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Hoofdstukk 2 

Onderzoeksopzet t 

Dee onderzoeksvraag uit hoofdstuk i valt uiteen in vier deelvragen: 
i.. Welke actoren spelen bij de popularisering van hiphop een rol en hoe onder-

scheidenn zij zich in dit traject? 
2.. Welke factoren zijn beperkend en/of bedreigend voor de popularisering van 

hiphopp en welke factoren dragen juist positief (versterkend, kansrijk) bij? 
3.. Hoe ziet de interactie tussen actoren en factoren er bij het populariserings-

trajectt van de subcultuur uit en zijn daarin bepaalde relaties dominanter dan 
andere? ? 

4.. Wat is de invloed van de popularisering op de hiphop-subcultuur? 
Inn dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens beschreven in welke onderzoekstradi-
tiess subculturenonderzoek past en met welke onderzoeksstrategie ik boven-
genoemdee interactie tussen actoren en factoren heb onderzocht. Daarna ga ik in 
opp de afbakening van het onderzoek, de gevolgde werkwijze en vragen over de 
kwaliteitt van het onderzochte materiaal. 

Methodenn in onderzoek naar jongerensubculturen 

Onderzoekk naar jongerensubculturen heeft altijd een sterk etnografische 
inslagg gehad, deels onder invloed van het jeugdsociologisch onderzoek naar 
deviantt gedrag aan het begin van de twintigste eeuw (symbolisch interactio-
nisme),, en deels doordat subculturen opgevat worden als aparte culturele enti-
teitenn met eigen uiterlijkheden, rituelen, normen en waarden die zich het best 
latenn onderzoeken door in die leefwereld te duiken, vergelijkbaar met klassiek 
antropologischh veldwerk bij onbekende volkeren (Roberts 1976; Wester 1991). 
InIn dergelijk leefwereldonderzoek wordt sterk de nadruk gelegd op participe-
rendee observatie als methode om die leefwereld te kunnen begrijpen, aange-
vuldd met (ongestructureerde) interviews. Participerende observaties en interviews 
zijnn er op gericht om de leefwereld van een bepaalde groep mensen als het ware 
'vann binnen uit' te interpreteren. Daarvoor is het nodig om eerst zo open 
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mogelijkk het onderzoeksterrein te betreden, het terrein eigen te maken en tot 
begripsontwikkelingg te komen in de terminologie van de onderzochte groep 
zelf.. Een onderzoeker die geïnteresseerd is in muzieksubcultuur kan zich dan 
niett beperken tot het luisteren van plaatjes, maar moet deelnemen aan de sub-
cultuurr om te kunnen begrijpen waarom de ene artiest meer gewaardeerd 
wordtt dan de andere. 

Hett CCCS is in zijn subculturenonderzoek voorstander van een dergelijke 
naturalistischee benadering, maar ziet ook problemen bij een puur beschrij-
vendee analyse van de subculturele leefwereld in zijn eigen terminologie. Het 
combineertt dergelijke etnografieën daarom met een meer semiotische analyse 
omm subculturele rituelen en stijlen te interpreteren en te voorzien van een theo-
riee over de maatschappelijke positionering van een subcultuur. Bovendien kan 
eenn louter participerende observatiemethode enkele gevaren met zich mee-
brengen,, het zogenaamde 'going native': aanwezigheidsvertekening, selectieve 
perceptie,, over-identificatie en over-interpretatie (Butters 1976). 

Doorr de steeds complexer wordende mediacultuur waarin hedendaagse 
jongeren-muzieksubculturenn opereren, bestaat de subcultuur als aparte groeps-
gemeenschapp waarin een onderzoeker zich gedurende een bepaalde tijd laat 
onderdompelenn niet meer. Er wordt daarom steeds vaker een interpretatieve 
benaderingg gehanteerd waarbij participerende observaties, interviews en in-
houdsanalysess gecombineerd worden. Onderzoek naar hedendaagse muziekge-
relateerdee subculturen past daarmee veel meer binnen onderzoek naar mediapro-
ductiee en -consumptie dan binnen een zuiver antropologisch leefwereldonderzoek 
(Faircloughh 1995; Jensen & Jankowski 1991; Moores 1993; Servaes & Frissen 
1997)--

Interpretatievee benadering 

Eenn interpretatieve benadering leent zich het best voor de onderzoeksvraag, 
omdatt er, zoals gezegd, geen adequate theorie en daarbijbehorend onderzoeks-
modell  voorhanden is, en omdat mijn onderzoek wil laten zien hoe praktijken 
enn opvattingen van de betrokken actoren gevormd worden. Binnen die inter-
pretatievee benaderingen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de gefun-
deerdee theorie (Glaser & Strauss 1967; Strauss & Corbin 1990). Daarbij recon-
strueertt een onderzoeker 'hoe actoren een situatie definiëren en op welke wijze 
dezee situatiedefinitie hun handelen richting geeft. Dergelijk onderzoek begint 
dann ook bij de ervaringen en de leefwereld van de betrokkenen en ontwikkelt 
vanuitt die gegevens stapsgewijs een gefundeerde inhoudelijke theorie over het 
onderzochtee verschijnsel' (Van Zoonen 1991:84). 
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Err zijn vier fasen voor het bouwen van zo'n gefundeerde theorie (Wester 
1991:55): : 
-- Exploratie: het ontdekken van begrippen. 
-- Specificatie: het ontwikkelen van de begrippen. 
-- Reductie: het bepalen van een of meerdere kernbegrippen. 
-- Integratie: het uitwerken van de theorie. 
Inn hoofdstuk 1 heb ik laten zien hoe jongerenculturenonderzoek is geworteld in 
jeugd-,, subculturen- en popmuziekonderzoek. De begrippen die nodig waren 
omm tot het conceptueel model te komen, zijn grotendeels afkomstig uit die 
onderzoeken.. In die zin is er niet helemaal sprake van een onderzoeksstrategie 
volgenss de gefundeerde theorie. Vanaf de specificatiefase is de gefundeerde theo-
riestrategieriestrategie gevolgd. Zo blijkt kwaliteit in dit onderzoek anders ingevuld te wor-
denn door hiphopartiesten dan in onderzoek naar rock- en jazzartiesten. In deze 
specificatiefasee is het belang van de sensitizing concepts zichtbaar. 

Inn de exploratiefase zijn alle concepten van het conceptueel model meegeno-
menn in de eerste ronde dataverzameling. Bij de eerste analyse daarvan middels 
'openn coding' leidde dit tot 219 sensitizing concepts! Na een tweede dataverza-
melingsrondee hoefden er geen nieuwe concepten meer toegevoegd te worden 
enn kon het aantal teruggebracht worden tot twaalf hoofdconcepten en 43 
neventrefwoorden.. Zo bestaat het hoofdconcept populariteit bijvoorbeeld uit 
dee neventrefwoorden subgenre, soort publiek, historische groei en geografisch 
publiek.. Na nog enkele dataverzamelings- en analyserondes is in de reductiefase 
ditt aantal weer teruggebracht tot de zeven, verzadigde, centrale begrippen. 

