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Marokkaans-Nederlandse jongens en de authenticering van hun 
kledingstijlen.1 
 
Hester Dibbits* 
 
Samenvatting 
Uitgangspunt voor dit artikel is de veronderstelling dat onderzoek naar de betekenissen die 
zich aan kledingstijlen hechten inzicht kan bieden in processen van groepsvorming en in- en 
uitsluiting. Het artikel richt zich op een drietal, in verband met Marokkaans-Nederlandse 
jongens veelbesproken kledingstijlen. Het betreft hier de wijd vallende urban wear, de strakke 
Italiaanse merkkleding en de traditionele djellaba-dracht. In gesprekken tussen jongeren 
worden deze stijlen voorzien van uiteenlopende connotaties die te maken hebben met 
algemene variabelen als ras, etniciteit, leeftijd, klasse, gender en religie. Opvallend daarbij is 
het belang dat gehecht wordt aan authenticiteit. Of iemands performance als 'authentiek' 
erkend en gewaardeerd wordt, lijkt in belangrijke mate af te hangen van de aanwezigheid van 
stijlelementen die als onderscheidend en 'eigen' worden erkend, en niet of niet eenvoudig zijn 
over te nemen. Authenticiteit is echter geen gegeven, maar komt tot stand in een proces van 
authenticering. Taal en aspecten van lichamelijkheid spelen daarbij een cruciale rol. 
Onderzoek naar de betekenissen die zich aan kledingstijlen hechten moet dan ook niet 
uitsluitend gericht zijn op de kleding zelf, maar op de kleding in combinatie met taalgebruik 
en aspecten van lichamelijkheid. 
 
Inleiding 
 
Eind 2003 berichtten diverse Nederlandse kranten over een onderzoek waaruit was gebleken 
dat Marokkaans-Nederlandse jongeren tussen de vijftien en negentien jaar ruim twee keer 
zoveel geld uitgeven aan kleding en schoenen als hun leeftijdgenoten. Terwijl het jaarlijks 
landelijk gemiddelde voor genoemde leeftijdscategorie op 768 euro ligt, geven Marokkaans-
Nederlandse jongeren gemiddeld maar liefst 1680 euro uit. Hun voorkeur gaat daarbij uit naar 
dure merkkleding van Italiaanse labels zoals Gucci, Versace, Dolce&Gabbana en Armani 
(Raatgever 2003, Pichotte en Goudappel 2004). In de periode waarin de resultaten werden 
bekendgemaakt, waren Marokkaans-Nederlandse jongeren bijna dagelijks in het nieuws. 
Meestal betrof het berichten over problemen rond criminaliteit, schooluitval, hoge 
werkloosheid en radicalisering. Vooral Marokkaans-Nederlandse jongens komen relatief vaak 
in een gemarginaliseerde maatschappelijke positie terecht of dreigen daarin terecht te komen. 
In de jaren ervoor, en ook erna, was het al niet anders; van alle groepen migrantenjongeren in 
Nederland vormen Marokkaans-Nederlandse jongens sinds de jaren negentig een 
veelbesproken, zoniet de meest besproken groep. Er is slechts één andere groep 
migrantenjongeren met een vergelijkbare reputatie, namelijk werkloze jongeren van 
Antilliaanse herkomst.  
In de beeldvorming rond Marokkaans-Nederlandse jongens speelt hun kleedgedrag een 
belangrijke rol. Behalve als liefhebbers van dure Italiaanse merkkleding worden zij ook vaak 
geafficheerd als dragers van zogeheten urban wear, een stijl die ook door die andere 
gemarginaliseerde groep migrantenjongeren wordt gedragen: genoemde Antilliaanse 
jongeren. Italiaanse merkkleding en urban wear onderscheiden zich van elkaar doordat de 
eerste doorgaans relatief strak om het lijf zit, terwijl de tweede juist heel wijd valt. Naast deze 
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twee stijlen is er nog een derde stijl die incidenteel ter sprake komt in relatie tot Marokkaans-
Nederlandse jongens, namelijk de traditionele dracht van de djellaba, een ruim vallende 'jurk' 
die men als een jas buitenshuis draagt. Onder Marokkaans-Nederlandse jongens wordt deze 
dracht slechts door een kleine groep van streng religieuze moslims gedragen.  
 
In dit artikel probeer ik antwoord te geven op de vraag welke betekenissen binnen de 
jongerencultuur aan de drie hierboven genoemde kledingstijlen worden toegekend. 
Uitgangspunt is de veronderstelling dat onderzoek naar de betekenissen die zich aan 
kledingstijlen hechten inzicht kan bieden in processen van groepsvorming en in- en 
uitsluiting. Het artikel heeft een exploratief karakter. Centraal staat niet zozeer het 
kleedgedrag van Marokkaans-Nederlandse jongens zelf, alswel het vertoog over dat 
kleedgedrag. De dragers zelf komen relatief weinig aan het woord. Toekomstig 
veldwerkonderzoek zal meer inzicht moeten kunnen geven in de precieze betekenissen die de 
drie kledingstijlen voor de jongens zelf hebben.  
Behalve op enkele etnografische casestudies en interviews baseer ik mijn betoog op chatfora 
van jongeren op internet.2 Deze kunnen als een problematische bron worden beschouwd, 
omdat internet-chatters doorgaans anoniem blijven en er weinig of geen contextgegevens over 
de deelnemers bekend zijn. Hier staat tegenover dat voor onze vraagstelling interessante 
discussies anoniem gevoerd worden, en de deelnemers daardoor waarschijnlijk meer vrijuit 
hun visie verkondigen.  
De casestudies, interviewfragmenten en chatsessies op internet laten zien dat zich aan de 
verschillende kledingstijlen uiteenlopende connotaties hechten, die zowel te maken hebben 
met algemene variabelen als ras, etniciteit, leeftijd, klasse, gender en religie, als met de 
specifieke, sociaal-culturele contexten waarin de kleding gedragen wordt. Het is een bekend 
verschijnsel dat zich ook voordoet in het talige domein, waar linguïstische stijlrepertoires van 
uiteenlopende, contextgebonden betekenissen worden voorzien (Eckert en Rickford 2001; 
Eckert 2003).  
Opvallend is de belangrijke rol die kwesties rond echtheid en geloofwaardigheid in de 
vertogen van jongeren spelen. Of iemands zelfpresentatie, en dus ook die van Marokkaans-
Nederlandse jongens, erkend en gewaardeerd wordt, lijkt in hoge mate af te hangen van de 
aanwezigheid van stijlelementen die zowel door insiders als outsiders als onderscheidend en 
‘eigen’ worden erkend, en niet of niet eenvoudig zijn over te nemen.  
Wij raken hier aan het thema authenticiteit, dat sinds de jaren negentig binnen de 
cultuurwetenschappen veel belangstelling geniet. Resultaat van die belangstelling zijn diverse 
studies waarin gewezen wordt op de cruciale rol die noties rond authenticiteit spelen bij de 
constructie van groepsidentiteiten en in processen van in- en uitsluiting (Bendix 1997, 
Bucholtz 2003, Etnofoor 2005). Waar mensen bepaalde cultuuruitingen als 'authentiek' 
bestempelen, diskwalificeren zij immers automatisch andere cultuuruitingen als vals, onecht 
of zelfs illegitiem (Bendix 1997, p. 9). Van belang is echter de onderkenning dat authenticiteit 
geen gegeven is, maar tot stand komt in een proces van authenticering; een proces waarbij 
mensen actief een identiteit construeren op noties rond echtheid en geloofwaardigheid 
(Bucholtz 2003, Reyes 2005).  
Het besef van de belangrijke rol die noties rond authenticiteit en processen van authenticering 
spelen bij de constructie van identiteiten, kan worden opgevat als een kanttekening bij het 
idee dat groepsvorming onder jongeren tegenwoordig vooral plaatsvindt op basis van een 
gedeelde kledingsmaak of muziekvoorkeur. Dit thans ter discussie gestelde idee is onder meer 
terug te vinden in het werk van de Amerikaanse antropoloog Ted Polhemus. In een in 1994 
verschenen klassiek geworden overzicht van ‘straatstijlen’ beschreef Polhemus hoe vanaf de 
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jaren zeventig de diversiteit aan zogeheten styletribes niet alleen sterk toenam, maar hoe er 
ook telkens allerlei fusies tussen reeds bestaande stijlgroepen plaats vonden. In zijn in 1996 
verschenen boek Style Surfing borduurde hij op dit gegeven voort en liet hij zien hoe in de 
slotdecennia van het tweede millenium steeds meer jongeren ook op individueel niveau op 
een eclectische manier stijlen met elkaar begonnen te combineren, met als resultaat een 
postmoderne mix van stijlen waarin alles draait om style, styletribes en style surfers.  
Het lijdt geen twijfel dat de diversiteit aan keuzes in de afgelopen vijftig jaar sterk is 
toegenomen. In de praktijk vinden echter tal van mechanismen van in- en uitsluiting plaats, op 
basis van zaken die buitenstaanders zich moeilijk of niet kunnen toe-eigenen. Kleding laat 
zich relatief gemakkelijk overnemen, maar huidskleur niet. Ook subtiele details in de manier 
van bewegen blijken dikwijls niet over te nemen zonder dat dit een gekunstelde indruk maakt. 
Juist de habituele, pre-reflexieve aspecten van de zelfpresentatie van mensen laten zich lastig 
als een ‘natuurlijke verworvenheid’ aanleren als men er niet van jongs af aan vertrouwd mee 
is geweest (Bourdieu 1979; Roodenburg 2004).  
Dergelijke constateringen attenderen ons erop dat het belangrijk is om in het onderzoek naar 
de constructie van sociale identiteiten ook te kijken naar aspecten van racialiteit, 
lichamelijkheid en habitus. Al naar gelang de context kan een specifiek aspect van iemands 
identiteit, iemands zelfpresentatie, bepalend zijn voor in- of uitsluiting. Het kan de haardracht 
of het taalgebruik zijn, maar ook iemands huidskleur of iemands manier van bewegen. Daarbij 
komt dat ook bepaalde stijlen die in theorie wel over te nemen zijn, in de praktijk als 
‘onvervreemdbaar’, als ‘eigen’ worden beschouwd. Mensen kunnen een stijl overnemen, die 
zich toe-eigenen, maar wordt die overname ook geaccepteerd door de groep die zich als de 
oorspronkelijke vertolker van de stijl beschouwt?  
In het verlengde daarvan kan tevens de vraag worden gesteld of acceptatie door de ander in 
het overnemen van stijlen wel in alle gevallen het doel is dat wordt beoogd. Aansluitend op 
onderzoek naar Turkse hiphop-jongeren in Berlijn (Kaya 2001) en naar Aziatisch-
Amerikaanse jongeren die Afrikaans-Amerikaans slang gebruiken (Reyes 2005), betoog ik in 
dit artikel dat de meeste Marokkaans-Nederlandse jongeren in het toe-eigenen van stijlen zelf 
actief nieuwe stijlen creëren en die authenticeren. Niet alleen hun Marokkaans-Nederlandse 
achtergrond, maar ook het grootstedelijke milieu waar zij deel van uitmaken, de sociaal-
maatschappelijke positie waarin zij verkeren, en hun vertrouwdheid met andere etnische 
groepen worden daarbij als onderscheidende, authenticerende stijlelementen ingezet. Op die 
manier manifesteren zij zich als een groep die veel prestige afdwingt onder andere jongeren. 
In de volgende paragraaf schets ik de sociaal-culturele context waarbinnen dit gebeurt. In de 
drie paragrafen die daarop volgen staan de stijlen zelf, hun connotaties en de analyse daarvan 
centraal. 
 
