschil, en ze kunnen kiezen uit de verschillen. 

Mett betrekking tot het begrip kwaliteit zijn subculturele fans en artiesten 
geneigdd authenticiteit op te vatten als datgene waarvan zij onderling hebben 
afgesprokenn dat dat hardcore hiphop is. Hier lopen de opvattingen van de sub-
cultuurr en met name de culturele intermediairs sterk uiteen. Hardcore is voor de 
laatstenn synoniem geworden voor een gebrek aan professionaliteit, inhoudelijke 
vernieuwingg en eigenheid. Zoo is de berichtgeving van OOR en NME niet onver-
deeldd positief over de kwaliteiten van nationale hiphopartiesten en geven zij de 
voorkeurr aan artikelen over Amerikaanse hiphop. Authenticiteit wordt daarmee 
gelijkgesteldd aan de lastige positie waarin Europese hiphopartiesten zich in 
bevinden:: zij willen zo graag 'the real thing' zijn, maar tegelijkertijd kunnen 
zijj  nooit 'origineel' zijn, omdat dat origineel uit de Verenigde Staten komt. 
Authenticiteitt is dus een zeer problematische, want van betekenis veranderende, 
term.. Door de eenzijdige en te lange focus op hiphop als zwarte Amerikaanse 
gettocultuurr zijn de muzikaal-esthetische kwaliteiten van Europese hiphop-
artiestenn naar de achtergrond gedirigeerd. Door de bijna symbiotische relatie die 
zwartee en witte hiphopfans en -artiesten onderhouden met Amerika worden alle 
praktijkenn afgezet tegen dat Amerikaanse 'origineel'. Ondanks dat Groot-
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Brittanniëë een dominante positie heeft binnen de sterk Anglo-Amerikaans 
getintee popmuziek, kunnen ook Britse hiphopartiesten het Amerikaanse juk 
niett van zich afschudden. In Groot-Brittannië zijn er op muzikaal gebied zeer 
veell  ontwikkelingen geweest die duidelijk door hiphop geïnspireerd zijn (jungle, 
2-step,, triphop), maar in plaats dat deze authentiek-Britse stijlen toegevoegd 
werdenn aan hiphop als parapluterm, zijn zij een eigen leven gaan leiden. Dus 
waarr Europese hiphop nieuwe subgenres had kunnen toevoegen, en hiphop 
evenn krachtig, als de parapluterm rockmuziek (stonerrock, symfonische rock, 
psychedelischee rock, grunge, alternative, glamrock, et cetera) gebruikt kon wor-
den,, blijf t hiphop nog steeds subculturele associaties houden - zelfs ondanks de 
grotee populariteit die hiphop als muziekgenre nu geniet. Doordat de Europese 
toevoegingenn niet binnen hiphop zijn ingepast, blijf t Europese hiphop lastig te 
positionerenn als origineel en authentiek. Hiphop als subcultuur is niet alleen een 
ideee dat door een kleine groep als zodanig wordt beleefd, maar het is ook het 
dominantee beeld dat de muziek blijf t omringen. Op basis van haar populariteit 
enn de wijdvertakte muzikale stijlen is daar dus eigenlijk geen enkele reden toe. 

Waarr de stijl en de kwaliteit van hiphop volgens alle intermediairs en som-
migee (professionele) artiesten remmend heeft gewerkt voor de popularisering 
ervan,, geldt dat niet voor de fans. Hoewel hiphop niet even populair is als rock-
muziek,, is het niet meer weg te denken uit de hitparades. Net zoals bij andere 
genress is het de totaalstijl die niet-subculturele fans aantrekt: een combinatie 
vann uiterlijke stijl (kleding, haar, gedrag, et cetera.) en muzikale kwaliteiten. 
Hiphopp is in zijn totaliteit 'cool': een fan hoeft niet daadwerkelijk subcultureel 
lidd te zijn om het subculturele 'cool' te verwezenlijken in zijn of haar fandom. 
Veell  specialistische kenners en incidentele liefhebbers vinden bovendien de 
dansbaarheidd van hiphop erg belangrijk. Met name die eerste groep houdt 
daaromm ook veel van jaren negentig soul en R&B - black dancegenres die mee-
liftenn op de 'hipheid' van hiphop. 

Hiphopp als subcultuur werkt als een krachtige stijlmetafoor waarin duide-
lijk ee opvattingen over etniciteit, sekseverhoudingen en afwijkend gedrag wor-
denn uitgedrukt. Dit heeft ertoe geleid dat de hiphop-subcultuur en hiphopmu-
ziekk door de buitenwacht wordt gezien als een seksistische en gewelddadige 
zwartee cultuur vol machismo. De in de media veronderstelde relaties tussen 
zwartee etniciteit en gewelddadig gedrag hebben hiphop weliswaar niet beperkt 
inn zijn popularisering, maar alle actoren vinden deze relatie uiterst vervelend en 
problematisch.. Het openlijke seksisme in songteksten, optredens en videoclips 
wordtt echter alleen door vrouwelijke artiesten en fans geproblematiseerd. Toch 
weerhoudtt het seksisme deze laatste groep niet om te blijven investeren in hun 
betrokkenheidd bij hiphop. Ironie biedt vaak een uitweg om ermee om te kun-
nenn gaan. Deze ironie is bijna geheel afwezig als het gaat om de beleving en ver-
beeldingg van etniciteit. Alleen bij mellow-bands die bewustzijnsraps maken en 
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bijj  door hiphop geïnspireerde stand up comedians zijn soms sporen van ironie 
enn etnische zelfspot terug te vinden. 