Veelgebruiktee methoden in een interpretatieve benadering zoals de gefun-
deerdee theorie zijn participerende observaties, diepte-interviews, inhoudsanaly-
ses,, levensgeschiedenissen en casestudies (Wester 1991:88-117). In dit onderzoek 
iss de keuze voor de te gebruiken methoden bepaald door de soort vragen die ik 
centraall  stel: De popularisering van de hiphop-subcultuur wordt onderzocht 
aann de hand van de praktijken en opvattingen van een aantal onderscheiden 
actorenn en factoren die daarbij een rol spelen. Uit ander pop- en subculturenon-
derzoekk blijkt dat de manier waarop mensen popmuziek maken en beleven geen 
willekeurigee praktijk is, maar beïnvloed wordt door combinaties van feiten, 
ideeënn en opvattingen. Bepaalde vertogen worden echter legitiemer geacht dan 
andere,, waardoor er machtsverschillen ontstaan tussen de verschillende vertogen 
overr een fenomeen. Sommige vertogen over hiphop zullen legitiemer zijn dan 
andere,, hetgeen tot uiting komt in de populariteit van hiphop: Waarom is Emi-
nemm populairder dan Terilekst & Space Kees? Omdat het Amerikaanse hiphop 
iss en geen Nederlandse? Omdat er meer geld in marketing is gestoken of omdat 
err zoveel ophef is over zijnn songteksten? Of is Terilekst misschien 'gewoon' niet 
zoo goed als Eminem? In de meningsvorming over deze hiphop is sprake van 
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symbolischee insluiting en uitsluiting. De maatschappelijke processen van inslui-
tingg en uitsluiting zijn terug te vinden in de relaties tussen: 
i.. Teksten: Teksten in de breedste zin van het woord (niet alleen muziekstuk-

ken,, songteksten of videoclips, maar ook een recensie en een feest in Para-
disoo kunnen opgevat worden als een tekst). 

2.. Discursieve praktijken: De manieren waarop culturele intermediairs binnen 
eenn culturele institutie teksten produceren en de manieren waarop die tek-
stenn worden ontvangen door de lezers. 

3.. Sociaal-culturele praktijken: De manieren waarop teksten circuleren in be-
paaldee situaties, instituties en in een breed maatschappelijk veld, en de 
manierenn van wederzijdse beïnvloeding van teksten en socioculturele prak-
tijkenn (Fairclough 1995:57-62). 

Hett model dat Fairclough (1995: 59) gebruikt om een communicatieve gebeur-
tenistenis te onderzoeken, komt sterk overeen met het conceptueel model dat ik in 
hoofdstukk 1 heb geïntroduceerd. Hij gebruikt het model echter voornamelijk 
voorr discoursanalyses waarin niet veel ruimte is voor onderzoek naar de socio-
culturelee praktijken. In de zogenaamde 'audience cum content'-benadering is 
daarr wel sprake van. Daarin wordt mediagebruik onderzocht aan de hand van 
dee betekenissen die lezers er in leggen en een inhoudsanalyse waarbij die gebrui-
kersbetekenissenn bepalend zijn (zie onder andere Moores 1993:19, 46-49; 
Radwayy 1987). Hiphopmuziek, opgevat als een communicatiesyteem van pro-
ductie,, inhoud en receptie, leent zich uitstekend voor zo'n benadering (Long-
hurstt 1995:22-25). 

Hett empirisch onderzoek bestaat, in navolging van die 'audience cum con-
tent'-benadering,, uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte is een analyse van de 
discursievee en sociaal-culturele praktijken van de actoren die een rol spelen in 
hett populariseringstraject. Hiervoor is gebruik gemaakt van bronnenonder-
zoek,, participerende observaties en interviews met artiesten, fans en culturele 
intermediairs.. Het tweede gedeelte bestaat uit drie verschillende inhoudsanaly-
ses.. Deze inhoudsanalyses geven inzicht in de teksten die over hiphop circule-
renn en de discursieve praktijken die daaraan ten grondslag liggen. 

Dee centrale begrippen uit de 'audience cum content'-benadering bieden een 
kaderr waarmee de popularisering van hiphop begrepen kan worden. Sommige 
verschijnselenn binnen dat traject zijn niet uitsluitend met het ene of het andere 
kernbegripp te verklaren. Etniciteit en sekse(verhoudingen) interacteren bij-
voorbeeldd zo hevig met elkaar dat ze niet los van elkaar gezien kunnen worden. 
Ookk is het de vraag of de kernbegrippen alleen een verklaringsmodel bieden 
voorr hiphop (ideografische theorie), of dat ze ook opgaan voor andere jonge-
ren-subculturen,, andere muziekstijlen of subculturen in zijn algemeenheid 
(generalistischee theorievorming, zie Wester 1991:75-79). 
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Afbakeningg van het onderzoek 

Dee onderzoeksperiode beslaat de periode tussen 1979 en 1996. Het bronnenon-
derzoek,, de participerende observaties en de interviews vonden plaats gedu-
rendee mijn aanstelling aan de Universiteit van Amsterdam tussen 1992 en 1996. 
Hoewell  de eerste twee, zij het minder gestructureerd, een continue bezigheid 
vormenn die niet ophield na 1996. De inhoudsanalyses van de muziekbladen en 
dee hitparade betreffen de periode 1979 tot en met 1993/1994. De Snoop Dogg-
casee beperkt zich tot de periode 1993-1994. 

Hoewell  veel actoren al erg lang bij hiphop zijn betrokken, is het onderzoeken 
vann het verloop van de populariteit tussen 1979 en 1992 een reconstructie ach-
teraff  op basis van berichtgeving en het gerealiseerde aanbod in de Top 40. Hoe 
dee opvattingen en praktijken van actoren in die periode daadwerkelijk circu-
leerdenn kan niet meer nagegaan worden. Ook reflecties van actoren op hun 
gedragg en hun opinie van destijds zijn in feite reconstructies. Deze reconstruc-
tiess zijn echter vaak bepalend voor hun handelen tijdens de onderzoeksperiode, 
enn dus toch relevant onderzoeksmateriaal. 

