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Samenvatting  
 
Dit eindwerkstuk betreft de vraag hoe mannelijkheid gerepresenteerd wordt in 

liedteksten van 101Barz-sessies verschillende Nederlandse hiphopartiesten en of die 

mannelijkheidsrepresentatie verandert naarmate de bekendheid van een artiest 

toeneemt. Door middel van een close reading worden 101Barz-debuutsessies en 

meest recente sessies van Sevn Alias, Josylvio en Kevin geanalyseerd met uit 

literatuur gedestilleerde kenmerken van traditionele mannelijkheid (kracht, 

zelfredzaamheid, stoïcisme, rationaliteit en man als kostwinner) en hypermasculiniteit 

(een ongevoelige seksuele houding ten opzichte van vrouwen; de ervaring van gevaar 

als opwindend en het idee dat geweld mannelijk is) als handvatten. Geconcludeerd 

wordt dat de correlatie tussen de manier waarop mannelijkheid gerepresenteerd wordt 

en bekendheid niet definitief vastgesteld kan worden. De mannelijkheidsrepresentatie 

van de artiesten verandert naarmate de bekendheid toeneemt, maar de manier waarop 

verandering tot stand komt, verschilt per artiest. De vraag blijft echter in hoeverre deze 

resultaten concreet zijn; de veranderingen binnen het corpus per artiest zijn namelijk 

niet groot genoeg om er een algemene conclusie aan te verbinden.  
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1. Inleiding  
 
Op 31 december 2018 ontstond ophef rondom de Algerijnse rapper en vlogger Boef, 

nadat hij drie hulpvaardige vrouwen, die hem een lift aanboden ‘kechs’1 had genoemd.  

Boef kwam onder vuur in de media, waarna hij zijn excuses aanbood.2 Deze excuses 

lijken niet op zichzelf te staan, maar samen te hangen met een groter fenomeen. 

Laurens Ham stelt in Op de vuist: Vijftig jaar politiek en protestliedjes in Nederland 

(2020) dat  het feit dat Boef na deze controversiële vrouwonvriendelijke uitspraak door 

het stof ging met een ‘Sorry’-track veelzeggend is. Hij zou immers zoveel te verliezen 

hebben dat hij besefte dat hij met zijn provocaties binnen de grenzen moest blijven. 

(271) Is het dus zo dat een artiest die een groot publiek bereikt heeft (of wil bereiken), 

gelimiteerd wordt in zijn uitspraken? En welke rol speelt mannelijkheid hierbij? 

Volgens sociologe Mirjam Wermuth is de hiphop een door mannen gedomineerde 

scene met een gewelddadig, macho-imago (i; 73)3. Met een grotendeels mannelijk 

publiek en voornamelijk mannelijke artiesten is mannelijkheid dus de ongemarkeerde 

norm in de hiphopscene, wat het interessant maakt deze norm bloot te leggen door 

onderzoek naar hoe mannelijkheid in rapteksten precies gerepresenteerd wordt. Uit 

een eerder onderzoek dat ik deed, bleek dat de manier waarop mannelijkheid wordt 

gerepresenteerd in de teksten van Boef voor het ‘kech’-incident verschilt met de 

mannelijkheidsrepresentatie nadat hij onder vuur kwam in de media; zijn 

mannelijkheidsrepresentatie werd namelijk minder hypermasculien. (Van den Beld 16) 

Het feit dat Boef zich minder hypermasculien profileert in zijn album na het incident, 

kan ermee te maken hebben dat de kenmerken van hypermasculiniteit4 door een groot 

potentieel publiek als provocerend en schokkend ervaren worden (net als zijn 

vrouwonvriendelijke uitspraken). Vooral een ongevoelige seksuele houding ten 

opzichte van vrouwen zou hij zich na het ‘kech’-incident eigenlijk niet meer kunnen 

veroorloven. Het zou dus kunnen dat Boef aanvoelde dat hij minder kon provoceren 

en choqueren, nu hij bekend was bij een groot publiek, omdat er een grote groep 

 
1 ‘Hoeren’.  
2 Tates, https://www.ad.nl/show/rapper-boef-door-het-stof-nadat-hij-hulpvaardige-vrouwen-hoeren-
noemde~a39eabde/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
3 Het voorwoord van het proefschrift van Wermuth bevat geen paginanummers; ik heb de nummers 
hier zelf doorgeteld.  
4 Een ongevoelige seksuele houding ten opzichte van vrouwen; het idee dat geweld mannelijk is en de 
ervaring van gevaar als opwindend kenmerken een hypermasculiene persoonlijkheid. (Mosher en 
Sirkin 151) 
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aanstoot neemt aan zijn teksten; een (potentieel) publiek, waarvan hij als artiest 

afhankelijk is.  

In deze bachelorscriptie wil ik hieraan vervolg geven door te onderzoeken of de 

casus ‘Boef’ op zichzelf staat, of dat het feit dat de representatie van mannelijkheid 

daadwerkelijk verandert naarmate rappers meer bekendheid en media-aandacht 

genieten, ook voor andere Nederlandse hiphopartiesten geldt. Hebben toenemend 

succes en afnemende hypermasculiniteit met elkaar te maken en blijven bekende 

rappers met hun provocaties binnen de grens om het grote publiek waarvan ze 

afhankelijk zijn geworden, tevreden te houden? Om deze vragen te beantwoorden 

onderzoek ik hoe mannelijkheid wordt gerepresenteerd in de liedteksten van 

verschillende bekende hiphopartiesten en hoe die mannelijkheid verschilt naarmate ze 

meer bekendheid vergaren.  

 

2. Theoretisch kader  
 
In het theoretisch kader wordt allereerst een overzicht geschetst van het ontstaan van 

en belangrijke begrippen uit het onderzoeksveld ‘Nederhopstudies’. Ten tweede wordt 

duidelijk hoe kunst beregeld wordt door instituties en dat kunst als sociaal fenomeen 

bestudeerd moet worden. Ten slotte wordt een blik geworpen op de gendertheorie en 

wordt verduidelijkt waarom het van belang is mannelijkheid, en de kenmerken 

daarmee gepaard gaan, te bestuderen. 
 

2.1 Nederhopstudies  
 

Flynn et al. stellen dat het van belang is te onderzoeken welke beelden, representaties 

en boodschappen muziek bevat; muziek kan namelijk functioneren als een informeel 

leermiddel om waarden, normen en genderspecifiek gedrag over te brengen. (164) 

Geert Buelens pleit in zijn artikel Listen – I’m not dissin but there’s something that 

you’re missin’ (2013) voor letterkundige studie naar songteksten.5 Hij krijgt bijval van 

Aafje de Roest, die in haar artikel Niet naar school, maar wel in de boeken. Status 

quaestionis van hiphopstudies wereldwijd en in Nederland (2020) toont dat de 

academische bestudering van de hiphop nog in haar kinderschoenen staat, ondanks 

 
5 Songteksten kennen namelijk juist een groot publiek en er valt ‘zowel semiotisch als cultuurkritisch’ 
veel interessants over te zeggen. (Buelens 115) 
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de immense populariteit ervan – zowel in binnen- als buitenland.6 Volgens De Roest 

zijn zowel Amerikaanse hiphop als Nederhop al jaren populair in Nederland.7 Hiphop8 

ontstond in de jaren zeventig in de South Bronx in New York en bestaat uit 

verschillende onderdelen: ‘[r]apmuziek, dans, kleding, manier van spreken, en kunst’. 

(37) 

De term ‘Hip-Hop Studies’ wordt geïntroduceerd door Forman in That’s the 

Joint! The Hip-Hop Studies Reader (2004). (3) De academische bestudering van de 

hiphop begon echter al in 1984 met David Toops The Rap Attack. African Jive to New 

York Hip Hop en Steven Hagers Hip Hop. The Illustrated History of Break Dancing, 

Rap Music and Graffiti. Tien jaar later verschijnt Black Noise. Rap Music and Black 

Culture in Contemporary America van socioloog Tricia Rose, waardoor zij met Neal en 

Forman als pionier van de hiphopstudies wordt gezien. In het veld hiphopstudies 

worden niet alleen de verschillende elementen van hiphop9 bestudeerd, ook de 

productie en distributie, identiteitsvormingsprocessen van jongeren10 en andere 

hiphopthematiek11 krijgen de aandacht. (De Roest 37) 

Volgens Kruse is authenticiteit een kernwaarde van den hiphop. 'There is 

perhaps no more fundamental and no more contested principle in Hip-Hop than 

keeping it real. (150) Volgens hem is er in hiphop sprake van een fascinatie voor 

‘authenticity and insider knowledge’. Een populaire definitie van authenticiteit in hiphop 

is ‘staying true to oneself’.12 (Williams 4)  

De Roest stelt dat in Nederland midden in de jaren negentig een actieve 

hiphopscene ontstaat.13 (39) In 1995 richt radio-dj en muziekjournalist Kees de Koning 

het label Top Notch op, dat sindsdien is uitgegroeid tot het meest toonaangevende 

Nederlandse hiphoplabel.14 ‘In het internettijdperk groeit hiphop via online kanalen uit 

 
6 ‘Ook binnen de Nederlandse literatuurwetenschap is de Nederlandse hiphop een nog amper verkend 
onderzoeksgebied’. (De Roest 35) Ze constateert ‘een groot potentieel voor meer onderzoek’ in het 
veld dat zij de ‘Nederhopstudies’ noemt. NB: Roests artikel bevat geen paginanummers. Het is echter 
verschenen in de Vooys op pagina 35-46. Ik heb zelf de paginanummers doorgeteld. 
7 ‘[S]inds een aantal jaar is hiphop zelfs de dominante jeugdcultuur.’ (De Roest 36) 
8 ‘Hiphop is de gehele cultuur die rondom rapmuziek is ontstaan vanuit de ervaringen van 
sociaaleconomisch benadeelde Afro-Amerikaanse en Latino jongeren.’ (De Roest 37) 
9 MC’ing, dj’ing, breaking, graffiti en beatboxen. 
10 Denk aan gender, etniciteit, klasse, religie en leeftijd, zowel los als in samenhang met elkaar.  
11 Zoals authenticiteit (realness) en politiek engagement. 
12 Deze definitie is populair onder academici, omdat het rappers van alle sociaaleconomische 
achtergronden includeert. (Williams 4) 
13 De Nederlandstalige hiphopformatie Osdorp Posse uit Amsterdam en rapper Extince uit Oosterhout 
worden gezien als de grondleggers van de ‘Nederhop’. (De Roest 39)  
14 Andere toonaangevende namen die in deze tijd actief zijn in de Nederhop zijn: Brainpower, Lange 
Frans en Baas B, Ali B, Winne, Fresku, Hef en Kempi. (De Roest 40) 
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tot een populaire jeugdcultuur.’ (40) Ze stelt dat presentator en rapper Rotjoch een 

pionier is, die via BNN het hiphopplatform 101Barz opricht. Sessies van rappers 

worden daar al vanaf 2006 duizenden keren bekeken via YouTube. ‘Onder anderen 

Lil Kleine, Snelle, Fresku, Sticks, Ali B en Akwasi stonden er in het verleden.’15 Dit 

platform leent zich dus als een goed corpus voor onderzoek in de Nederhopstudies.   

 

2.2 Kunst als sociaal fenomeen 
  
Nico Laan pleit in Medemakers (2018) voor het bestuderen van een kunstwerk als een 

sociaal verschijnsel. De vraag wie het kunstwerk maakt, staat daarbij centraal.16 (78)  

Laan stelt dat volgens Bourdieu kunst ‘niet het product van een individu [is], zelfs niet 

wanneer het om een genie gaat, maar het resultaat van een sociaal proces. De 

kunstenaar mag dan wel zijn naam aan het kunstwerk hebben gegeven, hij is niet de 

enige die het heeft gemaakt, er zijn anderen bij betrokken, er zijn “medemakers”.’17 

(83) Het ontstaan van kunst wordt beïnvloed door meerdere (f)actoren. Kunst is dus 

een sociaal verschijnsel; kunst wordt aangepast, publicabel gemaakt onder invloed, of 

zelfs druk van anderen. Volgens Laan zijn er vier fasen waardoor kunst beregeld wordt: 

het maken van kunst en het op de markt brengen ervan; kritische reactie daarop; de 

verwerking van die reactie door de wetenschap en het doorgeven van kunst aan 

nieuwe generaties. (182) In deze scriptie wordt de nadruk gelegd op de eerste en de 

tweede fase.  

Het beeld van poort- of sluiswachter wordt vaak gebruikt om de rol van de 

uitgeverij of platenmaatschappij te typeren.18 Culturele industrieën zoals uitgeverijen, 

maar ook platenmaatschappijen, speelden een selecterende rol; ze bepaalden wat 

werd opgenomen, gepubliceerd en op de markt gebracht. Het blijft echter niet bij 

selectie en erkenning: ‘Ze [blijven] niet bij de poort […] wachten, maar [gaan] actief op 

zoek […]. (198) Laurens Ham stelt dat door de komst van mp3’s, YouTube en later 

 
15 Ronde, https://www.bnnvara.nl/artikelen/hoe-groot-is-de-impact-van-101barz 
16 Volgens de romantische ideologie is de kunstenaar een autonoom genie. (Laan 78) Hij ‘mag […] 
niet aan geld denken, dus ook niet aan publiek. Hij moet voor zichzelf werken zonder zich af te vragen 
of het resultaat van zijn inspanningen bij anderen in de smaak zal vallen.’ (79) 
17 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vrijwillige medemakers, denk aan vrienden, familie of 
collega’s die om hulp worden gevraagd tijdens het maakproces, en opgelegde medemakers. Van dat 
laatste is er sprake als het element dwang bij komt kijken, ‘omdat een ander beslist of – en op welk 
moment [kunst] publicabel is’, bijvoorbeeld voorstellen van veranderingen door een redacteur van een 
krant, tijdschrift, iemand van een uitgeverij, platenmaatschappij of galerie. (Laan 87) 
18 ‘Het wordt zowel gebruikt om aandacht te vragen voor de selecterende rol van de uitgever als voor 
zijn aandeel in de erkenning van het schrijverschap.’ (Laan 188) 
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streamingdienst Spotify muziek toegankelijker werd voor een groot publiek.19 Ook 

Laan stelt dat de muziekindustrie de afgelopen tijd een belangrijk deel van haar macht 

verloren heeft.20 Dat de rol van de platenmaatschappij kleiner werd door komst van 

toegankelijke platforms als YouTube en Spotify, betekent echter niet dat er geen poort 

meer is of dat iedereen zomaar bekend kan worden.21 Ik wil stellen dat het 

hiphopplatform 101Barz gezien kan worden als poortwachter. Rapper en presentator 

Rotjoch, de man achter 101Barz, gaat namelijk actief op zoek naar talent22 en hanteert 

een selectieproces. De stem van het publiek speelt daarbij een grote rol.23 Eenmaal 

door de selectie gekomen kan bij 101Barz een hiphopcarrière worden gelanceerd met 

dank aan het bereik van een miljoen YouTubeabonnees.24  

Na het maken en op de markt brengen van een kunstwerk, in dit geval een 

101Barzsessie, komen er van alle kanten reacties op, institutioneel gezien zijn de 

belangrijkste van critici. (Laan 246) Critici zijn medemakers in symbolisch opzicht: ze 

worden vaak aangeduid als ‘controleurs’.25 Met de oprichting van De Gids in 1837 

ontstond het idee dat het de taak van de criticus zou zijn om ‘ruimte te scheppen, 

discussie uit te lokken en auteurs tot zelfkritiek en prestaties te prikkelen’.26 (Aerts 84) 

 
19 Een platenmaatschappij was niet langer nodig voor de distributie en nummers konden 
gemakkelijker en goedkoper dan ooit op een zolderkamer in elkaar worden geflanst. (Ham 261) 
20 ‘Wie zijn muziek wil verspreiden, kan dat nu zonder traditionele poortwachters. Hij kan het laten 
horen via internet en hetzelfde medium gebruiken om zijn muziek te promoten en in contact met het 
publiek te komen.’ (Laan 196) 
21 ‘[W]ie door wil breken, merkt dat er bij alle veranderingen nog veel hetzelfde is gebleven en de 
steun van een platenmaatschappij onontbeerlijk is, zeker als men internationale ambities heeft.’ (Laan 
196) Ook kan men volgens Laan aannemen dat het besef van de macht van poortwachters het gedrag 
van degenen die van hun besluiten afhankelijk zijn, beïnvloedt. ‘Het verbaast daarom niet dat een 
onderzoek naar “popular songwriters” heeft uitgewezen dat ze zich niet zozeer op het publiek of op 
hun collega’s oriënteren als wel op degenen die het in de industrie voor het zeggen hebben.’ (200) 
22 Het actief op zoek gaan, zoals eerder beschreven door Laan. (198) 
23 Zo zegt hij in een interview met Het Parool: “Ik probeer goed te letten op de sound van nu. Als ik op 
een verjaardag ben, loop ik naar mijn neefje van elf om te vragen wat hij nu luistert. Ik ben me ervan 
bewust dat ik die sound moet weten. Verder zijn we geen open buurthuis. Een rapper moet wel een 
bepaald niveau hebben, maar ik wil ook wel allerlei soorten rappers een kans geven.”  (Disseldorp, 
https://www.parool.nl/nieuws/rotjoch-101barz-een-rapper-is-goed-als-hij-ook-een-artiest-
is~b7fab425/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)  
24 Ronde, https://www.bnnvara.nl/artikelen/hoe-groot-is-de-impact-van-101barz 
25 In de negentiende eeuw bestond de kritiek in de neerlandistiek uit ‘toegeeflijke beoordeling[en] die 
de maatschappelijke status van een auteur en de eis van christelijke naastenliefde wilde[n] 
respecteren en die berustte[n] op het besef van menselijke onvolkomenheid en de onbereikbaarheid 
van het volmaakte.’ (Aerts 81). 
26 Redacteuren van De Gids Potgieter en Bakhuizen van den Brink hadden geen moeite om 
‘corrigerend op te treden, zich rechtstreeks tot schrijvers en uitgevers wendend, zonder rekening te 
houden met hun gevoeligheid’. (Laan 252) 
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Het feit dat een criticus een sturende, voorschrijvende rol zou moeten aannemen, 

maakt hem tot een belangrijke medemaker.27  

Maar hoe zit dat in de hedendaagse praktijk? Arjen Fortuin schrijft in 

NRC/Handelsblad dat het de afgelopen twintig jaar eenvoudiger is geworden om 

meningen over een boek film of kunstwerk de wereld in te krijgen.28 De komst van het 

internet leidde ertoe dat discussies over kunst, net als die over vele andere zaken, zich 

nu meer dan ooit in de openbaarheid afspelen. De stem van de consument, die 

verkondigd wordt op internet, kan tegenwoordig net zo zwaar wegen als die van een 

beroepsmatige criticus. (Laan 257) Ham ziet dat zich een probleem voordoet met 

betrekking tot de toegankelijkheid van de nieuwe technologieën als mp3, YouTube en 

Spotify. Iedereen kon zomaar nummers produceren en publiceren, waardoor ‘de 

merkwaardigste en soms ook kwaadaardigste nummers het licht [zagen].’ Hij stelt: 

‘tracks die binnen de code van de straatrap volledig geaccepteerd waren – een code 

waarbinnen belediging tot kunst werd verheven – werden in de wereld buiten de 

straatrap als een bedreiging van de maatschappelijke orde beschouwd.’ (251) Het feit 

dat ‘de wereld buiten de straatrap’, wat een potentieel groot publiek kan zijn, kritiek 

heeft op bepaalde provocerende teksten, zou ertoe kunnen leiden dat artiesten hun 

teksten aanpassen, zelfs afzwakken, om toegankelijker te zijn voor dat grotere publiek. 