De multi-etnische en transnationale context  
Net als elders (Hebdige 1979, Polhemus 1994, Crane, 2000, Rubenstein 2001) hebben ook in 
Nederland etnische minderheden vaak een trendsettende rol gespeeld in de jeugdcultuur. Een 
voorbeeld uit de naoorlogse Nederlandse geschiedenis zijn de Indische jongens die in de jaren 
vijftig een nieuw soort muziek introduceerden, en zich met hun opvallende jacks, shirts en 
vetkuiven als trendsetters manifesteerden (Mutsaers 1989). Zij durfden in hun kleedgedrag als 
eersten witte Amerikaanse popsterren als Elvis Presley en witte filmsterren als Tony Curtis en 
Rock Hudson te volgen en zo het pad te effenen voor een nieuwe kledingstijl, als middelaars 
van een ‘witte’ Amerikaanse stijl, die oorspronkelijk weer van ‘zwarten’ was overgenomen. 
Een voorbeeld uit een latere periode bieden Afro-Surinaamse jongens die in de jaren tachtig 
de toon zetten in de jongerencultuur. Livio Sansone heeft laten zien hoe deze destijds 
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doorgaans als Creools-Surinaams aangeduide jongeren bewust 'zwarte' manieren van lopen, 
praten, zingen, dansen en zich kleden als een eigen groepscultuur cultiveerden. Zij deden dit 
eerst in de Rasta-scene en de disco-scene, en later in de breakdance-scene (Sansone 1992). 
Voor veel Afro-Surinaamse jongeren was de disco de plek waar zij schitterden, en ontzag 
afdwongen bij hun leeftijdgenoten. Na de jaren tachtig veranderde de context drastisch. Niet 
alleen vond er een ingrijpend proces van commercialisering plaats van alles wat met ‘zwarte 
jongerencultuur’ te maken had, Afro-Surinamers zagen zich in de vrijetijdsarena ook meer en 
meer geconfronteerd met andere groepen migrantenjongeren en hun soms concurrerende 
presentatiestijlen.  
Eén van die groepen wordt gevormd door Marokkaans-Nederlandse jongens. Hun positie in 
de vrijetijdsarena vertoont veel overeenkomsten met die van Afro-Surinaamse jongeren in de 
jaren tachtig. Zoals Afro-Surinaamse jongeren hun eigen nieuwe varianten van de ‘zwarte 
jeugdcultuur’ uitvonden en cultiveerden, zo groeiden Marokkaans-Nederlandse jongeren in de 
loop van de jaren negentig uit tot trendsetters in de hedendaagse grootstedelijke 
jongerencultuur in Nederland (Hoving, Dibbits en Schrover 2005, Nortier en Dorleijn 2006, 
Mutsaers 2006). 
Marokkaans-Nederlandse jongeren staan erom bekend dat zij relatief veel ‘mengen’ met 
jongeren met een andere etnische achtergrond, inclusief jongeren met een Surinaamse, 
Antilliaanse of autochtone Nederlandse achtergrond. Turks-Nederlandse jongeren mengen 
over het algemeen minder (Bennis, Extra, Muysken en Nortier 2002). Aangenomen wordt dat 
dit onder andere te maken heeft met het feit dat Turken in talig opzicht een veel uniformere 
groep vormen dan Marokkanen. In Turkije is het Turks de officiële spreek- en schrijftaal, en 
het is ook de taal die men doorgaans als moedertaal leert spreken. Mensen uit verschillende 
regio's in Turkije verstaan elkaar doorgaans goed, en dus is in Nederland geen noodzaak om 
over te stappen op een andere taal. Men kan onderling Turks blijven spreken en men doet dit 
ook graag; de Turkse taal wordt beschouwd als een belangrijke marker van de Turkse 
identiteit. Binnen de Marokkaanse gemeenschap worden daarentegen veel taalvarianten 
gesproken en verstaan migranten uit verschillende regio's elkaar lang niet altijd. Vaak kiest 
men in Nederland dan voor het Nederlands als gemeenschappelijke taal (Bennis e.a. 2002).  
Kenmerkend voor het multi-etnische karakter van het grootstedelijke jongerencircuit 
waarbinnen Marokkaans-Nederlandse jongens zo’n prominente rol spelen, zijn de diverse 
jongerentaalvarianten die worden gesproken. Doorgaans gaat het hier om Nederlands met een 
mengeling van woorden uit het Surinaamse Sranan, het Marokkaans-Arabisch, Berbers, het 
Engels en soms het Turks en het Antilliaans. De varianten verschillen onderling al naar gelang 
de context, maar tal van sleutelbegrippen zijn juist niet lokaal of nationaal gebonden.  
Een voorbeeld is het transnationale gebruik van het begrip ‘respect’.3 Baumann heeft in zijn 
studie over het multi-etnische Southall in Londen reeds gewezen op de complexiteit van dit 
begrip. Aansluitend op zijn analyse van het woord respect, kunnen we verschillende 
betekenissen onderscheiden. In zowel het Engels als in het Nederlands wordt de term 
doorgaans gekoppeld aan het kunnen wegcijferen van iemands eigen individuele eergevoel of 
zelfs zelf-respect. In veel andere, niet-westerse talen is het begrip respect een synoniem voor 
het woord eer (honour) en de tegenhanger van schaamte (shame). Voor veel jonge 
Southallians echter, zo betoogt Baumann, staat de term voor nog iets anders: 'honour (izzat) 
appears less as the absence of shame than as the fruit of respect (izzat) (...) It represents not 
the opposite of self-respect, but its fulfilment' (Baumann 1996, p. 103). Voor jonge 
Southallians is iemands zelfrespect dus volledig afhankelijk van de eervolle bejegening door 
anderen, ofwel van het respect dat men van anderen krijgt. Het is een dergelijke betekenis die 
het begrip ook in de grootstedelijke Nederlandse jongerencultuur lijkt te hebben. Er lijkt 
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daarbij sprake van een menging van de betekenis die het begrip in de jaren zestig had in de 
strijd voor de emancipatie van zwarten en vrouwen, met het mediterrane eerbegrip. Dat het 
woord in Nederland ook door niet-Marokkaans-Nederlandse jongeren vaak wordt 
uitgesproken met de dubbele, voor veel Nederlanders als Marokkaans herkenbare ‘z’ (dus: 
rezzpect) is illustratief voor de prominente positie van Marokkaans-Nederlandse jongeren 
binnen de jongerencultuur in Nederland.  
Behalve de term ‘respect’ zijn er diverse andere begrippen die door uiteenlopende groepen 
jongeren zowel in Nederland als elders worden gebruikt. Een voorbeeld is het begrip ‘cool’ 
(Nortier e.a. 2005, p. 63). Ayhan Kaya heeft in zijn studie over Turks-Duitse hip-hop jongeren 
in Berlijn gewezen op de cruciale rol die dit begrip speelt binnen de transnationale hiphop 
cultuur (Kaya, 2001). Wij komen hier bij de behandeling van de baggy style nog op terug. 
Waar het mij hier om gaat, is dat verschillende groepen jongeren deels putten uit dezelfde, 
transnationale talige repertoires.  
Niet zelden wijken die repertoires overigens sterk af van de repertoires zoals die in het 
algemene publieke vertoog worden gebruikt. Een voorbeeld is de term ‘zwart’. In het publieke 
vertoog over de multi-etnische Nederlandse samenleving wordt sinds het eind van de jaren 
tachtig naast de term 'allochtoon', ter aanduiding van onder meer Afro-Surinamers, 
Antillianen en nieuwkomers uit niet-westerse landen, de aanduiding ‘zwart’ veel gebruikt. De 
term ‘zwart’ wordt daarbij niet als een aanduiding voor huidskleur gebruikt, maar als een 
aanduiding voor diverse etnische groepen die zich in een maatschappelijke achterstandspositie 
bevinden. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in Londen, waar aan het eind van de jaren 
tachtig Aziaten en andere etnische minderheden als 'zwart' werden gecategoriseerd. Baumann 
heeft laten zien dat deze vorm van insluiting als uitermate negatief werd ervaren door een deel 
van de Aziatische gemeenschap zelf. Velen waren niet vertrouwd met het gebruik van de term 
‘zwart’ in politieke zin; voor hen is de term zwart gekoppeld aan de associatie die een 
donkere huidskleur heeft met lage kaste (Baumann 1996). In het geval van Marokkaanse-
Nederlanders speelt die associatie met kasten niet. Baumanns studie is voor ons betoog echter 
van belang omdat het ons attendeert op het verzet dat insluiting kan oproepen vanuit de groep 
die ongewenst met insluiting wordt geconfronteerd.  
Jongeren zelf gebruiken de term ‘zwart’ niet. Afro-Surinamers, Antillianen en anderen met 
een donkere huidskleur worden daarentegen door veel jongeren aangeduid als 'negers', een 
term die juist in het publieke debat taboe is geworden. Turken en Marokkanen worden vaak 
aangeduid als mensen met zwart haar. 'Mensen met zwart haar' staat dan, al naar gelang de 
situatie, voor 'Marokkanen' of 'Turken', of voor 'Marokkanen en Turken'. Zwartharige 
autochtone Nederlanders en bijvoorbeeld Surinamers vallen niet onder de categorie 'mensen 
met zwart haar'. (Boumans, Dibbits en Dorleijn, 2001, p. 121). Op internet, en mogelijk ook 
in de niet-virtuele wereld, circuleert naast het gelexicaliseerde ‘mensen met zwart haar’ ook 
de aanduiding ‘Murken’ als gecontamineerde term voor Turken en Marokkanen. 
Een ander soort categorisering die in de chatfragmenten een prominente rol speelt, is die op 
basis van opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Dit is begrijpelijk, als men 
bedenkt dat de verschillende stijlen terug te voeren zijn op uiteenlopende voorstellingen over 
mannelijkheid en vrouwelijkheid: bij baggy streetwear gaat het om een vorm van 
mannelijkheid die gebaseerd is op lichamelijke arbeid en lichamelijke kracht, aan de 
traditionele stijl liggen vooral religieus-islamitische opvattingen over mannelijkheid ten 
grondslag en in het geval van de strakke Italiaanse merken ligt het accent veeleer op seksuele 
verleiding. Deze laatste stijl wordt echter door sommigen juist niet met mannelijkheid 
geassocieerd, maar met vrouwelijkheid (Entwistle 2000). De dragers zelf kunnen hier 
uiteindelijk weinig aan doen. Hooguit kunnen zij kiezen voor een andere kledingstijl. Eén van 
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de stijlen is baggy streetwear. De mannelijke connotatie van deze stijl staat in elk geval niet 
ter discussie, zo zullen wij hieronder zien. 
 