Hett onderzoek is beperkt tot Nederland en Groot-Brittannië. Amerika, het 
landd waar hiphop oorspronkelijk is ontstaan en waar ook nu nog veel populaire 
hiphopp vandaan komt, zal mits relevant voor de hiphop in de twee onderzochte 
landen,, meegenomen worden als onderwerp van analyse. Daarnaast heb ik mij 
uitt praktische overwegingen grotendeels beperkt tot onderzoek in de hoofdste-
denn van de twee onderzochte landen. De paar geïnterviewden die niet in de 
directee omgeving van Amsterdam of Londen wonen, geven aan dat de plaats 
waarr men woont uitmaakt voor de manier waarop zij met hiphop omgaan, 
maarr de relevantie van woonplaats of urbanisatiegraad is niet uitputtend onder-
zocht.. De participerende observaties zijn daarmee ook grotendeels beperkt tot 
diee twee steden. In Nederland zijn de observaties talrijker en continuer uitge-
voerd.. De onderzoeksperiodes in Londen besloegen jaarlijks een periode van 
enkelee weken tot drie maanden. 

Uitt de interviews met de actoren blijkt meerdere malen dat, naast de 
gedruktee media, radio en steeds vaker ook televisie (met name videoclipstati-
ons)) belangrijk zijn voor de popularisering van hiphop, maar door dee beperkte 
archiveringg van radiouitzendingen en het gebrek aan videoclips van artiesten 
vann nationale bodem ten tijde van het empirisch onderzoek, is de inhoudsana-
lysee beperkt tot de gedrukte media.1 

InIn de casestudie naar de rol die muziekbladen hebben gespeeld bij de popula-
riseringg van (nationale) hiphop zijn alle nummers tussen 1979 en 1994 geanaly-
seerd.. De keuze voor OOR en NME is gebaseerd op hun kwalitatieve status vol-
genss de actoren en hun relatief hoge oplage. Alle hiphopartikelen uit die periode 
zijnn grof geïndiceerd om te kunnen bepalen waar ze over gaan, maar bij de 
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discoursanalysee van de berichtgeving over nationale hiphop is een selectie 
gemaakt.. Op deze selectie kom ik hieronder nog terug. 

Dee beperking van te onderzoeken media voor de Snoop-casestudie is dras-
tischh geweest. Zoals gezegd is alleen onderzoek gedaan naar de berichtgeving in 
gedruktee media. Daarbinnen heb ik me beperkt tot de twee meest bekende 
subculturelee bladen van dat moment (volgens de betrokkenen), alsmede de 
grootstee tiener- en muziekbladen (in oplage). De selectie van de andere titels is 
grotendeelss gebaseerd op de beschikbaarheid van materiaal tijdens mijn 
beperktee onderzoekstijd in Londen, en die van de stagiair die de Nederlandse 
titelanalysee voor zijn rekening nam. Het Parool en de Daily Star zijn betrokken 
inn het onderzoek, omdat publicaties over Snoop in die twee titels er mij op 
attendeerdenn dat hij wel heel veel aandacht kreeg voor een onbekende artiest. 
Nieuwee Revu is toegevoegd, omdat die grote, zogenaamde publiekstitel veel 
aandachtt besteedt aan popmuziek. 

Vanwegee de beperkte beschikbaarheid van goed ingevoerde codeurs en 
fysiekee lijsten is de populariteit van hiphop in de hitparade alleen onderzocht 
aann de hand van de Nederlandse Top 40. Voor de analyse van de Top 40 had ik 
dee beschikking over alle gedrukte exemplaren van de onderzoeksperiode. Bij 
hett aanvullend onderzoek dat is verricht naar de hitpopulariteit van hiphop tus-
senn 1994 en 1997, is gebruik gemaakt van de door de Stichting Nederlandse Top 
400 uitgegeven cd-rom. 

Err zijn interviews gehouden met 31 artiesten, 26 culturele intermediairs en 32 
fans.. Gedurende de analyserondes bleken bepaalde soorten actoren te ontbre-
ken,, zoals professionals die bij grote platenmaatschappijen en podia werken, en 
journalistenn werkzaam bij de zogenaamde massamedia (nationale dagbladen, 
publieksbladen,, et cetera). Voor die eerste groep is het nog gelukt om respon-
dentenn te werven, voor de tweede categorie niet. Ook bleek uit de allerlaatste 
analyserondee van de interviews met fans dat er bepaalde soorten fans onder-
scheidenn kondenn worden. Eén categorie bestond in mijn eigen materiaal echter 
maarr uit 1 geïnterviewde. Omdat andere onderzoeken, enigszins in andere 
bewoordingen,, ook over een dergelijke categorie spreken, heb ik geen aanvul-
lendee interviews meer gedaan om deze soort fandom verder in te vullen. 

Dee manier waarop de dataverzameling en -analyse precies is geschied wordt 
hieronderr per methode behandeld. 

Bronnenonderzoekk en participerende observaties 

Inn de verkennende fase is vooral gebruik gemaakt van bronnenonderzoek en 
participerendee observaties om tot het conceptueel model en de attenderende 
begrippenn te komen. Het bronnenonderzoek is zeer divers en varieert van het 
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raadplegenn van wetenschappelijke publicaties tot het intensief bijhouden van 
subculturelee media en muziekmedia, het verzamelen van flyers en het eindeloos 
veell  luisteren naar hiphopplaten. In de fases daarna bleven beide vormen van 
dataverzamelingg belangrijk om verschuivingen waar te nemen en de betrokken 
actorenn daarop te laten reflecteren. 

Hett doel van het bronnenonderzoek en de participerende observaties is het 
inn kaart brengen van waar en wanneer hiphop zich afspeelt, hoe zij eruit ziet qua 
stijll  (muziek, dans, uiterlijk, gedrag, rituelen, taal) en inzicht te krijgen wie er 
bijj  betrokken zijn. Een afgeleid doel van de participerende observaties is het leg-
genn van contacten voor de receptie-en productie-interviews. Ik heb verschil-
lendee vormen van participerende observatie uitgevoerd, variërend van pure 
observatiee op straat en in winkels, het bijwonen van concerten en rondhangen 
inn cafe's, tot volledige participatie in black dance-discotheken en het aangaan 
vann discussies tijdens hiphopfora. De pure observaties zijn met name bruikbaar 
voorr het in kaart brengen van de stijl en de plaatsen waar hiphop zich afspeelt, 
alsmedee het observeren van gedragscodes: Hoe groet men elkaar, is het mogelijk 
omm subculturele leden te onderscheiden van niet-subculturele fans, zijn er etni-
schee of genderpatronen te ontwaren, et cetera. De betekenissen van die codes en 
hett gedrag dat er bij hoort, zijn echter pas weer te achterhalen als je contact hebt 
mett de betrokkenen. Met het observeren ben je eigenlijk nooit klaar. Elk nieuw 
kledingmerkk of elke nieuwe band moest 'uitgecheckt' worden. Waar komt het 
vandaan,, waarom is het populair, en bij wie is het populair, komt het ook in een 
anderee subcultuur voor? Het is onmogelijk de precieze omvang of de selectiecri-
teriaa van het participerende observatie-deel te omschrijven. Bij de pure observa-
tiess heb ik expliciete aantekeningen gemaakt, variërend van een 'one liner' in 
mijnn agenda tot aan uitgebreide concertverslagen. In de concertverslagen 
besteeddee ik aandacht aan de ruimte waar het concert plaatsvond (grootte, 
sfeer,, entreeprijs, bewaking), de publiekssamenstelling en de optredende arties-
ten.. Daarbij maakte ik notities van de verdeling van de geschatte etniciteit, leef-
tijdd en geslacht, en uiterlijk en gedrag.5 Hieronder volgt een voorbeeld van een 
notitiee die ik maakte tijdens de Camden Live Week 1995, een week lang concer-
tenn in de wijk Camden in Londen, die ook op de landelijke radio werden uitge-
zonden.. Twee avonden werden gevuld met 'black dance': de eerste met swing-
beat,, de tweede met hiphop. Over de hiphopavond schrijf ik tijdens het 
optredenn van Scientists of Sound: 