Dit is precies het onderwerp van dit vervolgonderzoek.  

Uit eerder onderzoek dat ik deed, werd duidelijk dat Boef een ander, minder 

hypermasculien, beeld van mannelijkheid verkondigde, nadat hij onder vuur kwam in 

de media. Onderzoek naar hoe mannelijkheidsrepresentatie in de Nederlandse hiphop 

verandert, naarmate een artiest meer bekendheid vergaart, is interessant, omdat het 

inzichten kan bieden over hoe invloeden van medemakers zich uiten in de 

representatie van mannelijkheid in de hiphop; hoe bekendheid (en de medemakers die 

daarmee gepaard gaan) invloed heeft op het werk van een artiest. In de analyse wordt 

onderzocht hoe invloeden van medemakers zich uiten in het werk van artiesten. Er 

wordt dus niet gepoogd te bepalen wie of wat de medemakers precies zijn, maar louter 

gekeken naar hoe hun invloed zich uit in de tekst.  

 
27 Daarbij is het praktisch onmogelijk om iedereen te recenseren. Daarom vindt er ook bij critici een 
selectie plaats, te vergelijken met het poortwachterschap. (Laan 252-253) Volgens Laan leidt het feit 
dat een kunstenaar recensies krijgt tot een bepaalde erkenning en waardering. (254) 
28 ‘De criticus doet zijn werk niet meer met een paar vakgenoten in relatieve stilte, maar in een 
kakafonie van andere geluiden: internetrecensies, interviews, tweets, posts, radio en televisie.’ 
(Fortuin, https://www.nrc.nl/nieuws/2014/06/20/een-koor-van-stemmen-vereist-een-oprechte-en-
geduc-1390185-a1281695)  
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2.3 Mannelijkheid 
 
In de genderstudies wordt onderzoek gedaan naar genderrollen.29 Gender zegt niets 

over hoe mannen en vrouwen echt zijn, maar gender gaat over de manier waarop een 

bepaalde cultuur of subcultuur hen ziet. (Bertens 84) Gender staat dus niet gelijk aan 

het biologisch geslacht van een mens, maar gender toont hoe het is om man of vrouw 

te zijn; welke kenmerken of connotaties verbonden zijn met mannelijk- of 

vrouwelijkheid. Volgens Judith Butler moet Gender begrepen worden als een identiteit, 

die geconstrueerd wordt door een gestileerde herhaling van handelingen en stilering 

van het lichaam. Gender moet dus gezien worden als de manier waarop lichamelijke 

gebaren, bewegingen en allerlei soorten handelingen de illusie vormen van een 

blijvend geslachtelijk zelf.30  

Connell stelt in Handbook of Studies on Men and Masculinities dat in het 

genderonderzoek in eerste instantie enkel vragen werden gesteld over vrouwen en dat 

de gender studies voornamelijk bedreven werden door vrouwen.31 Het onthullen van 

de dynamiek van gender maakt volgens Connell echter ook mannelijkheid zichtbaar 

en problematiseert de positie van mannen. In Ways of Being Male: Representing 

Masculinities in Children's Literature stelt John Stephens dat mannelijkheid 

onderworpen wordt aan aanpassing en verandering.32 Er is echter altijd een bepaalde 

vorm van mannelijkheid dominant in een bepaalde situatie of context: het ideaal van 

mannelijkheid is dus afhankelijk van de context. In Masculinities wordt het begrip 

‘hegemonic masculinity’ door Connell geïntroduceerd als het idee dat op elk bepaald 

moment één vorm van mannelijkheid cultureel verheven is boven alle andere. (77)  

Volgens Bertens is hetgeen, dat traditioneel als mannelijk gezien wordt, een 

cultureel construct, een genderrol, die toegeschreven is aan generaties mannen. Hij 

 
29 De theorie over gender en mannelijkheid is deels afkomstig uit het theoretisch kader van Boefs 
Mannelijkheden, de voorbereidende opdracht voorafgaand op deze scriptie die ik geschreven heb 
voor het vak Corpusonderzoek in de Neerlandistiek. (Van den Beld 2-3) 
30 ‘[…] in no way a stable identity or locus of agency from which various acts proceede; rather, it 
[gender] is an identity tenuously constituted in time – an identity instituted through a stylized repetition 
of acts. Further, gender is instituted through the stylization of the body and, hence, must be 
understood as the mundane way in which bodily gestures, movements, and enactments of various 
kinds constitute the illusion of an abiding gendered self.’ (Butler 519) Voorbeelden van uitingen die 
kunnen bijdragen aan het construct gender zijn: kleding, gebaren, of bepaalde bewegingen. 
31 ‘Where men’s outlooks and culturally defined characteristics were formerly the unexamined norm for 
science, citizenship, and religion, the specificity of different masculinities is now recognized, and their 
origins, structures, and dynamics are investigated.’ (Connell 1) 
32 ‘Masculinity is always subject to amendment and change, so that at any one time there exists a 
diversity of masculinities (…) but nevertheless certain masculine paradigms will always achieve 
dominance at a particular time and place.’ (Stephens ix) 
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stelt dat in de Westerse cultuur mannelijkheid connotaties oproept van ‘strength, 

rationality, stoicism, and self-reliance.’ (85) Verder is het traditionele rolmodel 

kenmerkend voor traditionele mannelijkheid, waarbij de man als de kostwinner van de 

familie wordt gezien. (Perrone et al. 8) Naast traditionele mannelijkheid kan er sprake 

zijn van ‘hypermasculiniteit’. Dit begrip wordt geïntroduceerd in een psychoanalytisch 

onderzoek van Donald L. Mosher en Mark Sirkin naar het meten van een macho-

persoonlijkheid: ‘A Hypermasculinity Inventory was developed to measure a macho 

personality constellation consisting of three components: (a) calloused sex attitudes 

toward women, (b) violence as manly, and (c) danger as exciting.’ (151) Traditionele 

mannelijkheid wordt dus gekenmerkt door: kracht, rationaliteit, stoïcisme, 

zelfredzaamheid en de man als kostwinner. Indicatoren, kenmerkend voor 

hypermasculiniteit zijn: een ongevoelige seksuele houding ten opzichte van vrouwen, 

de overtuiging dat geweld mannelijk is en de ervaring van gevaar als opwindend. Deze 

kenmerken zullen in deze scriptie als handvatten gebruikt worden om mannelijkheid te 

onderzoeken.  

Het ideaal van mannelijkheid is afhankelijk van context en daarom is het 

interessant om te onderzoeken of mannelijkheid verschilt naarmate artiesten meer 

bekendheid verkrijgen. Ik wil onderzoeken hoe mannelijkheid gerepresenteerd wordt 

in de liedteksten van verschillende bekende rappers in hun eerste 101Barz-sessie, 

voordat ze dus het grote publiek hebben bereikt, en hoe dat verschilt met de 

representatie van mannelijkheid in hun meest recente sessie.   

 

3. Methode 
 
101Barz is een hiphopplatform met een miljoen abonnees op YouTube, waar 

topcarrières worden gelanceerd.33 Onbekende artiesten worden hier dus op de kaart 

gezet.34 Aangezien meerdere grote hiphopartiesten hier hun debuut hebben gemaakt, 

is het interessant die sessies in het corpus te betrekken, ervan uitgaande dat de 

artiesten bij hun eerste 101Barz-sessie het grote publiek nog niet bereikt hadden. Ook 

wordt de meest recente 101Barz-sessie van dezelfde artiesten in het corpus 

opgenomen, opdat onderzocht kan worden hoe de gerepresenteerde mannelijkheid 

verschilt tussen beide sessies.  

 
33 Ronde, https://www.bnnvara.nl/artikelen/hoe-groot-is-de-impact-van-101barz 
34 Onder anderen Lil Kleine, Snelle en Boef zijn hier in het verleden begonnen. 
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Om een goede vergelijking te kunnen maken en om een algemene conclusie te 

kunnen trekken moeten de artiesten die in het corpus worden opgenomen aan 

bepaalde voorwaarden voldoen. Ten eerste moeten ze allemaal minimaal twee 

solosessies bij 101Barz hebben gedaan, waarvan de meest recente plaats moet 

hebben gevonden in 2020. Er kan van uitgegaan worden dat de rappers tijdens hun 

eerste solosessie bij 101Barz nog niet het grote publiek bereikt hadden of in ieder 

geval niet een dusdanige bekendheid vergaard hadden, waarvan heden ten dage 

sprake is. De tweede voorwaarde is vanzelfsprekend dat de artiesten nu wel het grote 

publiek bereikt moeten hebben. Om dit te bepalen wordt gelet op het aantal 

maandelijkse luisteraars op Spotify. Hoeveel het precieze aantal luisteraars is dat leidt 

tot bekendheid is natuurlijk subjectief, maar dit onderzoek gaat ervan uit dat 

Nederlandse hiphopartiesten die meer dan een miljoen luisteraars per maand hebben 

op Spotify, het grote publiek hebben bereikt. In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan 

dat rappers ten tijde van de meest recente 101Barz-sessie (in 2020) het grote publiek 

bereikt hebben, aangezien ze anno 23-02-2021 allemaal meer dan 1 miljoen 

luisteraars per maand op Spotify hebben.   

Er is voor gekozen de liedteksten van de volgende artiesten in het corpus op te 

nemen:  

 

- Sevn Alias35: debuutsessie36 (bijlage I) en meest recente sessie37 (bijlage II) 

- Josylvio38: debuutsessie39 (bijlage III) en meest recente sessie40 (bijlage IV)  

- Kevin41: debuutsessie42 (bijlage V), laatste sessie43 (bijlage VI) 

 

Dit onderzoek vindt plaats aan de hand van close reading, omdat op die manier heel 

nauwkeurig onderzocht kan worden welke beelden en representaties een tekst 

bevatten. De opgestelde kenmerken van traditionele mannelijkheid (kracht, 

 
35 1.074.568 luisteraars per maand op Spotify. (Spotify, 
https://open.spotify.com/artist/0HDMwoCS316xhKCZlJPBnc)  
36 YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=ZUgxyXGdhO8 
37 YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=I9UlMODKbTs 
38 1.294.927 luisteraars per maand op Spotify. (Spotify, 
https://open.spotify.com/artist/1wFoE1RwBMWoWkXcFrCgsx)  
39 YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=NeeoePlDFEM 
40 YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=nXNNvAW30R4 
41 1.112.999 luisteraars per maand op Spotify. (Spotify, 
https://open.spotify.com/artist/0IxgA9wO4Op3CSnPlhfwV1)  
42 YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=gVhkeFEZCps 
43 YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=f87eFivwOpg 
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rationaliteit, stoïcisme, zelfredzaamheid en man als kostwinner) en hypermasculiniteit 

(een ongevoelige seksuele houding ten opzichte van vrouwen; de overtuiging dat 

geweld mannelijk is en de ervaring van gevaar als opwindend) worden gebruikt als 

handvatten om mannelijkheid te onderzoeken in de verschillende liedteksten. De 

kenmerken worden in de analyse achtereenvolgens gelabeld als: kracht, rationaliteit, 

stoïcisme, zelfredzaamheid, kostwinner, ongevoeligheid vrouwen, geweld en gevaar.  

Het nadeel van close reading is echter dat het corpus relatief klein blijft, aangezien het 

een tijdrovende en arbeidsintensieve methode is. Daarnaast gaat het vaststellen hoe 

mannelijkheid wordt gerepresenteerd niet zonder slag of stoot. Men moet niet uit het 

oog verliezen dat de twee vormen van mannelijkheid die in dit onderzoek worden 

belicht, traditionele mannelijkheid en hypermasculiniteit, niet het hele spectrum van 

mannelijkheid omvangen.44 Ook moet men zich ervan bewust zijn dat traditionele 

mannelijkheid geenszins het tegenovergestelde is van hypermasculiniteit; ook zijn het 

geen uitersten. Het meten van mannelijkheid is dus een zeer complexe kwestie. In dit 

onderzoek wordt getracht met deze twee vormen van mannelijkheid (en de kenmerken 

en connotaties die daarmee gepaard gaan) als handvatten een uitspraak te doen over 

mannelijkheid. Verder is ervoor gekozen in deze close reading het lyrisch ik uit de 

liedteksten gelijk te stellen aan de artiest, omdat het gaat om een performance, een 

opgevoerde tekst. De artiest wordt dus niet louter gezien het creatief brein achter de 

tekst45, maar speelt ook een rol als verteller, performer van de tekst. Een ander 

argument om de artiest te verbinden met het lyrisch ik komt voort uit de disclaimer die 

sinds een aantal jaar aan het begin van elke 101Barz-sessie in beeld verschijnt (zie 

afbeelding 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Er bestaan namelijk naast de twee genoemde vormen ook andere vormen van mannelijkheid. 
45 Naast de ‘medemakers’. Uit het theoretisch kader is gebleken dat de kunstenaar niet een autonoom 
genie is achter een kunstwerk. 
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Afbeelding 1. Disclaimer 101Barz  

 

 (101Barz, https://www.youtube.com/watch?v=nXNNvAW30R4) 

 

Door te stellen dat de artiest zijn mening verkondigt in een sessie stellen het platform 

101Barz en BNNVARA de teksten die de artiesten opvoeren in de studiosessies gelijk 

aan de mening van de artiest. Men kan speculeren over de vraag of dit een terechte 

aanname is; in dit onderzoek is er echter voor gekozen om hetzelfde pad te 

bewandelen en de artiest daarom aan het lyrisch ik gelijk te stellen.  

 

4. Analyse  
 
In deze analyse wordt allereerst een blik geworpen op de eerste 101Barz-sessie van 

Sevn Alias. Daarna wordt zijn meest recente sessie onder de loep genomen. 

Vervolgens wordt de eerste 101Barz-sessie van Josylvio geanalyseerd, waarop zijn 

meest recente sessie volgt. Ten slotte worden de eerste en meest recente 101Barz-

sessies van Kevin belicht. De resultaten worden in dit hoofdstuk per artiest besproken. 
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4.1.1 Eerste 101Barz-sessie Sevn Alias  
 
De debuutsessie van Sevn Alias is op 2 juli 2015 uitgebracht op het YouTubekanaal 

van 101Barz. De sessie telt sindsdien 7.316.165 weergaven.46 Het valt op dat in de 

eerste sessie van Sevn Alias wordt gerapt over uiterlijk vertoon, dure spullen en geld: 

“Ik pull up in die whip47”, “North Face me jack, en je nef is Dsquared”, “Ik zweer m'n 

hoofd is alleen maar op cijfers”. Door te benadrukken dat hij kleding van dure merken 

draagt, toont Sevn Alias dat hij vermogend is. Vermogen bouw je niet zomaar op; hij 

heeft dit bereikt door hard te werken: “Ik maak lange dagen, broer ik kan niet slapen”, 

“Ik heb lang gestrest voor die lange stack48”. Het feit dat hij hard werkt, lange dagen 

maakt om zijn doel te bereiden vergt kracht, een kenmerk van traditionele 

mannelijkheid.49 Een ander kenmerk van traditionele mannelijkheid dat naar voren 

komt in deze sessie is zelfredzaamheid; Sevn Alias stelt namelijk dat hij ver is gekomen 

zonder hulp van buitenaf: “Kilometers heb ik afgelegd // Eenmans, niemand hier heb 

me wat gezegd”, “Laag op de bodem, maar toch krijg ik top”. Hij toont niet alleen dat 

hij zelfredzaam is; het vergt ook een bepaalde kracht om vanuit een 

achterstandspositie succesvol te worden, wat wederom traditionele mannelijkheid 

kenmerkt.  

Verder wordt het kenmerk van traditionele mannelijkheid kostwinner 

gerepresenteerd in deze sessie. De traditionele rolverdeling van de man als kostwinner 

in het gezin wordt benadrukt, aangezien Alias stelt dat het harde werken en behaalde 

succes alleen voor zijn familie is: “Ik hoef niet te shinen, ik zweer het, ik doe het alleen 

voor de family ja alleen voor de family, ik doe alleen voor de family”.  