Etniciteitt werkt op heel veel verschillende manieren door in de popularisering 
vann hiphop, en heeft zowel een positieve als negatieve bijdrage geleverd aan de 
populariseringg van hiphop. Er is geen sprake van een grootschalige incorporatie 
vann zwart cultuurgoed door een wit publiek, maar je kunt ook niet zeggen dat die 
helemaall  afwezig is. In westerse culturen heeft elke vorm van verticale populari-
seringg een wit-etnische component: het grote publiek is merendeels wit. Je zou 
kunnenn zeggen dat de popularisering van house, in oorsprong ook zwarte 
muziek,, op die manier is verlopen. De muziek populariseert en wordt dus witter 
inn zijn publiekssamensteliing. Bij hiphop is die zwart-etnische component ech-
terr zo dominant aanwezig in de stijl die wordt uitgedragen dat geconcludeerd 
kann worden dat hiphop populair is geworden omdat hij zwart is: '(...) the per-
plexingg fact that its popularity seems to increase as it becomes 'more black', even 
ass it becomes 'more black' in response to that white popularity' (Grossberg 
1994:43). . 

Zwartt is hip en dus is hiphop een begerenswaardig object. Bij house is een 
dergelijkee etnische fascinatie afwezig. Binnen dee subcultuur heeft dat geleid tot 
eenn hiërarchie lopend van mannelij k-zwart tot vrouwelijk-wit, en ook bij niet-
subculturelee fans wordt zwart verheven tot de 'real thing', vergelijkbaar met het 
dragenn van hippe merken als Puma of Replay. Om die 'natuurlijke' hiërarchie 
inn stand te houden blijven artiesten en de cultuurindustrie beelden en geluiden 
producerenn waarin zwarte etniciteit zo krachtig mogelijk gerepresenteerd 
wordt:: de zwarte gettocultuur waarin veel (Amerikaanse) hiphop ooit is ont-
staan.. Dit getto wordt echter teruggebracht tot slechts een paar simpelee stereo-
typen,, zoals verbeeldingen van black-on-black-crime, ganggeweld, drugshandel 
enn prostitutie. Door het aura van authenticiteit dat het getto omringt ('street 
credibility')) vinden alle betrokken partijen, ook artiesten zelf, het lastig om de 
negatievee beeldvorming rondom deze stereotypen te doorbreken en houden zij 
zee dus liever in stand. 

Err is sprake van een grote spanning tussen de verbeelding van zwart afwij-
kendd gedrag en populariteit. Veel artiesten zijn van mening dat afwijkend 
gedragg hen zichtbaarheid en wellicht ook commercieel succes zal brengen, en 
dee grote populariteit van zogenaamde gangstarap in de hitparade zal hen niet zo 
gauww op andere gedachten brengen. De cultuurindustrie vindt afwijkend gedrag 
uitt dezelfde commerciële overwegingen ook niet problematisch, maar dat wil 
niett zeggen dat ze het probleem niet aan de kaak stellen. De intermediairs laten 
zichh niet alleen leiden door zuiver materiële doeleinden. Echter, hun sociaal-
culturelee strategie (waarin zij aandacht willen schenken aan de typische proble-
menn van de zwarte cultuur) zit een combinatie met een aanpassing- of erken-
ningsstrategiee wel in de weg, wanneer afwijkend zwart gedrag te ver doorschiet 
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enn verkoopbedreigend kan zijn. Zolang podia en platenmaatschappijen er zelf 
niett teveel (over) last van ondervinden, gaan zij door met het contracteren van 
hiphopbands,, maar in vergelijking met andere popgenres baart de relatie tus-
senn hiphop en afwijkend gedrag (met name geweld) hen meer dan gemiddeld 
zorgen.. De media handelen hetzelfde als de podia en platenmaatschappijen 
wanneerr het hun promotiefunctie betreft, maar zij werken daarnaast vanuit 
eenn waakhondfunctie, en daarin is het idee van de jeugd als maatschappelijke 
probleemm nog springlevend. 

Inn de mediaberichtgeving over de van moord verdachte rapper Snoop Doggy 
Doggg proberen sommige printmedia de verbeelding van afwijkend gedrag in 
hiphopp te onderzoeken door de sociaal-economische en historische context van 
dee problemen van hedendaagse multiculturele samenlevingen in hun verhalen 
tee betrekken, maar door de ondertoon dat hun bezorgdheid vooral voortkomt 
uitt de angst dat 'de jeugd' (lees: witte jongeren) door hiphop het slechte pad 
opgaat,, bereiken die media het tegenovergestelde effect. Bij jongeren zijn die 
'afwijkende'' artiesten juist geliefd en hip. De enorme stijging van Snoops popu-
lariteitt na de hausse aan media-aandacht, wijst in die richting, net als het pos-
tumee sterrendom van Tupac Shakur en Notorious B.I.G., die beiden een, breed 
uitgemeten,, gewelddadige dood vonden. Overigens worden die hippe 'afwij-
kende'' artiesten niet alleen populair bij witte jongeren buiten de subcultuur, 
maarr ook bij zwarte kenners en liefhebbers, en het idioom van hiphopgangsters 
iss zowel bij zwarte als witte artiesten terug te vinden. Dat maakt de plaats van 
etniciteitt bij de popularisering van hiphop ingewikkeld en absoluut niet een-
duidig. . 