Err zijn eigenlijk opvallend veel meiden. Minder sexy dan gisteren (de 
swingbeatavond),, maar wel meer. Zijn allemaal vrij relaxed. Het merendeel is in 
groepjes,, een enkeling met een vriendje. Er is 1 clubje van witte B Boys dat zich 
helemaall  afzijdig houdt aan de zijkant van de zaal. Zien er niet heel hip uit: spij-
kerbroek,, sweater en gewone Nikes. Veel gezien merk bij artiesten en partyDJ: 
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MECCAA (was ook zo bij Montell -verwijzing naar het optreden van Montell Jor-
dann in Londen). Scientists of Sound gekleed in regenpakken (!?). 4 rappers. Een 
enormm strakke goed bedachte show die het time travelling als uitgangspunt 
neemt.. Star Trekdia op achterwand. Daarnaast een Dj die niet live scratcht, 
maarr waarschijnlijk beatcreator is. Gaan ook de zaal in, om publiek te betrekken. 

Eenn probleem van bronnenonderzoek en obervaties is het interpretatiepro-
bleem:: moet de vergrote aandacht voor merkkleding van zwarte designers (Karl 
Kani,, Cross Colours) nu uitgelegd worden als een teken van zwart bewustzijn, 
off  vinden de dragers het gewoon mooie kleding? En als het laatste het geval is, 
waaromm vinden hiphopfans en -artiesten het dan mooi? Dit soort vragen is uit-
gebreidd doorgesproken met enkele sleutelinformanten in beide landen. Deze 
gesprekkenn dienden samen met die observaties vervolgens als gespreksonder-
werpp voor de interviews met artiesten, intermediairs en fans. Door het gebruik 
vann meerdere onderzoeksmethoden en door hiphop niet als een aparte leefwe-
reldd op te vatten, zijn de gebruikelijke nadelen van participerende observaties 
grotendeelss ondervangen; hoewel de aanwezigheid van mijn persoon tijdens 
concerten,, de keuzes van de platen die ik luister om hiphop te kunnen omschrij-
venn en de selectie van vooral aardige sleutelinformanten, zonder twijfel van 
invloedd zijn op de resultaten. 

Interviews s 

Hett belangrijkste onderdeel van het onderzoek vormen de 89 interviews met 
artiesten,, fans en intermediairs werkzaam bij de podia, media en platenmaat-
schappijen.. De interviews zijn gespreid over de hele onderzoeksperiode gehou-
den.. De concepten uit de interviews vormen de leidraad voor de drie inhouds-
analyses.. Hoewel de interviews duidelijk gebonden zijn aan een bepaalde plaats 
enn tijd, is dit onderzoek niet bedoeld als een geschiedschrijving van hiphop in 
tweee landen, maar duidelijk een poging om de onderliggende opvattingen over 
populariseringg van subculturen inzichtelijk te maken en te verklaren. De histo-
rischee specificiteit van de voorbeelden die de respondenten bijvoorbeeld noe-
men,, doet daar geen afbreuk aan. 

Dataverzameling Dataverzameling 

Err is bij de werving en selectie van respondenten rekening gehouden met een 
bredee spreiding van respondenten over beide landen en de verschillende rollen 
diee zij bekleden. Zo is een aantal fans geworven bij optredens van lokale, onbe-
kendee hiphopbands, waarvan op voorhand verwacht mocht worden dat zich 
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daarr meer subculturele fans ophouden, terwijl andere fans in het openbare 
straatlevenn werden aangesproken, omdat zij er in hun uiterlijk (minstens) 
enigszinss hiphop uitzagen. Ook is bij concerten van verschillende subgenres 
geworven,, variërend van concerten van Eternal en Urban Dance Squad tot rela-
tieff  onbekende hardcore acts als het Pakistaans-Britse Fun-da-mental en het 
Noordhollandsee White Wolf. Daarnaast is geworven via flyers in kledingzaken, 
contactadvertentiess in verschillende subculturele media en in niet exclusieve 
hiphopgelegenheden,, zoals 'black dance'-discotheken. Ook werden sommige 
respondentenn me letterlijk door vrienden en collega's in de schoot geworpen: 
'Ikk heb een zoon die van rap houdt. Mag dat ook?' 

Dee werving en selectie van artiesten verliep via hun agenten, contact tijdens 
optredens,, voor een zeer groot gedeelte via de sleutelinformanten en via de 
sneeuwbalmethode.. Bij de selectie is rekening gehouden met hun populariteit 
(vann het onbekende Ruthless Stylas Posse tot 2Unlimited) en de verdeling van 
muzikalee rollen (rapper, zanger, DJ, producer), hoewel de meeste geïnterviewde 
artiestenn uiteindelijk rappers zijn. 

Dee werving en selectie van intermediairs verliep niet heel makkelijk, maar er 
iss gestreefd naar een zo breed mogelijke selectie. In de inleiding van elk hoofd-
stukk over de actoren wordt kort de sociaal-demografische achtergrond van de 
respondentenn geschetst. 

Dee interviews verliepen semi-gestructureerd. Bij de fans en artiesten is 
gebruikk gemaakt van een topiclijst: een lijst van onderwerpen die ik in ieder 
gevall  met hen wilde bespreken. Er bleef genoeg ruimte over voor onderwerpen 
diee de geïnterviewden zelf aandroegen. Stijl en kwaliteit vormden de leiddraad 
vann de gesprekken. De interviews met de intermediairs verliepen veel strakker 
aann de hand van een specifieke topiclijst, waarbij ingegaan is op hun opvat-
tingenn over algemene succes- en faalfactoren bij de popularisering van hiphop 
enn popmuziek in het algemeen. Afwijkend gedrag en etniciteit waren daarbij 
tweee onderwerpen die specifiek door mij werden ingebracht. Daarnaast is inge-
gaann op de concrete selectiecriteria ten aanzien van hiphopartiesten die zij in 
hunn dagelijks werk hanteren. 

