
Afrikaanse rap en hiphop: protest of pop? 
NVAS-studiedag 8 december 2006 in het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden. 
 
Met deze studiedag beoogde de NVAS het plotselinge succes van hiphop (de lifestyle) en rap (de 
muziek) in Afrika toe te lichten en te verklaren. Zijn rap en hiphop een nieuwe, globale 
jongerentaal waarin maatschappijkritiek doorklinkt? Of is het meer een modeverschijnsel met 
weinig inhoud, waarbij ‘cool’ zijn het belangrijkste doel is? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit aktuele thema werd ingeleid door Rianne Dragt, die afstudeerde met een scriptie over de 
beeldvorming van hiphop artiesten van Nederlands-Afrikaanse afkomst in de media. Rianne 
schetste de ontwikkeling van hiphop/rap in de Bronx in de jaren 70, waar de levensstijl, ook wel 
‘Black CNN’ genoemd, zich ontwikkelde als protestbeweging. Vandaar uit verspreidde hiphop 
zich onder jongeren over de hele wereld die zich identificeerden met de Afrikaans-Amerikaanse 
rappers vanwege hun (zwarte) huidskleur, harde levensomstandigheden en ervaring van 
ongelijkheid. Hiphop is nu een essentieel onderdeel van de Afrikaanse jeugdcultuur; het is meer 
dan alleen muziek, nl. een levensstijl, waarbij ook aspecten als kleding, (break)dancing en graffiti 
een rol spelen. 
In de media wordt hiphop veelal als commercieel product gezien en wordt het ‘gangster-imago’ 
nogal benadrukt. Dit beeld is echter eenzijdig; de protestvariant van hiphop en rap is nog even 
aanwezig, zij het minder zichtbaar. 
 
De tweede spreker, Thomas Gesthuizen, ging in op rap en hiphop als instrument voor 
ontwikkeling, met name in Oost- en Zuid-Afrika. Thomas is o.a. redacteur van de website 
www.africanhiphop.com , een webplatform dat sinds 1997 hiphop van het Afrikaanse continent 
promoot. In 1999 maakte hij de documentaire ‘Hali Halisi – rap as an alternative medium in 
Tanzania’. Hij stelde dat er aanvankelijk een kloof was tussen de Afrikaanse cultuur en de uit 
Amerika geimporteerde hiphop muziek, maar dat het genre zich snel verspreidde via illegaal 
gekopieerde cassettebandjes en er in 1985 in Kaapstad bijvoorbeeld al van een een echte hiphop 
scene sprake was en er eind jaren 90 in Dakar al zo’n 3000 rapgroepen aktief waren. Ter 
illustratie liet hij verschillende geluidsfragmenten horen, van oude revolutionaire rap uit de States 
tot Tanzaniaanse jaren 90 rap. De conclusie was dat rap/hiphop in Afrika vooral belangrijk is 
omdat er veel (analfabete of weinig geletterde) jongeren mee bereikt worden die geen andere 
toegang hebben tot informatie. Verder roept rap/hiphop het publiek op om aktief mee te doen, wat 
de betrokkenheid vergroot. Hiphop wordt dan ook gebruikt door diverse organisaties met 
projecten in Afrika, zoals UN Habitat, Plan Nederland en NIZA. 
 
 
 



Na geluid volgde beeld, in de vorm van een fragment uit de interessante documentaire ‘Noise is 
my voice’, over het belang van rap en hiphop in Kenia, met name Nairobi. De regisseur van de 
film, Maarten Brouwer, hield vervolgens een bevlogen betoog over de organisatie Ghettoradio 
(www.ghettoradio.nl), die zich inzet voor het opzetten van urban radion stations in Afrikaanse 
sloppenwijken onder het motto: dig deep into the ghetto to get the talent out! Dit is nodig omdat in 
de nabije toekomst steeds meer Afrikanen in slums zullen wonen. Muziek is belangrijk om de 
jongeren die in deze omstandigheden leven een ‘stem’ te geven. Dit geldt zeker ook voor het 
vrouwelijke deel van de bevolking, een aspect dat hier voor het eerst naar voren komt: hiphop 
leeft in Kenya even goed onder meisjes! De keuze voor radio ligt voor de hand: radio is hét 
medium in de slums; tv is te duur en kranten worden niet gelezen. In Nairobi wordt door 
Ghettoradio een radiostation opgezet dat zowel populaire buitenlandse hiphop als Keniaanse 
hiphop draait, waarbij ook de boodschap belangrijk is. Vergelijkbare projecten worden opgezet in 
Nigeria en Senegal.  
 
Tijdens de pauze vond een spetterend optreden plaats van de Pan Africans, een Surinaams-
Somalisch duo. The Pan Africans maken hiphop met een sociaal bewuste boodschap en met een 
visie die de wereld ziet door een panafrikaanse bril. Het publiek deed enthousiast mee. Dit was 
het eerste hiphopoptreden in het Rijksmuseum voor Volkenkunde ooit. Het optreden werd 
gevolgd door een interview. 
 