Zwartee incidentele liefhebbers zijn oprecht verontrust over de beeldvorming 
vann gangstarap, maar de muziek past zo goed in de muzikale tradities waarmee 
zijj  opgroeien en waarnaar hun eerste voorkeur uitgaat, dat zij hiphop niet willen 
uitsluitenn van hun muziekbeleving, en bovendien zijn zij zich terdege bewust 
vann het 'hippe' element dat dergelijke hiphop vertegenwoordigt. Hiphop en 
mett name gangstarap, hoe schadelijk ook voor hun zelfbeeld, biedt hen een 
bevoorrechtee positie ten opzichte van witte jongeren. Zij zijn in het huidge 
popdomeinn 'van nature' hip, terwijl ze in andere segmenten van de samenleving 
dezee bevoorrechte positie niet bezitten. Op de lange duur kan zo'n houding 
contraproductieff  voor deze zwarte jongeren werken, want fenomenen die nu 
hipp en 'in' zijn zullen ooit vervangen worden door nieuwe hippe dingen. Ook 
voorr witte jongeren is de relatie tussen etniciteit en hun eigen muziekvoorkeur 
overigenss niet vrij van problemen, omdat zij het gevoel hebben zich continu te 
moetenn legitimeren waarom zij van die zo duidelijk zwarte muziek houden. De 
dominantee vertogen over etniciteit, sekseverhoudingen en afwijkend gedrag in 
hiphop,, hebben positief bijgedragen aan de toename van de populariteit van 
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hiphop,, maar hebben een negatieve uitwerking op de sociale status van hiphop 
enn de daarbij betrokken fans en artiesten. 

Inn feite hangen die vertogen samen met de primaire dominantie van het 
rock-authenticiteitsidioom,, en dat geldt ook voor het denken over populariteit 
enn de rol die de nationale cultuur speelt (beperkend door haar gebrek aan his-
torischee oorspronkelijkheid) in het populariseringstraject: 'As structuring 
oppositionss such as this [verlangen naar authenticiteit binnen de rock-pop-
dichotomiee - MW] never stand alone but always allow ideological investments to 
bee woven into the chain of associations that lead from the primary opposition, 
onee must study this primary opposition to see just how interests regarding gen-
der,, class, race and sexuality are joined with it*  (Zanes 1999:64). 

Hoewell  auteurs als Grossberg er herhaaldelijk op hebben gewezen dat authen-
ticiteitt in de popmuziek na het post-punktijdperk niet meer bestaat - hoogstens 
authentiekee inauthenticiteit zoals ironische distantie - blijkt het thema in hip-
hopp juist het dominantste interpretatiekader van de actoren (Grossberg 1987, 
1990,, i992a,b, 1994). En dit is niet alleen het geval bij hiphop, maar bijvoorbeeld 
ookk in de beleving van hedendaagse popmuziek in stedelijk China, house-
muziek,, het werk van riot grrrls of Madonna (De Kloet 2001; Manners 1999; 
Thorntonn 1995). Simon Frith heeft het in het kader van een algemene rockesthe-
tiekk daarom ook vaak over het authenticiteitsparadigma. Authenticiteit hoeft en 
kann echter niet langer opgevat worden als de hang naar één 'oorspronkelijke, 
genealogischee narratief. Zij wordt op verschillende manieren tot uitdrukking 
gebracht.. In elke context heeft authenticiteit andere betekenissen, en dus functio-
neertt het begrip niet als een intrinsieke hiphopeigenschap die men alleen maar 
well  of niet kan bezitten. 'No sell out' is voor subculturele hiphoppers niet zozeer 
eenn bewuste instandhouding van de dichotomie tussen authentieke kunst en 
cultuurr versus kunstmatige grootschalige commercie, maar veeleer angst voor 
veranderingg en bedreiging van het groepsgevoel. Ook leggen subculturele leden 
inn hun stijl de nadruk op authenticiteit als het hebben van 'street credibility' (zie 
ookk Frith & Home 1987:21), terwijl generalistische kenners in hun hiphop-fan-
domm op zoek zijn naar authenticititeit als artistieke vernieuwing. Voor de cul-
tuurindustriee staat authenticiteit ook niet op gespannen voet met hun commer-
ciële,, materiële producties. Authenticiteit wordt door hen, hoe paradoxaal dat 
ookk moge klinken, gekoesterd als een handelskenmerk. Dit is typisch voor de 
manierr waarop dominante vertogen werken: ze reproduceren en institutionali-
serenn zich, en versterken hun autoriteit zelfs door zichzelf ter discussie te laten 
stellenn - door subculturele 'die hards', journalisten of wetenschappers. Een mooi 
voorbeeldd hiervan is het interview in OOR met 2Unlimited (OOR 15 mei 1993). 

Terugkijkendd op de manier waarop de zeven factoren een bijdrage hebben 
geleverdd aan de popularisering van hiphop, kun je concluderen dat op microni-
veauu de macho-stijl van hiphop positief heeft bijgedragen aan de popularisering 
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ervan.. Het is een stijl die zich zo duidelijk articuleert, dat incidentele liefhebbers 
zichh bijna even trots voelen op het genre als subculturele leden. 

Dee opvattingen van met name de subculturele leden over de kwaliteit van hip-
hopmuziekk hebben lange tijd remmend gewerkt op de popularisering van het 
genre.. Culturele intermediairs, die doorslaggevend zijn in de bepaling welke muziek 
promotioneell  zwaar ondersteund wordt, zijn niet altijd even positief over de in-
trinsiekee kwaliteiten (professionaliteit, vernieuwing, et cetera) van hardcore hiphop. 

Opp mesoniveau heeft de manier waarop sekseverhoudingen, etniciteit en 
afwijkendd gedrag ingevuld worden binnen de hiphopstijl een positieve invloed 
opp de populariteit van de muziek (stoere B Boys, zwart is hip), maar een nega-
tievee op het maatschappelijk imago. Op macroniveau hebben de opvattingen 
vann fans en artiesten over populariteit, in combinatie met de zeer uitgesproken 
ideeënn over kwaliteit, een enigzins remmende werking gehad op het popularise-
ringsproces.. De nationale cultuur heeft de meeste negatieve invloed op de popu-
lariseringg van hiphop van eigen bodem. Er zijn nauwelijks verschillen tussen 
Groot-Brittanniëë en Nederland gevonden, en zowel fans als culturele interme-
diairss zijn van mening dat Amerikaanse hiphop over het algemeen authentieker 
enn 'dus' beter is dan eigen kweek, hoewel er aan het einde van de jaren negentig 
relatieff  veel Nederlandse subculturele hardcore artiesten in de hitparade belan-
den.. Of daarmee het hek van de dam is en Nederhop mee kan liften op de grote 
populariteitt van Amerikaanse hiphop is nog maar de vraag. 

