
 

Rap in Hiphop 
Rapper Ali B over de techniek van rappen 
 

Ali B is rapper. Voor rappen, moet je taalgevoel en gevoel voor ritme hebben. Als je rapt 
luisteren mensen beter naar je dan wanneer je iets gewoon vertelt. 
 
'Die wereld daarbuiten, hij is tegen je gekeerd of is het de harde waarheid die het leven je 
heeft geleerd en kan het ook allebei zijn?' 

Ali B. is Rapper. Als hij rapt met zijn teksten die rijmen, luisteren de mensen beter naar 
hem dan wanneer hij gewoon praat. Daarom geeft rappen hem een lekker gevoel en hij kan 
er ook nog wat mee zeggen. 

Ali B: De eerste zinnen van een rapper zijn meestal "ik ben altijd cool, je begrijpt wat ik 
bedoel, want het geeft me een goed gevoel en ik speel een potje pool", weet je, dat is op 
een gegeven moment is het niet meer voorspelbaar. "Ik maak geen grappen en ik kom je 
slopen, je krijgt veel klappen en dat mag je hopen, en dat is een upper en een oper, dat is 
een upper en een oper", weetjewel? Dus dat is weer een andere manier van rijm, dus je 
moet telkens laten zien, dat je heel technisch bent. 

Ali schrijft zijn eigen teksten. Voor inspiratie moet iedereen de huiskamer uit, zodat hij 
geconcentreerd kan werken. Uit de melodieën van de muziek haalt Ali de emotie die hij mooi 
vindt. De flow is de manier waarop Ali rapt. Om daar verandering in te brengen probeert hij 
verschillende flows uit. 

Ali B: Nu ga ik b.v. laten zien hoe ik.., hoe ik mijn flow bepaal. Dat kan je.., dat kan je op 
meerdere manieren doen en dat doe ik door de "rapperdepap"-stijl, "rap rapperdepap, rap 
rap rap, rapperdepap pap, rapdepappappap tepappap", en dat is de flow weet je, dan 
probeer ik op die manier van "rapperdepap" probeer ik zinnen te maken weetjewel. Je kan 
ook weer iets anders hebben dan. "Rapperdepappap tepappap, papdepappap pap pappap, 
pepperdepappap depappappappap, rap de papperpap", weet je, en dan ik zo een..., en dan 
probeer ik er daar één van te kiezen en.., en daar vul ik woorden mee, met die flow. En dan.., 
ja, dan heb je de flow. 

Ali gaat regelmatig naar zijn vrienden toe om onvoorbereid rijmende teksten te voorzingen 
op muziek, ieder op zijn beurt. En dit freestylen moet je doen als rapper om scherp te 
blijven. 


