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Tijd onthult alles…
Popmuziek, ontwikkeling, carrières

Rede

uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
bijzonder hoogleraar in de Popmuziek

aan de Universiteit van Amsterdam
op vrijdag 12 december 2003

door

Tom ter Bogt



Time’s a revelator
Gilian Welch

Ich will eure Phantasie
Ich will eure Energie
Ich will eure Hände sehen
Ich will in Beifall untergehen
Hört Ihr mich?
Fühlt Ihr mich?
Rammstein



Mijnheer de Rector Magnificus,
beste collega’s, lieve vrienden en familie

Do it!

Ongeveer in deze tijd van het jaar, om precies te zijn op 23 december 1985, zitten
James Vance en zijn vriend Raymond Belknap bij elkaar in de kamer van James. De
twee jongens wonen in het plaatsje Sparks dat aangeschurkt ligt tegen Reno, aan de
rand van de woestijnen van Nevada.

Reno! Een tweederangs Las Vegas dat figureert in popsongs waarin tieners weg-
lopen van huis om tegen de zin van hun ouders te trouwen. Zo’n stad waar je heen-
gaat om carrière te maken als gokker of showgirl, om er een paar jaar later, uitge-
knepen en veel te vroeg oud, weer weg te gaan en te verdwijnen in de grote
Amerikaanse leegte. In dat soort steden leven natuurlijk ook gewone mensen; ook
daar voeden ouders kinderen op en groeien jongeren, soms gemakkelijk, soms
moeilijk, uit tot volwassenen. Voor James en Raymond is dit geen bijzondere mid-
dag. Zij drinken twee sixpacks bier en roken marihuana. Zij draaien hun favoriete
muziek en een al wat oudere plaat van de Britse band Judas Priest, ‘Stained Class’
(1978), blijft urenlang op de draaitafel liggen.

Op een gegeven moment zetten zij halfdronken, stoned en aangevuurd door de
harde muziek de kamer op zijn kop en vernielen alles behalve – saillant detail – de
platenspeler en de platencollectie. Judas Priest hamert uit de boxen en in die rot-
zooi, tussen lege bierblikjes en peuken van joints zweren de kameraden elkaar
trouw tot in de dood. De rest van het huis zien wij niet, maar kennelijk is er verder
niemand thuis, of tenminste, niemand komt op het lawaai en het dronken gerommel
van de jongens af. Tegen de schemering blijkt de eed die de vrienden hebben gezwo-
ren allerminst een adolescente grap. Met Raymonds geweer-met-afgezaagde-loop
fietsen zij naar de speeltuin bij de kerk. Daar gaan deze jongens die hun jeugd allang
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verloren hebben op een van de speeltoestellen zitten. Raymond zet de loop van het
geweer onder zijn kin en haalt de trekker over. Hij is onmiddellijk dood.

James wacht nog minuten lang voordat hij zelf zijn deel van het pact inlost. Ook
hij zet uiteindelijk het wapen onder zijn kin en drukt af. Hij schiet echter ‘alleen
maar’ een deel van zijn gezicht er af. In een scène die zelfs in een horrorfilm onge-
loofwaardig zou overkomen, klimt hij op zijn fiets en rijdt door het stadje.

Drie jaar later overlijdt hij in de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, de-
pressief en afhankelijk van pijnstillers. Zijn moeder en de ouders van Belknap klagen
Judas Priest in de zomer van 1990 aan wegens het aanzetten tot zelfmoord.Hun advo-
caten beweren dat de plaat van de Britse band een subliminale boodschap bevatte:

DO IT, DO IT!
Deze aansporing stond niet openlijk op de plaat, maar was alleen goed te horen

wanneer de plaat achteruit gespeeld werd. De aanklagers beweerden dat via deze
techniek van backward masking jongeren belaagd werden met in dit geval zelfs dode-
lijke boodschappen (Cooper, 1989; Moore, 1996)

Een sociaal-wetenschappelijk perspectief op de studie van
artiesten en hun publiek

Waarom vertel ik u dit tragische verhaal van twee Amerikaanse adolescenten? De
reden is dat ik, net als de aanklagers, popmuziek serieus neem. Dit verhaal is een
aanleiding om een overzicht te geven van de rol die popmuziek speelt in zowel de
normale als de problematische ontwikkeling van mensen. Ik heb mij voor deze rede
natuurlijk moeten beperken. Het Centrum voor Populaire Cultuur van de UvA be-
studeert onder meer de globalisering van popcultuur, technologie en muziek, en de
structuur van de smaak van het publiek. In deze oratie bespreek ik vooral preferen-
ties voor popmuziek in relatie tot de persoonlijke ontwikkeling. Verder ga ik kort in
op de carrières van een wel heel speciale groep popliefhebbers, de popmuzikanten.

Wat popmuziek wel en niet vermag

De rechtszaak Vance vs Judas Priest sleept zich maanden voort en de aanklagers
voeren een aantal experts op die niet alleen beweren dat backward masking waar-
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neembare boodschappen behelst – op zich al een krankzinnige stelling – maar ook
dat die boodschappen werkzaam zijn.

De defensie brengt in dat ‘DO IT’ een niet-specifieke aansporing is en alleen
werkzaam in de richting van zelfmoord als mensen daartoe al neigen. James en Ray-
mond waren allerminst twee doorsnee jongens. Beiden hadden hun school niet af-
gemaakt en leefden een ongeregeld leven. Beiden waren in hun jeugd mishandeld.
Belknap werd verdacht van het martelen van dieren in zijn woonbuurt, altijd een
omineus teken, en hij had al eerder geprobeerd zelfmoord te plegen. Vance was
dertien keer van huis weggelopen en in behandeling bij een alcohol- en drugscen-
trum. Hij had al eens zijn moeder bedreigd met een pistool en haar proberen te
wurgen. Voor dergelijke jongens zou de aansporing ‘Do it’ de betekenis kunnen
hebben van ‘stap er maar uit’, maar als dat zo was, dan ging die suïcidale dispositie
vooraf aan het luisteren naar platen. Judas Priest maakte hen niet suïcidaal, zij waren
het al. De rechtszaak werd, tot grote opluchting van de band, gewonnen (Moore,
1996).

Dit verhaal van twee ongelukkige Amerikaanse jongens geeft naar mijn mening
precies aan wat muziek wel en niet vermag in een bepaald type situatie. Wanneer
ouders door hun opvoeding iets kapotmaken, dan kunnen vrienden dat moeilijk re-
pareren. In die situatie is muziek misschien een troost, maar het is en blijft een
schrale troost. Muziek is voor een sommige jonge mensen in deze positie letterlijk
wel een levenslijn, al heeft dat James en Raymond niet genoeg geholpen.

Niet jongeren zijn het probleem, maar de media

Toen in 1990 dat proces plaatsvond, was er weinig wetenschappelijk materiaal
voorhanden omtrent het verband tussen het luisteren naar bepaalde typen popmu-
ziek en probleemgedrag. Popmuziek was inmiddels wel de sociale wetenschappen
binnengedrongen en dan vooral in het veld dat in de Angelsaksische wereld cultural
studies heet. Een groep jonge onderzoekers van het Centre for Contemporary Cul-
tural Studies aan de Universiteit van Birmingham (CCCS) nam popmuziek op als
een onvervreemdbaar deel van de door hen bestudeerde eigentijdse jeugdculturen.
Deze marxistisch geïnspireerde groep zag in de jeugdige rebellen van de jaren zestig
een nieuwe groep die kon functioneren als drager van het verzet tegen de burgerlij-
ke hegemonie. Het nieuwe revolutionaire subject kenmerkte zich niet door de sta-
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king, de langzaam-aan-actie of het pamflet, maar door gekke kleding, drugs en on-
aangepast gedrag (Hall & Jefferson, 1976; Hebdige, 1979).

Probleemgedrag was binnen het CCCS wel object van onderzoek, maar dan op
een ‘omgekeerde’ manier. Niet de jongeren die buitenissig gedrag vertoonden
moesten gecategoriseerd worden als problematisch, maar de media die dergelijke
verschijnselen opklopten tot wat het CCCS omschreef als een ‘morele paniek’ wa-
ren te omschrijven als de echte relschoppers. Het CCCS speelt de schuldvraag
terug; in haar optiek maken de media van relatief onschuldig gedrag een drama.