De indicator voor traditionele mannelijkheid, stoïcisme, komt ook naar voren in 

deze sessie: “Broer ik kan niet stressen, maar ga ook niet lachen”. Alias geeft aan zich 

niet druk te kunnen maken, maar ook geen blijdschap te tonen. Hij wordt dus niet 

beïnvloed door emoties en is dus stoïcijns.  

Alias stelt echter dat anderen niet moeten vragen waar zijn geld vandaan komt: 

“Vraag me niet hoe ik kom aan die guap50”. Het feit dat hij niet wil vertellen hoe hij aan 

zijn geld komt, kan een aanwijzing zijn voor het feit dat hij geld verdient in het illegale 

 
46 YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=ZUgxyXGdhO8 
47 Snelle auto  
48 Geld.  
49 Zoals betoogd in de theorie in hoofdstuk 2.3. 
50 Geld.  
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circuit. Hij suggereert dat hij zich bezighoudt of heeft gehouden met criminaliteit: 

“Zondes op mijn handen, maar ik was het weg”, “Er zijn zoveel daden, die we met ons 

dragen // Ik blijf met Gaddo51 praten, maar ze gaan niet weg”. Het blijft niet bij een 

knipoog naar criminaliteit: “Ik wil die kloezoe52 zeg mij waar het ligt // In en weer uit, ik 

ben weg in een flits”, “Heb een connect53 en hij komt uit Maastricht // Als 'ie me belt 

weet ik om wat het gaat. // Een ki- van die groen54 of een ki- van die wit55”.56 Sevn Alias 

rapt over overvallen, diefstal, witwassen en drugshandel. Hij verheerlijkt criminaliteit 

en het in aanraking komen met politie en justitie: “En de ibahesj57 overhoort, maar ik 

weet niet // Ma3lish58, zwijgrecht”.59 Het feit dat iemand zich bezighoudt met 

criminaliteit en in aanraking komt met politie en justitie betekent dat hij risico en gevaar 

niet vermijdt. Gevaar, een indicator voor hypermasculiniteit, kan hieraan gekoppeld 

worden.  

Ook de indicator Geweld, die kenmerkend is voor hypermasculien gedrag, wordt 

duidelijk teruggevonden in de eerste sessie van Sevn Alias: “Ik heb guns om te 

dekken”, “Ben in de wijk, is er beef60, kom me checken”.61 “Zwijgen is goud en een 

snitch krijgt een shot”, Alias geeft aan zich te bewapenen.  De indicator voor 

hypermasculiniteit, geweld, is hier duidelijk terug te zien. Opvallend is wel dat dit 

kenmerk op een bepaald moment ook ontkend wordt: “Ik ben een trapper, doe niet aan 

fights”. Alias stelt hier dat hij niet aan “fights” doet, dus geweld juist uit de weg gaat. 

Verder valt op dat in deze eerste 101Barz-sessie een ongevoelige seksuele 

houding ten opzichte van vrouwen wordt getoond. Sevn Alias stelt dat je geen stress 

moet hebben om meisjes: “Ik heb nooit stress om een kip62 // Wilt zij mij niet, broer dan 

wordt ze geskipt”, “Kifesh63, je stresst om die meisjes”. Verder is hij van mening dat hij 

 
51 God.  
52 Kluis.  
53 Contactpersoon.  
54 Pars pro toto voor wiet: de kleur van wiet is groen.  
55 Pars pro toto voor cocaïne: de kleur van cocaïne is wit. 
56 Ook hier stelt Alias dat zich bezighoudt met criminaliteit door te verwijzen naar witwassen: “Maak 
blacka money wit, als servetje”. 
57 Insect in het Berbers. Wordt in de straattaal gebruikt om de politie aan te duiden.  
58 Marokkaans voor het geeft niet.  
59 Ook hier refereert Alias aan het in aanraking komen met politie en justitie: “Overheid zet al me 
niggers op slot”, “Life is a line broer, kijk uit voor die cops // Ze loeren op jou, tot je lekt in de kot”. 
60 Gevecht, ruzie.  
61 Hier wordt door Alias verwezen naar pistoolgeweld: “En als je dan lekt, is het bang bang bang man 
down whole life weg, man carriere gestopt pas op voor die ratten”. Er wordt gesteld dat “snitches”, 
verraders, worden neergeschoten. 
62 Meisje. “Chick” is Engels voor kip en wordt vaak gebruikt als aanduiding voor meisje.  
63 Hoezo in het Marokkaans.  



Eindwerkstuk Julia van den Beld 6259308   

 17 

niets aan vrouwen heeft: “M'n hoofd op een tip ik heb niks aan die bitch”. Daarnaast 

stelt hij dat vrouwen niet eerlijk zijn: “Je dacht ze was real, maar die bitch is een thot64 

// Ik show der me dick, en ze kopt65 toch ik mock”. Ook spreekt hij op een negatieve 

en denigrerende manier over vrouwen: hij noemt ze “bitch”66 en “thot”. Het feit dat hij 

denigrerend over vrouwen spreekt is kenmerkend voor het hypermasculiene kenmerk 

ongevoeligheid vrouwen. Volgens Sevn Alias is geld verdienen belangrijker dan 

vrouwen: “Fuck die ho's ook, ik moet op dough67 zijn”, “Ik heb toch liever die money 

dan kehbas68”.69 “Ik wil een mill70, maar die bitch wilt een baby”. In de ogen van Alias 

is geld verdienen prioriteit; vrouwen dienen louter als afleiding van dat doel.71 Deze 

houding kan duidelijk gekoppeld worden aan het hypermasculiene kenmerk 

ongevoeligheid vrouwen. 

 

4.1.2 Meest recente 101Barz-sessie Sevn Alias  
 

De meest recente 101Barz-sessie van Sevn Alias is op 29 september 2020 geüpload 

op het YouTubekanaal van 101Barz.72 De sessie is sindsdien 772.899 keer 

weergegeven.73 Allereerst valt op dat Alias aangeeft dat hij goed op weg is naar succes 

en rijkdom: “Ik wil die milli's op m’n rek // Hah, zes nullen // Wij zijn van die types die 

niet naar bed zonder stacks kunnen”, “Paper wat ik zoek, net Metro Boomin, ik wil 

more”, “Je ziet, we draaien en we eten goed nu, geen döner”.74 Geld en succes zijn 

geen vanzelfsprekende zaken; Sevn Alias geeft aan dat hij er hard voor werkt: “Deze 

shit is geen geluk, neef, we laten 't echt lukken”, “Echt, hier staan we niet stil”. Hij geeft 

aan dat hij van ver is gekomen: “Kom vanwaar het gek is om jezelf te ontstijgen”, “Van 

de hood door naar de booth75 // En van de booth door naar kantoor”. Sevn Alias 

 
64 “That hoe over there”, oftewel die ‘hoer’ daar.  
65 Pijpt.  
66 Teef. 
67 Geld.  
68 Marokkaans voor hoeren.  
69 Ook hier stelt toont Alias geld belangrijker te vinden dan vrouwen en liefde: “Loop een dag mee in 
de hood kan je kijken // Niemand op wijven we rennen tot er wordt gepakt”, “Maar denk niet aan kut, je 
moet denken aan cijfers”, “Ik heb liever 10 ton dan 10 wijven”. 
70 Een miljoen.  
71 Deze houding, waarbij geld verdienen als belangrijker wordt gezien dan relaties of omgang met 
vrouwen, wordt in de hiphop MOB (money over bitches) genoemd.  
72 Dit is vijf jaar na zijn debuutsessie. 
73 YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=I9UlMODKbTs  
74 Ook hier stelt Sevn Alias op weg te zijn naar succes: “Zolang ik leef, doe ik die shit, stijgende lijn, ik 
zet het voort // Focust blijven, zie die cijfers, ik ben bijna bij die poort”. 
75 DJ booth.  
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benadrukt dat hij door hard werken succesvol en vermogend is geworden, ondanks 

zijn slechte uitgangspositie, toont kracht en zelfredzaamheid, beide kenmerken van 

traditionele mannelijkheid. Hij benadrukt zijn kracht: “Kunnen mij niet breken, ben sterk 

als een orkaan is”.  

Een andere indicator voor traditionele mannelijkheid, stoïcisme, is ook 

meermaals terug te vinden in deze sessie: “Kijk, ik ga waar ik wil, ik sta waar ik wil // 

En voor die haters op het net, je moer, ik plaats wat ik wil // Je gaat me zeggen wat 

niet kan, kom van de straat, ben te real”76, “Ik veeg die haters van m'n pad, net als een 

bladblazer”.77 Ondanks negatieve reacties van anderen gaat Sevn Alias 

onverstoorbaar door met wat hij doet; hij trekt zich niets aan van haters en hij laat zijn 

emoties niet de overhand krijgen in moeilijke tijden.   

 Opvallend is dat Sevn Alias in deze sessie ook rationaliteit toont: “Verstand 

gekregen, moet je tegen elkaar afwegen”. Hij geeft aan dat hij verstand gekregen heeft, 

wat insinueert dat hij dat eerst niet had. Ook geeft hij aan dingen af te wegen, waaruit 

blijkt dat hij rationeel afwegingen maakt. Rationaliteit is kenmerkend voor traditionele 

mannelijkheid.  

 Toch worden er wederom ook veel hypermasculiene uitingen gedaan in deze 

sessie. Het in aanraking komen met de politie en criminaliteit blijven terugkerende 

thema’s: “Rij door de straat, agent die wilt me op de bon smijten”. “Kom je drugs 

ophalen of ik meet je in de city”, “Kloezoes worden opengebroken hier, niet ontcijferd”, 

Drugshandel en plofkraken worden besproken. Het feit dat iemand zich bezighoudt 

met criminele activiteiten en in aanraking komt met politie en justitie, betekent dat 

iemand gevaar niet uit de weg gaat, aangezien je in het criminele circuit risico loopt. 

Gevaar is een indicator voor hypermasculiniteit. Verder wordt wederom duidelijk dat 

gevaar niet vermeden wordt, zelfs als opwindend wordt ervaren: “Wie brengt er 

dreiging? En wie gaat er echt drukken?”, “Ben vaak gesprongen in 't diepe, als een 

badmeester”. Alias stelt hier risico te durven nemen.  

 Geweld, een andere indicator voor hypermasculiniteit, is ook meermaals terug 

te vinden in de tekst: “Deze tijden meer shoot-outs en minder fitti's78”, “Maar ik ben 

 
76 Hier wordt realness geclaimd. Alias stelt dat hij authentiek is, omdat hij doet wat hij wil en zich niet 
laat beïnvloeden door anderen. 
77 Ook hier stelt Alias zich stoïcijns op: “Maak me niet druk, want na de regen gaat de zon schijnen”, 
“Ik heb veel mensen verloren, maar geen man overboord”. Hij maakt zich niet druk en laat zich niet 
beïnvloeden door emoties.  
78 Ruzies.  
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overal bewapend sinds m'n doorbraak, bitch // Protect mezelf voordat ik dadelijk onder 

de grond laag lig”.79 Sevn Alias is bewapend, wat betekent dat hij geweld niet uit de 

weg gaat. Vooral schietgeweld en wapens als pistolen worden benoemd.  

 Verder komt hypermasculiniteit tot uiting in het kenmerk ongevoeligheid 

vrouwen. Sevn Alias verkondigt dat hij liever geld verdient dan dat hij bij een meisje 

blijft: “Heb een zina80 gevonden en zij zegt, "Kom bij me" // In de ochtend, sla die benen 

open net als gordijnen // Kleed me aan om te vertrekken, zij zegt, "Wacht even" // Kijk 

d'r verbaasd aan, lieve schat, sinds wanneer wacht paper?”. Ook geeft hij aan niet 

eerlijk te zijn tegen vrouwen: “Say, "Awo dooshie81, ik maak even buit, ik kom zo" // 

Zegt dat ze me mist en ik zeg haar, "Ik mis je soms ook" // Maar zij weet niet dat ik dat 

niet meen // Hmm, dombo”. Sevn Alias doet alsof hij de vrouw in kwestie soms mist, 

terwijl hij het niet meent. Hij toont daarmee een ongevoelige seksuele houding ten 

opzichte van vrouwen te hebben, wat gekoppeld kan worden aan hypermasculiniteit. 

 

4.1.3 Resultaten Sevn Alias  
 

Het valt op dat in de eerste 101Barz-sessie van Sevn Alias wordt gesteld dat hij uit 

een achterstandspositie komt en hard werkt voor zijn geld. De kenmerken van 

traditionele mannelijkheid kracht en zelfredzaamheid zijn daaruit te herleiden. Verder 

wordt een traditionele rolverdeling getoond, waarbij de man als kostwinner wordt 

gezien, aangezien Alias aangeeft alles voor zijn familie te doen. Ook stoïcisme, een 

andere indicator van traditionele mannelijkheid, komt naar voren in de sessie, 

aangezien Sevn Alias toont dat hij zich niet laat leiden door zijn emoties.  

 Alias stelt daarnaast dat hij veel op zijn kerfstok heeft. Hij houdt zich bezig met 

allerlei criminele zaken, waarbij hij gevaar niet mijdt, en komt in aanraking met politie 

en justitie. Dit kenmerkt gevaar, een indicator voor hypermasculiniteit. Verder wordt 

pistoolgeweld meermaals benoemd, wat gekoppeld kan worden aan de indicator voor 

hypermasculiniteit geweld. Deze indicator wordt echter op een bepaald moment ook 

tegengesproken. Ten slotte toont Sevn Alias de indicator ongevoeligheid vrouwen, die 

ook hypermasculiniteit kenmerkt. Hij spreekt namelijk denigrerend over vrouwen; 

 
79 Ook hier wordt aan wapens gerefereerd: “Op de block zijn er 'nough knifers en gun violence”.  
80 Schatje/schoonheid in het Marokkaans.  
81 Dushi betekent schatje in het Papiaments.  
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bovendien is geld verdienen in zijn ogen belangrijker dan relaties met vrouwen 

onderhouden. 

In de meest recente 101Barz-sessie komen de thema’s geld en succes aan bod. 

Hij geeft aan hard te werken voor zijn succes, wat gekoppeld kan worden aan de 

indicatoren voor traditionele mannelijkheid kracht en zelfredzaamheid. Ook stoïcisme, 

een andere indicator van traditionele mannelijkheid, komt naar voren in deze sessie. 

Alias zegt zich namelijk niets aan te trekken van haters en is dus onverstoorbaar. Ook 

rationaliteit wordt getoond in deze sessie; hij zegt verstand te hebben gekregen.  

 Er worden echter ook kenmerken van hypermasculiniteit teruggevonden in deze 

sessie. Wederom wordt getoond dat Alias in aanraking komt met politie en justitie en 

dat hij zich bezighoudt met criminaliteit. Hij gaat gevaar dus niet uit de weg, wat past 

bij de indicator voor hypermasculiniteit gevaar. Sevn Alias geeft daarnaast aan zich te 

bewapenen. Dit toont wederom een hypermasculiene houding, aangezien dit 

gekoppeld kan worden aan het kenmerk geweld. Ten slotte stelt Alias wederom dat hij 

geld belangrijker vindt dan vrouwen; hij geeft aan tegen vrouwen te liegen en spreekt 

denigrerend over ze. Dit kenmerkt ongevoeligheid vrouwen, een indicator van 

hypermasculiniteit.  

 

4.2.1 Eerste 101Barz-sessie Josylvio  
 

De debuutsessie van Josylvio is op 15 april 2016 uitgebracht op het YouTubekanaal 

van 101Barz. De sessie telt sindsdien 5.293.738 weergaven.82 In zijn eerste sessie 

benadrukt Josylvio dat hij geld wil verdienen: “Neef ik wil alleen maar saaf83 tellen”, “Ik 

heb mn focus op een millie”, “We winnen je cash // Willen je stash84”.85 Josylvio is op 

zoek naar geld. Hij geeft aan dat hij hard werkt om zijn geld te verdienen: “We zitten 

niet, rennen de hele dag // Onderweg naar wa3ed86 dikke klap, “Alleen maar euro's dat 

 
82 YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=NeeoePlDFEM  
83 Geld.  
84 Drugs, verdovende middelen.  
85 Ook hier geeft hij aan geld te willen verdienen: “Alleen die money money geldig”, “Al m'n jongens 
zoeken tonnen // Al m'n jongens willen millions” “Voor die money is een jongen op tijd”, “Ik maak m'n 
money met mn Mocro's en Niggers”, “Wil zonder te kijken dingen kunnen betalen”. 
86 Wahed komt van wahid, wat één betekent in het Arabisch. In de straattaal wordt het gebruikt om 
nadruk te leggen. ‘Fucking harde’ zou een goede vertaling zijn. (Kramer, 
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/opvallend-woord-van-de-week-
wahed~b506b202/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)  
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is wat we willen // Racen naar die finish voor die focking floes87”.88  Josylvio werkt de 

dag en nacht. Hij is onderweg naar succes. Het feit dat Josylvio hard werkt – dag en 

nacht – om zijn doel – rijk worden – te bereiken, toont kracht, een indicator voor 

traditionele mannelijkheid. Het feit dat Josylvio verkondigt dat je moet doorgaan, als 

het leven tegen zit en ertegenin moet gaan, als anderen je je willen remmen of 

tegenwerken, laat ook kracht zien: “Ik weet dat het leven soms tegen zit // Broeder 

daar moet je dus tegenin”, “Kifesh met al die bledders89 en die fucking sletten en die 

millie makers willen mij // testen, mij remmen // Maar ik blijf rennen”. 