Tijdenss de verbouwing gaat de subcultuur door 

Dee popularisering van de hiphop-subcultuur kan niet los worden gezien van de 
dominantiee van het authenticiteitsvertoog. Het romantische idee van hiphop 
alss een autonoom opererend revolutionair collectief heeft nooit feitelijk bestaan. 
Hiphopp zou nooit hebben kunnen voortleven zonder enige vorm van populari-
sering,, maar die popularisering is nooit zomaar een gegeven. 

Elkee subcultuur heeft kritieke massa nodig alvorens zij (h) erkend wordt door 
dee omringende wereld. Het idee van een autonoom bestaand collectief kan voor 
anderee sociale bewegingen wellicht opgaan, maar de collectieve identiteit van 
eenn muzieksubcultuur bestaat eigenlijk pas echt, nadat er een publieke identi-
teitt is geconstrueerd door de cultuurindustrie, met name door de nichemedia. 
Dee formering van een authentieke subcultuur gaat hand in hand met commer-
ciëlee inmenging, maar dat neemt niet weg dat het idee van popularisering 
bedreigendbedreigend is voor de aanhangers. 

Hiphopp werd pas een subcultuur met kritieke massa nadat podia, media en 
platenmaatschappijenn er aandacht aan hadden besteed. Daarvoor bestond het 
alleenn als een muzikale extensie van disco. In Europa werd hiphop dan ook in 
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eerstee instantie bekend als een gimmick rond discoplaten. Door de collectief-
publiekee identiteit die hiphop in Amerika kreeg, ontstonden ook in Nederland 
enn Groot-Brittannië lokale hiphopscenes. De reden waarom Europese jongeren 
zichh aangetrokken voelden tot deze nieuwe muziek ligt voornamelijk in het feit 
datt het zwarte muziek was met een scherp, 'straatwaardig' randje. De bijbeho-
rendee subculturele leefstijl maakte hiphop exclusief en verschafte de leden van 
dee subcultuur een aura van authenticiteit. Na het bereiken van die kritieke 
massaa in Amerika kwam er, wederom door interventies van de cultuurindus-
trie,, ruimte voor wat ik horizontale popularisering heb genoemd. Overal ter 
wereldd zijn zogenaamde lokale, regionale en nationale scenes ontstaan, die in 
hunn uiterlijke stijl, ideeën en opvattingen dermate door elkaar beïnvloed wor-
den,, dat er gesproken kon blijven worden van een subcultuur met een duide-
lijk ee collectieve identiteit zonder iets van dat aura te verliezen. 

Doordatt de producten en diensten van de cultuurindustrie ook open staan 
voorr mensen buiten de subcultuur vindt er tegelijkertijd ook verticale populari-
seringg plaats. Bepaalde stijlementen worden overgenomen door die buitenwe-
reld.. Dit zijn vooral bepaalde soorten hiphopmuziek (raptechniek, mellow) en 
bepaaldee uiterlijkheden (sportieve, casual, merkgebonden kleding). Horizon-
talee en verticale popularisering liggen echter dicht bij elkaar, doordat tijdens die 
verticalee popularisering een deel van de specialistische kenners zich steeds sub-
culturelerr gaat gedragen. Dit zijn de fans die er uiteindelijk voor zorgen dat de 
horizontalee popularisering tot stand wordt gebracht. Verticale popularisering is 
duss noodzakelijk voor blijvende aanwas van de subcultuur, omdat deze vorm 
ookk horizontale popularisering genereert. 

Hett idee van de 'inner'- en 'outerworld' van de hiphop-subcultuur hoeft 
doorr deze nieuwe visie op popularisering niet op de helling. In de beleving van 
zowell  de subculturele hiphoppers als niet-subculturele betrokkenen bestaat die 
tweedelingg ook echt. Tegenover die opvattingen staan echter de alledaagse 
praktijkenn van alle actoren, die er op wijzen dat die tweedeling helemaal niet zo 
striktt is, en dat met name uit de subcultuur voortgekomen professionals en 
generalistischee kenners die grenzen continu verkennen en opschuiven. De vele 
muziek-ervaringenn die professionals opdoen buiten de subcultuur brengen zij 
vervolgenss weer binnen in de subcultuur. De generalistische kenners oefenen 
hunn invloed op de zelfdefinities van de subcultuur vrijwel onzichtbaar uit. Hun 
opp zich onopvallende aanwezigheid bij subculturele hiphopmomenten en 
-plaatsenn werkt grensverleggend, en met name de artiesten houden het oordeel 
vann deze groep fans goed in de gaten, omdat dat een indicatie zou kunnen zijn 
vann meer succes en culturele status. 

Dee specialistische kenners echter, toch de subculturele aanwas in spé, 
hebbenn veel minder invloed op het oprekken van grenzen. Op het moment dat 
zijj  voldoende subcultureel kapitaal bezitten, omarmen zij het meest strikte 
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innerworld-subcultureell  idioom in de hoop het felbegeerde aura van authenti-
citeitt te kunnen belichamen. 