Hoee informeler de plek van het interview (thuis, café of kleedkamer versus 
kantoorr of opnamestudio), hoe langer de gesprekken duurden, maar bij de ana-
lysee van de interviews bleek de rijkheid van het materiaal niet samen te hangen 
mett de interviewplaats. 

Data-analyse Data-analyse 

Dee interviews vormden de basis van de gefundeerde benadering. Alle interviews 
zijnn opgenomen op band en volledig getranscribeerd. In de kantlijn zijn aante-
keningenn gemaakt over onderwerpen die aan de orde kwamen. Uiteindelijk 
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kwamenn daar — na een eerste ronde aantekeningen van 10 interviews, de zoge-
naamdee open codering - 219 onderwerpen uit. Deze onderwerpen zijn samen-
gevoegdd tot twaalf hoofdonderwerpen en 43 neventrefwoorden.4 De geredu-
ceerdee lijst is in een dataverwerkingsprogramma ingevoerd, waarbij elk interview 
geheell  werd gerangschikt naar die trefwoorden.5 Per interview konden zo de uit-
sprakenn zowel op hoofd- als op neventrefwoord worden overzien, en werd 
zichtbaarr of bepaalde interviewuitspraken nergens ondergebracht waren. Dit 
bleekk nauwelijks het geval. Gegevens die niet in het dataverwerkingsprogramma 
terechtt kwamen, betroffen enkele achtergrondgegevens, en in- en uitleidingen 
vann het gesprek. Het programma stelde me ook in staat om uitspraken die bij 
meerderee trefwoorden hoorden dubbel te coderen. Bovendien was ik in staat 
allee uitspraken over een bepaald trefwoord van alle interviews samen te voegen. 
Opp deze manier kon ik zowel van uitspraken van elk individueel interview als 
vann het geheel van interviews vergelijkingen maken. Uiteindelijk zijn uit de 
analysee van trefwoorden zeven kernbegrippen gerold die in elk interview een 
belangrijkee rol spelen. Deze zeven kernbegrippen zijn richtinggevend voor de 
vertogenn die over de popularisering van hiphop bestaan. 

Hett grootste nadeel van het houden van interviews is dat je af moet gaan op 
watt respondenten vertellen. Hun informatie is een verhaal met vaak de nodige 
inconsistenties.. Op zich is dat niet zo erg, omdat die inconsistenties vaak deel 
uitmakenn van hun complexe betrokkenheid. Als een informant aangeeft 'altijd 
naarr alle B Boyparties in Paradiso te gaan', terwijl je hem als onderzoeker daar 
slechtss een enkele maal bent tegengekomen, dan heeft een dergelijke uitspraak 
misschienn een laag waarheidsgehalte. Maar voor zo'n respondent betekent het 
datt hij zich verbonden voelt met de maandelijkse crème de la crème-avond, en 
vaakk de intentie heeft om te gaan (maar er om allerlei andere redenenen niet 
belandt).. Zo'n uitspraak krijgt een andere lading als diezelfde respondent een 
halfuurr later verklaart dat hij 'liever een paar gulden meer kwijt is aan een cd, 
dann zijn geld te spenderen aan de entreeprijs van Paradiso'. Soms is het dus 
mogelijkk om de inconsistenties te begrijpen uit de context van het hele gesprek 
-- reden om interviews zowel in hun geheel als opgedeeld in trefwoordenseg-
mentenn te analyseren. Soms ook had ik andere bronnen waarmee ik interview-
uitsprakenn kon vergelijken. Bij de intermediars kon ik hun verhaal leggen naast 
minn of meer objectieve gegevens als oplagecijfers of daadwerkelijk plaatsgevon-
denn concerten, en bij de fans en artiesten met de observaties. Interviews, bron-
nenonderzoekk en (participerende) observaties sluiten mooi op elkaar aan, maar 
kunnenn inconsistenties nooit helemaal wegnemen. De inconsistenties zijn als 
zodanigg ook af en toe terug te vinden in de gebruikte citaten en worden dan ook 
alss betekenisvol voor de betrokkenheid van de actoren geïnterpreteerd. 
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CategoriseringCategorisering van verschillende benaderingen 

Uitt de analyse van de interviews is niet alleen gebleken dat er een zevental cen-
tralee begrippen is om de popularisering van het fenomeen mee te verklaren, 
maarr er zijn ook verschillen gevonden waarmee de actoren die thema's benade-
ren.. Deze verschillen heb ik gecategoriseerd in verschillende benaderingen. Ik 
noemm ze hier kort. De manier waarop verschillen gecategoriseerd zijn in bena-
deringenn wordt in de hoofdstukken hierna verder uitgelegd. 

Dee artiesten zijn geworven en geselecteerd op basis van hun loopbaanstatus 
(amateurss en professionale artiesten), maar de verschillende vertogen die zij 
gebruikenn zijn niet helemaal terug te voeren op dat onderscheid. Er is een fanma-
tigee benadering van hiphop en een meer muziekindustriële benadering. Deze 
benaderingenbenaderingen overstijgen individuele respondenten en hun loopbaanstatus. 

Eenn vergelijkbare categorisering, die individuele respondenten overstijgt, is 
bijj  de analyse van de interviews van de culturele intermediairs gemaakt. Hun 
werkwijzee en opvattingen lopen uiteen in wat ik aanpassingsstrategie, erken-
ningsstrategiee of sociaal-culturele strategie noem. 

Opp basis van de analyse naar de mate van betrokkenheid, verschillen in bele-
vingg van hiphop-subgenres en hun opvattingen is ook een bepaalde categorise-
ringring van soorten fans gemaakt: subcultureel lid, generalistisch kenner, specialis-
tischh kenner of incidenteel liefhebber. Deze typologieën zijn wel toegekend aan 
individuelee fans. Elke typologie brengt eigen vertogen met zich mee, die niet 
apartt zijn benoemd. 

Dee categorisering van (de vertogen van) actoren brengt bepaalde hiërar-
chieënn met zich mee: sommige vertogen zijn dominanter dan andere en dus ook 
vann grotere invloed op de popularisering van hiphop. 

Inhoudsanalyses s 

Inn een 'audience cum contentanalysis' wordt de inhoudsanalyse sterk geleid 
doorr de concepten die door de geïnterviewde actoren belangrijk worden gevon-
den.. Zo bleken de zogenaamde nichemedia, special interestmedia gericht op 
jongerenn en/of muziek, een cruciale rol te vervullen in de popularisering van 
hiphop.. Bij de analyse van twee belangrijke titels uit dat segment, OOR en het 
Britsee NME, is gekeken hoe zij hun zogenaamde promotiefunctie vervullen, 
waarbijj  vooral ingegaan wordt op de representatie van de zeven kernbegrippen 
inn hun berichtgeving over nationale hiphop. 