Baggy streetwear 
Dragers van baggy streetwear zijn behalve aan wijde broeken met laag kruis meestal te 
herkennen aan hun wijde sweaters met capuchon, en aan het feit dat ze bij voorkeur petjes en 
gympen dragen. Bij sommige varianten van de stijl horen grote gouden of zilveren kettingen. 
In de beeldvorming rond zogeheten ‘Marokkaanse probleem-jongeren' is baggy streetwear als 
stijl prominent aanwezig. Zo zien we op een affiche van een toneelvoorstelling over de 
gespannen verhoudingen in Nederland tussen Marokkaans-Nederlandse jongeren en de politie 
een als Marokkaans-Nederlandse probleemjongere verklede acteur in een typische hiphop 
outfit, met sweater met een grote capuchon en een groen sportshirt met opdruk.4 Er zijn ook 
diverse Marokkaans-Nederlandse rappers die zich geheel in baggy streetwear kleden. De 
meeste bekendheid geniet Ali-B, die met de rapmuziek kennismaakte via de witte 
Nederlandse band Osdorp Posse, lange tijd een van Nederlands’ bekendste hiphopbands. Ali-
B rapt in het Nederlands, maar in zijn teksten zijn ook veel Surinaamse en Marokkaanse 
woorden terug te vinden (Mutsaers 2006).  
In de hiernavolgende paragrafen zullen we zien dat de baggy streetwear door veel jongeren 
als een ‘negerstijl’ wordt bestempeld, waarbij zij in de Nederlandse context vooral wordt 
geassocieerd met Surinamers en Antillianen. Aangesproken door snelle raps over het harde 
straatleven in de getto’s van New York, waren het Afro-Surinaamse jongeren die zich als 
eersten in Nederland de bij de rapmuziek en hiphop behorende baggy stijl toe-eigenden. 
Hadden naar Nederland verhuisde Afro-Surinamers zich aanvankelijk nadrukkelijk 
geöriënteerd op Suriname en het Sranan Tongo, voor jongeren werd Engels-sprekend Afro-
Amerika het belangrijkste culturele referentiepunt. Voor hen was het ‘zwart zijn’ ook veel 
belangrijker; de oriëntatie op mythische 'superzwarten' was voor hen zowel een manier om 
'modern' te zijn, als een manier om zich af te zetten tegen witte Nederlanders (Sansone 
1992).5 
In de loop van de jaren tachtig won hiphop en de daarbij horende kledingstijl ook onder 
andere jongerengroepen snel aan populariteit, niet in de laatste plaats doordat de 
vrijetijdsindustrie en de massamedia de hiphopcultuur omarmden en er een wereldwijd proces 
van commercialisering plaatsvond rond alles wat met hiphop te maken had (Sansone 1992, 
Wermuth 2002). Van een nadrukkelijk Afro-Amerika-centrische subcultuur groeide de hiphop 
uit tot een brede jongerencultuur, met grote commerciële successen voor witte rappers als 
Vanilla Ice en Eminem. Naast een meer politieke stroming van Public Enemy en zwarte 
Nation of Islam-aanhangers, ontwikkelde zich een brede, voor een groter publiek 
aantrekkelijke stroming waar zwarte en witte levensgenieters zingen over niet-politiek 
beladen thema’s als seks en dure auto’s (Arnold 2001, p. 40-42). Sinds het begin van de 
eenentwingtigste eeuw maakt hiphop en alles wat daarmee geassocieerd wordt deel uit van 
een transnationale, grootstedelijke, multi-etnische jongerencultuur, de zogeheten urban 
culture.  
Hoewel we duidelijk kunnen spreken van een multi-etnische jongerencultuur, nemen 
Surinaamse en Antilliaanse jongeren in de hiphopscene en op het gebied van de daarbij 
behorende kledingstijlen in Nederland nog steeds een prominente positie in. Sommige merken 
worden daarbij uitsluitend geassocieerd met Afro-Surinamers en Antillianen. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor kleding van Karl Kani; een merk dat in Nederland zelfs een uitgesproken 
militant-zwarte connotatie heeft sinds ongeregeldheden tussen Karl Kani-dragers en extreem-
rechtse jongeren breed in de Nederlandse pers werden uitgemeten en aanleiding vormden 
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voor een publiek debat over het verbieden van bepaalde kledingmerken in openbare 
gelegenheden. De tegenhanger van Karl Kani is in Nederland, en inmiddels ook in 
verschillende andere West-Europese landen6, het merk Lonsdale. Dit merk wordt sinds een 
aantal jaren veel gedragen door jongeren met extreem-rechtse sympathieën.7  
Kunnen we nu stellen dat Marokkaans-Nederlandse jongens baggy streetwear dragen omdat 
zij zich identificeren met 'zwarte' leeftijdgenoten? Willen zij tot dezelfde groep worden 
gerekend? Willen zij als 'authentieke' vertolkers van een 'zwarte' stijl worden beschouwd? De 
beantwoording van dergelijke vragen vereist nader onderzoek. Op basis van onderzoek naar 
de popularisering van hiphop en de toe-eigening van 'zwarte stijlen' door witte autochtone 
jongeren valt te verwachten dat sommigen zich inderdaad identificeren met hun 'zwarte' 
leeftijdgenoten en veel moeite doen om geaccepteerd te worden als authentieke vertolkers, 
maar dat dit zeker niet voor alle dragers van baggy streetwear geldt. Veel jongeren kiezen de 
stijl immers eenvoudigweg vanwege het ruige imago. Dat zij daarbij de kans lopen als 
zogeheten wannabe's of wiggers (= white niggers) te worden bestempeld, is onderdeel van 
hun performance: velen gebruiken de term wiggers als een geuzennaam (Wermuth 2002, 
Nayak 2003). 
Eén van de weinige studies naar de toe-eigening van 'zwarte' stijlen door groepen jongeren die 
noch als wit, noch als zwart beschouwd kunnen worden, is het onderzoek van de antropo-
linguïste Angela Reyes. Reyes beschrijft op basis van veldwerkonderzoek hoe Aziatische 
Amerikanen zich het 'slang' toe-eigenen van Afro-Amerikanen en komt tot de constatering dat 
veel Aziatische Amerikanen zich weliswaar affiliëren met Afro-Amerikanen, maar dat zij 
daarbij tegelijkertijd een eigen groepsidentiteit construeren: '...instead of passing as fluent 
AAVE speakers or trying to 'act black', many Asian Americans use AAVE features to lay 
claim to participation in an urban youth style (...), much like most European Americans do’ 
(Reyes 2005, p. 511).  
Tot een soortgelijke conclusie komt ook Ayhan Kaya in zijn studie naar Turkse hip-hop 
jongeren in Berlijn. Hij stelt meer in het algemeen: ‘Hip-Hop is a youth culture that enables 
ethnic minority youths to use both their own ‘authentic’ cultural capital and the global 
transcultural capital in constructing and articulating their identities’ (Kaya 2001, p. 165).  
De Turks-Duitse hip-hop jongeren die Kaya tijdens zijn onderzoek volgde, dragen globaal 
beschouwd dezelfde baggy streetwear als hiphop jongeren elders, maar zij combineren die 
met andere, 'eigen', lokaalgebonden stijlelementen. Wat zij delen met andere hiphoppers, is 
een algemeen image van coolness. Het is een ‘serieus’ en ‘mannelijk’ image waarbij, aldus 
Kaya, bewust wordt ingespeeld op stereotiepe voorstellingen zoals die bij outsiders bestaan 
over de levenshouding van migranten jongeren, in dit geval Turkse migrantenjongeren: ' By 
looking so [cool, HD], the youngsters are [...] challenging, at a symbolic level, the stereotypes 
of the outsiders about their indifference to life [...]' (Kaya, p. 170).  
Voor de meeste Marokkaans-Nederlandse jongens die baggy streetwear dragen, zal hetzelfde 
gelden. Het gaat hen niet om de toe-eigening van een ‘authentieke’ ‘neger identiteit’, maar zij 
participeren in, en creëren deels ook zelf, in reactie op hun omgeving, een nieuwe jeugdstijl, 
met hiphop elementen en elementen uit andere stijlen. Dat zij dit zo doen, wordt evident als 
we niet alleen naar de kledingkeuze kijken, maar ook naar de jongerentaalvarianten die zij 
gebruiken, en bewust cultiveren. Deze varianten verschillen per context, maar de meeste 
varianten vormen een mengeling van vooral woorden uit het Nederlands, Sranan en 
Marokkaans-Arabisch en Berber (o.a. Appel 1999, Bennis e.a. 2001, Nortier 2001, Vermeij 
2002). Het Marokkaans-Arabisch of Berber wordt hier ingezet, zo zouden we kunnen stellen, 
om de stijl te authenticeren.  
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Dat dit ook door hun omgeving wordt geaccepteerd, zou kunnen worden opgemaakt uit 
gesprekken van Afro-Surinaamse jongeren in Rotterdam met een Surinaams-Nederlandse 
studente taalkunde over het gebruik van jongerentaal (Cornips 2005). Behalve over 
jongerentaal wordt in die gesprekken ook gesproken over baggy streetwear. Daarbij wordt 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen Nederlanders die ‘vernegerd’ doen, en andere groepen, 
waaronder Marokkanen. Over Nederlanders wordt het volgende gezegd: 
 