Alss gesproken wordt over de popularisering van hiphop wordt meestal alleen 
gedachtt aan de verticale popularisering die de oorspronkelijkheid van de sub-
cultuurr aantast. De 'verderfelijke' mainstreaming van een subcultuur is bereikt 
wanneerr een grote groep mensen buiten de subcultuur ook hiphopplaten gaat 
kopenn en de muziek grote hitsuccessen voortbrengt. Kortom, wanneer ook 
incidentelee liefhebbers hiphop omarmen. Nu is dat bij hiphop een vreemd pro-
ces,, omdat het genre in Europa eerst al voldeed aan alle eisen van de mainstream 
enn pas daarna 'ondergronds' ging en 'authentiek' werd. Uit de hitparade blijkt 
overigenss dat op het moment dat de subcultuur ondergronds gaat de grootste 
kopersgroepp (specialisten en liefhebbers) vooral niet-subculturele hiphop koopt. 
Dee vraag is of er dan nog sprake is van mainstreaming van het origineel (het ori-
gineell  wordt zo versleuteld en commercieel dat de subcultuur betekenisloos en 
geneutraliseerdd wordt; een opvatting die in oude subculturenstudies veel voor-
komt).. Er is meer sprake van toeëigening van bepaalde elementen (vooral de 
techniekk van het rappen) dan van die versleuteling. Nu zou je die toeëigening 
vann de raptechniek kunnen interpreteren als een bedreiging van de oorspronke-
lijk ee subculturele stijl, omdat rap losgeweekt wordt van die subculturele context 
enn geschiedenis. Een dergelijke manier van redeneren sluit aan bij de CCCS-
ideeënn over de commerciële inkapseling van een subcultuur. Het proces zit ech-
terr veel ingewikkelder in elkaar. 

Hardcoree hiphop met bijbehorende subculturele leefstijl en zogenaamde 
mainstreamm rap (genres waarin de raptechniek gebruikt wordt) bestaan naast 
elkaar.. Door de popularisering is de subcultuur niet verdwenen. Wel voelt de 
subcultuurr zich bedreigd, dus die popularisering lijk t een negatieve invloed op 
subculturelee opvattingen en emoties te hebben, maar niet op hun daadwerke-
lij kk handelen. Grappig genoeg komt dat gevoel van bedreiging vooral door de 
horizontalee popularisering. 

Diee horizontale popularisering blijkt voor subculturele leden vaak veel 
bedreigenderr ('wannabees' 'hipfloppers') dan het feit dat niet-subculturele 
mensenn wel eens een hiphopplaat kopen. Ook vinden zij subculturele artiesten 
diee overslaan naar een groter publiek, gevaarlijker dan een willekeurige popar-
tiestt die zich op een plaat bedient van scratch of raps. Het bedreigde gevoel dat 
optreedtt bij popularisering van de authentieke subcultuur is geen angst voor het 
verliess van oorspronkelijkheid en originaliteit, maar zoals eerder gezegd, een 
bedreigingg van het groepsgevoel. Uiteindelijk leidt horizontale popularisering 
echterr weer tot inpassing van de voorheen specialistische kenners in het domi-
nantee hardcore authenticiteitsvertoog, dus het bestaan van hardcore en main-
stream,, het voorkomen van verschillende categorieën fans en artiesten, holt het 
ideee van een authentieke subcultuur niet uit, maar bevestigt haar juist. Popuia-
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riseringg heeft voor de subcultuur, via in eerste instantie bedreigde en negatieve 
gevoelens,, uiteindelijk een positieve uitwerking. 

Tochh kan en wordt niet alles ingepast binnen het subculturele authentici-
teitsvertoog.. Incidentele liefhebbers kunnen niet 'zomaar' tot de subcultuur 
toetreden.. De smaakverschillen die ervoor zorgen hoe de onderlinge verschillen 
enn verhoudingen van fans en artiesten er uit zien, zijn terug te voeren op onder-
liggendee maatschappelijke structuren waarin continu gestreden wordt over de 
legitimiteitt van de eigen smaak en waarbij niet alle mogelijke posities even open 
staann voor alle actoren. 

lill of uit: een kwestie van smaak en betrokkenheid 

Dee productie- en consumptie van popmuziek is een onzeker systeem van vraag 
enn aanbod waarin smaakverschillen van de betrokken actoren in grote mate be-
palenn wat 'in' of'uit', goed of slecht is (zie ook Frith 1998; Negus 1992; Rose 1994c; 
Thorntonn 1995). Ook hiphop wordt in hoge mate geleid door dergelijke bepa-
lingen.. Smaakverschillen zijn niet neutraal, maar worden in grote mate bepaald 
doorr achterliggende sociale structuren en gelegitimeerd door de posities die de 
actorenn innemen: subculturele leden en generalistische kenners staan hoger in 
diee smaakhiërarchie dan specialistische kenners en incidentele liefhebbers, omdat 
dee eerste twee meer subcultureel kapitaal bezitten. Het hebben van subcultureel 
kapitaall  bepaalt bij hiphop wie subcultureel ('in') of niet-subcultureel ('out') is. 

Datt subcultureel kapitaal is niet zo makkelijk te herleiden tot de klasse-ach-
tegrond,, zoals Bourdieu dat wel doet met zijn cultureel kapitaal. De sociale 
achtergrondd en het cultureel kapitaal van ouders, geven jongeren wel meer of 
minderr bagage om, binnen het domein van de populaire muziek, toegang te 
hebbenn tot en open te staan voor de 'betere' popmuziek. Dit is goed terug te 
zienn bij de generalistische kenners (of, zoals ze in andere onderzoeken worden 
genoemd,, whitecoats, pinko's en boho's) die door alle popmuziekgenres heen, 
dee meest authentiek geachte genres en artiesten opnemen in hun fandom en 
hunn cultureel kapitaal en etaleren op een manier die niet afwijkt van de con-
naisseurss in de klassieke muziek (Wermuth 1993b). 