Ook zelfredzaamheid, een andere indicator van traditionele mannelijkheid, komt 

terug in de debuutsessie van Josylvio. “Motherfockers willen op me lina90 skeemen91 

// Ik zeg ze roeien met je eigen riemen”. Josylvio bekritiseert hier mensen die niet 

zelfredzaam zijn.  

Hoewel Josylvio hard werkt om zijn geld te verdienen, is de manier waarop hij 

aan zijn geld komt niet legaal. Het valt op dat drugshandel (en -gebruik92) meermaals 

wordt verheerlijkt: “Ik pushte wieri93 vroeger op de scooter // Ik pushte witty94 sinds de 

MBO”, “Ik kook die dingen tot zo rock worden”95, “Snijden de lij96 // Verkopen hem 

door”, “Aan het rennen djallas97 blijven bellen”, “Ik doe mijn showtje daarna help ik 

clannies98 in de steeg”, “Ik whip en ik flip al die sil3a99”.100 Vroeger handelde Josylvio 

in wiet, maar nu ligt de focus op cocaïne. Daarbij geeft hij aan in aanraking te komen 

politie: “Praat niet met die blauwe flikkers”, “Beetje brieven en die strepen101 op mij”, 

 
87 Geld.  
88  Ook hier geeft Josylvio aan hard te werken: “Lange dagen lange nachten dat is hoe ik leef // Weinig 
slapen ik moeten euro's maken, ben op dreef”, “Aan het klimmen”, “Die mannen slapen uit, ben niet op 
die shit”, “Moet racen voor mn dough // Money aan mn hoofd // Ik moet bewegen voor m'n brood“, 
“Lange dagen en die lange nachten // Ik heb gekke wallen onder mijn ogen”, “Neef je kan me heel de 
nacht bellen”. 
89 Iemand die denkt dat hij wat is, terwijl hij niets voorstelt.  
90 Lijn.  
91 Spieken. 
92 Josylvio benadrukt dat hij ook wiet gebruikt: “Onderweg draai nog een dikke toeter”, “Hoog van m’n 
zwennie”. 
93 Wiet.  
94 Cocaïne.  
95 Cocaïne is een drug die gekookt wordt.  
96 Cocaïne.  
97 Junkie.  
98 Klanten. 
99 Goederen of producten in het Marokkaans.  
100 Ook hier refereert Josylvio aan drugshandel: “We kunnen kweken in je kelder // We kunnen kweken 
op je zolder“, “Ik move die cocaina bricks door je wijk”, “Verdubbel m'n winst als ik ren met die dingen”, 
“Kook die witty tot die wordt hoe die hoort, ey”. 
101 Pars pro toto voor politie. Een politieauto kenmerkt zich door de blauw-rood gekleurde strepen op 
de zijkant.   
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“Le7nesh102 wil me volgen // Ik ben al loesoe103 geeft-ie door als melding”. Het feit dat 

Josylvio zich bezighoudt met zware criminaliteit als drugshandel, waardoor hij in 

aanraking komt met politie, betekent dat hij gevaar niet uit de weg gaat. Dit is 

kenmerkend voor hypermasculiniteit, waarvoor gevaar een indicator is.  

 Een ander kenmerk van hypermasculiniteit, geweld, is ook duidelijk terug te 

vinden in deze debuutsessie. Josylvio refereert aan wapens: “Held op sokken broer ik 

kan je poppen104 als je me wil stoppen”, “Lange gannoe105 maar mn annu106 is 

skinny”.107 Zowel wapenbezit, als het gebruik ervan wordt benadrukt. Bovendien geeft 

Josylvio aan een kort lontje te hebben: “Ma3seb108, Ma3seb de attitude”, “Losse 

handjes en een korte lontje”, “Ma3seb broertje kan ik zomaar worden”. Hij wordt snel 

boos en heeft losse handjes. Ook wordt er over het plegen van overvallen gerapt: 

“Voor die money bossen109 we zomaar ramen”, “Of ik ren naar binnen in je focking 

woning // Dat's je eigen schuld je speelde blijkbaar koning // Broer dan moet ik pakken 

wat daar binnen is // Broer dan moet ik pakken wat daar binnen ligt”. Overvallen gaan 

vaak gepaard met geweld; hier worden ramen zomaar kapot gemaakt. Geweld wordt 

dus niet uit geschuwd, wat kenmerkend is voor een hypermasculiene houding.  

 Ten slotte komt de indicator ongevoeligheid vrouwen naar voren in deze sessie. 

Josylvio noemt vrouwen “bitch” en “hoer”, wat beledigend en denigrerend is: “Ik maak 

m'n money fock die bitches”, “Ik spend niet op bitches, nee”, “Vieze hoeren ze zijn net 

op bories110”. Ook geeft hij aan dat hij geld verdienen belangrijker vindt dan relaties 

met vrouwen onderhouden: “Ik zeg die bitch: 'Je krijgt mn eckelo111' // Ik zeg die bitch: 

'Ik houd alleen van money' // Dus never ever word je ooit m’n honey // Never ever zeg 

ik: 'Bitchje, sorry' // Never ever worden wij een story”, “Die bitches kijken maar ik kan 

niet blijven, ben op cake112”.113  Ook stelt hij dat vrouwen golddiggers zijn: “Bitches 

willen nu hun billen geven want ze denken dat er hier iets valt te nemen // Ga dan werk 

 
102 Slangen. Vaak wordt politie bedoeld.  
103 Weg, gevlucht.  
104 Schieten.  
105 Pistool.  
106 Hand.  
107 Ook hier verwijst Josylvio naar wapens: “Al m'n jongens hebben domme guns // Ratata, Papapa”. 
108 Boos of gestrest.  
109 Stuk/kapot maken.  
110 Cocaïne.  
111 Marokkaans scheldwoord voor piemel.  
112 Ander woord voor geld.  
113 Ook hier stelt hij toont hij dat geld belangrijker is dan vrouwen: “Ik ren voor money // Ren niet voor 
die sletten”, “Zeg m'n rotjoch wat de fock is lekker // Nieuwe euro's tellen of die sletten bangen”. 
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zoeken, puta haat je leven”, “Al die kippen willen wippie // Sinds we komen op je TV”. 

Hij beschuldigt vrouwen ervan dat hun intenties niet oprecht zijn; ze zijn volgens hem 

enkel uit op zijn geld en bekendheid. Josylvio toont zich wantrouwend tegenover 

vrouwen; hij gaat geen relaties aan met vrouwen. Hieruit blijkt dat hij een ongevoelige 

seksuele houding ten opzichte van vrouwen heeft, wat dus kenmerkend is voor 

hypermasculiniteit.  

 

4.2.2 Meest recente sessie Josylvio  
 
De meest recente sessie van Josylvio is op 8 september 2020 geüpload op het 

YouTubekanaal van 101Barz geüpload.114 De sessie is 2.685.464 keer 

weergegeven.115 Het tonen van succes staat centraal in deze sessie. Josylvio geeft 

aan dure auto’s te rijden en meerdere huizen te bezitten: “M'n pull up is groot, m'n 

osso116 nu ook, ga nu m'n vierde kopen”, “Ben in m'n Range Rover of ben in de G-

Wagon // 63 AMG”. Hij verdient veel geld en is zelfs miljonair: “Tien seconden, twee 

barkie117 als ik rij op papier”, “Verdubbel cake, verdubbel cake, dat is een must // We 

praten altijd over doekoe118 omdat ik 't echt pak”, “Weet allang ze gaan kapot nu dat ik 

miljonair ben”. Hij doet veel shows en werkt dag en nacht voor zijn geld: “Wow, ey, ik 

zie nu zoveel shows”, “Want dit zijn lange nachten voor die paarse en groene”. Hij 

werkt dus hard voor zijn geld. Ook geeft hij aan dat hij van ver is gekomen: “Ik heb nu 

witte stacks terwijl ik kom van de straat // Daarom kijken mensen raar wanneer ik pull 

up in bolides”. Hoewel hij van de straat komt, wat een achterstandspositie is, heeft hij 

het gemaakt. Het feit dat hij succesvol geworden is ondanks zijn achterstand, toont 

kracht en zelfredzaamheid, indicatoren voor traditionele mannelijkheid.  

 Daarnaast valt op dat er meermaals een contrast wordt gesteld met vroeger. 

“Dit rappen begon als fatoe119, vroeger had ik geen buit // Dus ik was all about the borie 

of ik klom door je ruit // Ma3seb en luid, verkoop en gebruik,”, “Vier jaar geleden was 

ik skeer en zag je mij in de tram // Beetje sannie120 bij m'n ballen en 'n hele dikke zuen”. 

Vroeger was Josylvio boos en agressief en hield zich bezig met criminaliteit; hij brak 

 
114 Dit is vier jaar na zijn debuutsessie.  
115 YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=nXNNvAW30R4  
116 Huis.  
117 Honderd euro.  
118 Geld.  
119 Grap.  
120 Drugs.  
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in en dealde en gebruikte drugs. Hij geeft echter aan dat hij zijn leven gebeterd heeft: 

“Wellie, weyo, ik heb m'n leven geswitcht”. Het feit dat iemand zijn leven op de rit krijgt 

toont kracht en zelfredzaamheid, beide kenmerken van traditionele masculiniteit.121 

Josylvio geeft aan dat hij zich nu, in tegenstelling tot vroeger, koest houdt: “Maar deze 

dagen wil ik cash, voor de rest ben ik stil // Voor de rest ben ik chill en voor de rest 

move ik low.” Hij geeft aan dat enkel geld verdienen hem interesseert en dat hij verder 

geen aandacht wil trekken. Ook geeft hij aan dat hij een familieman is geworden: “Ik 

ben nu vader, ben 'n broer, ik ben 'n oom en ’n zoon”. Het belang van familie wordt 

getoond; Josylvio bekritiseert namelijk ook anderen die geen geld voor hun familie 

overhebben: “Zie je spenden in de club, maar voor je fam ben je gier”. Hieruit kan men 

opmaken dat de man moet zorgen voor zijn familie, wat gekoppeld kan worden aan de 

indicator voor traditionele mannelijkheid kostwinner. 

 Daarbij geeft Josylvio aan dat er mensen zijn die hem willen doden, maar dat 

hij naar ze lacht: “We blijven lachen naar die haters die me liever doden”. Het doet 

hem blijkbaar niets dat hij bedreigd wordt, sterker nog: hij lacht erom. Hieruit komt 

duidelijk gevaar naar voren, een indicator voor hypermasculiniteit. Ook geeft hij aan 

zich bezig te houden met drugshandel: “Ik zet die ding in de grond122 en daarna ben ik 

hier loesoe, wow”, “Maar maakt niet uit, geen stress, we moven packs123”. Het feit dat 

hij in drugs handelt, betekent dat hij gevaar niet uit de weg gaat, aangezien je gevaar 

loopt in het criminele circuit. Ook dit kan dus gekoppeld worden aan het 

hypermasculiene kenmerk gevaar.   

 Verder valt op Josylvio meermaals aangeeft een pistool bij zich te dragen: “En 

m'n kofferbak moet open, maar ze vinden geen pijp124, ah // Nee, want we zijn slimmer, 

ah mattie //Ik zet die ding is z'n vakkie en hij's weg in een fractie”, “Maar deze tijden 

zijn loco en trek die pijp in een flits // Want ik zit liever in jilla125 dan dat ik lig in m’n 

 
121 Ook zou hier beargumenteerd kunnen worden dat Josylvio met het feit dat hij zijn leven gebeterd 
heeft, hypermasculiniteit tegenspreekt; hij stelt namelijk dat hij zich eerst bezighield met criminaliteit, 
wat zoals eerder betoogd, gekoppeld kan worden aan het hypermasculiene kenmerk gevaar. Daarbij 
stelt hij dat hij vroeger boos en agressief was, wat gekoppeld kan worden aan geweld, een andere 
indicator voor hypermasculiniteit. Hij impliceert dat hij dit niet meer is door een contrast met vroeger 
op te werpen.  
122 Potgrond is een andere naam voor hasj in de straattaal. Dit kan dus een verwijzing zijn naar het 
planten van hennepplanten.  
123 Een ponypack is een papiertje waarin drugs bewaard kunnen worden. Dit gaat meestal om 
poeders, zoals cocaïne. (Drugsinfo, https://www.drugsinfo.nl/vraag/wat-is-een-snowseal-en-een-
ponypack)  
124 Pistool.  
125 Gevangenis.  
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kist”.126 Josylvio stelt dat hij niet bang is om zijn wapen te gebruiken, als iemand hem 

of zijn geld bedreigt. Ook geeft Josylvio aan dat hij vroeger mensen zou neersteken 

voor geld, maar dat kleine jongens dit nu zomaar doen: “Steeds meer kleine jochies 

lopen rond met een shank // Hij gaat je moeder leegprikken als je denkt je bent gang 

// Het verschil is, vroeger deden wij dit alle voor cash // Maar nu heeft niemand meer 

respect, deze dagen zijn gek”. Blijkbaar was geld voor Josylvio een legitieme reden 

om iemand neer te steken, wat toont dat hij geweld niet weert. Josylvio zou dus zowel 

vroeger als nu in bepaalde situaties niet aarzelen geweld te gebruiken. Dit kan 

gekoppeld worden aan de indicator geweld, wat hypermasculiniteit kenmerkt.  

 Ten slotte komt de indicator van hypermasculiniteit, ongevoeligheid vrouwen, 

ook naar voren in deze 101Barz-sessie. Josylvio noemt vrouwen “bitches” en “ho’s”, 

wat beledigende termen voor vrouwen zijn. Daarbij stelt hij dat vrouwen gek zijn: “Die 

bitches doen leip, krassen op je waggie gеlijk”. Volgens Josylvio doen vrouwen alles 

om je geld af te pakken. Ze zijn niet loyaal; ze willen je zelfs in de val lokken: “ratchеt 

ass-bitches127 zijn op grind128 deze tijd // Ze pakken je buit, set-up wordt gezet in je 

huis”. Vrouwen zijn in de ogen van Josylvio dus verraderlijk en nep: “Ik zie zoveel fake 

love, ik zie zoveel ho's” Verder stelt hij dat vrouwen geneukt moeten worden: “Man, I 

wish a bitch would like a tree129 in this bitch”, “Fuck 'em all, bitch-ass motherfuckers”. 

Hieruit kan opgemaakt worden dat vrouwen enkel goed zijn voor seksuele activiteit. 

Het feit dat hij vrouwen wantrouwt en seksueel objectificeert, toont een ongevoelige 

seksuele houding ten opzichte van vrouwen, wat dus hypermasculien gedrag 

kenmerkt.  

 

4.2.3 Resultaten Josylvio 
 
Josylvio geeft in zijn eerste 101Barz-sessie aan geld te willen verdienen en dat hij daar 

hard voor werkt. Kracht en zelfredzaamheid, beide indicatoren voor traditionele 

mannelijkheid, zijn in deze sessie terug te vinden.  

 Toch domineert een hypermasculiene vorm van mannelijkheid de sessie; alle 

indicatoren voor hypermasculiniteit, gevaar, geweld en ongevoeligheid vrouwen, 

 
126 Ook hier refereert Josylvio aan het feit dat hij zich bewapent: “Ik heb de pijp op me, broer, ik weet 
dat ze loeren”, “Maar spray die hele ding leeg wanneer je fuckt met m’n brood”. Brood is geld.  
127 Dit hoeft niet per se op vrouwen te slaan. Hiermee kunnen ook Josylvio’s vijanden bedoeld worden.  
128 Hard werken.  
129 Een stijve piemel. 



Eindwerkstuk Julia van den Beld 6259308   

 26 

komen namelijk naar voren. Josylvio participeert in allerlei criminele activiteiten; vooral 

drugshandel wordt veelvuldig genoemd. Daarbij zegt hij in aanraking te komen met 

politie. Het kenmerk gevaar kan hieruit herleid worden, aangezien Josylvio gevaar niet 

mijdt; hij neemt risico’s. Ook wordt de indicator geweld teruggevonden in de sessie, 

aangezien Josylvio zegt zich te bewapenen en stelt dat hij een kort lontje heeft. Ten 

slotte toont Josylvio het hypermasculiene kenmerk ongevoeligheid vrouwen; hij 

refereert aan vrouwen met beledigende en denigrerende termen, hij wantrouwt 

vrouwen en zegt geen relaties met hen aan te gaan. Dit alles kenmerkt 

hypermasculiniteit.  

In de meest recente 101Barz-sessie van Josylvio wordt het behaalde succes 

benadrukt. Josylvio zet zijn succes en rijkdom van nu in perspectief met vroeger. Hij 

stelt hard te hebben gewerkt voor zijn rijkdom en succes, wat gekoppeld kan worden 

aan kracht en zelfredzaamheid, beide indicatoren van traditionele mannelijkheid. 

Verder propageert hij het traditionele rolmodel, waarin de man als kostwinner wordt 

gezien, omdat hij mannen bekritiseert die gierig zijn tegenover hun familie.  

 Er worden echter ook kenmerken van hypermasculiniteit getoond in deze 

sessie. Josylvio geeft aan dat hij bedreigd wordt, dat mensen hem willen doden. Hij 

loopt dus gevaar. Ook houdt hij zich bezig met criminaliteit. Dit alles is kenmerkend 

voor gevaar, een indicator voor hypermasculiniteit. Verder geeft Josylvio aan zich te 

bewapenen; hij is zelf niet bang zijn wapen te gebruiken. Het feit dat hij niet aarzelt 

geweld te gebruiken, kan gekoppeld worden aan geweld, wat hypermasculiniteit 

kenmerkt. Ten slotte toont Josylvio de indicator ongevoeligheid vrouwen. Hij spreekt 

beledigend over vrouwen, hij is van mening dat vrouwen verraderlijk zijn en ziet 

vrouwen louter als seksueel object. De indicator ongevoeligheid vrouwen kenmerkt 

een hypermasculiene vorm van mannelijkheid.  