Dee tweede inhoudsanalyse richt zich op de vraag of de representatie van 
afwijkendd gedrag in gedrukte media onderling van elkaar verschilt, en in hoe-
verree die verschillen samenhangen met mediumspecifieke kenmerken. In deze 
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beidee cases kijk ik of bepaalde vertogen over nationale hiphop en Snoop domi-
nanterr zijn dan andere. De laatste case is een aanbodanalyse van de populariteit 
vann hiphop in de top 40. Daarin worden opvattingen over de populariteit van 
hiphopp vergeleken met de daadwerkelijke populariteit zoals die gereflecteerd 
wordtt in de hitparade. 

Dee concepten die tijdens de specificatiefase van de analyse van de interviews 
naarr boven kwamen, zijn gebruikt als leidraad (sensitizingconcepts) voor de ana-
lysee van de berichtgeving over (nationale) hiphop en Snoop Doggy Dogg. De 
doorr de betrokkenen gehanteerde indeling in subgenres is aangewend voor de 
analysee van de Top 40. Binnen de casestudies zelf is weer via open en selectief 
coderenn een aantal casespecifieke concepten toegevoegd, maar ook deze pasten 
uiteindelijkk in een of meerdere van de zeven centrale begrippen. 

OOROOR en NME 

Bijj  een eerste inventarisatie van hiphopartikelen in het Nederlandse muziek-
bladd OOR bleek al snel dat, als alle soorten artikelen (recensie, interview, 
nieuwsbericht,, reportage, column, et cetera) opgenomen zouden worden in het 
databestand,, er een onhandelbaar groot bestand zou komen voor een inhouds-
analyse.. Als selectiecriterium voor opname in het databestand is toen gekozen 
voorr artikelen die op de voorpagina vermeld stonden. Dit konden verschillende 
soortenn verwijzingen zijn, variërend van coverfoto plus tekst, naamsvermelding 
pluss tekst, tot loutere naamsvermelding van een hiphopartiest. 

Hett onderzoeknaar OOR leverde een databestand van 112 coverartikelen op, 
hett NME-onderzoek 508. De verschillen zijn te verklaren uit de verschijningsfre-
quentiee en het aantal vermeldingen op de cover.6 Het totaal van 620 artikelen is 
gecodeerdd aan de hand van een codeerlijst waarin een aantal tekstkenmerken 
aann de orde komen. Deze enigszins brede analyse leverde gegevens op over de 
categorieënn 'plaats in het blad', 'lengte', 'relatie tussen tekst en foto', '(onder)titels', 
'aanleidingg van het artikel', 'over wie gaat het en de herkomst van diegene', 'au-
teur',, 'soort artikel' (interview, recensie, et cetera), en 'beoordeling' (vergelijk-
baarr met Van Zoonen, 1991:93-94). 

Niett alle soorten artikelen komen gelijkwaardig aan bod op de cover. Recen-
sies,, die achterin de bladen staan, zijn hoogstzelden een coververmelding 
waard.. Zo verwijst OOR slechts eenmaal naar een cd-recensie, namelijk als het 
Amerikaansee Arrested Development een plaat heeft uitgebracht. Meestal ver-
wijzenn coververmeldingen naar artiesten die geïnterviewd worden, concertver-
slagenn of reportages. Coververwijzingen naar concertverslagen zijn in het geval 
vann hiphop ook uiterst zeldzaam. Ook is het zo dat coververmeldingen met een 
fotoo bijna altijd grote interviews betreffen. Beide bladen hebben in de onder-
zochtee periode specials over (deels) nationale hiphop die elk met een soort 
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stickerachtigee vermelding op de cover staan, waardoor de indruk wordt gewekt 
datt die specials als iets extra's bovenop de reguliere inhoud worden gepubli-
ceerd,, vergelijkbaar met een prijsactie in de supermarkt. 

Dee brede categorisering geeft vooral een indruk van het gewicht dat aan hip-
hopp toegekend wordt. Daarnaast is gekeken of, en hoe, de zeven kernbegrippen 
inn de berichtgeving over nationale hiphop in deze twee nichemedia ingevuld 
worden.. Dit is niet voor alle artikelen gedaan. Er is een selectie gemaakt van 25 
coverartikelenn over Britse hiphop in NME (zie bijlage 1). In NME staan in totaal 
1833 artikelen over Britse hiphop. De ontwikkeling van hiphop wordt geken-
merktt door een aantal periodes waarin een bepaalde hiphopstijl populair was. 
Uitt de eerste periode, 1975-1982, zijn alle NME-coverartikelen (twee) over Britse 
hiphopp meegenomen in de analyse, daarna is een systematische steekproef 
getrokkenn uit de overgebleven artikelen/ OOR heeft maar 16 artikelen over nati-
onalee hiphop; die zijn allemaal meegenomen. Bij de dataverwerking is gebruik 
gemaaktt van een codeboek. Dit codeboek is gebaseerd op een analysekader 
zoalss Van Zoonen (1991) en Van Dijk (1983) die hanteren (zie bijlage 2). 

SnoopSnoop Doggy Dogg 

Dee berichtgeving over Snoop in micro-, niche- en massamedia is zowel in 
Groot-Brittanniëë als in Nederland onderzocht. De nichemedia zijn onderver-
deeldd in de zogenaamde serieuze muziekmedia en algemene tienermedia. De 
tienermediaa besteden aan meer zaken aandacht dan muziek. Van de massame-
diaa zijn zowel publieksbladen als dagbladen onderzocht. 

Err zijn in totaal 71 artikelen onderzocht in de hiphopbladen Magie Sounds 
enn Hip Hop Connection (HHC); de 'serieuze' muziekbladen OOR en NME 
(algemeen)) en het danceblad ioDance (gespecialiseerd); de tienerbladen Hit-
krantt en Smash Hits; en ten slotte de dagbladen Daily Star, The Times, The 
Guardian,, Het Parool, de Volkskrant en het populaire weekblad Nieuwe Revu. 

Dee selectie van de verschillende titels is niet geheel willekeurig. Magie 
Soundss was ten tijde van de dataverzameling het enige regelmatig verschij nende 
fanzinee in Nederland. HHC is het grootste fanzine in Groot-Brittannië. De 
keuzee voor OOR en NME ligt voor de hand; zij zijn de grootste 'serieuze' muziek-
bladenn in de twee landen. ioDance is daar eigenlijk aan toegevoegd als een soort 
controle.. Ik verwachtte vooraf dat een danceblad anders zou schrijven over 
Snoopp dan de muzikaal breder georiënteerde OOR en NME. De Nederlandse 
Hitkrantt en het Britse Smash Hits bestaan beide al lang en zijn uiterst populaire 
tienerbladen. . 