Voor de relatie tussen popmuziek en individueel probleemgedrag moeten wij
terug naar de VS. Daar zaten midden jaren tachtig vooral heavy metal en rap in de
beklaagdenbank als gewelddadige en seksistische genres. Niet gehinderd door enige
wetenschappelijk bewijsmateriaal lieten volksopvoeders van het Parents’ Music Re-
source Center (PMRC) een eenvoudige en heldere argumentatie klinken: uw kin-
deren luisteren tot vijf of zes uur per dag naar muziek, en u weet hoe belangrijk dat
voor hen is. Staat u toe dat zij dag in dag uit vergiftigd worden met gewelddadige,
duivelse en perverse onzin? Het PMRC, met aan het hoofd Tipper Gore, de vrouw
van de latere presidentskandidaat, voerde een succesvolle campagne om de muziek-
industrie ertoe te dwingen om op hoezen stickers te plakken die waarschuwden
tegen obscene en gewelddadige teksten. Voor de jeugd werden deze stickers na-
tuurlijk een soort kwaliteitskeurmerk.

Country en zelfmoordrisico

Vanaf het midden van de jaren tachtig verschijnen er in de VS de eerste sociaal-we-
tenschappelijke studies naar de functie en het effect van popmuziek. Communica-
tiewetenschappers nemen het medium serieus en in de uses en gratifications-traditie
schrijven zij artikelen over het belang van popmuziek voor jeugdig publiek (bij
voorbeeld Chaffee, 1988; Fink, Robinson & Dowden, 1985; Lull, 1985). De eerste
onderzoeker die, in 1992, het probleem van zelfmoord benadert, is Steven Stack.
Het aardige aan het werk van Stack en zijn collega Jim Gundlach (1992, 1995) is,
dat zij niet beginnen met een jeremiade omtrent de gevaren van genres als heavy
metal of rap, maar conservatief Amerika juist onaangenaam verrassen door een ver-
band te leggen tussen het witste en meest patriottische genre in de Amerikaanse
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muziek en het plegen van suïcide: het luisteren naar country en het verkeren in
countrykringen zouden risicofactoren voor zelfmoord zijn.

Country, zo blijkt uit inhoudsanalyses van de teksten, betreft in drie van de vier
gevallen gebroken of moeizame relaties, een zelfs voor popmuziek hoge score. In
countryliedjes wordt alcoholmisbruik gepresenteerd als normaal gedrag in crisis-
situaties. Countryartiesten bezingen geldgebrek en exploitatie op het werk, en een
algemene toon van fatalisme en hopeloosheid doordrenkt dit muzikale erfgoed.
Alcoholmisbruik, scheiding en depressie zijn bekende voorspellers van suïcide. De
muziek zelf bevat dus een aantal thema’s die zelfmoordplannen kunnen verdiepen.

Stack en zijn collega’s (1994) zouden verder proberen te bewijzen dat in steden
waarin veel jonge mensen het metalfanblad Metal Edge kopen het zelfmoordpercen-
tage hoger ligt. Ook een voorkeur voor blues heeft drie indirecte effecten: bluesfans
gaan minder vaak naar de kerk, zijn hoger opgeleid en minder politiek conservatief
en lopen om die reden een verhoogd zelfmoordrisico (Stack, 2000). Stack (2002)
beweert ook dat operaliefhebbers 2,37 keer vaker dan niet-operaliefhebbers zelf-
moord onder bepaalde condities acceptabel vinden. Ik kan u niet vertellen of opera-
liefhebbers ook daadwerkelijk 2,37 keer vaker zelfmoord plegen dan niet-fans om-
dat Stack daaromtrent niets rapporteert.

Heavy metal: risico of troost?

Probleemgedrag wordt in de sociale wetenschappen wel onderverdeeld in twee
hoofdcategorieën: internaliserend en externaliserend probleemgedrag. Onder in-
ternaliserend probleemgedrag vallen onder meer symptomen van angst, depressie,
zelfmoordgeneigdheid, automutilatie en psychosomatische klachten. Externalise-
rend probleemgedrag behelst agressie, regeloverschrijdend gedrag en delinquentie,
drug- en alcoholmisbruik en ander riskant gedrag.

In een aantal door psychiaters gedane studies uit de vroege jaren negentig ging
de aandacht wel van meet af aan uit naar de invloed van een voor de hand liggend
genre: heavy metal. Weidinger en Demi (1991) beweren dat van de adolescenten
die met psychosociale stoornissen in een psychiatrische kliniek waren opgenomen
een relatief hoog percentage van metal hield. Dit betekent natuurlijk niet dat metal-
fans na veel luisteren in een kliniek belanden, maar wel dat jongeren met ernstige
problemen wellicht meer neigen naar een voorkeur voor deze muziek.
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Uit ander onderzoek blijkt dat metal niet per se neerslachtig maakt. Onder Aus-
tralische middelbare scholieren reageren metalfans niet vaker somber op hun mu-
ziek dan andere typen luisteraars op hun favoriete muziek (Martin, Clarke & Pear-
ce, 1993). Metal en pop gaan hier bijvoorbeeld gelijk op. De onderzoekers vonden
wel een aantal interessante verschillen tussen jongens en meisjes. Metalmeisjes nei-
gen meer tot zelfverminking en depressie, en peinzen vaker over zelfmoord. Wat
voor jongens duidt op fun zou dus voor meisjes wel eens kunnen wijzen op proble-
men. Jaren tachtig metal – de keiharde muziek, het machogedoe met leren pakken
en motoren, de altijd schaars geklede platinablonde bimbo’s die in clips figureren –
passen voor jongens kennelijk gemakkelijk en probleemloos in het adolescente ar-
senaal aan verbeelding en fantasie, terwijl voor meisjes de keuze voor metal eerder
een teken is dat zij afwijken van het culturele schema waarin een voorliefde voor
pop – zachter, romantischer, vooral liever – dominant is. Recent onderzoek onder
Canadese middelbare scholieren versterkt dit beeld (Lacourse, Claes & Villeneuve,
2001). Metalfans hebben over het algemeen een slechtere verhouding tot hun ou-
ders dan andere jongeren, voelen zich vervreemd van de volwassen instituties en
hebben het idee dat zij moeilijk hun leven zelf kunnen vormgeven. Ook Canadese
vrouwelijke metalfans neigen meer tot suïcide.

Maar wat is dan voor metalmeisjes het sterkst geassocieerd met hun problemen?
Een slechte band met hun ouders, maatschappelijke vervreemding of de voorkeur
voor metalmuziek? Uit een multivariate analyse blijkt dat de associatie van de metal-
voorkeur van meisjes met zelfmoorddenken verdwijnt. Het is dus niet de muziek
waardoor zij vaker aan zelfmoord denken, maar ervaren verwaarlozing door ouders
en een algeheel gevoel van vervreemding, onmacht en stuurloosheid. De onderzoe-
kers vonden ook dat als metal al iets doet bij deze meisjes, het dan inderdaad in de
positieve richting is. Meisjes die dit type muziek gebruiken om zich emotioneel te
ontladen en hun woede en agressie kwijt te raken, zijn juist weer minder geneigd
tot zelfmoord. De door fans vaak geuite kreet dat zij in die muziek hun agressie en
onvrede kwijt kunnen, wordt dus ook inderdaad gesteund door onderzoeksresulta-
ten. Herrie kan helend werken.

Dat neemt niet weg dat metal in vrijwel ieder onderzoek op dit gebied wel geas-
socieerd is met een heel scala aan externaliserend probleemgedrag. Amerikaanse,
Canadese en Australische mannelijk metalfans deden de volgende zaken vaker dan
hun leeftijdgenoten die niet van die muziek hielden. Het betreft dan een opsom-
ming van gedragingen die niet zou misstaan in een teenage delinquency movie uit de ja-
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ren vijftig. Metaljongens nemen meer risico’s, zij rijden vaker dronken, te hard of
zonder gordel, zij gebruiken meer marihuana, cocaïne en andere drugs, en – als dat
tenminste al probleemgedrag is, maar in de VS is dat zo – zij hebben vaker seks met
vrouwen die zij niet zo goed kennen. Ook de meisjes onder de fans wijken nogal af
van het stereotype van de brave studente of de sportieve cheerleader. Zij gebruiken
vaker geen anticonceptiemiddelen bij het vrijen, roken meer marihuana en maken
zich vaker schuldig aan winkeldiefstal en vandalisme. In multivariate analyses waar-
in gecontroleerd wordt voor de verhouding tot de ouders blijven de meeste van
deze verbanden overeind (Arnett, 1991; Lacourse, Claes & Villeneuve, 2001; Mar-
tin, Clarke & Pearce, 1993).

