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Voorwoord d 

Inn het voorjaar van 1987 treden de Amerikaanse hiphopbands Run DMC en de 
Beastiee Boys voor het eerst op in Nederland. Er wordt dan al geruime tijd met 
spanningg uitgekeken naar het concert van de beide Amerikaanse bands. 
Muziekjournalistenn hebben van Amerikaanse en Franse collega's vernomen 
datt hun optredens aldaar tot zeer veel commotie hebben geleid. De vraag of 
hierr ook sprake zal zijn van etnische onlusten houdt de gemoederen bezig, 
maarr het uiterst goed bezochte optreden in Nederland blijf t uiteindelijk "een 
ongevaarlijkk steekspel", aldus de recensent van OOR. "Wel werden de meeste 
bezoekerss betast, spuitbussen afgepakt en een mand vol steekwapens in beslag 
genomen.. Voor de rest niets dan lol bij de eerste grote B-Boy conventie" (OOR, 
300 mei 1987). 

Inn 1987 is hiphop al enkele jaren populair onder een relatief kleine groep 
jongeren.. Net als in Amerika, de bakermat van de hiphop, vormen de fans van 
hiphopmuziekk overal in Europa kleine hechte subculturen. Vijftien jaar later is 
hiphopp de subculturele status ontstegen. Hiphop is nu big business, getuige de 
hitsuccessenn van Amerikaanse hiphopartiesten als Outkast en Eminem. 

Vanaff  1992 heb ik de popularisering van hiphop onderzocht, en dat popula-
risingsprocesrisingsproces bleek altijd verbonden met een aantal vraagstukken over etnici-
teitt en het gewelddadige, macho-imago van hiphop - zoals het citaat uit OOR 
ookk laat zien. Etniciteit, afwijkend gedrag en sekseverhoudingen hebben 
daaromm een belangrijke plaats in het proefschrift gekregen. Tien jaar heeft het 
geduurdd voordat het proefschrift afwas en tien jaar lang hebben mensen mij 
regelmatigg gevraagd: "Maar Mir , heb ji j zelf dan geen moeite met die vrese-
lijk ee blote billen-clips en dat gerap over wie ze allemaal neer willen schieten?" Ik 
hebb geen antwoord op die vraag. Soms moet ik enorm lachen om de clips en 
deintt mijn vrolijk hoofd mee op songs waarin een rapper vertelt hoe graag hij 
zijnn ex-geliefde wil vermoorden. Soms zap ik snel verder. Maar altijd is er 
Gangstarr: : 



I'mm Gifted Unlimited, Rhymes Universal 
Thee GURU, nursing you with a verse spilled 
Don'tt choke, and don't turn blue in a frenzy 
Premier'ss severe, on the steel wheels he lends me 
spontaneouss cuts, but not mainly just that 
It'ss the scratching format, exact with maddening accuracy 
Craftily,, on the side or in back of me 
(uit:: Form of Intellect van het album Step in the Arena, 1991) 

Zonderr Guru en DJ Premier zou mijn onderzoek een stuk saaier zijn geweest. 
Enn zonder de volgende mensen zou dit proefschrift er niet eens zijn. Hen wil ik 
daaromm speciaal bedanken. 
-- De AlO-klas en andere collega's van de vakgroep Communicatiewetenschap, 

inn het bijzonder Denis McQuail, Bart van den Hooff, Liesbet van Zoonen en 
Peterr Neijens. 

-- Maarten, Karel, Marj olij n, Andra en Marit voor de inspirerende en bespiege-
lendee gesprekken over de media en andere trivialiteiten. 

-- De medewerkers en het bestuur van Nationaal Pop Instituut voor hun jaren-
langee support, het beschikbaar stellen van toen nog niet openbaar archiefma-
teriaal,, en het vrijmaken van personeel. 

-- Fred, Luke, Izzy, Steve en Gert-Jan voor het delen van hun hiphopkennis. 
-- De studenten aan wie ik les heb gegeven en in het bijzonder Lara Ankersmit, 

Edithh Keus, Sander van der Kleij en Job de Wit, alsmede Arnoud Heemskerk 
enn Monique de Vries voor het uitwerken van materiaal. 

-- Mike Dawney van de University of Middlesex en Andy Linehan van het 
Nationall  Sound Archive in Londen. 

-- OMD Nederland die me de mogelijkheid bood om dit project af te ronden; 
dankk Esther en Christine. 

-- Marjolein & Jeroen voor het beschikbaar stellen van hun huis. 
-- Jaap & Bets Veldt voor hun gastvrijheid in de moeilijkste fase. 
-- Alle fans, artiesten en culturele intermediairs bij de podia, media en platen-

maatschappijenn voor de medewerking die zij hebben verleend aan het onder-
zoek. . 

-- Maaike voor de ruimte die ze me gaf de afgelopen tien jaar: Still crazy after all 
thesethese years. 

-- En last bot not least Cesar Zuiderwijk. Zijn foto heeft jarenlang de bin-
nenflapp van mijn portemonnee gesierd. Het begon tenslotte allemaal met To 
TheThe Hilt tn Contraband. 

Amsterdam,, 1 maart 2002 
MirMir Wermuth 