M:   Sommigen willen vernegerd doen. 
Interviewer: Hoe doe je dan vernegerd? 
M:  Ik weet niet hoe ze doen, je ziet het dan ook hoe ze zich kleden.  

Ik weet niet, gewoon nepneger zo. 
M:   Je ziet het aan hun kleding. 
W:  Sommigen dragen Cango. Het merk Cango is voor Surinamers gemaakt. 
M:  Je hoort het ook hoe ze praten, je hoort dat hun accent verandert. 
 
Een andere Surinaamse jongen, lid van dezelfde vriendengroep, merkte over Nederlandse 
gebruikers van jongerentaal op:  
 
R:  Nederlanders die het [i.e. een jongerentaalvariëteit] gebruiken  

denken dat ze negers zijn. 
Interviewer: Hoe doen ze dan? 
R:  Ze dragen kleding die negers dragen. 
Interviewer:  Geef eens voorbeelden van bepaalde kleding. 
R:   Hun broek is dan afgezakt en ze dragen lammycoats 
Interviewer: En gedrag? 
R:   Ze gaan dan grover praten. 
 
Autochtone Nederlanders worden door deze jongens dus per definitie als outsiders beschouwd 
(cf. Hewitt 1986). Eén van de jongens uit de vriendengroep heeft geen Surinaamse 
achtergrond, maar komt uit Eritrea. Zijn gebruik van Surinaamse woorden is volkomen 
geaccepteerd: ‘Hij is een negertje, met hem gaan we al jarenlang om'. Hieruit zouden we 
kunnen afleiden dat het dus de huidskleur is die bepaalt of men al dan niet geaccepteerd 
wordt. Cornips komt tot een vergelijkbare conclusie waar zij over de sprekers in bovenstaand 
fragment opmerkt dat de jongerentaalvariëteit die deze jongeren spreken voor hen niet als 
marker fungeert van een multiculturele of multi-etnische identiteit, maar als symbool van een, 
zoals Cornips dit noemt, ‘neger identiteit’ (Cornips 2005).  
Over Marokkanen en Turken die jongerentaal gebruiken, wordt echter gezegd: ‘Hun zijn 
flex’, en: ‘Die zijn er helemaal meester in het praten van straattaal’. Nagenoeg dezelfde 
woorden gebruikt een derde uit het vriendengroepje als hij bevestigend antwoordt op de vraag 
van de interviewster of hij behalve met de door hem al genoemde Surinamers en Antillianen 
ook wel met Marokkanen ‘straattaal’ spreekt: ‘Ja, Mokro’s [Marokkanen] zijn er meester in’ 
(Cornips 2005).  
In hoeverre deze waardering zich ook uitstrekt tot hun kledingstijl, moet nader onderzocht 
worden. Duidelijk is echter dat de houding van de drie hierboven geciteerde Afro-Surinamers 
tegenover witte, autochtone jongeren anders is dan die tegenover Marokkaanse-Nederlanders. 
Bekijken wij die houding in termen van uitsluiting en insluiting, dan is er in het geval van de 
Marokkaans-Nederlandse jongeren duidelijk sprake van insluiting. Voor sommige 
Marokkaans-Nederlandse jongens zal dit juist ook zijn wat zij beoogden. Voor jongeren die 
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zich willen onderscheiden van deze groep, maar zich binnen de bredere jongerencultuur wel 
als trendsetters willen positioneren, biedt de Italiaanse merkkleding een alternatieve stijl. In 
de volgende paragraaf laat ik zien dat Marokkaans-Nederlandse jongeren die kiezen voor deze 
stijl echter wel een andere groep op hun pad vinden met wie de meesten liever niet 
geassocieerd willen worden, namelijk homo’s.   
 
Italiaanse merken  
De volgende dialoog, die sinds 19 januari 2005 op de chatsite FOK! te lezen is, geeft op een 
wat cryptische manier aan wie volgens de chatters Hugster en Youp als typische dragers van 
urban-kleding ofwel baggy streetwear, en wie als de dragers van dure Italiaanse merkkleding 
moeten worden beschouwd.8 Uit het citaat blijkt niet alleen hoe iedere groep zijn eigen 
kledingstijl krijgt toebedeeld, het laat ook zien hoe begrippen uit het jongerenjargon worden 
gedefinieerd en zonodig geherdefinieerd: 
 

Hugster (15.23): ‘Murken lopen niet in urbanwear.’  
Youp (15.28): ‘Oh nee? moet je eens hier komen kijken als je een stoere wigger bent 
of een stoere murk loop je in je pyjama rond...’  
Hugster (15.39): ‘De murken lopen hier in Boss9, Versace, Armani en D&G, nep 
danwel soms echt. In Urban Wear lopen hier Antillianen en ander volk wat van 
[Caraïbische] eilanden komt.’  
Youp (15.45): ‘Dat zijn bij mij ook murken.’  
Hugster (15.57): ‘Murken zijn toch echt Marrokanen en Turken, waarvan Turken het 
minst erg zijn, zitten soms echt toffe kerels bij.’ 