Waarr de vaak mannelijke, hoogopgeleide generalistische kenners excelleren 
inn kennis van meerdere genres, doen subculturele leden dat in kennis èn gedrag 
vann één genre. De hiphopsubcultuur wordt in de jaren negentig bevolkt door 
jongerenn die uit uiteenlopende sociale klassen komen, hoewel de manier 
waaropp stijl wordt gearticuleerd misschien niet zozeer klasse-, maar dan toch in 
iederr geval opleidingsgebonden is: lageropgeleide 'die hards' zien er anders uit 
enn hebben net iets andere subculturele helden dan hogeropgeleide. Overigens 
will  dit verschil niet zeggen dat hogeropgeleiden ook een hogere status hebben 
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binnenn de subcultuur. Door de fascinatie met 'street credibility' is eerder het 
tegenovergesteldee het geval. Zowel opleidingsniveau als de houding ten opzichte 
vann scholing en werk blijken richtinggevend in hoe smaakvoorkeuren onder 
jongerenn ontstaan: 'Different types of social mobility, upward and downward, 
occupationall  and educational, have been found to be related to preferences for 
musicc types differing in cultural legitimacy. This implies that the segmentation of 
thee music audience can be seen, at least in part, as resulting from the trajectory of 
individualss and groups within various dimensions of the social status hierarchy, a 
processs which is centrally mediated by the educational system via its certificating 
andd status-allocating activities' (Roe 1996). 

Leeftijdd zorgt voor een bepaalde hiërarchie in de subcultuur: meer subcultu-
relee ervaring (ouder in leeftijd, nog van de old school) leidt tot meer status. Leef-
tijdd werkt dus op twee manieren onderscheidend bij hiphop. Als brede muziek-
stromingg is het een genre dat vooral jongeren en nauwelijks volwassenen 
aantrekt,, en binnen de subcultuur werkt leeftijd hiërarchisch discriminerend. 
Seksee en etnische afkomst zijn twee sociaal-demografische factoren, die zoals ik 
hebb laten zien, ook sterk onderscheidend zijn voor de culturele hiërarchie bin-
nenn hiphop. Meisjes houden bijvoorbeeld vaker van mellow hiphop en rap-
mengvormen,, en zwarte jongeren voelen zich comfortabeler bij hiphop, soul en 
reggae,, dan bij de crossovers van rap en metal. Hoewel jongeren gaandeweg 
meerr betrokkenheid (het investeren van meer tijd, energie en geld) kunnen 
tonen,, wordt het opschuiven van incidentele liefhebber naar een 'die hard' met 
hogee status binnen de subcultuur beperkt door smaakpatronen die in hoge 
matee gestructureerd worden door sociaal-demografische factoren als opleiding, 
etniciteitt en sekse. 

Datt Welcome To the Terrordome van Public Enemy maar een kleine hit in 
Nederlandd is geworden, is dan ook niet zo verbazingwekkend. De 'noisy' plaat 
pastt niet in het dan al sterk ontwikkelde smaakpatroon van jongeren zoals de 
platenn van Hammer en De La Soul wel kunnen. De subcultuur is hip en wordt 
mett alle liefde omarmd, maar er zijn dus structurele grenzen en beperkingen 
aann culturele competenties waarmee hardcore hiphop begrepen kan worden. 

Hett if nieuw, maar is het ook anders? 

Inn dit onderzoek heb ik getracht verdieping aan te brengen in bestaande model-
lenn over muziekgerelateerde subculturen. In deze paragraaf ga ik in op de vragen 
diee ik mezelf in hoofdstuk 2 heb gesteld. In hoeverre biedt mijn onderzoek 
alleenn een verklaringsmodel voor de popularisering van hiphop in de onder-
zochtee periode in Nederland en Groot-Brittannië (ideografisch)? Of gaat het 
modell  ook op voor hiphop uit een andere regio of tijd, andere jongeren-subcul-
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turen,, andere muziekstijlen of subculturen in zijn algemeenheid (synchroon of 
diachroonn generaliseerbaar)? 

Ikk heb laten zien hoe hiphop in Nederland en Groot-Brittannië tussen de 
jarenn zeventig en midden jaren negentig is gepopulariseerd van een specifieke 
jongeren-subcultuurr tot algemene popcultuur, zonder dat die subcultuur is 
verdwenen.. De mainstreaming van hiphop bleek niet gepaard te gaan met het 
verliess van subculturele waarden: mainstream rap en hardcore hiphop bestaan 
aann het einde van de onderzochte periode in redelijke harmonie naast elkaar. We 
zijnn nu echter alweer jaren verder en dat roept de vraag op, of dat nog steeds zo is. 

Onderzoekenn naar hiphop die zijn uitgevoerd, nadat ik het grootste deel van 
mijnn dataverzameling had afgesloten, wijzen daar wel op. Veel van die onder-
zoekenn gaan echter bewust op zoek naar hiphop als subcultuur (Beau 1996; 
Goossenss 1995; Krims 2000; Lange & Tomassen 1994; Pels 1997; Prévos, 2001; 
Rosee 1994a). Ook wetenschappers laten zich leiden door dat dominante beeld 
vann hiphop als subcultuur. In de interviews uit hun onderzoeken voert het 
authenticiteits-idioom,, net als in mijn onderzoek, bijna altijd de boventoon, 
ofschoonn de verschillende auteurs verschillende invalshoeken kiezen om hip-
hopp te benaderen (uiting van zwarte cultuur; vorm van moderne esthethiek; 
politiekee beweging). De kernbegrippen die het meest 'urgent' waren om de 
populariseringg van hiphop te verklaren, zijn bij hen ook belangrijk, hoewel het 
themaa kwaliteit niet in alle onderzoeken aandacht krijgt. De subcultuur wordt 
inn de meeste van die studies opgevat als een redelijk statisch geheel en populari-
seringg als een eendimensionaal, bedreigend fenomeen, maar ook daar blijkt dat 
dee subcultuur ondanks (in mijn mening dus meer dankzij) die popularisering 
springlevendd is, en dat terwijl de populariteit na mijn onderzoek alleen nog 
maarr meer gegroeid is (IFPI 2001; NVPI 2001). 