 Toch worden de hypermasculiene kenmerken geweld en gevaar op een 

bepaald moment in de sessie ook ontkend. Josylvio stelt een contrast met vroeger, 

waarin hij aangeeft zich met criminaliteit bezig te hebben gehouden en dat hij boos en 

agressief was, maar toont dat nu zijn leven gebeterd heeft. Daarmee impliceert hij dat 

de kenmerken geweld en gevaar niet (altijd) meer op hem van toepassing zijn, wat 

betekent dat hij een minder hypermasculiene vorm van mannelijkheid laat zien.  
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4.3.1 Eerste sessie Kevin 
 
De debuutsessie van Kevin is op 6 mei 2016 op het YouTubekanaal van 101Barz. De 

sessie telt sindsdien 2.199.347 weergaven.130 In deze sessie valt op dat Kevin hard 

werkt: “Bro, je ziet toch dat we zweten”, “Straks verlies je alles en daar grinden we te 

lang voor”. Het feit dat hij hard werkt, toont dat hij doorzettingsvermogen heeft. Ook 

stelt Kevin dat het niet altijd even goed met hem ging en dat hij tegenslagen gekend 

heeft: “Hey Kevin je ziet bleekjes en ik zie je niet op feestjes // Maar dat komt omdat ik 

zoek // Superman die even niet weet waar z'n cake ligt, komt goed // Ik laat ze zien dat 

het me toch lukt”, “Ken de smaak van verlies, ga der vandoor met de winst”. Hij weet 

echter door te zetten, wat gekoppeld kan worden aan kracht, een indicator voor 

traditionele mannelijkheid.  

 Verder valt op dat Kevin meermaals stelt dat hij (nog) geen succes heeft bereikt: 

“maar ik zit nog niet gebakken”, “Hier valt niks te halen, echt ze trekken nog geen 

muntje uit me”, “Ik ben minder in de club, heb niks te vieren”. Hij is nog niet rijk, maar 

hoopt het wel te worden: “Dus hopelijk word ik rijk met dit”. Succes en rijkdom wordt 

vaak geassocieerd met de indicator voor traditionele mannelijkheid zelfredzaamheid. 

Door te benadrukken dat hij niet rijk is, zegt Kevin eigenlijk dat hij zichzelf niet kan 

redden. Hier wordt dus een indicator van traditionele mannelijkheid tegengesproken.  

 Een andere indicator van traditionele mannelijkheid, rationaliteit, wordt 

bovendien ook ontkend. Kevin stelt dat hij zich niet kon concentreren in de klas: “Kon 

niet concentreren in de klas en roepen dat je ballie man kon worden is niet interessant”. 

Verder geeft hij aan door te draaien131 als hij hasj gebruikt: “Assie132 of die babbel 

kush, draaien maakt mn handen moe // Maar ik draai door”. Hij verliest zijn verstand 

dus, wat het tegenovergestelde van rationaliteit is.  

 Het gebruik van marihuana wordt sowieso meermaals benoemd in deze sessie: 

“Hey shit ik draai iets dikkers dan normaal gesproken”, “Grammen weggerookt 

vannacht en daarom zijn m'n eyes low”, “Rook de laatste dagen bubbels133, heb een 

grinder gescoord”.134 Aan het roken van marihuana, net als aan het gebruik van andere 

drugs, zitten risico’s verbonden. Het feit dat hij gebruikt, betekent dat hij de risico’s 

 
130 YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=gVhkeFEZCps  
131 Zowel letterlijk, als figuurlijk.  
132 Hasj.  
133 Marihuana in een bong of waterpijp roken.  
134 Ook hier geeft Kevin aan drugs te gebruiken: “Ik ben even van de radar maar heb hella hasj bij 
me”, “Je mag roken van me assie en me cup gebruiken”. 
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voor lief neemt en gevaar dus niet mijdt. Gevaar, een indicator voor hypermasculiniteit, 

is hierin terug te vinden. Niet alleen drugsgebruik gaat gepaard met risico nemen, ook 

gokken, wat tevens vaak in de sessie benadrukt wordt, is niet zonder gevaar. Kevin 

geeft aan dat hij een gokker is: “Gok je, rook je, drink je iets teveel, ben je als mijn 

soort”, “Tijd is geld en soms gok ik als ik tijd dood”. Er wordt gesteld dat snel geld 

verdienen een kick geeft: “Ik focus op rappen, echt ik heb het geprobeerd // Maar die 

kick van snel verdienen overheerst”. De kick is natuurlijk de opwinding die met het 

nemen risico gepaard gaat. Dit kan wederom gekoppeld worden aan het 

hypermasculiene kenmerk gevaar. Er dreigt constant gevaar voor Kevin: “Fucking 

vieze bezems willen Kevin in een box als nieuwe trainers135 // Maar ik blijf hier”, “Die 

plakken waar we lopen is het link”. Er zijn mensen die hem liever in een doodskist zien, 

maar dat zet Kevin niet aan tot actie; hij blijft hier. Het feit dat hij wordt bedreigd en 

daar niets tegen doet, is een duidelijk voorbeeld van de indicator gevaar.  

 Daarnaast komt de indicator voor hypermasculiniteit, geweld, kort naar voren: 

“geen geduld // Echt ik trip136 soms”. Kevin geeft aan geen geduld te hebben en gek te 

worden. Het beeld dat hierdoor ontstaat is agressief, wat gekoppeld kan worden aan 

geweld.  

 Ten slotte wordt er een ongevoelige seksuele houding ten opzichte van vrouwen 

weergegeven in de tekst. Hij noemt vrouwen “bitches”, wat negatief en denigrerend is. 

Volgens Kevin wil “zij”, een vrouw, alleen maar ruzie maken: “Want zij wilt ruzie maken 

elke dag”. Vrouwen zijn volgens hem ijdel: “En zij is ijdel, geef d'r iets om terug te 

kijken”. IJdel zijn heeft een negatieve connotatie; ijdele mensen zijn vaak oppervlakkig. 

Ook stelt hij dat vrouwen zomaar seks met hem willen: “Bitches willen uit het niks op 

me zitten”. Volgens Kevin zijn vrouwen niet te vertrouwen: “Weet je zeker van die bitch 

op je transport // Of gaat ze dadelijk praten echt die shit is niet verantwoord”. Vrouwen 

verraden je, dus je moet ze niet in vertrouwen nemen. Enerzijds stelt hij dat vrouwen 

mannen misbruiken om hun geld: “Vieze toddies137 springen op je als ze budget 

ruiken”, “Je hebt geen stroom138 bij die chick, ze belt voor pasta // En als een daggoe139 

ga je langs de Vapiano140”.141 Anderzijds maakt hij zelf misbruik van vrouwen: “Ewa 

 
135 In een doodskist.  
136 Gek worden. Kan zijn door de invloed van drugs.  
137 Het fonetisch gespelde meervoud van “thot”.  
138 De spreekwoordelijke vonk die overspringt, als mensen verliefd worden.   
139 Hond.  
140 Italiaanse restaurantketen.  
141 Hij bekritiseert ook mannen die misbruik van zich laten maken door ze hondjes te noemen. 
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exit, me ex is loesoe maar gebruik nog steeds dr netflix”. Hij zit namelijk nog steeds op 

haar Netflix-account. Kevin geeft aan dat geld verdienen belangrijker is dan vrouwen: 

“Ik had geen tijd voor je chickie die me belt // Ik drukte weg, check even livescore // 

Want man ik had een bankoetje142 op Feyenoord143”. Hij gokt liever op voetbal dan dat 

hij de telefoon opneemt, als een vrouw belt. Hiermee toont hij wederom een 

ongevoelige seksuele houding ten opzichte van vrouwen te hebben. Met dit alles toont 

Kevin ongevoeligheid vrouwen. 

 

4.3.2 Meest recente sessie Kevin  
 
De meest recente sessie van Kevin is op 3 januari 2020 uitgebracht op het 

YouTubekanaal van 101Barz.144 De sessie is sindsdien 4.699.972 keer 

weergegeven.145 In deze sessie valt op dat er meermaals over geld en succes wordt 

gerapt. Kevin stelt dat hij succesvol is: “Ik heb een gym hier in m'n pand, ga niet naar 

David146”, “Ik heb een doezoe147 net gespend, als het geen dertien meijers was // En 

niet op kleding, maar op pannen en een fucking prijzenkast”.148 Hij kan zich een 

sportschool in huis veroorloven en hij wint prijzen. Ook verdient hij dus veel geld: “En 

meer money”, “Wil m'n money vooraf”, “Ik heb die money, maar ik heb alleen die tijd 

niet gehad”, “Kevin kost drie koppen149 voor een halfuurtje, ga Mojo checken”. Hij 

verdient steeds meer geld met zijn liedjes: “Twee pokoes150, dat is een kilo, ik kom van 

een lot151. Toch stelt hij dat zijn succes niet is komen aanwaaien; hij geeft aan er hard 

voor te werken: “Dus je moet stacken uitbreiden, neef verbreedt je vis– // Geen 

 
142 Vijftig euro.  
143 Dit is een voorbeeld voor represent. De Roest stelt dat zowel de Amerikaanse als Nederlandse 
hiphop in essentie draait om ‘het uiten van lokale identiteit: het vertellen over het leven op straat en in 
de buurt.’ Het uiten van die lokale identiteit wordt represent genoemd, een term die zowel door 
artiesten als academici gebruikt wordt om ‘mee aan te geven dat artiesten door middel van 
plaatsgerelateerde verwijzingen optreden als vertegenwoordigers van hun straat, buurt of stad’. (42) 
De voetbalclub Feyenoord is verbonden aan de stad Rotterdam, waar Kevin vandaan komt. Hij uit hier 
een lokale identiteit.  
144 Dit is drie en een half jaar na zijn debuutsessie.  
145 YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=f87eFivwOpg  
146 David Lloyd is een sportschoolketen. 
147 Duizend euro.  
148 Ook hier toont Kevin zijn succes: “Ik ontweek stores, want ik kon niet kopen en nu hoef ik niet te 
betalen”, “Moet meeten met me accountant // Want al die barkies werden thousands”, “Nu rij ik hier op 
Kade, hoor door stereo's m’n stem // En m'n eenmanszaak wordt een imperium, da’s eng”. Hij komt op 
de radio; hij hoeft niet meer te betalen voor spullen, aangezien hij zo succesvol is dat het gesponsord 
wordt.  
149 Duizend euro.  
150 Nummers, tracks.  
151 Vijf euro.  
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laagvlieger, jij slaapt liever, ik maak briev–“, “We nemen nog steeds geen pauzes”.152 

Kevin bekritiseert anderen die liever slapen dan werken. Hij ziet zichzelf niet als een 

laagvlieger. Hij werkt hard voor zijn geld en succes; hij maakt zelfs overuren. Het feit 

dat hij door hard werken succes heeft bereikt getuigd van kracht en zelfredzaamheid, 

beide indicatoren voor traditionele mannelijkheid.  

 Daarnaast toont Kevin in deze sessie stoïcisme in zijn teksten. Hij geeft aan dat 

je van steen moet zijn: “En deze dagen heb ik niks te maken met wat zij zeggen, nee 

we doen het // In deze life moet je beton zijn”. Je moet je dus niet laten leiden door 

emoties. Ook een nummer-een-hit doet hem niets: “Die nummer een, die deed me niet 

veel, dit keer”. Hij geeft aan dat zijn hart koud is: “Hart koud, maar moet nog ice153 op 

m’n watch”. Hij toont dus geen emotie; hij focust alleen op geld verdienen, want er 

moeten nog diamanten op zijn horloge. Het feit dat hij zich niet laat beïnvloeden door 

emoties, kan gekoppeld worden aan stoïcisme, wat kenmerkend is voor traditionele 

mannelijkheid.  

 Ook komt het de indicator voor traditionele mannelijkheid, rationaliteit, naar 

voren in deze sessie. Kevin stelt dat hij veel leert van zichzelf: “ik leer // Het meeste 

van mezelf, nu zie ik things clear”. Het feit dat hij veel leert, betekent dat hij zijn kennis 

en verstand ontwikkelt, wat gekoppeld kan worden aan rationaliteit.  

 Daarnaast geeft Kevin meermaals aan dat hij drugs gebruikt: “Zak even 

achterover en ik kruimel154”, “Pop een xan155, ik word net wakker, ben al bijna geland”. 

Hij blowt en gebruikt kalmeringsmiddelen. Verder geeft hij aan dat hij vroeger al zijn 

geld spendeerde aan blowen: “Blowde alles in de cassie, broke scenario again”. Nu is 

de vraag of dat weer gaat doen: “space ik // Al m'n money op of gaan we scherp blijven 

straks”. Ook gokt Kevin: “Shit ik doe nog steeds hetzelfde, veel jonko156 roken en m'n 

Toto zetten”. Ondanks de risico’s die aan drugs en gokken verbonden zijn, kiest Kevin 

ervoor om te gebruiken. Dat betekent dat hij gevaar niet uit de weg gaat, wat gekoppeld 

kan worden aan de indicator voor hypermasculiniteit gevaar. Verder stelt Kevin dat hij 

het gevoel heeft dat gevaar loopt: “Like alsof ik in de ring sta en die dekking blijft 

 
152 Ook hier geeft Kevin aan hard te werken: “Overuren in de booth, ik loop het steeds weer te fikken”, 
“Ik heb mezelf de tering in gerend”. 
153 Diamanten.  
154 Hasj of wiet verkruimel je in een joint, voordat je hem draait.  
155 Xanax.  
156 Joint.  
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gezakt”. Hij heeft het idee dat hij zonder dekking een gevecht in gaat. Het feit dat 

verwijst wordt naar een gevecht kan ook gekoppeld worden aan gevaar. 

 Opvallend is echter dat deze indicator op een bepaald moment ontkend wordt: 

“riskeer // Niet alles, want ze houden van jou”. Kevin geeft hier aan dat je gevaar juist 

niet moet opzoeken, omdat er mensen zijn die van je houden. Hier wordt dus 

hypermasculien gedrag verworpen in plaats van gepropageerd.  

 Ten slotte toont Kevin een ongevoelige seksuele houding ten opzichte van 

vrouwen te hebben. Hij noemt vrouwen “bitches”, wat beledigend en denigrerend is: 

“En buiten is het koud, koud en al die bitches trippen” ongevoelige seks. Verder ziet 

hij vrouwen als seksueel object: “Ik had een hele zak vol, lijkt wel Nivea157 op d'r tits”, 

“We praten over billen chappen158 in de podcast”. Hij geeft aan dat hij liegt tegen 

vrouwen: “Zij is gevallen voor de flex en voor de beautiful lies”. Ook zijn vrouwen in 

zijn agressief, onberekenbaar en gek: “Op ammo159 en nu gaat ze zelfs m'n vrienden 

te lijf160”, “Gekke kip161, gekke kip das m'n Pollo Loco”. Het feit dat Kevin negatief over 

vrouwen spreekt en hij vrouwen louter ziet als seksueel object, toont dat hij een 

ongevoelige seksuele houding ten opzichte van vrouwen uitdraagt, wat 

hypermasculiniteit kenmerkt.  

 Toch valt op dat Kevin deze hypermasculiene houding niet te allen tijde 

uitdraagt; de indicator ongevoeligheid vrouwen wordt namelijk tweemaal 

tegengesproken. Ten eerste geeft Kevin aan vader te worden: “Verwacht een kleine 

jongen, man de tijd vliegt // En wanneer komt de jouwe, ben je nog steeds met je 

wifey?”. Door een tegenstelling op te werpen met zijn persoonlijke situatie en te vragen 

of de ander al vader wordt en nog samen met zijn vrouw is, impliceert hij kritiek te 

hebben op mannen die geen vader willen worden en geen serieuze relatie op willen 

bouwen. Verder stelt Kevin dat hij door een vrouw opgevoed is, aangezien zijn vader 

er niet was: “Pa was gone, wij zijn allemaal door vrouwen gebouwd”. Hieruit kan 

afgeleid worden dat hij mannen bekritiseert die hun rol als vader verloochenen, wat 

betekent dat je ook je relatie met de moeder serieus moet nemen. Ook ziet Kevin in 

dat niet alleen hij, maar ook de mannen om hem heen door alleenstaande moeders 

zijn opgevoed. Kevin verwoordt niet letterlijk dat hij vrouwen respecteert, maar daar 

 
157 Sperma.  
158 Eten.  
159 Munitie.  
160 Kan zowel in gewelddadig, als seksueel opzicht te interpreteren zijn. 
161 Kip is chick in het Engels. Met chick wordt vaak aan vrouwen gerefereerd.  
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kan wel vanuit gegaan worden, aangezien de meeste mensen hun moeder dankbaar 

zijn; zeker als zij in een moeilijke situatie heeft gezeten. Kevin stelt zich hier dus positief 

op ten opzichte van vrouwen. De indicator voor hypermasculiniteit, ongevoeligheid 

vrouwen, wordt hiermee tegengesproken. Hieruit blijkt dat hij zich afzet tegen 

hypermasculiniteit.  

 

4.3.3 Resultaten Kevin 
 
In de eerste sessie van Kevin geeft hij aan hard te werken. Daarnaast stelt hij dat hij 

ondanks bepaalde tegenslagen door blijft zetten. Dit kenmerkt kracht, een indicator 

van traditionele mannelijkheid. Opvallend is echter dat twee indicatoren van 

traditionele mannelijkheid, zelfredzaamheid en rationaliteit, ontkend worden. Kevin 

stelt dat hij niet succesvol en rijk is, wat betekent dat hij zichzelf niet (goed) kan redden. 

Rationaliteit wordt ook ontkend, omdat Kevin aangeeft dat hij zich niet concentreerde 

op school en zijn verstand te verliezen door drugs.  