Dee Daily Star is geselecteerd, omdat enkele andere onderzochte media 
expliciett verwijzen naar een artikel over Snoop in dat blad. In NME en HHC 
staann zelfs foto's van Snoop met het gewraakte Daily Star-artikel in handen. 
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Hett artikel in Daily Star wijkt niet veel af van de berichtgeving in andere 
tabloids.. Reden waarom ik alleen dit dagblad heb opgenomen. The Times en 
Thee Guardian zijn, evenals de Volkskrant en Het Parool, uitgekozen omdat zij 
allee veel aandacht besteden aan muziek, subculturen en zwarte cultuur, goed 
gelezenn worden in de grote steden en omstreken (waar nationale hiphop als 
subcultuurr het meest zichtbaar is), en de serieuze tegenhangers vormen van de 
tabloids.. Door de beperkte beschikbaarheid van bronnen en tijd zijn andere 
dagbladtitelss niet meegenomen. Nieuwe Revu is uitgekozen omdat het een 
groott publieksblad is met een algemene doelgroep, maar dat ook altijd veel 
overr subculturen schrijft. In Nederland bestaan er geen tabloids die vergelijk-
baarr zijn met de Britse. De krant die daar het dichtst bij komt is De Telegraaf. 
Inn De Telegraaf is tijdens de onderzochte periode geen enkel artikel met Snoop 
Doggyy Dogg als hoofdonderwerp gevonden. 

Hoewell  de periode tussen 1995 en voorjaar 1996, wanneer Snoop wordt vrij-
gesprokenn van een aanklacht wegens moord, niet systematisch is onderzocht, 
kann indicatief vastgesteld worden dat de aandacht na 1994 van met name de tie-
ner-- en massamedia veel minder omvangrijk is en dat de vrijspraak slechts korte 
nieuwsberichtenn in enkele van de onderzochte titels opleverde. Afgezien van 
hett dagblad The Guardian, dat in 1995 een vrij groot artikel publiceert over de 
aanvangg van de rechtzaak, besteden alleen micro- en nichemedia na 1994 regel-
matig,, doch minder vaak dan in de periode 1993-1994, aandacht aan Snoop 
Doggyy Dogg.9 

All ee artikelen zijn onderzocht volgens een vaste checklist die gericht op stijl, 
retoriek,, of gebruik van metaforen, maar is een analyse van de manier waarop in 
allee artikelen geschreven wordt over een aantal thema's (zie bijlage 3). De the-
ma'ss variërenn van aandacht voor zijn muziek en teksten, de rechtzaak, etnische 
enn bende-achtergronden tot zijn uiterlijk, de mediagekte, de verkoopcijfers van 
zijnn album en verwijzingen naar vergelijkbare Europese ontwikkelingen. 

Doorr middel van deze lijst kon per artikel, per titel en per soort medium 
geregistreerdd worden welke onderwerpen gekozen zijn, waar de nadruk op ligt 
inn een specifieke titel of bepaald medium, de toonzetting van het artikel (posi-
tieve,, negatieve of neutrale beoordeling), en ten slotte welke voorkeurslezingen 
err gehanteerd worden door de verschillende media. In navolging van Hebdige 
(1979),, Gilroy (1987) en Rose (1994a) zou de voorkeurslezing, het dominante 
vertoog,, van met name de massamedia een uiting zijn van morele paniek, waar-
bijj  gangsterrap veroordeeld wordt als afwijkend en bovenal zwart gedrag dat de 
stabiliteitt van de heersende orde bedreigt. 
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TopTop 40 

Voorr het beantwoorden van de vraag of, en hoe, hiphop in de hitparade voor-
komt,, is gebruikt gemaakt van de gedrukte Top 40-exemplaren vanaf de week 
datt de allereerste hiphophit {Rapper's delightvaxi de Sugarhill Gang) in decem-
berr 1979 in de Nederlandse hitparadee kwam, tot en met week 21 van 1993.10 De 
populariteitt van hiphop in de hitparade in de periode daarna (tweede helft: 
1993-1999)) is niet zo systematisch onderzocht als in de eerste periode, maar er 
zijnn enkele aanvullende analyses gedaan die in hoofdstuk 9 ter illustratie gepre-
senteerdd worden. 

Ruttenn is eigenlijk de enige in Nederland die de hitlijsten enkele malen syste-
matischh heeft onderzocht. Ook hij gebruikt de Top 40-lijsten. In zijn proef-
schriftt Hitmuziek in Nederland 1960-1P85 uit 1991 onderzoekt hij de aard en 
inhoudd van hitmuziek in de Top 40. De tekstinhoud heeft hij geanalyseerd aan 
dee hand van 13 thema's waarvan een groot aantal over liefde, seksualiteit en rela-
tiess gaat. 

Dee aard van hitmuziek wordt vooral bepaald door de taal waarin gezongen 
wordt,, genre-kenmerken en een aantal kenmerken van de uitvoerenden (aantal, 
landd van herkomst, sekse en etniciteit). Uiteindelijk komt Rutten tot vijf seg-
mentenn waarin Nederlandse hitmuziek onderverdeeld kan worden: Anglo-
Amerikaansee pop/rock, Afro-Amerikaanse muziek, Engelstalige lichte muziek, 
Nederlandsee populaire genres, en Europese continentale muziek. Het segment 
Afro-Amerikaansee hitmuziek is in het kader van mijn onderzoek interessant, 
omdatt daartoe soul/funk (47%), disco (39%), ska/reggae (9%), blues (2%), jazz 
(2%)) en rap (1%) worden gerekend. Gemiddeld neemt Afro-Amerikaanse 
muziekk 16% van alle hitmuziek per jaar voor haar rekening. Ruttens onderzoeks-
periodee beslaat echter maar een heel klein deel van de opkomst en consolidering 
vann hiphop, waardoor er geen secundaire analyse op zijn data gepleegd kon wor-
den.. Om een goed beeld te krijgen van het aandeel van hiphop in de Neder-
landsee hitmuziek is daarom een eigen onderzoek uitgevoerd. In tegenstelling tot 
Ruttenn is geen uitputtende analyse gepleegd op de tekstinhoud, de taal waarin 
gezongenn wordt en een aantal sociaal-demografische kenmerken van de uitvoe-
renden.""  Alleen het land van herkomst van de artiesten is meegenomen, omdat 
daarmeee de populariteit van nationale hiphop in kaart gebracht kon worden. 