 
Volgens Hugster is de zaak helder: Antillianen dragen wijde hiphopkleding, Turken en 
Marokkanen ('Murken') gaan voor de strakke Italiaanse merken. Uit het in de openingsalinea 
van dit artikel genoemde onderzoek zou opgemaakt kunnen worden dat de associatie van 
Marokkaanse Nederlanders met Italiaanse merkkleding niet zo vreemd is. Marokkaans-
Nederlandse jongeren geven, zo bleek uit dit onderzoek immers, relatief veel geld aan kleding 
uit, waarbij de grote Italiaanse merken favoriet zijn.  
Het ligt voor de hand om de relatief grote bedragen die aan Italiaanse merkkleding uitgegeven 
worden in verband te brengen met een behoefte om zich als maatschappelijk geslaagd te 
presenteren, als reactie op de vaak negatieve beeldvorming waarmee Marokkaans-
Nederlandse jongens worden geconfronteerd. Voor de wat oudere middelbare scholieren die 
al denken aan hun carriëre zal deze afweging zeker meespelen.10 Ik ben echter geneigd om te 
veronderstellen dat de kleding door veel Marokkaans-Nederlandse jongeren vooral 
aantrekkelijk gevonden wordt omdat zij er straat-prestige aan kunnen ontlenen, terwijl zij zich 
nadrukkelijk onderscheiden van hun Surinaamse en Antilliaanse leeftijdgenoten. De Italiaanse 
merkkleding wordt gebruikt in de constructie van een groepsidentiteit, die eerder associaties 
oproept met de mediterrane wereld dan met de zwarte getto’s in de Verenigde Staten.  
We hebben hier te maken met een klassiek spel van stijlen dat zich concentreert rond 
stereotiepen zoals die vanaf de negentiende eeuw in Europa ontstonden over Afrikanen, 
Aziaten en de bevolking uit mediterrane landen; stereotypen waarin allerlei noties over ras, 
mannelijkheid, seksualiteit en lichamelijkheid worden opgenomen (Hoving 2005). 'Donkere 
mannen', inclusief mannen uit mediterrane landen, kregen daarbij uiteenlopende kwalificaties 
toebedeeld als ongetemd, pervers, mannelijk, stijlvol en verfijnd.11 
Inmiddels hebben diverse kledingstukken onder autochtone witte jongeren de connotatie 
‘Marokkaans’ gekregen. Zo vertelt Leonie Hoebe, een 23-jarige sociologiestudente, mode-



In: Migrantenstudies, 2006, jaargang 22, nummer 2, pp. 86-107 

 

onderzoekster en amateur-modeontwerpster, dat verschillende van haar autochtone vrienden 
recentelijk 'Marokkanen schoenen' aanschaften:  
 

 Zij lieten dan trots hun nieuwe schoenen zien met als commentaar: ‘Kijk eens, ik heb 
nieuwe schoenen! Het zijn wel een beetje Marokkanen schoenen, maar ze zijn wel 
mooi hè?’ Iedereen weet wel wat je je moet voorstellen bij Marokkanen-schoenen. 
Het zijn duur uitziende schoenen van bijvoorbeeld glad, beige leer met een klein 
hakje, dat bij iedere stap geluid maakt.12 

 
De laatste toevoeging in dit citaat attendeert ons erop dat bij deze stijl, net als in het geval van 
de hiphop-stijl, aspecten van lichamelijkheid een belangrijke rol spelen; kleedgedrag en 
lichamelijkheid zijn niet los van elkaar te zien (Entwistle 2000, Roodenburg 2004).  
De connotaties die zich aan kleding hechten worden niet alleen bepaald door de manier 
waarop de kleding de fysieke presentatie modelleert. Ook het merk en de suggestie van de 
waarde die het kledingstuk vertegenwoordigt, kunnen een belangrijke rol spelen. In het geval 
van de stijl waar het ons hier om gaat, speelt daarbij ook nog de vraag of de merkkleding echt 
– en dus kostbaar - is, dan wel een goedkope imitatie; het Marokkaanse woord voor 
namaak,‘zehma’, is in dit verband een veelgebruikt begrip in de hedendaagse jongerentaal in 
Nederland (Chorus 2006).  
De subtiele nuances binnen het vertoog over merken komen duidelijk naar voren in een 
casestudy uit 1999 naar het kleedgedrag, de muziekvoorkeuren, het taalgebruik en het 
uitgaansgedrag van een multi-etnische vriendengroep uit Utrecht (Boumans e.a., 2001). Het 
betrof hier een groep bestaande uit vier Marokkaans-Nederlandse jongens, drie Turks-
Nederlandse jongens en een Hindostaans-Surinaamse jongen. Alle acht jongens konden op 
z'n minst mode- en merkbewust genoemd worden. Voor de meesten was kleding een hobby, 
waar zij veel tijd in steken en veel met elkaar over praten. Bij de medewerkers van het 
jongerencentrum stonden de vrienden bekend als koplopers op het gebied van de mode. Eén 
van de jongerenwerksters herkende in het kleedgedrag van de jongens een duidelijke 
groepsstijl:  
 
 Wat ik wel bij hun heb gemerkt, is dat ze allemaal dezelfde smaak hebben wat betreft 
 kleding en ook dezelfde keuzes maken wat betreft kleding. Beetje sportief, beetje 
 casual, gekleed. Meestal spijkerjasjes, spijkerbroeken, vlotte gympjes, vlotte 
 schoentjes, petje op. Merkkleding, in ieder geval. Adidas-schoentjes, Diesel-broekjes, 
 ze hebben allemaal een Levi's spijkerjackje. Ze zijn gewoon.....casual. Veel van de 
 andere, wat jongere jongens die hier vaak komen gaan meer naar de Armani-kant toe. 
 Die dragen van die strakke zwarte broeken en meer glimmende kleding. Dat is weer 
 anders.  
 
Als groep onderscheidden de jongens zich van de stereotype hiphoppers door hun 
uitgesproken hekel aan trainingspakken en grote gouden kettingen. Uit de interviews met de 
jongens zelf, blijkt dat er echter ook binnen de groep stijlverschillen bestonden. De 
Marokkaans-Nederlandse Badir gaf expliciet aan: 'Ik koop geen merkkleding meer. Ik hou 
van kleren die gewoon mooi zijn.’ Bij de Turks-Nederlandse Mustafa bleken Diesel en 
Armani favoriet en bij de Marokkaans-Nederlandse Rachid, die juist aangaf dat Armani 'niet 
de stijl is die bij hem past', waren de merken Diesel en Replay geliefd. Ook hield hij van de 
wat chiquere merken als Donna Karan en Prada. Nikes-schoenen en Australians ‘kunnen niet 
meer’ volgens hem. Begin 2001 meldde Rachid, die thuis kon kiezen uit twintig paar 
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schoenen: 'Tegenwoordig is Puma weer helemaal in. Dat merk is helemaal terug van 
weggeweest.’ We zien hier dat de wisselende status van specifieke merken zorgt voor het 
ontstaan van allerlei sub-circuitjes binnen een groter circuit.  
In het geval van de vriendengroep die centraal stond in de hierbovengenoemde casestudy, 
delen de jongens naast een grote belangstelling voor kleding ook het gegeven dat zij allemaal 
een islamitische achtergrond hebben en kinderen zijn van migrantenouders. Er bestaan echter 
ook tal van multi-etnische vriendengroepen waar tevens niet-islamitische, autochtone jongens 
deel van uitmaken. Tjibbe, een vijftienjarige autochtone Nederlandse scholier in Amsterdam, 
maakt deel uit van zo’n vriendengroep. Tjibbe woont met zijn moeder en haar vriendin in het 
centrum van Amsterdam. Hij zit op een school die, zo zegt hij zelf, voor tachtig procent 
‘allochtoons’ is. Zijn vriendenkring bestaat gedeeltelijk uit wat oudere Marokkaans-
Nederlandse medescholieren, schoolverlaters en spijbelaars, en gedeeltelijk uit jongens uit de 
Nieuwmarktbuurt, de buurt waar hij zijn lagereschooltijd doorbracht en nu nog woont. Uit het 
gesprek wordt gaandeweg duidelijk dat het hierbij moet gaan om een bont gezelschap van 
Nederlanders (‘tata’s of kaaskoppies genaamd’), Antillianen, Afrikanen, Turkse Nederlanders 
en Marokkaanse Nederlanders. Gezeten aan de keukentafel in zijn ouderlijk huis, beschrijft 
hij hoe hij recentelijk de overstap van de hiphop-kleding naar de meer nette, modieuze, 
Italiaanse stijl heeft gemaakt:  
 