 Verder geeft Kevin aan te gokken en drugs te gebruiken, wat gepaard gaat met 

risico’s. Ook wordt Kevin bedreigd; hij loopt dus gevaar. Dat maakt dus dat gevaar, 

een indicator voor hypermasculiniteit duidelijk is terug te vinden in deze sessie. De 

indicator geweld, die hypermasculiniteit kenmerkt, komt ook naar voren in deze sessie, 

hoewel dit minder goed te herleiden is dan de andere indicatoren. Ten slotte wordt in 

de eerste sessie het hypermasculiene kenmerk ongevoeligheid vrouwen getoond. Er 

wordt beledigend over vrouwen gesproken; ze willen alleen ruziemaken en zijn volgens 

Kevin niet te vertrouwen. In zijn ogen is geld belangrijker dan vrouwen.  

Het valt op dat in de meest recente 101Barz-sessie van Kevin succes en geld 

terugkerende thema’s zijn. Hij heeft hard moeten werken voor zijn succes, wat getuigt 

van kracht en zelfredzaamheid, indicatoren voor traditionele mannelijkheid. Stoïcisme, 

een andere indicator voor traditionele mannelijkheid, wordt ook getoond in deze 

sessie; Kevin is onverstoorbaar en laat zich niet beïnvloeden door emoties. Verder valt 

op dat rationaliteit naar voren komt in deze sessie, wat wederom traditionele 

mannelijkheid kenmerkt. Kevin stelt namelijk dat hij leert van zichzelf.  

 Toch komen in deze sessie ook hypermasculiene kenmerken terug. Kevin houdt 

zich namelijk bezig met activiteit, waaraan risico’s verbonden zijn, als gokken en drugs 

gebruiken. Dat duidt op gevaar, wat hypermasculiniteit kenmerkt. Ook verwijst Kevin 

op een bepaald moment naar een gevecht om aan te geven dat hij risico loopt. Dit kan 
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ook gekoppeld worden aan de indicator voor hypermasculiniteit geweld, maar dit is 

niet per se overtuigend.  

Bovendien valt op dat het kenmerk geweld op een bepaald moment ontkend 

wordt, omdat Kevin aangeeft dat je gevaar juist niet moet opzoeken. Ten slotte wordt 

ook de derde indicator voor hypermasculiniteit, ongevoeligheid vrouwen, getoond in 

deze sessie. Kevin refereert aan vrouwen met beledigende en denigrerende termen; 

hij ziet vrouwen louter als seksueel object; hij zegt te liegen tegen vrouwen en hij is 

van mening dat vrouwen agressief, onberekenbaar en gek zijn. Hieruit blijkt dat hij een 

de indicator ongevoeligheid vrouwen toont.  

Het valt daarom echter op dat hij deze houding op een bepaald moment 

tegenspreekt; hij bekritiseert mannen die geen serieuze relatie hebben en geen vader 

willen worden. Op deze manier wordt het beeld van een ongevoelige seksuele houding 

ten opzichte van vrouwen afgezwakt.  

 

5. Conclusie  
 
Is het dus zo dat een artiest zich inhoudt in het vertonen van provocerend 

machogedrag, omdat hij zijn bereikte publiek niet voor het hoofd wil stoten? Wordt de 

mannelijkheidsrepresentatie daardoor daadwerkelijk minder hypermasculien? Op 

basis van dit onderzoek kan er geconcludeerd worden dat dit gecompliceerder ligt. Er 

is namelijk bij elk van de onderzochte artiesten een verandering in de 

mannelijkheidsrepresentatie te zien naarmate de bekendheid toeneemt. Toch 

verschilt deze verandering per artiest. Kevin en Josylvio laten allebei zowel een meer 

traditionele vorm van mannelijkheid zien, als een minder hypermasculiene vorm 

naarmate hun bekendheid groeit. Sevn Alias verschilt van de bovengenoemde 

artiesten, omdat hij juist een meer hypermasculiene vorm van mannelijkheid 

representeert, naarmate hij meer bekendheid geniet. Zijn 

mannelijkheidsrepresentatie wordt niet per se meer of minder traditioneel, maar deze 

verandert inhoudelijk wel. 

 Dit betekent dat de casus ‘Boef’, die gaandeweg minder hypermasculiniteit 

toonde, niet geheel op zichzelf staat. Kevin en Josylvio representeren dus zowel een 

meer traditionele vorm van mannelijkheid, als een minder hypermasculiene, naarmate 

ze meer bekendheid genieten, waarmee ze aansluiten bij de afnemende 

hypermasculiniteit, zoals Boef die toonde. Sevn Alias’ teksten worden daarentegen 



Eindwerkstuk Julia van den Beld 6259308   

 34 

juist hypermasculiener naarmate zijn bekendheid toeneemt, waarmee hij verschilt van 

de andere artiesten. De mannelijkheidsrepresentatie van Nederlandse hiphopartiesten 

wordt dus niet per definitie minder hypermasculien naarmate de artiesten bekender 

worden. Ook in de expliciete lyrics van deze artiesten ligt het gecompliceerder. Toch 

wordt bij twee van de drie onderzochte (drie van de vier inclusief Boef) een minder 

hypermasculiene vorm van mannelijkheid getoond naarmate de bekendheid toeneemt. 

Daarmee lijkt het vermoeden dat artiesten zich inhouden in hun machoprovocaties 

naarmate hun publiek groeit, zoals Ham suggereerde, te kloppen voor een substantieel 

deel van de hiphopartiesten, maar dus niet voor iedereen.  

 

6. Discussie  
 
Helaas zitten er een aantal haken en ogen aan dit onderzoek. In de inleiding werd aan 

de hand van de casus ‘Boef’ de vraag gesteld of toenemende bekendheid en 

afnemende hypermasculiniteit met elkaar te maken hebben, en zo ja: hoe. Een sluitend 

antwoord hierop hebben we niet verkregen: aan de hand van dit onderzoek kan geen 

generaliserende uitspraak gedaan worden over de vraag of een verandering in de 

mannelijkheidsrepresentatie het gevolg is van een toenemende bekendheid. Het feit 

dat in het vooronderzoek naar Boef de hypermasculiniteit afnam, hoeft namelijk niet te 

betekenen dat de reden daarvan zijn toegenomen bekendheid was. Het zou ook 

kunnen zijn dat zijn mannelijkheidsrepresentatie in zijn werk voor het ‘kech’-incident 

hypermasculiener was, omdat hij bijvoorbeeld voelde dat dat een vereiste was om door 

te breken bij de poort van de door mannen gedomineerde hiphopscene. Daaruit zou 

men kunnen afleiden dat zijn mannelijkheidsrepresentatie in zijn eerste werk een 

‘aangepaste’ versie was en dat in zijn latere werk een authentieker beeld van de 

manier waarop hij mannelijkheid ervaart, gerepresenteerd werd. Ditzelfde geldt voor 

de artiesten die in dit onderzoek betrokken zijn. Er is weliswaar een verandering te 

zien in de mannelijkheidsrepresentatie naarmate de artiesten bekender worden, maar 

het is te gemakkelijk om te concluderen dat deze verandering enkel het gevolg is van 

de toename van de bekendheid. 

Ten tweede moet benadrukt worden dat een close reading een interpretatieve 

methode is. Een interpretatie streeft naar objectiviteit, maar blijft persoonlijk gekleurd. 

Door de manier te analyseren waarop mannelijkheidsrepresentatie veranderd is, 

worden er conclusies getrokken aan de hand van voorbeelden en tegenvoorbeelden. 
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Dit roept de vraag op of alle uitspraken wel even zwaar wegen. Is een sessie waarin 

twee voorbeelden voor ongevoeligheid vrouwen voorkomen zonder tegenvoorbeeld 

bijvoorbeeld hypermasculiener dan een sessie waarin de aanwezigheid van dit 

kenmerk door zes voorbeelden kan worden ondersteund, maar één keer wordt 

tegengesproken door een tegenvoorbeeld? In dit onderzoek wordt het gewicht van de 

aanwezigheid van verschillende kenmerken gelijkgeschakeld; het maakt dus niet uit 

door hoeveel voorbeelden het voorkomen van een kenmerk wordt ondersteund. Dit 

blijft een interpretatieve beslissing die ook anders had kunnen uitvallen. Zo kan men 

zich afvragen of het gebruikte kader er niet voor zorgt dat de teksten te letterlijk worden 

gelezen. De uitspraken in de tekst worden nu direct aan de artiest verbonden, terwijl 

er ook beargumenteerd kan worden dat deze uitspraken door een fictief lyrisch ik 

gedaan worden en dat de artiest louter dient als verteller van een verhaal. Deze scriptie 

ging voorbij aan de mogelijkheid dat de artiest een rol speelt tijdens de 101Barz-sessie. 

De keuze voor een andere analysemethode, bijvoorbeeld een postureanalyse, kan 

allicht meer inzicht bieden in de literariteit van de tekst. Een analyse waarin interviews 

met de artiesten worden betrokken, zou meer duidelijkheid kunnen geven over de 

reden waarom de mannelijkheidsrepresentatie verandert.  

Door overwegingen van praktische aard beperkte dit onderzoek zich tot een 

close reading. Dit is een arbeidsintensieve methode, wat betekent dat het corpus 

relatief klein moest blijven. Hierdoor is het moeilijk om een algemene uitspraak te doen, 

in dit geval over de Nederlandse hiphop. Ook is het vaststellen hoe mannelijkheid 

gerepresenteerd wordt een complexe zaak. In dit onderzoek zijn twee vormen van 

mannelijkheid betrokken, aan de hand waarvan een uitspraak getracht is te doen over 

mannelijkheidsrepresentatie. De relatie tussen deze twee vormen van mannelijkheid 

is echter moeilijk te bepalen; het zijn namelijk niet tegenovergestelde vormen of 

uiterste vormen en er kan niet bepaald worden of ze elkaar aanvullen of op elkaar 

aansluiten. Men moet ook niet uit het oog verliezen dat er naast deze twee vormen, 

meer vormen van mannelijkheid bestaan, die dus buiten beschouwing gelaten zijn. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de mannelijkheidsrepresentatie verschilt, 

naarmate een artiest meer bekendheid vergaart. Dit gaat echter niet bij elke artiest op 

dezelfde manier. Als gevolg van het feit dat het corpus klein was en het feit dat dit 

onderzoek zich beperkte tot de discursieve elementen van de 101Barz-sessies, was 

het niet geheel mogelijk de resultaten te extrapoleren naar algemene uitspraken. 

Daarbij kan men zich afvragen of er überhaupt een conclusie getrokken kan worden 
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op basis van de resultaten, aangezien de veranderingen binnen het corpus klein 

waren. Zowel postureanalyse, als receptieonderzoek zouden zich kunnen lenen voor 

een betere beantwoording op de vraag er überhaupt een correlatie bestaat tussen de 

mannelijkheidsrepresentatie en de bekendheid van een artiest.   

De vraag is echter of het zinvol is dit onderzoek voort te zetten. Uit het 

onderzoek is gebleken dat het meten van mannelijkheid een dusdanig complexe zaak 

is en dat de mannelijkheidsrepresentatie per artiest verschilt. De mogelijkheid bestaat 

dat de mannelijkheidsrepresentatie en een eventuele verandering daarin met andere 

factoren te maken hebben dan louter bekendheid; factoren die wellicht niet te 

achterhalen zijn. Op basis daarvan zou mijn besluit zijn het onderzoek niet te 

vervolgen.  
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8. Bijlagen 
8.1 Bijlage I 
Lyrics Sevn Alias eerste 101Barz-sessie  

 

Track 1: "Ma3lish" 

 

[Hook:] 

Ik pull up in die whip 

Skkkrt, skkkrt, SKKKUURT 

Pas op als ik kom in die bocht 

Pas op als ik kom in die bocht 

Ik zweer het me life gaat te fast 

Ik zweer het me life gaat te fast 

Vraag me niet hoe ik kom aan die guap 

Ma3lish, weet ik niet, wazneg 

Ik pull up in die whip 

Skkkrt, skkkrt, SKKKUURT 

Pas op als ik kom in die bocht 

Pas op als ik kom in die bocht 

Ik zweer het me life gaat te fast 

Ik zweer het me life gaat te fast 

Vraag me niet hoe ik kom aan die guap 

Ma3lish, weet ik niet, wazneg 

 

[Verse 1] 

Ma3lish, wazneg 

Zondes op mijn handen, maar ik was het weg 

Kilometers heb ik afgelegd 

Eenmans, niemand hier heb me wat gezegd 

Ik heb lang gestrest voor die lange stack 

Ik heb lang gestacked voor die lange strap 

Ik maak lange dagen, broer ik kan niet slapen 

Wanneer vlieg ik weg, ik wil naar Marrakech 

Er zijn zoveel daden, die we met ons dragen 
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Ik blijf met Gaddo praten, maar ze gaan niet weg 

Broer ik kan niet stressen, maar ga ook niet lachen 

Het kan altijd beter, maar het gaat niet slecht 

Ik pull up in waggies, ik heb dromen facka 

Een osso van een mill aan de overkant 

Ik wil die jet op me erf, want ik loop te lang 

Me hoofd heet, een skeere man is een boze man 

Ik heb jnoen (ik heb jnoen) 

Dat is hoofdpijn, kan niet broke zijn 

Zeg me wat gaan we doen 

(Zeg me wat gaan we doen) 

Fuck die ho's ook, ik moet op dough zijn 

Ik kom als je me roept 

(Ik kom als je me roept) 

Ik ga niet lacken, ik zweer ik ben altijd op zoek 

(ik ben altijd op zoek) 

Hosselen was niet de keuze, maar zat in m'n bloed 

 

 

[Hook:] 

Ik pull up in die whip 

Skkkrt, skkkrt, SKKKUURT 

Pas op als ik kom in die bocht 

Pas op als ik kom in die bocht 

Ik zweer het me life gaat te fast 

Ik zweer het me life gaat te fast 

Vraag me niet hoe ik kom aan die guap 

Ma3lish, weet ik niet, wazneg 

Ik pull up in die whip 

Skkkrt, skkkrt, SKKKUURT 

Pas op als ik kom in die bocht 

Pas op als ik kom in die bocht 

Ik zweer het me life gaat te fast 

Ik zweer het me life gaat te fast 
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Vraag me niet hoe ik kom aan die guap 

Ma3lish, weet ik niet, wazneg 

 

Track 2: "Kifesh" 

 

[Verse 1] 

Ik heb nooit stress om een kip 

Wilt zij mij niet, broer dan wordt ze geskipt 

Ik heb toch liever die money dan kehbas 

M'n hoofd op een tip ik heb niks aan die bitch 

Ik wil die kloezoe zeg mij waar het ligt 

In en weer uit, ik ben weg in een flits 

Praat je geen money sta jij in de weg 

Alsjeblieft broertje kowed, verdwijn uit mijn zicht 

Hoofdwerk half, een beetje geschift 

Heb een connect en hij komt uit Maastricht 

Als 'ie me belt weet ik om wat het gaat 

Een ki- van die groen of een ki- van die wit 

Prijs schommelt vaak hoog/laag geen lift 

Betaal wat ik wil want ik ken geen plicht 

Chicks vinden mij, broer ik ben geen kip 

Broek blijft om de heup want ik ben geen bitch 

Kifesh, je stresst om die meisjes 

Loop een dag mee in de hood kan je kijken 

Niemand op wijven we rennen tot er wordt gepakt 

Ik ben altijd in wijk met de strijders (ey) 

Kifesh, je stresst om die meisjes 

Dus broertje heb je weer iets te bewijzen 

Ik zeg je eerlijk, 'k had ook van die tijden 

Maar denk niet aan kut, je moet denken aan cijfers 

 

 

[Hook] (x2) 

Kifesh je stresst om die meisjes 
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Kifesh, kifesh, je stresst om die meisjes 

Kifesh je stresst om die meisjes 

Kifesh, kifesh, je stresst om die meisjes 

Ik heb liever 10 ton dan 10 wijven 

Ik zweer m'n hoofd is alleen maar op cijfers 

Ik heb liever 10 ton dan 10 wijven 

Ik zweer m'n hoofd is alleen maar op cijfers 

 

Track 3: "ADF" 

 

[Hook] (2x) 

Ik wil tien3asjien 

Ogen zijn open ma nigga, door molly broer ik ben niet lackin 

Vertrek in de night en kom thuis in de morning 

No lie ik ben trapping 

Ik hoef niet te shinen, ik zweer het, ik doe het alleen voor de family ja alleen voor de 

family, ik doe alleen voor de family 

 

[Verse 1] 

Alias 7, een van me morros die noemen me Youssef 

Altijd op zoek naar die prijs Jij kan niet hangen met mij 

Jij bent een whoeshoem, altijd opzoek naar die shine 

Pak een stack en ik ben oettoe 

Weg, ik ben loesoe, verzamel de fam en verdwijn 

Tijd ik heb weloe, tenzij het gaat om tien3asjien 

Dan ben ik van de partij, maar ik feest niet 

Ik wil een mill, maar die bitch wilt een baby 

Ik denk nee, tegen haar zeg ik maybe 

En de ibahesj overhoort, maar ik weet niet 

Ma3lish, zwijgrecht 

Je kan zeggen wat je wilt, maar ik spreek niet 

Ik ben een trapper, doe niet aan fights 

Ik heb guns om te dekken 

Ogen zijn open, terwijl jullie lacken 
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Maak blacka money wit, als servetje 

Ben in de wijk, is er beef, kom me checken 

Doe niet alsof, want je kent onze plekken 

Geef het nu graag, want wie wilt, kan het hebben 

Wil zelf niet dieper, dus laat ik je strekken 

 

 

[Hook] (2x) 

Ik wil tien3asjien 

Ogen zijn open ma nigga, door molly broer ik ben niet lackin 

Vertrek in de night en kom thuis in de morning 

No lie ik ben trapping 

Ik hoef niet te shinen, ik zweer het, ik doe het alleen voor de family ja alleen voor de 

family, ik doe alleen voor de family 

 

Losse verse: 

Alias papi, ik doe niet alsof 

Trap op me trap, ik post up met de glock 

North Face me jack, en je nef is Dsquared 

Zwijgen is goud en een snitch krijgt een shot 

Overheid zet al me niggers op slot 

Free AMG en free stippa uit jock 

Sprak laatst met Konna, hij zei shit is focktop 

Maar we komen eruit, weloe stress, fuck de cops 

Laag op de bodem, maar toch krijg ik top 

Sloppie toppie, je hebt die wijfies op slot 

Je dacht ze was real, maar die bitch is een thot 

Ik show der me dick, en ze kopt toch ik mock 

Life is a line broer, kijk uit voor die cops 

Ze loeren op jou, tot je lekt in de kot 

En als je dan lekt, is het bang bang bang man down whole life weg, man carriere 

gestopt pas op voor die ratten 
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8.2 Bijlage II  
 

Laatste 101Barz-sessie Sevn Alias  

Track 1 - Produced by Trobi 

 

[Intro] 

T-T-Trobi on the beat 

Ahh 

 

[Verse 1] 

Ik wil die milli's op m'n rek 

Hah, zes nullen 

Wij zijn van die types die niet naar bed zonder stacks kunnen 

Wat is beef? Wie brengt er dreiging? En wie gaat er echt drukken? 