Het middagprogramma werd ingeleid door muziekjournalist Jair Tchong. 
 
Nicole van Gorkum deed in haar presentatie “Welcome to the G-unit; de invloed van 
globalisering op populaire muziek en jeugdcultuur in stedelijk West-Gambia” verslag van haar 
onderzoek naar het leven en werk van rappers in Serrekunda (Gambia). Haar fotopresentatie 
schetste een beeld van de hiphopscene. In Gambia is de hiphopscene erg klein, en de distributie 
en technische mogelijkheden zijn beperkt. Concerten vormen voor rappers de belangrijkste bron 
van inkomsten. Het imago van de rapper is “dress like a star”, “set an example”. Hoewel 
geïnspireerd door Amerikaanse voorbeelden bevat de muziek Afrikaanse elementen zoals 
gebruik van de kora en trommels. De teksten gaan over maatschappelijke problemen en religies. 
Teksten over politiek liggen gevoelig, waardoor dat onderwerp alleen op een heel algemene 
manier naar voren worden gebracht. Daarnaast is er een grote hoeveelheid minder serieuze 
teksten. Het protestelement zit bij de Gambiaanse rap en hiphop in het uiting geven aan 
maatschappelijke problemen en de conclusie van Nicole was dat de Gambiaanse hiphop zich 
tussen pop en protest begeeft. 
 
Yvonne Heselmans, werkzaam bij Plan Nederland, gaf een impressie van het project 
“Raparoundtheworld”, een internationaal hiphop-jongerenproject. Plan gebruikt rap en hiphop als 
middel om jongeren bewust te maken van het schenden van de rechten van jongeren. Een aantal 
Nederlandse rappers is naar Afrika gegaan om daar rond te kijken en in Nederland jongeren 
bewust te maken van de situatie in Afrika. Er is ook een uitzending over dit project geweest op de 
Nederlandse tv. 
 
Jasper de Rijcker presenteerde “Rap en hiphop: een analyse van tekst (code switching) en 
sociale context in Tanzania”. Voordat hij inging op de vraag “pop of protest?” schetste hij de 
geschiedenis van de hiphop in Tanzania. In 1991 maakt de groep Kuanza Unit een eerste album 
met eigen muziek. Deze stijl kreeg de naam Bongo Flava. De opheffing van de monopolie op de 
staatsradio zorgde ervoor dat meerdere radiostations rap en hiphop gingen draaien. Dit gaf een 
belangrijke impuls aan de ontwikkeling van de hiphop in Tanzania. Hiphop is synoniem aan 
jeugdcultuur in Tanzania. Traditionele muziek en Bongo Flava wordt gemengd. De teksten 
behandelen o.a. het leven van jongeren in Tanzania, berichten over wantoestanden, kritiek op 
politici, politie en rechters, en kritiek op andere rappers ofwel MC’s (masters of ceremonie) indien 
deze niet over het straatleven rappen. 
 
De middag werd afgesloten met een slotdiscussie waarin onder andere de vraag werd gesteld of 
de laagdrempeligheid een probleem vormt voor de artistieke waarde. Hoewel de instapdrempel 



bij hiphop laag is (dit geldt ook voor Afrikaanse muziek) kan er niet geconcludeerd worden dat de 
artistieke waarde hierdoor wordt verminderd. Het gebrek aan faciliteiten en middelen speelt de 
muzikanten wel parten, er is meer kennis en educatie nodig om de rappers hun boodschap uit te 
kunnen laten dragen en om bijvoorbeeld een geluidsstudio te kunnen laten runnen. Vanuit het 
publiek werd de aandacht gevestigd op de organisatie Music Mayday 
(http://www.musicmayday.org/) in Amsterdam die dit doet vanuit de vraag van de jongeren. Er 
wordt veel kracht ontleend aan hiphop in Afrika qua wereldburgerschap en identiteit. De 
Afrikaanse rapper/hiphopper krijgt meer waardering dan zijn Amerikaanse collega. 
 
Enkele buitenlandse sprekers zegden helaas op het laatste moment af, waardoor o.a. de rap en 
hiphop scene in Nigeria, Ghana en Niger niet aan de orde kwamen, en het optreden en lezing 
met focus op Somalia van Amal Amhaag kwam te vervallen. Ook het slotoptreden door Das 
Primeiro ging niet door wegens file perikelen. Al met al was het een geslaagde NVAS-studiedag, 
waar zo’n 70 bezoekers op afkwamen, waarbij we ons aansluiten bij de conclusie van Jacco 
Hupkens: (bij vlagen) iets te oppervlakkig en algemeen, ... had graag iets meer 
wetenschappelijks teruggezien (misschien hadden de uitgevallen - buitenlandse - sprekers daar 
voor moeten zorgen?). Maar wel een mooie en interessante inleiding in de problemen en kansen 
van een continent. Kortom: een dappere eerste poging. 
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