Hett begrip populariteit is in een hitanalyse op verschillende manieren in te 
vullen: : 
1.. Het aantal hits per jaar 
2.. De gemiddelde grootte van de hits. Deze laatste kan op twee manieren wor-

denn vastgesteld: 
-- Hoogst behaalde positie, per jaar. 
-- Het totaal aantal gescoorde punten, per jaar. 
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Dee eerste methode telt simpelweg per jaar het aantal hits op, op basis van 
'audiencee cum content'-selectiecriteria wat wel of geen hiphop is. De mate 
waarinn hiphop voorkomt is een maat voor de populariteit van hiphop. Bijvoor-
beeld:: het aandeel hiphop in 1980 is 1,5% van het totale aantal hits in dat jaar, en 
inn 1992 is dat aandeel gestegen tot 12%. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
hiphopp door de jaren heen populairder is geworden, maar dat het (nog) geen 
dominantt genre is vergeleken met het samengestelde genre pop/rock dat in 
19800 nog goed was voor een aandeel van 38% (Rutten 1991:183). 

Eenn andere maat voor de populariteit is de gemiddelde grootte van de hits. Die 
iss op twee manieren te bepalen. De eenvoudigste methode is te kijken naar de 
hoogstt behaalde positie van een hit in de Top 40: minimaal nummer 40, maxi-
maall  nummer 1. Bij meerdere hits met een zelfde toppositie kan als volgende 
criteriumm het aantal in de Top 40 doorgebrachte weken van een hit worden 
genomen.. Deze methode is niet onproblematisch, want zegt niet alles over 
populariteit.. Twee hits kunnen beide eenzelfde toppositie behaald hebben, ter-
wij ll  dat voor de één een verkoop van 20.000 singles betekende en de ander met 
40.0000 verkochte singles op nummer één kwam. 

Eenn andere methode om de 'grootte' van Top 40-hits te bepalen houdt, tot 
opp zekere hoogte, rekening met deze verschillen. Iedere week dat een hit in de 
Topp 40 staat worden punten toegekend. Elke week bepaalt het cijfer 41 minus 
dee positie in de lijst, de score. Dat gaat zo door tot de hit uit de hitparade is ver-
dwenen.. Neem bijvoorbeeld de waarschijnlijk meest lawaaierige hiphopplaat 
diee in de onderzochte periode in Top 40 gestaan heeft, Welcome to the terror-
domedome van de Newyorkse band Public Enemy. Op 10 februari 1990 kwam dit 
nummerr de Top 40 binnen en vertoonde het volgende hitverloop: eerste week 
nummerr 33, tweede week nummer 31, derde en laatste week nummer 37. Dit 
resultaatt levert de volgende score op: (41-33=8) + (41-31=10) + (41-37=4) = 22 
punten.. Omdat deze laatste methode nog enigszins rekening houdt met de 
omvangg en duurzaamheid van een hit, is de populariteit van hiphophits vastge-
steldd met deze puntentelling." 

InIn het aangelegde databestand van alle Top 40-lijsten tussen 1979 en 1993 
zijnn gegevens opgenomen van 283 songs waarin hiphop in enigerlei vorm voor-
komt.. De opgenomen hits en de indeling naar subgenres zijn gecontroleerd op 
intracodeur-- en intercodeur-betrouwbaarheid (degene die lager uitkwamen 
dann .67, in totaal 9 hits, zijn uit het analysebestand verwijderd). Bij onduidelijk-
hedenn of een plaat tot het genre hiphop gerekend kon worden, is navraag 
gedaann bij de sleutelinformanten en de betreffende platenmaatschappij, en 
daarnaa is deze al dan niet opgenomen. 

Omm de vraag te kunnen beantwoorden of subculturele hiphop, of juist 
andere,, niet-subculturele vormen van rap in de hitparade belanden, is een ver-
gelijkingg gemaakt tussen subculturele stijlen en de stijlen die in de hitparade 
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staan.. Deze indeling van subgenres is grotendeels gebaseerd op categoriseringen 
zoalss die gebruikt worden door de betrokken actoren (zie bijlage 4). 

Kwaliteitsvragen n 

Inn kwalitatief onderzoek zijn er vijf soorten kwaliteitscontrole. Er zijn controles 
vann data, van interpretaties, van gevonden samenhangen, van de algemeenheid 
vann resultaten, en van de gehele onderzoeksprocedure (Strauss & Corbin 
1990:195-258;; Wester 1991:185-188). Een aantal daarvan is al en passant bespro-
kenn in dit hoofdstuk, zoals triangulatie van datasets en onderzoeksmethoden, 
enn intercodeurbetrouwbaarheid (controle van interpretaties). Net als bij de 
Topp 40-case is bij de OOR/NME-case, die is uitgevoerd door drie codeurs, 
gecontroleerdd op intracodeur- en intercodeur-betrouwbaarheid. Hetzelfde 
geldtt voor de Snoop-case die door twee codeurs is uitgevoerd. 

InIn de paragraaf over dataverzameling is beschreven hoe rekening is gehouden 
mett de mogelijke reikwijdte van soorten fans, artiesten en intermediairs (zoge-
naamdee controle-interviews en afwijkende gevallen). Controle-interviews en 
afwijkendee gevallen zijn vooral belangrijk voor de controle van de kwaliteit van 
dee gevonden samenhangen en de algemeenheid van de resultaten. In feite zijn 
dezee twee kwaliteitsprocedures onderdeel van theoretical sampling waarmee 'de 
variatiebreedtee van de data-analyse kan worden gemaximimaliseerd en de re-
presentativiteitt van de gekozen eenheden kan worden gecontroleerd' (Wester 
1991:188).. Ook het vergelijken van mijn eigen resultaten met vergelijkbare 
onderzoekenn (Rose 1994a; Negus 1992; Rutten 1991; Thornton 1995) past bij 
dezee controle van de algemeenheid van de resultaten. 

Omm de kwaliteit van de interpretatie te controleren is herhaaldelijk overleg 
gevoerdd met collega's uit verschillende disciplines. Deze kwaliteitscontrole 
wordtt vaak 'peer debriefing' genoemd. De vele gesprekken met Luke, Fred, 
Izzy,, Gert-Jan en Steve, de sleutelinformanten, fungeerden als een andere con-
troletechniek,, de zogenaamde 'memberchecks'. 

Inn interpretatieve benaderingen is het belangrijk dat de logica en de redene-
ringg van de onderzoeker op de voet gevolgd kunnen worden, waardoor zowel 
controlee uitgevoerd kan worden op de kwaliteit van de interpretatie als op de 
gehelee onderzoeksprocedure. De grotendeels zelfde opbouw van de hoofdstuk-
kenn en uitgebreide voorbeelden van de data maken dit onderzoek een 'thick 
description':: een uitgebreide beschrijving van materiaal en analyse zodat de 
genomenn stappen repliceerbaar zijn. 