Deze shit is geen geluk, neef, we laten 't echt lukken 

Hou m'n naam uit je bek, je moet niet steeds lullen 

Ik ken die types zoals jij, neef, jij bent geen gunner 

Je ziet, we draaien en we eten goed nu, geen döner 

M'n young nigga die heeft twee sticks, maar hij is geen drummer 

Dus je moet maar effe kijken wat je doet 

Wie is op mij? Hah, volgens mij begrijp ik je niet goed 

Kijk, ik ga waar ik wil, ik sta waar ik wil 

En voor die haters op het net, je moer, ik plaats wat ik wil 

Je gaat me zeggen wat niet kan, kom van de straat, ben te real 

't Gaat om principes, neef, maak zelfs foto's naakt als ik wil 

Er wordt geprikt in je buurt, ik maak saaf waar ik wil 

Die mannen verdienen niks, want ze praten teveel 

Echt, hier staan we niet stil 

Ga van stad naar stad, geen InterCity 

Kom je drugs ophalen of ik meet je in de city 

Paranoia laatste dagen, iedereen is dizzy 

Deze tijden meer shoot-outs en minder fitti's 

Kan je niet zeggen wat de oorzaak is 

Maar ik ben overal bewapend sinds m'n doorbraak, bitch 
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Protect mezelf voordat ik dadelijk onder de grond laag lig 

En niet meer kan vertellen hoe het probleem ontstaan is 

Kijk, misschien dat 't je ontgaan is 

Maar zelfs al zijn wij niet fout, kijken ze ons aan, shit 

Er wordt vaak naar ons gewezen 

Maar ook vaak wordt het bewezen 

Kunnen mij niet breken, ben sterk als een orkaan is 

Ik veeg die haters van m'n pad, net als een bladblazer 

Zeg die schapen, "Hier niet lullen, want ik slacht, slager" 

Ziet me lachen, maar niet denken dat we grap maken 

Als je test, niffo, dan hang je, net een badlaken 

 

 

[Outro] 

Lyrics, Sevn Alias 

Bogey for the win, it's comin' 

 

 

Track 2 

 

[Intro] 

Yeah 

 

[Verse 1] 

Op de block zijn er 'nough knifers en gun violence 

Kom vanwaar het gek is om jezelf te ontstijgen 

Dus als jij hebt gepakt en naar osso gaat omkijken 

Kloezoes worden opengebroken hier, niet ontcijferd 

Rij door de straat, agent die wilt me op de bon smijten 

Kent me bij naam, kon de situatie niet omzeilen 

Geen reden, player-haters spelen rough riders 

Twee benen, tackelen, ze willen ons sliden 

Soms is life fucked up, maar ik blijf grinden 

Maak me niet druk, want na de regen gaat de zon schijnen 
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Heb een zina gevonden en zij zegt, "Kom bij me" 

In de ochtend, sla die benen open net als gordijnen 

Kleed me aan om te vertrekken, zij zegt, "Wacht even" 

Kijk d'r verbaasd aan, lieve schat, sinds wanneer wacht paper? 

Blijven slapen tot de middag? Da's een grap zeker? 

Er zijn mensen die verwachten dat ik aflever 

Edde heet, de block, ik laat het aftapen 

Ben vaak gesprongen in 't diepe, als een badmeester 

Had weinig te verliezen toen, nu gaat het wat beter 

Maar dat wil niet zeggen dat ik niet meer met je afreken 

Veel dingen meegemaakt in life, ik kan ze afstrepen 

Verstand gekregen, moet je tegen elkaar afwegen 

In de buurt, was aan het rennen net als atleten 

Op de Olympische Spelen in Athene 

 

 

[Interlude] 

Bogey for the win 

Yeah 

Ayy 

 

[Verse 2] 

Heb m'n ballen en m'n woord, ik ben van een ander soort 

"Alias niet op z'n shit", dat heb ik nog nooit gehoord 

Van de hood door naar de booth 

En van de booth door naar kantoor 

Broederliefde, ik moet door 

M'n hoofd is warm, maar geen koorts 

Ik heb veel mensen verloren, maar geen man overboord 

Zolang ik leef, doe ik die shit, stijgende lijn, ik zet het voort 

Focust blijven, zie die cijfers, ik ben bijna bij die poort 

Jij moet wijken als ik kom, uit mijn buurt blijven, want je stoort 

Wanneer ik flip, ben ik het weer en zeggen zij dat ik niet spoor 

Maar reken er maar op dat ik je timmer man, als je me boort 



Eindwerkstuk Julia van den Beld 6259308   

 50 

Paper wat ik zoek, net Metro Boomin, ik wil more 

Meer op m'n Nikes, maar af en toe kan ik ook stappen in Dior 

1OAK-gang nog steeds, ik hou het O, net als een rondo 

Say, "Awo dooshie, ik maak even buit, ik kom zo" 

Zegt dat ze me mist en ik zeg haar, "Ik mis je soms ook" 

Maar zij weet niet dat ik dat niet meen 

Hmm, dombo 

 

 

[Outro] 

Pow 

Waar is Kobe, man? Waar is Kobe, man? 

Kobe, waar ben je, man? 

 

8.3 Bijlage III 
 

Debuut sessie 101Barz Josylvio  

 

Domme drerries in de velden 

We komen zonder iets te melden 

We komen niet om je te helpen 

Al die rappertjes zijn welpjes 

Al die mannen zijn op help me 

Alleen die money money geldig 

We kunnen kweken in je kelder 

We kunnen kweken op je zolder 

Al m'n jongens hebben honger 

Al m'n jongens zoeken tonnen 

Al m'n jongens willen millions 

Al m'n jongens hebben domme guns 

Ratata, Papapa 

Die chopper gaat dik kamehameha 

We zitten niet, rennen de hele dag 
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Onderweg naar wa3ed dikke klap 

Onderweg draai nog een dikke toeter 

Ik pushte wieri vroeger op de scooter 

Ik pushte witty sinds de MBO 

Ik rookte money als een embryo 

Ik zeg die bitch: 'Je krijgt mn eckelo' 

Ik zeg die bitch: 'Ik houd alleen van money' 

Dus never ever word je ooit m'n honey 

Never ever zeg ik: 'Bitchje, sorry' 

Never ever worden wij een story 

Alleen voor ten3ashin ben ik horny 

Ik draai 'm liever zelf fock een vorie 

Die money money money in rotation 

Kan niet slapen zonder money making 

Bitches willen nu hun billen geven want ze denken dat er hier iets valt te nemen 

Ga dan werk zoeken, puta haat je leven 

 

Primis Player Placeholder 

 

586.6K145 

42 Dugg 'We Paid' Official Lyrics & Meaning | Verified 

 

Track 2: "Rotation" 

 

Beetje brieven en die strepen op mij 

Ik move die cocaina bricks door je wijk 

Voor die money is een jongen op tijd 

Die mannen praten maar zijn niet op de grind 

Ik whip en ik flip al die sil3a 

Praat niet met die blauwe flikkers 

Ik maak m'n money met mn Mocro's en Niggers 

Ik maak m'n money fock die bitches 

Ik maak m'n money fock die bitches 

Ik spend niet op bitches, nee 
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Ik ben aan het rijden op zoek naar de finish en bij de finish is de cake 

Money, money, money 

Money, money, money, in rotation mattie alladay 

 

Lange dagen langen nachten dat is hoe ik leef 

Weinig slapen ik moeten euro's maken, ben op dreef 

Die bitches kijken maar ik kan niet blijven, ben op cake 

Ik doe mijn showtje daarna help ik clannies in de steeg 

De meeste rappers rappen shit wat ik leef 

Meeste rappers liegen shit in je face 

Al die mannen zijn op saaf al die mannen zijn de baas 

Al die mannen zijn op straat 

Ik zie ze never in de laan 

Ik zie ze never waar ik sta 

Kifesh met al dat gebla 

Goede optie en dan sta ik paraat 

 

 

Ik whip en ik flip al die sil3a 

Verdubbel m'n winst als ik ren met die dingen 

Ik kan niet meer chillen 

We moeten het halen 

Wil zonder te kijken dingen kunnen betalen 

Hoog van m'n zwennie die mannetjes dalen 

Voor die money bossen we zomaar ramen 

In de building en ik kom dingen halen 

Goede optie en je hoeft niet eens te vragen 

 

Beetje brieven en die strepen op mij 

Ik move die cocaina bricks door je wijk 

Voor die money is een jongen op tijd 

Die mannen praten maar zijn niet op de grind 

Ik whip en ik flip al die sil3a 

Praat niet met die blauwe flikkers 



Eindwerkstuk Julia van den Beld 6259308   

 53 

Ik maak m'n money met mn Mocro's en Niggers 

Ik maak m'n money fock die bitches 

Ik maak m'n money fock die bitches 

Ik spend niet op bitches, nee 

Ik ben aan het rijden op zoek naar de finish en bij de finish is de cake 

Money, money, money 

Money, money, money, in rotation mattie alladay 

 

Track 3 

 

 

Zeg me wat je weet van mij 

Alle sil3a in bedrijf 

Al die bitches doen nu leip 

Maar ik trap nog in de wijk 

Je kan me bellen voor die lij 

Ik heb een pricky aan de lijn 

Bij hem kom ik laat 

Bij die ander wel op tijd 

 

Wo Wooh 

Moet racen voor mn do 

Money aan mn hoofd 

Ik moet bewegen voor m'n brood 

 

Lange dagen en die lange nachten 

Ik heb gekke wallen onder mijn ogen 

Boze ogen willen mij doden 

Ik kook die dingen tot zo rock worden 

Zie die rappers wa3ed rock rocken 

Kifesh met al die bledders en die fucking sletten en die millie makers willen mij 

testen, mij remmen 

Maar ik blijf rennen 

We winnen je cash 
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Willen je stash 

Pakken alles kunnen niet meer lachen zonder goede money en een goede zuennet 

Best wel erg maar dat is mijn leven 

Overleven doe niet overdreven 

Al mijn mannen weten 

Wil je met me eten 

Moet je met racen 

Altijd geven, maar ik ga ook nemen 

Beter neem de benen 

Ma3seb, Ma3seb de attitude 

Fock de gym, broer, ik heb de juice 

Ik ben niet als die mannen van je hood 

Never zonder reden op de hoek 

Voor die le7nesh een gesloten broek 

Zwijgrecht dat is wat ik roep 

Alleen maar euro's dat is wat we willen 

Racen naar die finish voor die focking floes 

 

Zeg me wat je weet van mij 

Alle sil3a in bedrijf 

Al die bitches doen nu leip 

Maar ik trap nog in de wijk 

Je kan me bellen voor die lij 

Ik heb een pricky aan de lijn 

Bij hem kom ik laat 

Bij die ander wel op tijd 

 

Wo Wooh 

Moet racen voor mn do 

Money aan mn hoofd 

Ik moet bewegen voor mn brood 

 

Track 4 
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Aan het klimmen 

We gaan nu beginnen 

Al m'n jonge jongens op de kaart zetten 

Neef ik wil alleen maar saaf tellen 

Neef je kan me heel de dag bellen 

Neef je kan me heel de nacht bellen 

Voor die goede money stap ik uit mn biddie 

Maak van Esko diddie en mezelf Biggie 

Omgekeerde wereld maar dat is de dealie 

Deze motherfocker in je osso opeens je motherfocker maar ik kan je droppen 

Held op sokken broer ik kan je poppen als je me wil stoppen 

Le7nesh wil me volgen 

Ik ben al loesoe geeft-ie door als melding 

Money maken dus ik moet het veld in 

Mannen lekking al mijn mannen trapping 

Hokken bouwen en die sil3a heb ik 

Voor die motherfockers die het willen hebben 

Ik ren voor money 

Ren niet voor die sletten 

Zeg m'n rotjoch wat de fock is lekker 

Nieuwe euro's tellen of die sletten bangen 

Puntjes pakken jonnies blijven bellen 

Broer ik kan niet hangen want ik moet verdienen 

Motherfockers willen op me lina skeemen 

Ik zeg ze roeien met je eigen riemen 

 

Ik weet dat het leven soms tegen zit 

Broeder daar moet je dus tegenin 

Yallad b ik heb een rekening 

Inshalla betaal ik met regeling 

 

Trap in de wijk 

Snijden de lij 

Verkopen hem door 
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Kicken je door 

Toen wouden ze more 

Kook die witty tot die wordt hoe die hoort, ey 

Al die mannen kijken shikkie 

Al die kippen willen wippie 

Sinds we komen op je TV 

Ik heb mn focus op een millie 

Lange gannoe maar mn annu is skinny 

Ren nu m'n hele motherfocking libie 

Wil een osso kunnen bouwen in Egypt 

Goedemorgen broer, ik ben niet op Vifit 

Die mannen slapen uit, ben niet op die shit 

Aan het rennen djallas blijven bellen en die boeking mannen willen mij connecten 

Ik zeg alleen maar info at VanKlasse 

Bartje bellen voor die goede boeking 

Mannen rooking ik bedoelde rookies 

Van je patja alleen voor een bu3in 

Vieze hoeren ze zijn net op bories 

Money maken ik rijd met mn pories 

Of ik ren naar binnen in je focking woning 

Dat's je eigen schuld je speelde blijkbaar koning 

Broer dan moet ik pakken wat daar binnen is 

Broer dan moet ik pakken wat daar binnen ligt 

Losse handjes en een korte lontje 

Beter ga je zitten op je kontje 

Ma3seb broertje kan ik zomaar worden 

Beter voor je let je op je woorden 

Ik zoek volle borden 

 

8.4 Bijlage IV 
 

Meest recente 101Barz-sessie Josylvio  
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Track 1, produced by OG Vibez 

 

[Intro] 

Hella Cash-Cash, ayy 

Nog steeds, ah sbe3 

OG Vibez 

Effe rappen 

 

[Verse] 

Dit rappen begon als fatoe, vroeger had ik geen buit 

Dus ik was all about the borie of ik klom door je ruit 

Ma3seb en luid, verkoop en gebruik, demand and supply 

Johnny's zijn high, de waggies zijn fly 

Mannen doen tijd, maar komen buiten weer met dubbel veel schijt 

Verdubbel de prijs, alles wordt gebracht hier op tijd 

Die bitches doen leip, krassen op je waggie gеlijk 

Dus doe niet te blij, ratchеt ass-bitches zijn op grind deze tijd 

Ze pakken je buit, set-up wordt gezet in je huis 

Een langere gun, ik ken het al lang 

Rat met een plan, die kat en de muizen 

Maar al die itto's in de game moeten m'n pad niet komen kruisen 

Weet, ze leefden met angst 

Stinkte die money, dat was Sylvio-stank 

Stank voor dank, mannen kijken scheef bij de bank 

M'n pull up is groot, m'n osso nu ook, ga nu m'n vierde kopen 

We blijven lachen naar die haters die me liever doden 

Ben in m'n Range Rover of ben in de G-Wagon 

63 AMG laat je police bellen 

Je kan me vinden op die plekken waar ze keys slangen 

Plus m'n homie heeft de beste, je moet hier bellen 

 

 

Track 2, produced by OG Vibez 
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[Intro] 

OG Vibez 

 

[Verse] 

Ey, nou waarom praten ze veel? 

Ik zie ze aan de M likken met z'n allen, doe chill 

Ben niet de type die speelt in de club met z'n doekoe 

Ik zet die ding in de grond en daarna ben ik hier loesoe, wow 

God damn it, dit is een andere level 

Dit is een andere saus, zie, dit is een andere mengel 

We vangen vis zonder hengel, we komen straight uit de woods 

Man, I wish a bitch would like a tree in this bitch 

Yeah bitch, yeah bitch, dat was een Lil Wayne line 

Je komt niet uit mijn tijd, dan weet je niks van mijn vibe 

'k Heb een hekel aan police in de streets, in mijn wijk 

En m'n kofferbak moet open, maar ze vinden geen pijp, ah 

Nee, want we zijn slimmer, ah mattie 

Ik zet die ding is z'n vakkie en hij's weg in een fractie 

Pretty good, privacy is niet privé meer 

Deze dagen zijn de streets superheet weer 

Steeds meer kleine jochies lopen rond met een shank 

Hij gaat je moeder leegprikken als je denkt je bent gang 

Het verschil is, vroeger deden wij dit alle voor cash 

Maar nu heeft niemand meer respect, deze dagen zijn gek 

Maar maakt niet uit, geen stress, we moven packs 

'k Heb de hele gang gebracht, nou zeg me, wie is er echt? 