Ondanks de associatie met internaliserend en vooral externaliserend probleem-
gedrag geven de resultaten van deze studies ook aan dat voor de overgrote meerder-
heid van alle metalfans metal gewoon aardige muziek is, en dat geldt helemaal voor
de jongens onder hen. Diezelfde overgrote meerderheid neemt alle diabolische
symboliek en agressieve teksten met een flinke korrel zout. Dergelijke conclusies
werden ook getrokken op basis van een aantal etnografische studies onder metal-
kids. Jeffrey Arnett (1996) en Deena Weinstein (1991) schreven boeken die het
ongedifferentieerde en negatieve beeld van metalfans ingrijpend bijstelden. Het
metalutopia is meer dan een walhalla van bier, motoren en halfblote vrouwen; wie
wil vindt het verlangen naar een betere wereld waarin voor iedereen – lees, ook
voor de drop-outs, de loners en andere buitenbeentjes, metalfans dus –, een plek
is.Voor metal is in zijn algemeenheid kenmerkend een vaag, maar zich sterk op-
dringend besef dat deze wereld ten ondergang gedoemd is, naast, natuurlijk, de
aloude kernthema’s van de popmuziek: romantiek en seks. Voor meisjes is metal in-
middels een minder deviante keuze dan tien of twintig jaar geleden: met de popula-
risering van het subgenre gothic is de metalcultuur en -fantasiewereld sterk aan het
vervrouwelijken.

Hiphop en de cultuur van armoede

Hoe zit het met dat andere zwarte schaap in de popmuziek: hiphop ofwel rap? Rap is
als muziek in de wetenschappelijke literatuur nooit sterk geassocieerd geweest met
conflicten met ouders, agressie en regeloverschrijdend gedrag. Rap is dus in die zin
geen deviant genre zoals metal (Christenson & Roberts, 1998). Wel is de beeldcul-
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tuur rondom hiphop geassocieerd met negatieve ontwikkelingsuitkomsten. Het zal
niet verbazen dat uit onderzoek blijkt dat clips waarin vrouwen enkel voorgesteld
worden als lustobject niet bijdragen aan het beeld van de gelijkwaardigheid van de
seksen. Ook vergroot blootstelling aan gewelddadige video’s de tolerantie voor ge-
weld (Hansen & Hansen, 1988; Hansen & Krygowski, 1994). Overigens geldt dit
niet alleen voor rapclips, maar voor clips in het algemeen.

In een experimentele opzet vonden Johnson, Jackson en Gatto (1995) een min-
der spectaculair resultaat dat in zijn maatschappelijke doorwerking uiteindelijk wel
eens veel belangrijker zou kunnen zijn dan de geweldseffecten die dit type discus-
sies altijd domineren. Zwarte respondenten die rapvideo’s hadden gezien – gang-
ster- en niet-gangster-clips – getuigden in een latere test van lagere academische as-
piraties dan leeftijdgenoten die geen video’s gezien hadden. Het symbolisch
universum van de rap, zo speculeren de onderzoekers, roept beelden op van de
zwarte culture of poverty die vooral voor working class jongens implicaties heeft van
marginaliteit, inferioriteit en hulpeloosheid. Juist voor deze relatief kwetsbare
groep – kwetsbaar in de zin van maatschappelijk marginaal – kan rap dus een nega-
tief zelfbeeld bevestigen en verstevigen, en het eigen mogelijke falen in het onder-
wijs legitimeren.

Hier botst de academische stroming van de cultural studies frontaal op de experi-
mentele traditie binnen de sociale wetenschappen. Onderzoekers uit de hoek van
de cultural studies beweren steeds weer dat rap de hoeksteen is van een lokale,
zwarte, jeugdige identiteit. Die identiteit is een halszaak voor de betrokkenen om-
dat daarin de basis ligt voor zelfrespect en trots op de eigen cultuur. De scherpe
kantjes van de gangsterrap worden in dit vertoog afgeslepen. Vrouwen zijn niet per
se lustobjecten maar geven blijk van een typisch Afro-amerikaans vertoon van vrou-
welijk zelfvertrouwen op het seksuele vlak, en het hele ostentatieve vertoon van
gouden kettingen, grote auto’s, witte huizen en andere nouveau riche-parafernalia
wordt neergezet als een proletarische droom van het goede leven. De wijze waarop
rappers elkaar voortdurend over en weer belachelijk maken en bedreigen is niet
meer dan een mediale uitvergroting van spelletjes die al op de speelplaatsen van
zwarte scholen gespeeld worden: ‘dissen’ als een volwassen vorm van ‘playing the
dozens’ (Rose, 1992).

De experimentatoren komen daarentegen tot de verontrustende conclusie dat
muziek en de ermee geassocieerde beelden in ieder geval in de VS zwarte working
class jongeren eerder op hun plaats houden dan mobiliseren. Clips bevestigen
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stereotype man-vrouw opvattingen, gloriëren machogedrag en ruwheid in de om-
gang en legitimeren mislukking op school. Kwetsbare jongeren leren dat er voor
‘ons soort mensen’ geen normale maatschappelijke carrière is weggelegd en dat dat
ook niet hoeft omdat men ook op andere wijze ‘succesvol’ kan zijn. Voor veel blan-
ken is hiphop als muziek en beeldcultuur een vorm van cultural tourism, een onge-
vaarlijk, maar opwindend kijkje in een ander symbolisch universum dat het meest
wegheeft van een amusante Hollywood-film met nogal wat seks en geweld. Voor
alle Afro-amerikanen met een solide middle class-achtergrond geldt hetzelfde.
Voor hen is hiphop een niet te missen vorm van dansmuziek, en ach, die nogal
eigenaardige representatie van zwarte cultuur neem je op de koop toe (Christenson
& Roberts, 1998). Maar juist voor die al eerder genoemde kwetsbare jongens kon
gangsterrap wel eens een hele andere betekenis hebben. Het is een uitvergrote
vorm van hun eigen subcultuur waaruit geen ontsnapping mogelijk lijkt en die zelfs
in zijn utopie niet meer is dan een omgekeerde culture of poverty.

Sommige academici zien in de gangsterrap een cynische cultuurindustriële ex-
ploitatie van marginale elementen uit de Afro-amerikaanse cultuur en zij beklagen
zich over het feit dat zwarte artiesten tot op de dag van vandaag in een muzikaal get-
to worden gehouden (Maultsby, 1995). Juist de afgedwongen stereotype presenta-
tie van zwarte cultuur – de hood, de posse, gang-achtige toestanden, mooie vrou-
wen – maakt rap gemakkelijk te verkopen. Deze academici vragen om andere
helden, of dezelfde helden in minder stereotype clips en poses, om daarmee de hip-
hop zijn oorspronkelijke feel terug te geven: een dansbare viering van de zwarte cul-
tuur en mc-battles in plaats van driveby-shootings.

Toch is dat, met alle respect, het paard achter de wagen spannen. Verandering
van beeldvorming neemt misschien bij kwetsbare jongeren de associatie met de cul-
ture of poverty weg, maar het verandert de subcultuur waarin zij leven zelf niet. De
jeugd heeft geen andere clips nodig, maar beter onderwijs. Voor jongeren die in het
onderwijs slagen, zijn verwijzingen naar een zwarte of blanke ‘cultuur van armoe-
de’ niet relevant: zij kunnen die filmpjes nemen voor wat zij zijn en clips eenvoudig-
weg afwijzen als een teken van slechte smaak, of puberaal-rebels de lol zien van de
streken van metal- of raphelden, die voor moralisten alle perken van goed fatsoen te
buiten gaan.
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Popmuziek en probleemgedrag in Nederland

Overzien wij het geheel van studies naar popmuziek en probleemgedrag, dan vallen
een paar zaken op. Over het algemeen is gewerkt met kleine steekproeven en soms
klinische populaties, en dat betekent dat de generaliseringswaarde van de bespro-
ken studies niet groot is. Een fundamenteel bezwaar blijft dat geen van de bespro-
ken studies een longitudinaal karakter heeft. Hoewel er verbanden gevonden zijn
tussen een voorkeur voor bepaalde genres en probleemgedrag is nooit duidelijk wat
oorzaak en gevolg is. Intrigerend is wel dat soortgelijke verbanden tussen preferen-
ties en internaliserend en externaliserend probleemgedrag crossnationaal gevonden
zijn. Ook is duidelijk – en dat blijkt dan uit multivariate analyses – dat wanneer er
sprake is van een mogelijk negatief effect van muziek, dat effect ten dele wegver-
klaard wordt door eigenschappen die aan de persoonlijkheid van fans kleven (sensa-
tion seeking) hun familieachtergrond weerspiegelen (verstoorde verhouding tot de
ouders) of eerder het gevolg zijn van marginalisering: ervaren gevoelens van on-
macht en vervreemding. Er is inmiddels genoeg wetenschappelijk bewijsmateriaal
om een eenvoudige anti-metal of -raphouding, zoals die door bijvoorbeeld het
PMRC geformuleerd is, te weerleggen. Genres als zodanig zijn niet ‘gevaarlijk’.
Wel is opvallend dat sommige genres voor bepaalde typen kwetsbare jongeren –
metal voor meisjes en rap voor marginale jeugd – aantrekkelijk zijn. In die zin be-
vestigt een keuze voor niet-mainstreammuziek een niet-mainstreampositie op het
persoonlijke of sociale vlak (Roe, 1995).