Ik was eerst hiphopper, Karl Kani enzo droeg ik, maar ja, een jaar geleden begon ik 
weer strakke broeken te dragen. De kleding is nu gewoon meer om meisjes te 
versieren. Gewoon om er stijlvol uit te zien. Op een bepaalde leeftijd, bij veertien, 
begint dat, weet je, dat je gewoon stijl wil hebben. En dat je een mooi horloge wil, 
mooi armbandje, mooie ring, gewoon van tweehonderd euro ofzo. Ik koop ook een 
broek voor driehonderd euro. En deze schoenen [Prada’s, HD] ook, voor driehonderd 
euro.13  

 
Volgens Tjibbe heeft de wens om indruk te maken op meisjes een belangrijke rol gespeeld bij 
zijn overstap van de ene op de andere stijl. Aangezien we ervan uit mogen gaan dat aandacht 
van meisjes ook voor het merendeel van hiphop-jongens een belangrijk punt is, kan men zich 
afvragen of niet veeleer het toegenomen straat-prestige van de Italiaanse merkkleding 
bepalend is geweest voor zijn overstap. In de praktijk betekent het dat hij de ene soort 
‘mannelijke’ stijl verruilt voor een andere.  
Op de vraag wie van zijn vrienden nu precies de trendsetters zijn, weet Tjibbe geen antwoord. 
Hij lijkt het vooral een rare vraag te vinden: ‘Het wisselt; soms is het de een, en soms de 
ander.’ Naar eigen zeggen doet hij zelf behalve bij zijn vrienden inspiratie op via internet, 
etalages in de stad en via R&B-clips op de televisie. Toch blijkt uit opmerkingen die hij 
terloops maakt dat Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse jongens op het gebied 
van de Italiaanse merkkleding veel prestige genieten.  
Volgens Tjibbe bestaan onder Turken en Marokkanen geen verschillende soorten 
kledingstijlen, zoals dat bij Nederlanders het geval is met subculturen als de Gothics, de 
skaters en de Lonsdalers: ‘Het belangrijkste is dat je er netjes en stijlvol uitziet.’ Bleek uit het 
fragment hierboven hoe belangrijk merken voor Tjibbe zijn, voor ‘allochtonen', zo laat hij 
weten, doet het merk er eigenlijk niet zoveel toe: ‘Merken zoals Evisu en Prada horen meer 
bij allochtonen omdat zij het meer dragen dan Nederlanders, maar het is gewoon er netjes 
uitzien eigenlijk.’ Dat sommigen namaak-Armani-shirts dragen die zij voor tien euro in 
Turkije of Marokko hebben gekocht, doet daar weinig aan af. Iedereen ziet heus wel dat het 
nep is, aldus Tjibbe, ‘maar ze weten wel hoe ze zich moeten kleden’.  
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‘Ze weten hoe ze zich moeten kleden’; met deze opmerking geeft hij aan dat in zijn ogen 
Turkse en Marokkaanse jongens een 'natuurlijk', ofwel authentiek gevoel voor ‘stijl’ hebben. 
Het is precies dat wat hen prestige oplevert, althans: binnen een bepaald circuit.  
 
Homo’s 
Op de site van de politieke partij Nieuw Rechts stelt een zekere Sibrenjulius dat 'steeds meer 
mensen meelopen met Marokkaanse jongeren, ze sluiten [zich] bij hun groepje aan en houden 
opeens van dezelfde muziek, zelfde kleding en gaan mee kloten tegen ons.' Een jongen die 
zich bekend maakt onder de naam Bomberman schrijft naar aanleiding van deze stelling op 
25 april 2004: ‘Een paar maanden geleden en nu nog steeds is het een soort van homo-trendy 
geworden. Puma schoentjes kopen, verwijft kapsel dragen en met de mode meelopen. 
Gelukkig begint dit weer een beetje weg te trekken.'14  
In dit fragment over de vermeende invloed van Marokkaans-Nederlandse jongeren op 
autochtone jongeren wordt de presentatiestijl van de in strakke Italiaanse merkkleding 
gestoken Marokkaans-Nederlandse jongens geduid als een feminieme stijl, die niet bij hetero-
mannen past. We hebben hier te maken met een heel gangbare stereotypering; zo gangbaar 
dat hij bijvoorbeeld ook in comedyseries wordt gebruikt.15 Deels is de associatie terug te 
voeren op het gegeven dat de strakke, dure Italiaanse merkkleding ook in de gay-scene 
populair is. Ook het grote belang dat door zowel hetero-Marokkaans-Nederlandse jongens als 
in de mannelijke homo-scene aan lichaamsverzorging wordt gehecht, speelt een rol. We 
hebben hier dus te maken met gedeelde codes op het gebied van zowel kleding als 
lichamelijkheid.  
Uit chatsessies op internet valt op te maken dat de volgens sommigen feminieme uitstraling 
van bepaalde groepen modebewuste Marokkaans-Nederlandse jongens binnen de 
Marokkaans-Nederlandse gemeenschap een terugkerend onderwerp van gesprek is. Zo plaatst 
op 4 november 2000 een zekere Samira een berichtje op het chatforum van Maroc.nl waarin 
zij haar afschuw uitspreekt over de kledingstijl van zowel de Marokkaans-Nederlandse 
jongens als meisjes in Nederland.16 Zij schrijft:  
 

He ik ben samira en ik heb effe wat te vragen aan de kills hier, waarom zie ik steeds 
meer mokers [=Marokkanen, HD] die gewoon een flikkerachtige uitstraling hebben, 
ik heb het dan over rare strakke broeken, waarin ze gewoon niet kunnen luchten en 
dan ook nog een flikkerkapsel, misschien kicken tatta's [autochtone Nederlanders] 
daarop, maar ik zeg je bijna elk moker-chick vind dat gewoon kapot lelijk!!! en dan 
afvragen waarom we op negers vallen!! de mannen der mannen gewoon daarom! ik 
scheer jullie niet over 1 kam, want 99 % draagt gewoon botticelli schoenen en een 
neppe armani, ja helaas kennen sommige mokers het woord originaliteit niet, 
trouwens dit geldt ook voor vele moker-chicks, met die hakjes, pantalonbroekkie en 
die rokjes boven hun broekjes, jaaa als je thuis geen rokje mag dragen.. dan maar zo 
he!! damn wat vind ik dat lelijk, maar reageer maar, ik ben beniewd, ciao.17  

 
De chatster plaatst de Marokkaans-Nederlandse jongens als 'homo's' tegenover ‘negers’, die 
naar haar idee ‘de mannen der mannen’ zijn. Uit dit fragment zou kunnen worden opgemaakt 
dat er tussen Marokkaans-Nederlandse jongens en 'negers' concurrentie bestaat en dat die 
direct gekoppeld is aan de twee kledingstijlen.  
Hoe sterk de tegenstellingen worden aangezet, zal echter ook weer afhankelijk zijn van de 
context. Ook in het circuit van de liefhebbers van de Italiaanse merken bestaan allerlei 
nuanceverschillen in de mate waarin de stijl wordt gecultiveerd. De houding tegenover een 
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bepaalde stijl kan ook leeftijdgebonden zijn. En tenslotte kunnen tegenstellingen ook nog 
doorkruist worden door ontwikkelingen in de mode-industrie. Armani, bekend geworden met 
zijn strakke pakken, kwam in 2005 bijvoorbeeld met een modelijn met wijde baggy jeans. 
Het fragment hierboven getuigt in elk geval onmiskenbaar van competitie tussen twee 
stijlgroepen, waarbij Marokkaans-Nederlandse jongens die voor de strakke Italiaanse stijl 
kiezen de strijd in sommige circuits verliezen; zij worden in die circuits niet meer beschouwd 
als echte mannen.  
 
Een zekere Anouar geeft Samira deels gelijk, maar laat ook weten dat hij in staat is zijn 
presentatie af te stemmen op de setting; hij maakt onderscheidt tussen zijn alledaagse 
presentatie en zijn presentatie in het uitgaanscircuit. In het laatste geval kiest hij bewust voor 
de ‘strakke stijl’.  
 