Dee aangehaalde onderzoeken gaan over hiphop in uiteenlopende landen, 
waardoorr aangenomen kan worden dat mijn constatering, dat hiphop als sub-
cultuurr onder invloed van die popularisering niet is verdwenen, niet alleen geldt 
inn Nederland en Groot-Brittannië. Hier wijzen mijn eigen resultaten natuurlijk 
ookk al op: de popularisering van hiphop in de twee onderzochte landen verloopt 
nagenoegg gelijk, ondanks de enorme verschillen in het nationale popklimaat. In 
allee landen buiten Amerika speelt dat spanningsveld tussen het Amerikaanse origi-
neell  en de navolgers, waardoor de legitimering van de lokale hiphop-subculturen 
inn allerlei andere vormen van authenticiteit gezocht wordt: eigen taal, buurton-
derscheidingen,, Afro-Caribische referenties, et cetera. Dit gebeurt in alle hip-
hopsceness waar ook ter wereld (Onze Wereld, november 2001; Mitchell, 2001). 
Hett is dus maar de vraag of de variatie in het authenticiteits-vertoog ook aan-
getroffenn zou worden in Amerika zelf. Tricia Rose (1994a) beperkt zich in haar 
proefschriftt over Amerikaanse hiphop niet tot hiphop als een gesloten subcul-
tuurr en is tamelijk optimistisch over de rol die de cultuurindustrie speelt, maar ze 
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reduceertt hiphop tot een voorbeeld van zwarte cultuur die politiek verzet biedt 
tegenn bestaande maatschappelijke ongelijkheden. Opvattingen over authentici-
teitt komen in mijn onderzoek vooral voort uit de sociale beleving van muziek en 
werkenn vervolgens door in vertogen over etniciteit, sekseverhoudingen, et cetera. 
InIn het werk van Rose is dat precies andersom, en is muzikale authenticiteit onder-
geschiktt aan opvattingen over etniciteit en in mindere mate sekseverhoudingen. 
Onderzoekerss als Krims die wel Noord-Amerikaanse hiphop als muziek-subcul-
tuurr als uitgangspunt nemen, interpreteren hiphop ook vooral als zwart verzet, 
duss het is lastig te bepalen of mijn bevindingen en categoriseringen ook op kun-
nenn gaan voor hiphop in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten wordt 
hiphopp in de jaren negentig gezien als de dominantste vorm van zwarte cultuur 
enn niet zozeer als een jongeren-subcultuur, hetgeen een mogelijke verklaring kan 
zijnn voor de verschillen in interpretaties. 

Mij nn interpretaties over de discursieve praktijken van de media zijn alleen 
gestoeldd op analyses van gedrukte media. Er is eigenlijk alleen vergelijkbaar 
onderzoekk gedaan naar de representatie van geweld in muziekvideo's, maar die 
hebbenn een uitsluitend promotionele functie geïnitieerd door de platenindus-
triee (Goodwin 1993; Kaplan 1987; Rose 1994a). In hoeverre mijn analyse over 
afwijkendd gedrag in hiphop overeenkomt met de berichtgeving daarover in 
anderee media met een 'waakhondfunctie', zoals televisienieuws, radiodocu-
mentairess of opiniebladen kan ik niet beantwoorden. Ik kan wel zeggen dat het 
eenn hot item is, omdat ik heel vaak uitgenodigd ben door dergelijke media om 
ietss over gangsterrap en de invloed daarvan op dee Nederlandse jeugd te komen 
vertellen,, en in Leurdijks onderzoek (1999) blijkt de zwarte jeugd als probleem 
regelmatigg terug te keren in de televisieberichtgeving over de multiculturele 
samenleving.. De berichtgeving in de verschillende soorten gedrukte media 
bleekk in mijn onderzoek niet heel erg onderling te verschillen. Ook de doelgroe-
penn die worden aangesproken met bladen uit de micro-, niche-, en massamedia 
komenn overeen met de doelgroepen van hun radio-of televisie-equivalenten. 
Daardoorr lijk t het aannemelijk dat andere mediumtypen dan gedrukte media, 
maarr met dezelfde doelgroepen, niet wezenlijk anders over hiphop als vorm van 
afwijkendd gedrag zullen berichten. 

Hett uitgevoerde onderzoek is dus grotendeels synchroon generaliseerbaar: 
dee gedachtengang die ik hanteer is generaliseerbaar naar een andere periode, 
naarr andere landen en de geringe verschillen tussen de onderzochte media-titels 
suggererenn dat ze ook generaliseerbaar is naar andere media. Dit laatste is dus 
niett empirisch aantoonbaar. 

Dee manier waarop de hier geïntroduceerde verfijnde indeling van actoren en 
dee kernfactoren opereert, is sterk ingekleurd door de specificiteit van hiphop. 
Zoo zal de koppeling tussen zwarte etniciteit en afwijkend gedrag bij andere 
jongeren-subculturenn of muzieksubculturen minder sterkof afwezig zijn. Door 
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dee huidige problematieken van de multiculturele samenleving is er - hopelijk 
tijdelijk -- overmatig veel aandacht voor hiphop als verzetscultuur (zwarte rebel-
lie)) en voor de relatie tussenn afwijkend gedrag en zwarte jongeren. De invulling 
vann de zeven kernbegrippen is dus in dat opzicht ideografisch voor de populari-
seringg van hiphop in de eerste twintig jaar van zijnbestaan. Het conceptueel 
modell  op zichzelf is dat niet. 

Dee verschillende sensitizing concepts uit het conceptueel model zijn afkom-
stigg van verschillende onderzoeken, en spelen bij élke jongeren-subcultuur een 
rol,, doch niet allemaal in dezelfde mate. Het idee van een underground-cultuur 
diee onder invloed van allerlei interventies leidt tot mainstream-cultuur is dan 
ookk in vele andere onderzoeken terug te vinden (Brake 1985; Fikentscher 1993; 
Dee Kloet 2001; Riggs 1991; Ross 1996). 