Een echt antwoord op de vraag of er een causale relatie is tussen popmuziekpre-
ferentie en probleemgedrag valt ook voor Nederland nog niet te geven, maar ik kan
u uit eigen recent onderzoek wel iets vertellen over de associatie tussen muziek en
problemen.

Een belangrijk uitgangspunt voor onze aanpak is dat wij menen dat een bepaalde
smaak voor muziek geen enkelvoudige oordeel betreft. Een modale liefhebber van
hitparademuziek zou wel eens een hekel kunnen hebben aan de luidruchtige metal
of harde gangsterrrap. Metalfans met hun voorkeur voor herrie zouden wel eens
onwel kunnen worden van de zoetgevooisde R&B en omgekeerd. Voordat wij enige
analyse deden naar probleemgedrag, hebben wij geprobeerd het publiek voor popu-
laire muziek in te delen in smaakgroepen die complexe smaakoordelen reflecteren
(Ter Bogt, Raaijmakers, Van Wel, Vollebergh & Sikkema, 2003).
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Clusteranalyse levert een statistisch en theoretisch acceptabele verdeling van
het adolescente publiek – 5400 Nederlandse jongeren van 11 tot en met 17 jaar,
2001 – in zeven groepen op. Het middle of the road- (MOR-)publiek houdt van hitpa-
rademuziek en toont zich in de waardering van andere genres lauw, om niet te zeg-
gen negatief. Hiphoppers houden van rapmuziek en tonen zich ook positief omtrent
hitparademuziek, niet in de laatste plaats omdat hun geliefde genre natuurlijk zo hit-
gevoelig is. Rockers houden van metal en ook van pop en zij vormen met deze pre-
ferentie de gematigde variant van de groep van de echte harde metalfans die een
veel eenzijdiger fascinatie voor dit type muziek heeft. De volgende groep betreft de
klassieke muziekliefhebbers. Net als vrijwel alle andere jeugd waarderen zij hitpara-
demuziek, maar zij onderscheiden zich van andere jeugd met hun relatief hoge
waardering voor klassieke muziek; vandaar deze betiteling. Verder – en hier blijkt
clusteranalyse een zinvolle techniek – bestaat er een groep die zowel rap als metal
prefereert. Hoewel de groep ook marginaal positief op echte popmuziek scoort,
hebben wij deze groep toch betiteld als ‘non-mainstream’. Tot slot is er een groep
van jongeren die over de hele linie gek is van muziek, de ‘omnivoren’. Dan blijft er
een groep over die te kennen gaf een of meerdere van de genres op basis waarvan
geclusterd werd, niet te kennen. Deze groep hebben wij de ongeïnteresseerden ge-
noemd.

Tabel 1: Jeugd Nederland, 11-17 jaar: 8 publieksgroepen voor (pop)muziek

genre

cluster pop metal rap klassiek %

MOR / top 40 + – – – – – 12,8

hiphoppers + – – ++ – – 14,5

rockers + + – – 7,1

metalfans – ++ – – – 2,4

klassiek + – o o 8,7

non-mainstream + + ++ – – 22,1

omnivoren ++ + ++ o 12,0

ongeïnteresseerden 20,2

Schaal van 1 tot 5, 1 = zeer slecht, 5 = zeer goed
– – =1,2-1,91 – =1,92 - 2,63 o=2,64 - 3,36 + =3,37 - 4,18 ++=4,19 - 4,8
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Naast muziekvoorkeuren zijn ook de scores op de Youth Self Report (YSR) ge-
meten (Ter Bogt, Van Dorsselaer & Vollebergh, 2003). Hoewel niet vrij van enige
Amerikaanse culturele bias – vloeken en het drinken van alcohol door minderjari-
gen worden bijvoorbeeld al als probleemgedrag gezien – is de YSR een solide meet-
instrument voor internaliserend en externaliserend probleemgedrag.

Hoe staat het met de Nederlandse muziekliefhebber? Uit een analyse waarin ge-
controleerd werd voor leeftijd, sekse en de kwaliteit van de relatie met de ouders en
vrienden bleek dat de correlaten van muziekpreferentie over het algemeen klein
zijn. Toch, is de sterkte van de associatie van muziekpreferentie met vooral externa-
liserend probleemgedrag en middelengebruik vergelijkbaar met die van sekse, leef-
tijd en de relatie met de ouders en het opvoedingsgedrag van die ouders. Muziek-
voorkeuren kunnen dus niet over het hoofd worden gezien als voorspellers van
probleemgedrag.

Tabel 2: Overzicht publieksgroepen en probleemgedrag

internaliserende externaliserende middelen

cluster problemen problemen gebruik

MOR / top 40

hip-hoppers + +

rockers

metalfans + + +

klassiek +

non-mainstream + +

omnivoren + + +

ongeïnteresseerden +

+ = meer problemen dan ten minste één andere groep (MANOVA, Bonferroni posthoc
test, p<.O5)

Uit een drietal statistische analyses – MANOVA’s, post hoc Bonferroni-tests – op
de verschillende varianten van internaliserend probleemgedrag, externaliserend
probleemgedrag en middelengebruik blijkt het volgende. Wat betreft internalise-
rend probleemgedrag neigen de exclusieve metalfans inderdaad meer naar zelf-
moord en zelfbeschadiging dan veel van hun leeftijdgenoten. Zeker zo interessant
en onverwacht is dat bij de echte brede muziekliefhebbers ook relatief veel interna-
liserend probleemgedrag voorkomt. Omnivoren zijn angstiger en depressiever dan
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veel van hun leeftijdgenoten. Een subanalyse met de groep van extreme muzieklief-
hebbers leverde daarvan een nog overtuigender bewijs op. De jongeren uit het clus-
ter klassiek hebben gemiddeld eveneens relatief hoge scores op de angst- en depres-
siemaat. De ongeïnteresseerden, de groep die minder dan acht van de vijftien
genres die wij voorlegden kon thuisbrengen, scoorde relatief hoog op suïcidaliteit.
De rockfans scoren neutraal.

Deze resultaten betekenen dat een fascinatie voor metal eigenlijk alleen is ver-
bonden met internaliserend probleemgedrag wanneer jongeren exclusief van die
muziek houden. Een niet-mainstreampositie waarin een voorliefde voor metal sa-
mengaat met een preferentie voor hiphop is zelfs ‘gezond’; hiphop is in dit verband
een protectieve factor, want ook de groep die exclusief van zwarte muziek houdt,
kenmerkt zich door relatief weinig internaliserend probleemgedrag. Metal is alleen
onder sommige condities een downer, hiphop altijd een upper.

Ook de analyses met betrekking tot externaliserend probleemgedrag leveren
werkverbanden met muziekpreferentie op. Niet geheel onverwacht scoren exclu-
sieve metalfans relatief hoog op regeloverschrijdend gedrag en agressie. Datzelfde
geldt voor jongeren met een non-mainstream oriëntatie en hiphopfans. Weer sco-
ren ook de omnivoren relatief hoog. Hetzelfde patroon is aanwezig wanneer roken,
dronkenschap en blowen aan de orde komen. De exclusieve metalfans, de non-
mainstreamjongeren, hiphoppers en omnivoren gebruiken meer middelen dan de
bravere MOR-fans, liefhebbers van klassieke muziek, de ongeïnteresseerden en –
misschien verrassend in deze rij – de rockliefhebbers. Wat betreft regeloverschrij-
dend gedrag lijken dus de groepen die verder weg staan van de MOR, meer geneigd
te zijn tot dit soort gedrag. Voor dit type vaak sterk leeftijdgebonden gedrag gelden
leeftijdgenoten als belangrijke modellen. Onze analyses specificeren mogelijk wat
in de literatuur peer pressure genoemd wordt: in sommige groepen werkt die in de
richting van regeloverschrijdend gedrag en middelengebruik, in andere juist niet.