Wallah Samira je hebt gelijk, wallah ze worden flikkers....tfoee  
Kankermietjes met hun hoerekleding.  
Tfoe ik zie ze soms in de stad//alatief :  
Ten eerste ) met hoerekleding, zo noem ik dat  
Ten tweede ) met hoereschoenen  
Ten derde ) flikkerkapsle [sic].  
Ze zetten ons voor schut.  
Neem voorbeeld van mij, ik ben een echte Marok[k]aan.  
Lang haar, goude tand, bomberjack, g-star en normale schoenen  
Dat zijn de echte Marok[k]aan..iwa kijk als ik uitga draag ik me  
 ook zo als die flikkers..een keer in de twee maanden.  
Normaal wallah [=ik zweer het]...ik zie eruit als een echte Marok[k]aan...ben ik blij 
om.18  

 
Anouar schaamt zich en geeft aan wat hij als echt Marokkaans beschouwt, namelijk ‘lang 
haar, goude[n] tand, bomberjack, g-star en normale schoenen’. Niet duidelijk is of hij hier 
aan een voor andere Marokkaans-Nederlandse jongeren als Marokkaans herkenbare stijl 
refereert. Zowel Samira als Anouar duiden de strakke Italiaanse-merken stijl in elk geval als 
niet authentiek Marokkaans. Beiden zien de belangstelling voor deze stijl als iets nieuws, als 
een recente ontwikkeling. Kennelijk is er in hun ogen sprake van een breuk met het verleden.  
Met een beroep op de geschiedenis wordt in een ander fragment op dezelfde website een als 
niet mannelijk-zijnde afgewezen stijlvariant juist wel als ‘Marokkaans’ geduid. Het gaat om 
jongens die met ‘hoogwaterbroeken’ lopen, met broeken ‘vol met vlekken, oorbelletje, homo 
jasjes. Dit zijn toch geen mannen. Ezhma modda Schandalig.’19 Een zekere Abdenour schrijft 
in antwoord hierop: ‘Broek omhoog hebben wij verzonnen, dus het is Marokkaans.’ 
Mannenkleding die niet van anderen is overgenomen, maar door Marokkanen is bedacht, is 
echt Marokkaans, en kan per definitie niet on-mannelijk zijn, zo luidt de boodschap in beide 
gevallen. De geschiedenis authenticeert een stijl en maakt haar dus acceptabel. In de 
volgende paragraaf zullen we zien wat voor mogelijkheden dit idee biedt. We zullen echter 
tevens zien dat ook hier weer geldt dat de context de uiteindelijke connotatie bepaalt.   
 
Traditionele stijl 
Behalve met het gegeven dat de Italiaanse mannenmode vaak geassocieerd wordt met homo’s, 
worden liefhebbers van strakke Italiaanse merkkleding met nog een ander probleem 
geconfronteerd, namelijk dat het hier om merken gaat die over de hele wereld populair zijn en 
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de suggestie kan worden gewekt dat zo’n liefhebber er de smaak van de grote massa op 
nahoudt.20 Dit zou geen probleem hoeven te zijn, ware het niet dat individualiteit en 
originaliteit juist in veel West-Europese landen als belangrijk wordt ervaren. Zo beticht de 
hierboven geciteerde chatster Samira Marokkaans-Nederlandse jongeren ervan ‘het woord 
originaliteit’ niet te kennen.  
De casestudy naar de vriendengroep uit het Utrechtse Lombok biedt verschillende 
voorbeelden van de manier waarop jongeren hiermee omgaan. Eén van de manieren is een 
grapje uit te halen met een kledingstuk; zo droeg een van de jongens tijdens een avondje uit 
zijn spijkerbroek binnenste buiten. Een ander besloot vervolgens om hetzelfde te doen met 
zijn spijkerjack. Vooral de Marokkaans-Nederlandse Rachid bleek eraan te hechten ‘iets 
bijzonders’ met zijn kleding te doen. Ten tijde van het onderzoek studeerde hij aan de 
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Hij vertelde een seminar over modekleding te willen 
gaan volgen, geïnspireerd door het succes van Aziz, een Nederlandse modeontwerper van 
Marokkaanse komaf: ‘Ik zag zijn werk en dacht toen: dat kan dus.’ Hij was echter niet direct 
van plan om in zijn kledingontwerpen heel nadrukkelijk zijn Marokkaanse achtergrond te 
verwerken, al maakte hij een klein voorbehoud:  
 

Maar ik kan me wel voorstellen dat ik dat ooit nog eens een keer doe. Een tijdje 
geleden zag je veel jongeren lopen in van die Marokkaanse shirtjes. Dat is zo’n T-shirt 
met het model van een djellaba. Zoiets is wel leuk. (Boumans e.a. 2001, p. 65) 
 

Rachid spreekt over ‘Marokkaanse shirtjes’, maar tegelijkertijd blijkt uit zijn antwoord dat hij 
zich ervan bewust is dat het hier niet om een traditionele Marokkaanse dracht gaat, maar om 
een mode-artikel waarbij westerse en niet-westerse kledingstijlen met elkaar zijn 
gecombineerd. De periode waarin het gesprek met Rachid plaatsvond, vormde het begin van 
een modetrend met allerlei Marokkaanse, oriëntaalse en Arabische invloeden en het is 
aannemelijk dat ook de shirts waar hij op doelt, deel uitmaakten van deze trend (Dibbits en El 
Kaka 2005). Ook de grote Italiaanse modemerken deden mee. Zo kwam het modemerk Gucci 
voor het zomerseizoen van 2005 bijvoorbeeld met Marokkaanse tunieken en djellaba’s voor 
mannen.21  
Met zijn intentie om in de toekomst iets soortgelijks te willen ontwerpen, sluit Rachid aan bij 
een recente ontwikkeling in de mode-industrie waarbij mode-ontwerpers met een niet-
westerse achtergrond hun ‘eigen’ cultuur als uitgangspunt voor ontwerpen nemen. In deze 
ontwikkeling zijn verschillende stromingen te onderscheiden, waarvan een aantal recentelijk 
in beeld is gebracht en beschreven in een tentoonstellingscatalogus over de globalisering van 
de mode (Brand en Teunissen 2005). Sommige ontwerpers leggen zich toe op het ontwerpen 
van traditionele kleding met westerse modieuze accenten, anderen ontwerpen westerse 
kleding en brengen daar niet-westerse accenten in aan. Opvallend is dat het hier lijkt te gaan 
om een verschijnsel dat zich vrijwel uitsluitend afspeelt in de wereld van de vrouwenmode. 
Genoemde tentoonstellingscatalogus toont in elk geval vooral foto’s van, en teksten over 
vrouwen en vrouwenkleding en ook het weinige wetenschappelijk onderzoek dat naar deze 
ontwikkeling is gedaan, richt zich vrijwel uitsluitend op de vrouwenmode (o.a. Niessen, 
Jones en Leskowich 2003).  
Toch zou het interessant zijn om de rol van traditionele kleding in de hedendaagse 
mannenmode nader te onderzoeken, en in het bijzonder dan de houding die Marokkaans-
Nederlandse jongens innemen ten aanzien van traditionele Marokkaanse mannenkleding, of 
van drachten zoals die in veel islamitische landen worden gedragen. Vooralsnog wordt de 
dracht buiten het circuit van streng religieuze moslims weinig door Marokkaans-Nederlandse 
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jongens gedragen. Voor zover zij er al belangstelling voor tonen, is het bij speciale 
traditionele feesten, of in een theatrale setting, zoals in het geval van de in Nederland 
beroemde rapper Ali B, die zelf gekleed gaat in een urban-outfit, maar geregeld op het toneel 
verschijnt met een band waarvan een aantal leden in traditionele djellaba’s gekleed is. 
Marokkaans-Nederlandse jongens die in het dagelijks leven een djellaba dragen, worden 
direct in verband gebracht met de radicaal-orthodoxe stromingen binnen de Islam. Dit zou 
mede kunnen verklaren waarom de stijl weinig populariteit geniet onder Marokkaans-
Nederlandse jongens.  
Voor orthodoxe moslims is kleding bovendien geen spel, maar een serieuze zaak, met op 
schrift gestelde regels die voorschrijven wat verplicht, aanbevolen, verboden (haraam) of 
afkeurenswaardig is. Daartoe behoren ook regels die te maken hebben met lichamelijkheid. 
Zo bevelen veel moslimgeleerden aan om als moslim de baard te laten staan om zo het 
verschil tussen mannen en vrouwen te benadrukken en zich te onderscheiden van de 
ongelovigen. Islamitische kledingvoorschriften kunnen ook de zelfpresentatie van gematigder 
moslims bepalen, maar doorgaans gebeurt dit niet in dezelfde mate als bij orthodoxe 
moslims. Gouden sieraden zijn volgens de islamitische kledingvoorschriften haraam en ook 
voor veel islamitische jongeren met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond taboe. Maar 
terwijl orthodoxe moslims ook geen zilveren sieraden dragen wegens het verbod op travestie 
en het dragen van kleding of accessoires die op verwaandheid zouden kunnen duiden, zijn 
zilveren schakelkettinkjes en schakelarmbanden onder jongeren buiten het orthodoxe circuit 
heel gangbaar.22 Aan dergelijke accessoires kan men binnen het bredere, grootstedelijke, 
multi-etnische jongerencircuit prestige ontlenen, en dat is het circuit waarin de meeste 
Marokkaans-Nederlandse jongeren zich willen positioneren.  
 