Stijll  is in alle jongeren-subculturen na de Tweede Wereldoorlog belangrijk, 
enn opvattingen over kwaliteit weerklinken in alle discussies over de waarden en 
betekenissenn van popmuziek. Hoewel Hebdige (1979) indertijd van mening 
wass dat de formering van alle jongeren-subculturen beschouwd kan worden als 
eenn logische keten van actie-reactie-tegenreactie op bestaande witte of zwarte 
jongeren-subculturen,, is dat door het gelijktijdig bestaan van heel veel verschil-
lendee subculturen bijna onmogelijk geworden. Etniciteit speelt echter, net als 
sekse,, klasse en opleiding, wel altijd een rol bij het ontwikkelen van smaakvoor-
keuren.. De factoren op mesoniveau zijn dus niet exclusief toepasbaar voor hip-
hopp (Jones 1988; Longhurst 1995:120-126; 195-249; McRobbie 1991; Thornton 
1995).. Ook het neerzetten van hiphop als vorm van afwijkend gedrag is, zoals ik 
uitgebreidd heb laten zien, eerder regel dan uitzondering bij de representatie van 
jongeren-subculturenn (Hall & Jefferson 1991/1976; Hebdige 1988; McRobbie 
&&  Thornton 1995). 

Dee factoren op macroniveau spelen bij andere muzieksubculturen ook een 
rol.. Thornton (1995) laat in haar studie naar house zien hoe het Britse culturele 
klimaatt van invloed is op de subcultuur, en Negus (1992) ziet dat de typisch 
nationalee elementen van de media- en de platenindustrie de populariteit van 
popgenress kunnen beïnvloeden, hoewel de algemene, land-overschrijdende 
methodiekk van werken, uiteindelijk bepalender is. Dat is ook terug te zien in 
mijnn onderzoek. Er zijn grote verschillen tussen Groot-Brittannië en Neder-
land,, maar uiteindelijk verloopt de interactie tussen de subcultuur en de natio-
nalee cultuur in beide landen vrijwel volgens hetzelfde patroon. Rutten vindt in 
zijj  n onderzoeken naar de werking van de Nederlandse muziekindustrie (Rutten 
&&  Oud 1991; Rutten et al. 1996) niet opvallend andere kenmerken, die de 
populariteitt van een genre beïnvloeden dan ik hier. Mij n indeling van de cultu-
relee intermediairs is een combinatie van het werk van Negus, Thornton en Rut-
ten,, waarbij het toegevoegde onderscheid tussen amateurs en professionals 
slechtss een verfijning is die het algemene idee erachter niet aantast. 
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Restt de vraag of mij n categorisering van fans en de ideeën over horizontale en 
verticalee popularisering ook toepasbaar zijn op andere soorten subculturen. Ze 
zijnn zeker geschikt voor onderzoek naar de receptie van muziek (ook buiten de 
popmuziek)) en de theorievorming over muziek- of jongerensubculturen als 
reggae,, metal, riot grrris of skaters, maar begrippen als incidentele liefhebbers 
enn verticale popularisering zijn wellicht contradictoir aan het bestaan van sub-
culturenn waarin zeer veel van de betrokkenheid of kennis van de leden wordt 
gevergdd (krakers, hackers). Dat neemt niet weg dat het model op zijn minst 
geschiktt is als uitgangspunt van onderzoek naar dergelijke subculturen om 
daarmeee tot verdere verfijningen van subculturele theorievorming te komen. 

Outro o 

Ikk kan me voorstellen dat muziek-subculturenonderzoek een sterke band blijf t 
houdenn met onderzoek naar jongerenculturen, maar onderzoek naar popmu-
ziekk moet daar misschien maar eens van losgeweekt worden, en onderzocht 
wordenn als een cultureel fenomeen dat 'op een uiterst vanzelfsprekende manier 
onderdeell  is van de alledaagse leefwereld van degenen die die muziek beluiste-
ren'' (Boomkens 1995). Popmuziekluisteraars zijn zowel jonge als oude mensen 
enn onderzoek naar popmuziek hoeft dus niet over jongeren te gaan. Belangrijk 
iss daarbij wel de vraag hoe smaakverschillen tijdens onze jeugd precies tot stand 
komenn en hoe zij gedurende onze levens daarna gearticuleerd worden. 

Eenn andere vraag om verder over na te denken, is of subculturen als een 
kleinschaligee gemeenschap met een gedeelde collectieve identiteit in huidige 
(westerse)) samenlevingen nog als werkelijke subculturen aangeduid kunnen 
worden.. Door de continue interventies van de cultuurindustrie lijken subcultu-
renn eigenlijk heell  snel een fictieve aangelegenheid worden, omdat het onmoge-
lij kk is geworden harde grenzen te trekken tussen de innerworld en outerworld 
vann subculturen, en kan er misschien beter gezocht worden naar een nieuwe 
omschrijvingg van dergelijke culturele praktijken. 

Bijj  hiphop blijken die grenzen zowel niét als wèl te bestaan: er wordt con-
stantt aan gesleurd, gesleuteld en geherpositioneerd. 

Ikk ben Seeq, de rappende rijmfabriek 
Ikk rijm als een trein voor een breed publiek 
Dus,, in spin, stap maar in. 
Luisterr goed en mis geen enkele zin 
Wantt ik praat heel vlug, doper dan doper dan brugman 
Vann het oosten naar het westen, en weer terug man. 
Hett einde van de reis 
Maarr houd je ogen op de prijs 
en,, uit spuit, stap maar uit 
(uit:: De Posse Beukmix 1994) 