Ik concludeer dat een exclusieve metalvoorkeur, net als in Engelstalige landen,
geassocieerd is met probleemgedrag in brede zin. Echter voor metalliefhebbers die
ook van zwarte muziek of popmuziek houden, geldt dat niet. Verrassend is de hoge
score van de omnivoren. Een echte, brede liefde voor muziek gaat samen met pro-
blemen: omnivoren hebben meer last van angst en depressie, neigen meer tot regel-
overschrijdend gedrag en drinken, roken en blowen meer dan veel van hun leeftijd-
genoten. Hiphoppers hebben weinig persoonlijke problemen, maar leven zich wel
vaker uit op een manier die botst met de wet, en datzelfde geldt voor de non-main-
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streamliefhebbers. De echt brave jongeren zijn te vinden in de grote MOR-groep.
Deze groep valt misschien niet op door een uitgesproken smaak, maar onderscheidt
zich wel van alle andere groepen door de relatieve afwezigheid van alle soorten van
problemen. Ook de rockers onderscheiden zich wat dit betreft in positieve zin.

Voorlopig levert ons onderzoek echter meer vragen dan antwoorden op. Zou de
echte muziekhebber in muziek vluchten om zijn of haar problemen te vergeten en
daarbij een bijna gulzige smaak aan de dag leggen? Wat de ongeïnteresseerden be-
treft: is dit een groep van jongeren die, buitengesloten van de hedendaagse popcul-
tuur, een sociaal marginale positie inneemt en om die reden somber gestemd is?
Waarom neigen rap- en non-mainstreamfans meer naar regeloverschrijdend
gedrag, agressie en soms problematisch middelengebruik. Ik denk dat het hier geen
effect van muziek betreft, maar dat jongeren met eenzelfde levensstijl, waarvan mu-
ziekpreferentie overigens wel een belangrijk bindend element is, elkaar opzoeken
en in hun gedrag beïnvloeden. Blijft de interessante vraag of een vroege preferentie
voor bepaalde typen muziek een voorspeller is van latere depressie, suïcidaliteit,
middelengebruik en regeloverschrijdend gedrag. Zoals gezegd, ik kom daar op
terug.

Popmuziek, emotie, stemming

Laten wij de problemen achter ons laten en vanaf nu ook de positieve effecten van
muziek aan de orde stellen. Waarom luisteren mensen naar muziek? De belangrijk-
ste motieven voor luisteren zijn: om geraakt te worden, om jezelf deel te voelen van
een groter geheel, om je energieker te voelen, om je verdriet te vergeten en, om
ontroerd te worden (Ter Bogt, 1997, Christenson & Roberts, 1998) – allemaal ge-
voelstoestanden die te vatten zijn onder de noemer emotie of stemming (mood).
Mensen willen, en dat is een absoluut centraal facet van de appreciatie van deze
kunstvorm, geëmotioneerd raken door muziek.

Ik denk dat ik zonder veel overdrijving kan stellen dat in de twintigste eeuw de
serieuze muziek wat dat betreft op een dood spoor geraakt is en van luisteraars een
misschien te hoog niveau van muziekhistorische scholing verlangt. Hetzelfde geldt
voor de jazz die zich van populaire dansmuziek in het interbellum ontwikkelde tot
de hoogst ingewikkelde of zelfs hermetische muziek van de jaren vijftig en zestig.
Popmuziek heeft zonder daar zelfs ooit over na te denken altijd recht op het hart ge-
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mikt. Popmuzikanten hebben zich altijd geankerd aan een aantal universele emo-
ties: verliefdheid, liefdesverdriet, geilheid, boosheid, teleurstelling, eenzaamheid,
wraakzucht en liefde, liefde en nog eens liefde (Rutten, 1992).

Natuurlijk is popmuziek meer dan emotie en is de appreciatie van muziek niet
alleen afhankelijk van de emotiewaarde van het betreffende nummer, maar bijvoor-
beeld ook van de verwachtingen van de toeschouwers. Alle genres, van klassiek tot
rap, van jazz tot R&B, hebben zo hun eigen codes voor de manier waarop de muziek
ten gehore gebracht dient te worden en artiesten zich moeten presenteren. Luiste-
raars zijn daarmee vertrouwd en weigeren eenvoudigweg al te grote afwijkingen
van bestaande schema’s te accepteren. Hier komt nadrukkelijk een (sub)cultureel
element in de appreciatie van muziek naar voren (Juslin & Laukka, 2003).

Emotiepsychologisch onderzoek heeft een aantal algemene regels opgespoord
die ten grondslag liggen aan de productie en receptie van emotionele en emotione-
rende muziek. Mensen gebruiken symbolen om boodschappen over te dragen maar
voor de betekenis van die boodschappen is de expressie die erbij hoort essentieel.
Niemand kan zich een koele toon veroorloven wanneer hij of zij zegt ‘ik hou van
jou’. Mensen zijn in staat de emotionele toon van boodschappen over het algemeen
feilloos te raden. Verder zijn wij als soort niet geheel overgeleverd aan onze emoties
maar kunnen wij werken aan het theatrale vertoon daarvan. Om gewilde effecten te
maximaliseren, kunnen wij er hier een schepje bovenop doen of daar juist strate-
gisch minderen. Met andere woorden: wij kunnen (ook) veinzen en wij kunnen dat
overtuigend. Hoewel verschillend van de alledaagse expressie van emoties kunnen
zowel vocale als instrumentale muziek emoties opwekken, omdat de bandbreedte
voor de herkenning van emoties bij mensen relatief groot is. Dit is natuurlijk al
eeuwen lang praktische kennis van componisten en uitvoerders van muziek.
Mensen met verschillende smaken zijn gewend aan de conventies van de genres die
zij waarderen, en reageren op de emotionele cues die in muziek en voordracht ge-
geven zijn. Een sterke popsong is daarmee een krachtige emotieopwekker en stem-
mingsregelaar (Juslin & Laukka, 2003; Juslin & Sloboda, 2001).

De functies van muziek

Christenson en Roberts (1998) omschrijven voor een adolescent publiek vier
hoofdfuncties van het luisteren naar popmuziek:
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• Moodmanagement
Jongeren vinden het inderdaad aangenaam om emotioneel bewogen te worden
door muziek, en een belangrijke reden om te luisteren is dat het hun stemming
verbetert. (Christenson, DeBenedittis & Lindlof, 1985; Larson, Kubey & Col-
letti, 1989; Gantz, Gartenberg, Pearson & Schiller, 1978; Lull, 1992; Roe,
1985; Wells, 1990).

• Kennis van de wereld
Popmuziek is natuurlijk niet het belangrijkste medium om de wereld te leren
doorgronden. Toch leren in ieder geval sommige jonge mensen via hun favorie-
te muziek na te denken over de toestand in de wereld. Het is opvallend dat fans
van vooral de niet-mainstream genres, ‘progressieve’ rock in de jaren zestig en
zeventig, en de metal en rap van latere datum, in de teksten van hun favoriete
muziek de toestand van henzelf en hun wereld weerspiegeld zien. Zij hebben de
neiging teksten van muziek en de betekenis die dat medium van de wereld geeft
serieuzer te nemen dan de modale pop-fan (Arnett, 1996; Frith, 1981; Kuw-
ahara, 1992; Reid, 1993).

• Parasociale en sociale functies
Mensen luisteren naar muziek om zich imaginair deel te voelen van een grotere
groep van gelijken. Verder is muzikale smaak een factor in groepsvorming.
Mensen eigenen zich, door smaken over te nemen, de groepskenmerken toe
van groepen waartoe zij willen behoren en onderscheiden zich daarmee van an-
deren. In die zin schraagt muziek de sociale identiteit (Bryson, 1996).