Conclusie 
In dit artikel heb ik mij gericht op een veelbesproken groep jongeren binnen de Nederlandse 
samenleving, namelijk Marokkaans-Nederlandse jongens. In hun positionering temidden van 
andere jongeren eigenen zij zich kledingstijlen toe die van uiteenlopende betekenissen zijn 
voorzien. Ook zijzelf voorzien de kledingstukken weer van nieuwe betekenissen. Jongeren 
zijn zich van deze culturele nieuwvorming bewust en spelen hiermee.  
In dit spel, dat ook het karakter van een concurrentiestrijd kan aannemen, kiezen sommige 
Marrokkaans-Nederlandse jongens voor baggy streetwear, terwijl anderen juist voor 
Italiaanse merkkleding opteren. De verklaring voor deze uiteenlopende keuzes moet mijns 
inziens worden gezocht in de vertogen die rond deze stijlen gangbaar zijn onder jongeren, 
onder andere op internet. Baggy streetwear geldt als mannelijk, als 'stoer', maar heeft als 
nadeel dat het als een 'zwarte' stijl bekend staat en men de kans loopt als 'wannabe-zwart' te 
worden bestempeld, dan wel als 'zwart' te worden gekarakteriseerd, in plaats van als 
Marokkaanse Nederlander. Ook al doet men zijn best om een eigen stijl te creëren, 
bijvoorbeeld door de stijl te combineren met een jongerentaalvariant waarin veel woorden uit 
het Berber of Marokkaans-Arabisch zitten, er kunnen misverstanden ontstaan.  
Italiaanse merkkleding vormt tegen die achtergrond een aantrekkelijk alternatief. Met de 
strakke Italiaanse stijl kunnen stereotypen gecultiveerd worden zoals die sinds de negentiende 
eeuw over 'de mediterrane man' bestaan. Begrippen als stijlvol en verfijnd nemen in die 
stereotypen een centrale plaats in. Zij genieten de status van authentieke vertolkers van deze 
stijl binnen het bredere jongerencircuit: ‘ze weten hoe ze zich moeten kleden’, in de woorden 
van een geïnterviewde. Gekleed in chique Italiaanse merkkleding kan het echter weer 
voorkomen dat men als verwijfd, of als homo wordt bestempeld. Ook wordt dragers van 
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Italiaanse merkkleding wel gebrek aan originaliteit verweten. Het is immers een stijl die ook 
bij velen anderen, overal op de wereld, geliefd is.  
Een uitweg zou de traditionele Marokkaanse kledingstijl kunnen bieden. Deze stijl lijkt echter 
voor weinig Marokkaans-Nederlandse jongens een optie. Hier zijn verschillende verklaringen 
voor te bedenken. Eén van de verklaringen is dat het kledingstuk dat in dat geval het meest 
voor de hand ligt, de djellaba, geassocieerd wordt met radicaliserende islamitische jongeren. 
Door zich te associëren met deze groep, plaatst men zich althans in de huidige context in een 
uitzonderingspositie, die afbreuk doet aan het prestige dat Marokkaans-Nederlandse jongeren 
genieten in de grootstedelijke, multi-etnische jongerencultuur. Hun Marokkaans-Nederlandse 
identiteit wordt op dat moment ondergeschikt aan hun religieuze identiteit.  
Wel zien we dat sommige jongeren om hun performance een eigen accent te geven, hun stijl 
te authenticeren, gebruik maken van hun specifiek Marokkaanse achtergrond. Zij doen dit 
vooral door middel van taal. Onderzoek naar de betekenissen die binnen het jongerencircuit 
aan kledingstijlen gehecht worden moet dan ook niet uitsluitend gericht zijn op de kleding 
zelf, maar op de precieze relatie tussen de kleding, aspecten van lichamelijkheid en 
taalgebruik. 
 
                                                
Noten 
 
* Hester Dibbits is als onderzoekster verbonden aan de afdeling Nederlandse Etnologie van 
het Meertens Instituut (KNAW). Zij is coördinator van het project Migratie en Materiële 
Cultuur. De interieurs van twintigste-eeuwse migranten en hun nakomelingen (Meertens 
Instituut, Siswo/Instituut voor Maatschappijwetenschappen en NWO). Correspondentie: 
hester.dibbits@meertens.knaw.nl 
 
1 Met dank aan Louis Boumans, Peter Jan Margry en Herman Roodenburg voor hun 
commentaar op een eerdere versie van dit artikel. 
2 De chatfragmenten die voor dit artikel zijn gebruikt, zijn afkomstig van de volgende 
internetfora: Forums.marokko.nl, Mzine.nl/Forum, Maroc.nl/chat/forums, Forum.fok.nl en 
Nieuwrechts.nl/forum.  
3 Publieke organisaties die jongeren willen aanspreken, maken sinds het eind van de jaren 
negentig veel gebruik van de term. Zo is er de stichting Respect 2All, opgericht in november 
2004 in reactie op de moord op de Nederlandse columnist en filmmaker Theo van Gogh door 
een fundamentalistische moslim. De stichting bracht oranje polsbandjes op de markt, 
waarmee men de boodschap 'ik heb respect voor anderen' kon uitdragen. In korte tijd werden 
1,5 miljoen van deze bandjes verkocht. 
4 Het betreft hier een voorstelling ‘Vuur’ die begin 2006 in première ging. Zie: 
http://www.denieuwamsterdam.nl/frameset.htm. 
5 Ook transnationale relaties met Surinaamse migranten gemeenschappen in onder meer 
Florida zullen bij de op de Verenigde Staten gerichte culturele oriëntatie van de Nederlands-
Surinaamse gemeenschap een rol hebben gespeeld. 
6 In Duitsland en België heeft dit merk inmiddels eenzelfde connotatie, zie Kramer (2005)  
7 De aantrekkingskracht van dit merk ligt voor extreem-rechtse jongeren in de letters ‘nsda’ 
in het midden van het woord. Ze gebruiken dit als verwijzing naar Hitler’s NSDAP. In 
Duitsland gingen jongeren na een verbod op Lonsdale over op het merk Consdaple. Zie 
http://www.lbr.nl/?node=3048. 
8 forum.fok.nl/topic/660949/11/25 (gedownload op 10-2-2005).  
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9 Hugo Boss maakt net als het merk Valentino deel uit van de Italiaanse Marzotto Groep. 
10 Zie ook het citaat van Güray in Boumans, Dibbits en Dorleijn, 2001, p.70: 'Kijk, een jaar, 
anderhalf jaar geleden was ik gewoon eh, hoe zeg je dat, freestyler, gewoon relaxed. Ik deed 
gewoon aan wat ik zelf wou, sportschoenen, gewoon sportief. Maar nu, vanwege de opleiding 
en zo, of misschien omdat ik ook wat ouder word, ben ik meer netjes gekleed dus.'  
11 Zie voor voorbeelden uit het uitgaanscircuit in Nederland: Best, Blokker, Hoving en 
Pennings 2005. 
12 Interview door H. Dibbits, maart 2005. 
13 Interview met Tjibbe door H. Dibbits 18 februari 2005. De naam Tjibbe is gefingeerd. 
14http://www.nieuwrechts.nl/forum/onderwerp/21/start/15/bekijk/7104.htm. (Gedownload op 
10-10-2005). 
15 Zie bijvoorbeeld de Nederlandse serie Shouf Shouf!, waarin een meisje tegen de 
Marokkaans-Nederlandse Rachid zegt: ‘Weet je wat ik nou zo jammer vind? Dat ik altijd op 
homo’s moet vallen!’ Rachid, die gehoopt had het meisje voor zich te kunnen winnen, 
reageert verbijsterd (Shouf Shouf!, aflevering 5, 29 januari 2006).  
16 Zie ook bijvoorbeeld de vraag van een zekere ‘Appies’ op de Marokkaanse site Mzine.nl 
op 19 maart 2003: ‘Wat is eigenlijk de imago van Marokkanen mbt tot mode etc. In Den 
Bosch zijn de jongens bekend als uiterst ijdel en kakkie tot zelfs mieterig!’ (Gedownload op 
20-12-2004). 
17 http:// maroc.nl, gedownload op 18-11-2000. Met dank aan Louis Boumans, die dit 
fragment en ook het volgende fragment bewaarde en aan mij toestuurde.  
18 http:// maroc.nl, gedownload op 18-11-2000.  
19 http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=3951. (Gedownload op 30-3-2005). 
20 Uit een recent online consumentenonderzoek van de firma ACNielsen onder 45.000 
consumenten in 42 landen in Europa, Azie, de Verenigde Arabische Emiraten en Noord en 
Latijns Amerika bleek dat Armani, Gucci en Versace ’s wereld’s meest gewilde merken zijn. 
Zie http://www.fashionunited.nl/nieuws/armani.htm. (Gedownload op 05-03-2006). 
21 Zie http://www.gaynews.nl/article04.php?sid=1096: 'Overduidelijk is de Gucci-man in 
Marokko neergestreken, gezien de etnische tunieken en djellaba’s rijkelijk versierd met 
spiegeltjes en kralen. Jaren zeventig berber-chique' (Gedownload op 01-03-2006). 
22 Zie voor een kort overzicht van Islamitische kledingvoorschriften en enkele voorbeelden 
van de verschillende manieren waarop hier in de praktijk door islamitische jongeren wordt 
omgegaan: Boumans, Dibbits en Dorleijn 2001, 72-74. Hier wordt onder andere verwezen 
naar Qardawi 1993.  
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