Deze gimma is een lachtertje, gek 

Als ze me niet willen betalen, pak ik zelf die cash 

En ben ik weg, gone, loesoe loesoe, weg van hier 

Tien seconden, twee barkie als ik rij op papier 

Zie je spenden in de club, maar voor je fam ben je gier 

En als we drinken is 't Hennessy, ik doe niet aan bier, man 

Faka, faka, faka dan met je chain? 

Want je wil praten over de mijne, maar ik heb 'm nog steeds 
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Elke pasje die je bracht, ah mattie, die werd geraised 

Kleine bitch voor fame, daar doen we dus niet aan mee, nee 

Verdubbel cake, verdubbel cake, dat is een must 

We praten altijd over doekoe omdat ik 't echt pak 

Ik kom naar binnen, leg gelijk plat 

Ik zie die rappers als ontbijt, gap 

Shit 

 

 

Track 3, produced by OG Vibez 

 

[Intro] 

Laat m'n Nefertiti effe laten zien 

Ze is er nog steeds man, broer, wat denk je? 

OG Vibez 

 

[Verse] 

Strik je veter als je loopt in m'n schoenen 

Want dit zijn lange nachten voor die paarse en groene 

Ik heb de pijp op me, broer, ik weet dat ze loeren 

Maar ik heb schijt mattie, laat ze komen, die hoeren 

Want we zijn ready for action met heel de warrior-gang 

Weet allang ze gaan kapot nu dat ik miljonair ben 

Vier jaar geleden was ik skeer en zag je mij in de tram 

Beetje sannie bij m'n ballen en 'n hele dikke zuen 

Wellie, weyo, ik heb m'n leven geswitcht 

Die boze ogen gericht, want ja, ze gunnen me niks 

Maar deze tijden zijn loco en trek die pijp in een flits 

Want ik zit liever in jilla dan dat ik lig in m'n kist 

Kijk ik hoor ze praten, maar ze maken niks waar 

Ik heb nu witte stacks terwijl ik kom van de straat 

Daarom kijken mensen raar wanneer ik pull up in bolides 

Met de killers en de dealers, doe nog steeds wat ik wil 

Maar deze dagen wil ik cash, voor de rest ben ik stil 
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Voor de rest ben ik chill en voor de rest move ik low 

Ik ben nu vader, ben 'n broer, ik ben 'n oom en 'n zoon 

Maar spray die hele ding leeg wanneer je fuckt met m'n brood 

Wow, ey, ik zie nu zoveel shows 

Ik zie nu zoveel bullshit, ik zie nu zoveel ho's 

Ik zie zoveel fake love, ik zie zoveel ho's 

In deze neppe industrie, maar blijf de realeste Joost 

Fuck 'em all, bitch-ass motherfuckers 

 

8.5 Bijlage V 
Lyrics eerste sessie Kevin  

 

[Intro: Rotjoch] 

Ey check dan, je kijkt naar 101barz sessie, ik ben Rotjoch op je motherfucking 

beeldscherm 

En ey de laatste tijden, RotterdamAirlines, ze vliegen hoog als een motherfucker 

Kevin is in the building, we gaan dat ding doen, Leggo Leggo! Ey! 

 

[Verse 1] 

E-e-e-ey, Ey, Get on, Fuck it 

Want zij wilt ruzie maken elke dag 

Ze weet niet dadelijk zit ze goed als ze nog effe wacht 

Ik ben even van de radar maar heb hella hasj bij me 

Ondanks die controle bij de zuiderburen 

Ik kan je niet vertellen hoelang deze grind gaat duren 

Ik kan je wel vertellen als ik dadelijk sterk sta 

Ik splashen ga, op zij die niet in mij geloofden 

Zeg me what's je functie of kom jij hier om me vibe te doden 

Die vingers die je rapt zijn uit je duim gezogen 

Ik leef dit, heb het alleen net uit m'n mind getoverd 

Ik wou niet trappen op je teentjes, rap gewoon wat om me heen is 

Hey Kevin je ziet bleekjes en ik zie je niet op feestjes 

Maar dat komt omdat ik zoek 
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Superman die even niet weet waar z'n cake ligt, komt goed 

Ik laat ze zien dat het me toch lukt 

En zie je niet dat het m'n tijd is, is je klok stuk 

 

[x2] 

Die plakken waar we lopen is het link 

Dus gaan we links, ga dan rechts of rechtdoor op zn minst 

Ken de smaak van verlies, ga der vandoor met de winst 

Ben herboren weer sinds, ik heb paar mensen gelost heb 

 

 

10 

10 

Dusty Locane 'Rolando (Caught In The Rain)' Official Lyrics & Meaning | Verified 

  

 

[Verse 2] 

Ey 

Minder mensen om me heen broer dan een fucking jaar geleden 

Maar ja, Kev is straks wat heet is en dan gaan ze aan me denken 

Panisch door de wiet je wordt niet achterna gezeten 

Nee dat lijkt zo, blijf maar daar zo spacen ik ga viral 

En zij is ijdel, geef d'r iets om terug te kijken 

Al me homies rennen in het veld, wat doet je zusje buiten? 

Vieze toddies springen op je als ze budget ruiken 

Hier valt niks te halen, echt ze trekken nog geen muntje uit me 

Je mag roken van me assie en me cup gebruiken 

Maar wel die rode, want die witte heb ik in geast, in me sas 

Kon niet concentreren in de klas en roepen dat je ballie man kon worden is niet 

interessant 

 

Hey shit ik draai iets dikkers dan normaal gesproken 

Tweede soetoe heeft meteen me maag geopend 

En geen sterke takkies wil ik graag geloven 
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Laat hem in zn waarde geef geen suikers neem het als een korrel zout 

Maar neef je kan niet komen bij m'n twaalf flows 

Ze zeggen jij bent clown, je kan niet naast me lopen 

En geen sterke takkies wil ik graag geloven 

Je had me bijna overtuigd maar faka omin saus 

 

Ik focus op rappen, echt ik heb het geprobeerd 

Maar die kick van snel verdienen overheerst 

Bro, je ziet toch dat we zweten 

Jij wilt winst met me pakken, maar verlies niet met me delen 

Valt me vies van je tegen 

Ewa exit, me ex is loesoe maar gebruik nog steeds dr netflix 

Ben ik in je stad dan kom ik zeker om te pakken 

Ey 

Ik ben met eitje, maar ik zit nog niet gebakken 

Fucking vieze bezems willen Kevin in een box als nieuwe trainers 

Maar ik blijf hier 

Beetje verreg je wordt panisch van sirenes als je rijdt hier 

 

 

[Verse 3] 

Stond net nog op de block, ik zocht een lange floe 

Tot ik me mattie tegenkwam, hij had een rendez-vous 

Hij zegt me Kev je bent op mij boss een lange goesz 

Assie of die babbel kush, draaien maakt mn handen moe 

Maar ik draai door 

Ik had geen tijd voor je chickie die me belt 

Ik drukte weg, check even livescore 

Want man ik had een bankoetje op Feyenoord 

Gok je, rook je, drink je iets teveel, ben je als mijn soort 

Ey 

Dus hopelijk word ik rijk met dit 

Wil me gezicht niet meer verbranden voor die kleine winst 

Ik eet een kop, maar kan niet spenden op designer shit 
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Ik heb een gloednieuwe trilla bij m'n Nike gefixt 

Grindmode grindmode, het is vroeg maar het zij zo 

Grammen weggerookt vannacht en daarom zijn m'n eyes low 

Mannen in de keuken en die gellet maakt ze psycho 

Tijd is geld en soms gok ik als ik tijd dood 

Ik ben geen kapper, heb haze, boys met openstaande days 

Echt hier is die deck heet 

Geen bitch verplicht me om te typen als ik lees 

Hit de boek niet als ik broke ben, ben er weken niet geweest 

Maar ik ben er nu 

Ik kom op goeie plekken nu 

Young boys moven dough blue heel effe nu 

Ja echt ik durf te wedden nu dat alles straks lukt en ik dan heel de fam paketten stuur 

Kets 

 

 

[Verse 3] 

Het is die jongen met die trage flow 

Chiva op de beat 

A-a-a-a-ay 

Me moeder heb ik vaak beloof 

En misschien is dit me laatste blow 

A-a-a-a-ay 

Op een dag gaan we allemaal dood 

 

Ey 

Geen ingang in mn cirkel praat geen fucking hoefijzers 

Ik voel het ik ga ballen straks, ik word geen kroegtijger 

Hiero moet je goed kijken, heel de wijk is ontspoort 

Omeletje, kaas, kip als ontbijt bij de Snor 

Rook de laatste dagen bubbels, heb een grinder gescoord 

Onderweg naar Breda, ik pak een meier in Dord 

En me strijder uit noord, twijfelt niet door 

Hij kan toch niks verliezen 
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Hij zou toch niks verdienen in die tijd die die zit als die gepakt wordt 

Weet je zeker van die bitch op je transport 

Of gaat ze dadelijk praten echt die shit is niet verantwoord 

Straks verlies je alles en daar grinden we te lang voor 

 

Het is die jongen met die trage flow 

Maar bradda ik ben actief 

Want me moeder heb ik vaak beloofd 

Ben niet geboren om [?] 

En misschien is dit mn laatste blow 

Maar jij mag roken van me assie 

Op een dag gaan we allemaal dood 

En ik wil jullie bij me graf zien 

 

Mannen leven op krediet, je laat je voor de gek houden 

Zie je met een fles showen, maar staat liters in de schuld 

Hoe meer geluid, hoe minder cash, je moet gewoon je bek houden 

Ik ben minder in de club, heb niks te vieren, geen geduld 

Echt ik trip soms 

Breng me terug als ik skeer in me kist kom te liggen 

Laat me 

Hits voor je fixen 

Bitches willen uit het niks op me zitten 

Heb een babastack op zak, homie fiks zonnenpitten 

Je zou denken je bent oud ja 

Je hebt geen stroom bij die chick, ze belt voor pasta 

En als een daggoe ga je langs de Vapiano 

Ik ben Totti in zn prime homie, El Capitano 

 

Het is die jongen met die trage flow 

Rotjoch thanks dat ik hier mag zijn 

Shoutout naar alle boys die hier met mij zijn 
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8.6 Bijlage VI 
Meest recente sessie Kevin  

 

Track 1 

 

[Verse 1] 

Zak even achterover en ik kruimel 

Einde van het jaar is nu in zicht, yeah 

Gemiste oproepen van de duivel en echt als ik hem zie dan spuug ik zo in z'n gezicht 

Ey, het was zacht uitgedrukt, een jaar om snel weer te vergeten al 

Want hierzo in m'n stad met nieuwjaarsnacht begon de regen al 

Helden leven voort, weet dat ik altijd aan je denken zal 

De omgekeerde wereld, was me homie in de Prénatal 

Verwacht een kleine jongen, man de tijd vliegt 

En wanneer komt de jouwe, ben je nog steeds met je wifey? 

Die nummer een, die deed me niet veel, dit keer 

Ik had me hoofd al op een nieuwe deal, ik leer 

Het meeste van mezelf, nu zie ik things clear 

Dicteer, voor mannen in de velden met een dream-a, riskeer 

Niet alles, want ze houden van jou 

Pa was gone, wij zijn allemaal door vrouwen gebouwd 

Media promote die fake shit 

Of moet ik popmuziek maken om te komen in de playlist? 

Moest effe terug weer naar de basics 

Ik heb een gym hier in m'n pand, ga niet naar David, space ik 

Al m'n money op of gaan we scherp blijven straks 

Ben in de booth, doe beetje spelen met je satisfier schat 

Want ze wachten op die pokoes met die Kevin type of sauce 

En iedereen die bijdraagt, gaat z'n credit krijgen straks 

En ik ben kinda zeppelin en hij is fucked 

Like alsof ik in de ring sta en die dekking blijft gezakt 

Ik heb een doezoe net gespend, als het geen dertien meijers was 

En niet op kleding, maar op pannen en een fucking prijzenkast 
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[Verse 2] 

Man ik voel het, word ontiegelijk rijk 

Zij is gevallen voor de flex en voor de beautiful lies 

Op ammo en nu gaat ze zelfs m'n vrienden te lijf 

Ik draag m'n motherfucking hood, ik ben geliefd in de wijk 

Twee ashes, twee ashes dat is minimaal vijf, ik zie het gelijk 

Kill je bent een stiekeme guy 

Kan niet rustig blijven zitten, want je wiebelt altijd 

Bewaart je assie voor jezelf, jij hebt niet meer gedraait, nee 

Twee pokoes, dat is een kilo, ik kom van een lot 

Ik kan niet eens normaal meer lopen, hier zo door mijn fot 

Die prijs betaal ik, ik ben Kevin ik maak alles brok 

Gekke kip, gekke kip das m'n Pollo Loco 

Hart koud, maar moet nog ice op m'n watch 

Ik heb die money, maar ik heb alleen die tijd niet gehad 

Pop een xan, ik word net wakker, ben al bijna geland 

M'n boy aan 't rennen voor de blauw, weer in de vijver beland 

Vertelt me wat ie meemaakt op de strip 

Eén hit, maar heeft z'n Buma en z'n Sena niet gefixt 

Ik had een hele zak vol, lijkt wel Nivea op d'r tits 

Ik heb weinig zin in chattings, alsof IKEA met me– 

Huh 

Mannen verstoppen hun hasj en shit, draai die ding man, yeah 

En doe niet zuinig met je assie, brok die hele piece 

Maak die tunes voor in de bak, niet voor de televis– 

Vergeleken met een barkie is die hele cheap 

Dus je moet stacken uitbreiden, neef verbreedt je vis– 

Geen laagvlieger, jij slaapt liever, ik maak briev– 

Uitverkocht, ze maken plaats, we kunnen daar piep– 

Ik voel me lekker in die underdogpositie 

Stiekem raap ik alles op, ik heb maar paar vrienden, vaak zie 

Mensen op je changen voor die grote prijzen 

Want de kansen hier zijn klein als in de loterij 
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Goed of slecht, maakt niet uit, ze praten over mij 

Ik heb paar zoontjes in de scene, ik wil de voogdij 

Ik drink m'n Henny zelfs op motherfucking zondag 

We praten over billen chappen in de podcast 

Die mannen worden bang weer als ik drop straks 

Shit komt van me chest, de woorden glijden van m'n borstkas 

 

 

Track 2 

 

[Verse] 

Ik was never selfish, moest juist denken aan mezelf, yeah 

Trust issues elke dag nu, ever since en verder 

Ja ik was gone, maar niks aan de hand 

Moest weer effe boos worden 

Ninja bomb je ass gelijk, je ziet nog rookwolk 

En deze dagen heb ik niks te maken met wat zij zeggen, nee we doen het 

In deze life moet je beton zijn 

Maar ik zeg je eerlijk man, ik voel het 

Weer op de weg, we eten bij Mc's, zweer me fucking stomach voelt polluted 

En meer money, dat zijn many problems 

Maar ik tank die waggie en ik zoek het 

Shit ik doe nog steeds hetzelfde, veel jonko roken en m'n Toto zetten 

Ey, Kev is niet eens zo goed, hij praat gewoon ik kan ook zo rappen 

Kevin kost drie koppen voor een halfuurtje, ga Mojo checken 

Ey, je moet als Slowflow rennen, geen vage shit onder foto's cappen 

Mannen gaat boze ogen zetten, maar me goede karma is actief, neef 

Jij hield me dom, net hoe ik begon en dat vind ik vies, neef 

Animal stories, we geven die mensen weer gloednieuwe dierenverhalen 

Ik ontweek stores, want ik kon niet kopen en nu hoef ik niet te betalen 

 

Track 3 

 

[Verse] 
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Ik heb heel m'n leven hier zo staan in mijn notities 

Ik verstopte snelle bij m'n moeder in de diepvries 

En niet die rapper, maar de pasta, miep-miep 

Tijd toen ik nog droenoe daar bij Robbie in z'n stiek sliep 

Yeah, was never aardig voor m'n longen 

Zag mannen gingen vast, ze waren onderweg naar tonnen 

Zag mannen bleven vast daar in de trip van de ballonnen 

Ey, Aron appt me net hij zegt me "Kev bewaar je bonnen, want ze komen" 

Moet meeten met me accountant 

Want al die barkies werden thousands 

We nemen nog steeds geen pauzes 

En al m'n jongens rennen met die white girl, Doutzen 

Ik heb mezelf de tering in gerend 

Blowde alles in de cassie, broke scenario again 

Nu rij ik hier op Kade, hoor door stereo's m'n stem 

En m'n eenmanszaak wordt een imperium, da's eng 

Ik heb iets te veel gezopen, maar nu niks gelogen 

Ik ga jou geen shit beloven tot die shit gaat lopen 

Mijn mannen spenden ruggen in het Midden-Oosten 

En leven hier onder de radar, doen geen dingen posten, doen geen dingen posten 

Huh, doen geen dingen posten, leven hier onder de radar, doen geen dingen posten 

Hip-Hop, Hip-Hop, yeah, yeah, yeah, yeah 

En buiten is het koud, koud en al die bitches trippen 

Instanties kunnen stikken, met de kerst wil je drippen 

Weinig opties en die rippers lopen rippers te rippen 

Dat is 750 voor je staal, wanneer die snitches je tippen 

Overuren in de booth, ik loop het steeds weer te fikken 

Hollywood, ik was te spijker om weer business te zitten 

Effe sauna, zonder gym daar te hitten 

M'n pa stond in de kroeg daar en m'n ma schreef gedichten 

Nu ben ik spits, nee, ze gaan mij niet meer lichten 

Wil m'n money vooraf, dan al die grijze gezichten 

Laat op me wachten net al je trein van gister 

Maar dat kan af en toe, zolang ze mij blijven missen 
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Yeah, zolang ze mij blijven missen 

A-a-a-a-ey 

 

 

 