• Identiteitsvorming
Vooral in de vroege adolescentie zijn idolen belangrijk als voorbeelden (Raviv,
Bartal, Raviv, & BenHorin, 1996). Jonge mensen ontlenen aan hun popsterren
hun modieuze smaak en zoeken modellen die aansluiten bij hun eigen ideeën.
De verwerving van emotionele zelfstandigheid in de adolescentie houdt verder
per definitie een zekere verwijdering in van de eigen ouders. Popmuziek en de
daaraan gerelateerde cultuur zijn een onuitputtelijke bron van teenage culture.
Popmuziek is ook voor de identiteitsvorming van belang voorzover smaak een
vriendenkring definieert die zelf weer bepaalde modellen aanbiedt.
Popmuziek gaat verder vooral over liefde en verliefdheid, en schrijft voor hoe te
handelen of biedt troost als dat handelen niet het beoogde effect heeft. Popmu-
zikanten zijn zelf vaak de eerste liefdesobjecten en, vooral voor meisjes, gedul-
dig, want onbereikbaar oefenmateriaal. In zijn algemeenheid: voor wie geldt
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niet dat de eerste, waarschijnlijk schuchtere aanrakingen en liefkozingen gedaan
zijn terwijl ergens popmuziek klonk. Popmusici en popmuziek zijn tegelijker-
tijd het model, het object en het decor voor het aangaan van romantische rela-
ties en als zodanig onmisbaar voor de relationele identiteit.

Een van de vragen die dan natuurlijk rijst, is of deze functies ook gelden voor ande-
ren dan adolescenten: kinderen of volwassenen. Ik heb inmiddels genoeg kwesties
aangeroerd voor verder onderzoek. Ik presenteer hier twee onderzoekslijnen van
het Centrum voor Populaire Cultuur.

Muziek en ontwikkeling: twee onderzoeksprojecten

1. Popmuziek in de levensloop

Popmuziek was ooit het ultieme adolescente medium. Die exclusiviteit is verdwe-
nen omdat ook volwassenen en kleuters naar die muziek luisteren, al is het dan wel
vaak andere popmuziek. Voor adolescenten heeft het luisteren naar popmuziek zo-
als gezegd een viertal functies. Gelden die functies ook voor kleuters of volwassen
of moeten wij daar nieuwe categorieën voor aanmaken?

Kinderen luisteren natuurlijk ook naar muziek omdat het hun stemming verbe-
tert. Misschien zoeken ook kinderen een eigen wereld in hun muziek, en verder
denk ik dat de popcultuur heden ten dage dermate penetrant is dat ook kinderen
een deel van hun wereldbeeld daaraan ontlenen. Popmuziek is zeker zelfs al voor
kleuters een relevante culturele marker. Al op vroege leeftijd definieert ook een es-
thetische keuze de toegang tot de groep waartoe je behoort of wilt behoren. Kinde-
ren kunnen zich op straffe van uitsluiting niet eens meer ontrekken aan datgene wat
in de popcultuur voor hun leeftijd populair is.

Ook voor volwassenen geldt dat zij popmuziek nog steeds gebruiken als een
stemmingsverbeteraar, hoewel zij dat waarschijnlijk minder intensief doen dan in
hun eigen puberteit. Voor kennis is popmuziek waarschijnlijk nauwelijks relevant
meer en voor de verwerving of het stabiliseren van een identiteit zijn volwassenen
ook niet meer afhankelijk van muziek.

Dit functieschema is ontleend aan onderzoek naar adolescenten luisteraars.
Wellicht zijn er voor andere leeftijdsgroepen specifieke functies of mechanismen
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die wij nog moeten blootleggen. Wie weet is de stereotype wijze waarop kleuters
fan zijn van óf juist deze artiest óf juist die band inderdaad een zaak van afgedwon-
gen conformisme. Misschien duidt de soms fabelachtig precieze kennis van adoles-
centen van nummers, stromingen en sub-, sub-, subgenres juist eerder op een ga-
pend identiteitsgat dan op de verwerving van identiteit. Wil de zestigjarige Stones-
fan met een ticket van 120 euro voor een live-concert echt zijn jeugd terugkopen?
Misschien is de hele geschiedenis van popmuziek en levensloop te identificeren als
een beweging van conformisme naar identiteit naar nostalgie. Ik zou daar meer van
willen weten en daar gaan wij onderzoek naar doen.

Wanneer het over muziek en persoonlijke ontwikkeling gaat, wordt onze we-
tenschappelijke kennis dun. Voor wat betreft popmuziek is er vrijwel alleen onder-
zoek gedaan naar (Amerikaanse) middelbare scholieren en studenten. Zelfs cross-
sectionele analyses met leeftijd als factor zijn zeldzaam, en dat geeft natuurlijk een
indicatie voor de stand van dit vakgebied. Er zijn tientallen, zo niet honderden fraaie
biografieën geschreven over popmusici en er bestaat een veelheid aan degelijke stu-
dies omtrent de geschiedenis van die muziek, maar, met alle respect voor het onder-
zoek dat wel gedaan is: de sociaal-wetenschappelijke studie naar popmuziek en ont-
wikkeling staat nog in de kinderschoenen. Het ontbreekt ons aan zelfs de meeste
elementaire kennis van smaak, smaakontwikkeling, de functies van het gebruik van
popmuziek en de effecten daarvan in een levensloopperspectief. Al eerder merkte
ik op dat vanwege het ontbreken van longitudinale studies onmogelijk is causale
verbanden te trekken tussen muziekpreferenties en bepaalde attitudes of gedrag. Ik
herhaal hier dat datzelfde gebrek betekent dat wij weinig weten van de ontwikkelin-
g van voorkeuren en de consequenties die dat heeft.

Voor popmuziek is nog nooit diepgaand onderzocht hoe preferenties tot stand
komen. Het is meer dan waarschijnlijk dat leeftijdgenoten op die smaak een grote
invloed uitoefenen en dat er ook zeker impulsen komen uit het medialandschap
waarmee jongeren omringd zijn. Was het in de jaren vijftig en zestig nog onzinnig
de vraag te stellen naar de invloed van de ouders op de muzieksmaak van hun kinde-
ren, tegenwoordig zou wel eens sprake kunnen zijn van een zekere trans-generatio-
neel synonieme waardering van muziek. Het is zelfs denkbaar dat kinderen op hun
beurt de smaak van hun ouders bijschaven.

Wij willen een preciezer beeld verkrijgen van smaakontwikkeling en de invloed
van ouders en vrienden daarop. Wij gaan onderzoeken hoe smaak zich in de loop
der tijd ontwikkelt en wat voor consequenties dat heeft voor de normale en de de-
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viante ontwikkeling. Bovendien bezien wij hoe die consequenties weer terugwer-
ken op de verdere ontwikkeling van popmuzikale smaak. Wij willen veel gedetail-
leerder dan tot nu toe bekijken in hoeverre preferenties persoonlijke problemen
mogelijk voorafschaduwen, hoe popmuziek samengaat met scholingsaspiraties. Wij
willen weten of smaak vriendenkringen vormt en regeloverschrijdend gedrag inzet.
Wij introduceren in het denken over persoonlijke ontwikkeling daarmee een factor
die te lang veronachtzaamd is terwijl toch iedere deskundige op het terrein van op-
voeding en ontwikkeling ermee zal instemmen dat popmuziek zeker voor adoles-
centen een belangrijk medium is. Daarmee hopen wij over een aantal jaren een
completer beeld te kunnen geven van de rol die het medium popmuziek speelt in de
persoonlijke ontwikkeling, niet alleen die van adolescenten, maar ook die van kin-
deren en volwassenen.

2. De ontwikkeling van muzikanten

Een van de meest interessante vragen betreft de ontwikkeling van een specifieke
groep die ik tot nu toe niet aan bod heb laten komen. In al zijn eenvoud: waarom
wordt de een een succesvol muzikant terwijl dat de ander niet lukt?

Op de zaterdagavond 6 juli 1957 maakt in een bijzaaltje van de St. Peterskerk
een veertienjarige knul indruk op een zestienjarige jongen met zijn kennis van gi-
taarakkoorden en obscure rock ’n roll teksten. De oudste vraagt de jongste in zijn
bandje the Quarrymen te komen spelen. Dat bandje had die avond in het zaaltje ge-
speeld, maar een groot succes was het niet. Later werd de band wel beroemd, onder
een andere naam: de Beatles. Een meisje, Aretha, dat zingt in het kerkkoor van haar
vader, dominee C.L. Franklin, weet al op haar negende dat muziek haar leven is.
Met gospel tot in iedere vezel, groeit zij uit tot de belangrijkste soul-artieste van de
jaren zestig en zeventig, alsof dat vanzelf gaat. Liam en Noel Gallagher stellen zich-
zelf het onmogelijke doel met hun band Oasis net zo groot te worden als de Beatles.
Hun eerste plaat Definitely Maybe is in de UK het bestverkopende album van 1995.
Toch gaat er iets mis met de almaar vechtende broertjes. Een afgebroken Ameri-
kaanse tour, cokeverslavingen, ieder volgend album dat wel steeds pretentieuzer is
dan het vorige, maar minder goed. Is dat een dwingende logica wanneer je, zoals de
broers dat zelf uitdrukken, muziek moet maken terwijl je ‘op de schouders van reu-
zen staat’? Een dj van een collegeradiostation, Carl Ridenhour, wordt maandenlang
wekelijks gebeld door ene Rick Rubin die samen met Russel Simmons een maat-
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schappijtje, Def Jam Records, begonnen is. Rubin wil Ridenhour contracteren om-
dat hij in hem een groot nieuw hiphoptalent ziet. Ridenhour instrueert zijn vrouw
om te zeggen dat hij niet thuis is wanneer Rubin weer mocht bellen, omdat hij al te
oud is voor dat soort muziek. Een paar jaar later is hij als Chuck D. de voorman van
Public Enemy, een van de belangrijkste en grootste acts uit de hiphopgeschiedenis.

Dichter bij huis. Je zit weer eens huilend in de kleedkamer omdat je de talenten-
wedstrijd weer niet gewonnen hebt. Nooit, nooit, nooit zul je zo’n competitie win-
nen. Toch scoor je een hit met het bekoorlijke ‘Ritme van de regen’. Je heet Rob de
Nijs en kent een van de langste en meest succesvolle carrières in de Nederlandse
popmuziek.

Wie zijn de mensen die ieder weekend voor een meestal enthousiast publiek op
feesten en partijen spelen in coverbands? Zijn dat niet de waterdragers van de rock
’n roll, de anonieme professionals die zonder ook maar een eigen nummer te spelen
wel hun brood verdienen met popmuziek? Waarom schrijven zich meer dan 16.000
jonge mensen in voor een hedendaagse talentenwedstrijd, terwijl 15.900 van hen
helemaal niets kunnen behalve zingen onder de douche en dromen van een carrière
als popster. Wie van die 16.000 haalt de finale? Wie van de laatste tien scoort hits en
begint ook een langerdurende carrière als popmuzikant? Het in 2003 mateloos po-
pulaire tv-programma Idols maakt soms pijnlijk zichtbaar dat ook jonge mensen die
niet zelf nummers schrijven en voor de productie van hits afhankelijk zijn van een
team van andere mensen – schrijvers, producers, marketeers – toch over een groot
aantal vaardigheden moeten beschikken om de eindstreep te halen.

Dat brengt mij bij een vraag die eigenlijk voor de hele popwereld van groot be-
lang is: waarom slaagt de een als artiest terwijl de ander faalt. Wat is trouwens suc-
ces en waar ligt de grens van een professionele carrière in de popmuziek? Ligt sla-
gen aan talent, en zo ja, wat voor talent dan? Wat voor type persoonlijkheid is
gunstig: moet je getuigen van een ijzeren doorzettingsvermogen, helpt een dosis
narcisme en daarmee een onbevredigbare hang naar de gunst van het publiek? Com-
penseren succesvolle artiesten een gemis? Waaruit bestaat de chemie van een band?
In hoeverre is succes zelf een oorzaak van later falen? Zijn artiesten afhankelijk van
de muziekindustriële conjunctuur of de interactie tussen hen en de industrie? Kun
je überhaupt nog spreken van artiesten of auteurs in een tijdperk waarin muziek bij
wijze van spreken met de druk op de knop uit computers komt? Gelden dezelfde
regels voor popmuzikanten als voor artiesten die in niet-mainstreamgenres een car-
rière willen opbouwen?
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Het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar er is nooit systematisch studie ge-
daan naar carrières van muzikanten. De wetenschap heeft zich hiervan afzijdig ge-
houden omdat het probleem buitengewoon ingewikkeld is en de industrie blijft
drijven op het ‘fingerspitzengefühl’ van talentscouts en A&R-managers. In een
tweede onderzoekslijn beginnen wij bij de artiesten, hun persoonlijkheid en capaci-
teiten. Wij willen een groep van enkele honderden mensen gedurende drie jaar van
hun carrière volgen. Wij gebruiken daarbij kwantitatieve maten voor persoonlijk-
heid, motivatie, zelfinschatting van talent en succes, naast kwalitatief onderzoek
naar de sociale en economisch-industriële setting van hun geschiedenis als muzi-
kant. Dit multimethod-onderzoek wordt een allereerste inventarisatie van het ver-
loop van de muzikale carrière van een groep Nederlandse muzikanten van diverse
origine. Wij vergelijken jonge mensen met een conservatoriumachtergrond met
anderen die een carrière in de ‘echte’ popmuziek ambiëren en weer anderen die in
non-mainstreamsectoren van de popmuziek actief zijn. Drie jaar kijken wij naar wat
er op hun pad komt en wij hopen hiermee de eerste carrièregeschiedenis van ma-
kers van muziek te schrijven.

Wetenschap is per definitie onvoorspelbaar, en ik weet niet of bijvoorbeeld dit laat-
ste type overmoedig onderzoek naar carrières iets oplevert dat praktisch bruikbaar
is. Ik denk ook niet dat het daar in eerste instantie om gaat. Wetenschap, en ook
popmuziekwetenschap, dient allereerst de mechanieken achter de verschijnselen
bloot te leggen. Een theorie is op zichzelf een waardevol stuk gereedschap. Wel wil
ik hierbij de hoop uitspreken dat wij met ons onderzoek naar artiesten en hun pu-
blieken in de nabije toekomst beter kunnen aangeven onder welke condities arties-
ten een grotere kans hebben op een professionele carrière, en dat wij ook beter
kunnen benoemen wanneer luisteraars met muziek een aangenamer leven mogen
verwachten of moeten vrezen voor het omgekeerde. Bovenal hoop ik dat wij met
ons team van het Centrum voor Populaire Cultuur de wereld kunnen verbazen met
geïnspireerd en verrassend onderzoek op het terrein van popmuziek, haar makers
en haar publiek.
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Dankwoord

Toen mijn voorganger René Boomkens vijf jaar geleden aantrad, lag bij een hoogle-
raarschap popmuziek nog gemakkelijk de associatie dat dat iemand was die ‘alles
van popmuziek’ wist. Dat is niet waar, en daar gaat het ook niet om. Dat ik nu niet
meer benaderd word als een soort popquizz-professor is de verdienste van hem en
de handvol andere academici in dit land die popmuziek wetenschappelijk op de
kaart hebben gezet. Ik noem met name Wilfred Dolfsma, Jeroen de Kloet, Lutgard
Mutsaers, Paul Rutten, Ger Tillekens en Mir Wermuth, allen doctor in de popmu-
ziek.

Op deze plaats dank ik allereerst het curatorium dat de instelling van de leerstoel
begeleid heeft: Liesbet van Zoonen, Rokus de Groot, George Knops en Jaap van
Beusekom. De vereniging Buma, het Nationaal Popinstituut en de universiteit heb-
ben de handen ineengeslagen, en zie wat het resultaat is: ten tweeden male een leer-
stoel popmuziek. Jullie wilden met mij in zee gaan en ik ben jullie daar buitenge-
woon dankbaar voor. Ik beloof jullie dat ik jullie vertrouwen niet zal beschamen.
Een bijzonder dankwoord nog een keer voor Liesbet (Communicatie Wetenschap)
en George, en ook Konrad Boehmer (beiden van Buma). Door jullie inzet sta ik er
niet meer alleen voor als hoogleraar Popmuziek; jullie zorgden ervoor dat er meer
mensen op het thema konden worden aangenomen. Ik kan een echt instituut optui-
gen. Jullie hebben er nu al alles aan gedaan om mijn professoraat succesvol te ma-
ken. Hulde!

Anne Kooy, Klaus Schoenbach, Jeroen Jansz, Sandra Zwier, Peter Nijens, Jeroen
de Kloet en Piet Bakker. De eerste dag dat ik bij Communicatiewetenschap binnen-
kwam, vond ik een bos bloemen op mijn bureau: een mooi symbool voor de manier
waarop jullie het mij, vanaf de eerste dag dat ik op het instituut binnenliep, aange-
naam hebben gemaakt. Ik trof prettige en geïnteresseerde collega’s aan; ik kreeg van
jullie het gevoel dat ik echt welkom was. Werk is meer dan alleen werken, en het is
voor mij buitengewoon plezierig om te gaan met mensen zoals jullie.

Quinten Raaijmakers. Natuurlijk weet je het wel, maar ik ben je eeuwig dank
verschuldigd voor het feit dat jij mij ooit data leende en mij invoerde in de kunst van
het analyseren. Ik zou hier nooit hebben gestaan wanneer jij mij niet bijgeschoold
had tot een allround onderzoeker. Wat ik het meest in je waardeer, is die combinatie
van scherpzinnigheid, een anti-autoritaire houding en humor. Jij weet feilloos wat
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onderzoek waard is, wat statistische poeha en modellenstapelarij kunnen verhullen.
Het bedrijven van goede sociale wetenschap vraagt tegelijkertijd dodelijke serieus-
heid en een groot zelfrelativerend vermogen. Dat tref ik bij je aan, en ook al omdat
wij altijd plezier hebben in wetenschap hoop ik nog vele mooie dingen met jou sa-
men te maken.

Wim Meeus. Jij was de andere schakel naar een promotie en daarmee indirect
ook verantwoordelijk voor wat er hier, vandaag gebeurt. Jij hebt mijn benoeming
hier aan de UvA altijd van harte ondersteund en je ook ingezet om die transfer mo-
gelijk te maken, terwijl je toch wist dat je daarmee deels iemand van je eigen groep
kwijtraakte. Wat nog veel erger is: jij hebt een saaie baan als hoogleraar in de peda-
gogiek, terwijl ik mij professioneel mag bezighouden met datgene wat jou net zo na
aan het hart ligt als mij: popmuziek. Een ding beloof ik je: wanneer er hier een leer-
stoel wielrennen gevestigd wordt, en zo gek is dat niet voor het Centrum voor Po-
pulaire Cultuur, zal ik er alles aan doen om jou naar Amsterdam te halen.

Belinda Hibbel. Wij hadden al een onderwijsonderdeel jeugdcultuur en popmu-
ziek voordat daar echt belangstelling voor was. Wij hebben een boek geschreven, en
zie eens waar een nederlandstalige publicatie toch toe kan leiden! Dank voor alle
plezier dat wij jaren en jaren in het onderwijs gehad hebben, dank je voor je colle-
gialiteit.

Wilma Vollebergh. Toen jij mij naar het Trimbos-instituut haalde, markeerde
dat een stap in mijn carrière die voor mijzelf nieuw en eigenlijk ook verrassend was.
Ik werd door jou op een net verworven hoedanigheid aangesproken – die van on-
derzoeker – en zonder dat jij dat weet ben ik mij daardoor ook meer gaan definiëren
als onderzoeker. Ik mocht popmuziekvragen in lopend onderzoek invoegen en je
hebt vandaag het resultaat gezien. Ook jou dank ik voor het vertrouwen en de on-
dersteuning op weg naar wat hier vandaag zijn bekroning vindt.

Rutger Engels. Ik dacht altijd dat ik hard werkte, maar sinds ik jou ken, weet ik
dat dat meevalt. Ook al was ik op krankzinnige tijden op het instituut, half acht of
zo, bij jou brandde er altijd al licht. Toch heb ik mijn arbeidsethos niet van jou. Wel
heb jij mij op een bepaalde manier wakker geschud. Jouw intelligentie, pragmatis-
me en ambitie zijn voor mij een voorbeeld geweest, en wat ik bovenal in je waar-
deer, is je grote ambachtelijkheid. Wij waren de eersten die op houseparties
mensen, zwaar onder invloed van drugs, vragenlijsten lieten invullen en de resulta-
ten bleken nog publicabel te zijn ook. Ook met jou wil ik nog veel spannend en goed
onderzoek doen.
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Paul Sikkema, om met James Brown te spreken: ‘the hardest working man in
youth marketing & research’, en toch altijd de rust zelve. Jij was zo vriendelijk mij
data te geven uit de Inter/View-onderzoeken omtrent jongeren in de jaren negen-
tig. De analyses die wij daarop deden, leverden een deel van de concepten op die
hier vandaag gepresenteerd zijn. Onze samenwerking bewijst dat marktonderzoek
en wetenschappelijk onderzoek elkaar niet hoeven te bijten, integendeel. Die jaren
negentig zullen wij nog verder gaan uitspitten, en ik verheug mij op het jongeren-
internetpanelonderzoek. Eerlijk is eerlijk, daarin ben jij met je bureau Qrius al ver-
der dan wij op de universiteit.

Geerle van der Wijk, Rob van den Berg, Saskia van Gent, Jan van der Plas: de Te-
leac-groep. Wij hebben inmiddels samen zestien documentaires gemaakt omtrent
jeugdcultuur en popmuziek. Rob, zoals jij als Rotterdammer een keer fijntjes op-
merkte: als daar 180.000 mensen naar kijken, dan is dat wel meer dan vier keer een
uitverkochte Kuip. Ik ben bang dat de naam Patrick Paauwe of Robin van Persie
meer mensen iets zegt dan die van Geerle van der Wijk of Rob van den Berg, maar
hoe dan ook: wij hebben zestien mooie miniatuurtjes afgeleverd.

Ben van Raaij, Charles Verkuijlen. Onze carrièrepaden lopen nu hele verschil-
lende richtingen uit. Toch, oude vrienden zijn oude vrienden en hoewel de tijd van
eindeloze discussies en dagen waarop niets eigenlijk hoefde te gebeuren, behalve
misschien een bezoek aan de bioscoop of het café, al lang achter ons ligt, blijf ik mij
met jullie verbonden voelen. Ben, tot op de dag van vandaag ben jij voor mij bij uit-
stek een intellectuele referentie, en Charles, van wie anders krijg ik voor mijn ver-
jaardag een elementaire verzameling R&B, met als titel ‘Great Googa Mooga, these
words don’t make sense’.

Rob, mijn kleine grote broertje. Jij en je krakersvrienden vonden mij maar een
rare hippie en dan eentje die ook nog van disco hield. Was er een foutere combinatie
denkbaar? Dankzij jou heb ik Patty Smith, Siouxie & the Banshees en die hele punk/
wave rimram ontdekt, wat later weer een dj-schap tot gevolg had. Jij hebt echt een
goede smaak. Een ding geef ik ook nog toe: het beste concert dat ik het laatste jaar
hoorde, was dat van de oud Pere Ubu-zanger, David Thomas. Die speelt nu voor an-
derhalve man en een paardenkop en verkoopt in de pauze cd’s uit een kartonnen
doos. Over carrière gesproken…

Lieve ouders. Dat ik hier sta, is voor jullie waarschijnlijk nog onverwachter dan
voor mijzelf. Wie had kunnen denken dat het lawaai dat in mijn vroege jeugd voor
het eerst op de radio te horen was, en waarvan jullie natuurlijk steevast zeiden ‘Kan
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dat niet zachter’, iets betekende. Ik weet zeker dat jullie enorm trots zijn dat ik hier
in toga staat en ik ben jullie veel dank verschuldigd. Pa, ik herinner mij nog de eer-
ste keer dat je mij als klein kind meenam naar een geheimzinnig groot gebouw, een
bibliotheek. Voordat ik kon lezen, wilde ik al boeken hebben. Ma, het is echt waar:
eerst keek je me met dat typisch Twentse wantrouwen aan, maar je ziet het, je kunt
professor worden in de popmuziek.

Yasmina. Waar moet ik beginnen… Dit is voor mij, en dus voor ons, een hele
bijzondere dag. Toen ik jou voor het eerst ontmoette in jouw winkel vond ik je met-
een bijzonder, al kwam ik daar echt zonder bijbedoelingen om cd’s te lenen, en dat
jarenlang. De muziek heeft ons bij elkaar gebracht en dat is zo gebleven. Al ligt dat
dan weer niet aan de muziek. Jij houdt van verschrikkelijke bandjes en ik heb natuur-
lijk een smaak zonder enige diepgang. Toch gaat dat heel goed samen in een huis. Als
ik ergens dankbaar voor ben, dan is het wel dat wij elkaar ontmoet hebben en samen
zijn. En het kan niet anders dan dat de kleine Nemo, onze mini-Eminem, ook iets
meekrijgt van zijn beide ouders. Laten we daar op klinken!

Ik heb gezegd.
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