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Hoofdstukk 5 

Materiël ee producti e 

Veell  onderzoeken naar de werking van de cultuurindustrie leggen de nadruk op 
platenmaatschappijenn en de intermediairs die daar werken. De meeste aandacht 
gaatt daarbij uit naar de Artist & Repertoire-managers (A&R), omdat zij de directe 
schakell  vormen tussen de artiest en de platenindustrie. De podiumprogram-
meurss krijgen volgens Rutten & Oud (1991) eigenlijk veel te weinig aandacht, 
terwijll  die toch ook in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de inkomsten 
vann artiesten (naast de auteurs- en naburige rechten en de verkoop van platen). 
Ookk de media krijgen een steeds belangrijkere rol, aldus de twee auteurs: 

Dee mediavormen, naast de concertpodia en de muziekindustrie, de derde sector 
diee van belang is bij de bepaling van de Nederlandse popmuziek. De aandacht 
diee media besteden aan Nederlandse popmuziek bepaalt in sterke mate haar po-
sitiee op beide [binnenlandse en buitenlandse - MW] markten. 
(Ruttenn & Oud 1991:8)' 

Dee verdienste van Rutten & Oud is bovendien dat zij het belang van de onder-
lingee relaties tussen de drie partijen duidelijk hebben gemaakt. Binnen de drie 
partijenn zijn er echter ook nog verschillen en relaties die een rol kunnen spelen 
bijj  de manier waarop de cultuurindustrie met hiphop omgaat. 

Media:Media: massa, niche, micro 

Dee media die zich op een of andere manier met hiphop bezighouden kunnen 
onderverdeeldd worden in drie verschillende soorten media, die mediumtypen 
overstijgen:: massa-, niche- en micromedia (zie ook Thornton 1995). 

Massamediaa zijn de algemene, grootschalige media die op basis van alge-
menee nieuwswaarden aandacht aan hiphop kunnen besteden. Het gaat hierbij 
omm dagbladen, tijdschriften, radio en televisie die muziek niet tot hun kernacti-
viteitt rekenen, zoals De Volkskrant, RTL4, Hello of Channel̂  In veel subcultu-
relee studies worden deze media een grote rol toegekend in het creëren van 
morelee paniek; het neerzetten van 'youth as problem' en het neutraliseren of het 
onschadelijkk maken van subcultureel verzet (Hebdige 1979). 
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Nichemediaa kunnen ook wel opgevat worden als special interestmedia. 
NME,, Fret, The Face, OOR, Kiss FM, KinkFM en MTV zijn voorbeelden van 
nichemediaa die zich met name richten op jongeren, mode, muziek en/of uit-
gaan.. De nichemedia dragen bij aan de verticale popularisering van hiphop, 
omdatt zij zich richten op een muziekminnend publiek dat groter is dan één spe-
cifiekee subcultuur. 

Tenslottee zijn er ook micromedia, media die gemaakt en gebruikt worden 
doorr de deelnemers in een subcultuur: fan(maga)zines, flyers, radiopiratensta-
tions,, chat rooms en sms-partymailinglists horen hier bijvoorbeeld toe. Ook 
wordd of mouth en word of mouse kunnen tot de micromedia gerekend worden. 
Dee micromedia zullen vooral bijdragen aan de horizontale popularisering van 
artiesten. . 

Niett alleen in popmuziekstudies is de rol van media-intermediairs onderbe-
licht.. Dit is ook het geval bij subculturen-studies waar de media wel een belang-
rijkee rol worden toegedicht, maar meestal op basis van inhoudsanalyses. De han-
delwijzenn en rolopvattingen van media-intermediairs zelf zijn zelden onderzocht. 

Podia:Podia: van stadion tot kroeg 

Err bestaan verschillende soorten podia waar hiphop-artiesten kunnen optre-
den.. Rutten & Oud maken voor de Nederlandse situatie onderscheid in de vol-
gendee podia: stadions en evenementshallen, schouwburgen, het zogenaamde 
clubcircuit,, discotheken, kroegen en festivals (1991:54). 

Voorr Britse en Nederlandse hiphop zijn stadions en evenementshallen nau-
welijkss relevant, omdat slechts een heel enkele hiphopformatie zo groot en 
beroemdd is dat zij daar kunnen optreden, tenzij in het voorprogramma van een 
buitenlandsee hiphopact. 

Inn het schouwburgcircuit treden mondjesmaat hiphop-artiesten op: meestal 
alleenn bij multiculturele manifestaties, als onderdeel van jongerentheater of als 
hedendaagsee dichters. 

Dee meeste kroegen in Nederland en Groot-Brittannië bieden zich vooral aan 
alss podium voor singer-songwriters, rock, volksmuziek of zogenaamde feest-
muziek,, en veel minder voor dance-genres. 

Discotheken,, festivals en het zogenaamde clubcircuit bieden hiphop-
artiestenn de meeste mogelijkheden om op te treden. Het clubcircuit is overigens 
eenn beetje een vreemde term, omdat er in Nederland iets heel anders onder 
wordtt verstaan dan in Groot-Brittannië. In Nederland staat het voor (pop)con-
certpodia,, terwijl in Groot-Brittannië daar meestal de woorden 'concert halls', 
Venues'' of'theatres' voor wordt gebruikt. Clubs staan in Groot-Brittannië voor 
discotheken.. Ik zal spreken over podia en clubs, waarmee ik respectievelijk pop-
concertpodiaa en discotheken bedoel. 
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Dee ongeveer veertig belangrijkste Nederlandse concertpodia voor popmu-
ziekk kunnen onderverdeeld worden in drie soorten zogenaamde kernpodia die 
A-,, B- of C-status hebben (Rutten & Oud 1991:55; NPI jaarverslag Podiumplan 
1997).. Een klein aantal A-podia heet turbopodium, omdat ze elk meer dan 1000 
bezoekerss kunnen herbergen, zoals Paradiso in Amsterdam.1 De meeste poppo-
diaa zijn opgenomen in het Podiumplan van het Nationaal Popinstituut waar-
doorr zij in aanmerking komen voor subsidiëring van optredens van Nederlandse 
artiesten.. In 1997 is zo'n 6,5% van die subsidiale concerten een hiphopconcert.' 
Vanaff  1998 kunnen A-podia ook in aanmerking komen voor subsidiëring van 
avondenn met een multidisciplinair karakter; dit zijn overwegend danceparties 
mett een combinatie van livemuziek, vj's en dj's. Alle dancegenres, inclusief hip-
hop,, zouden daar van kunnen profiteren. 

InIn Groot-Brittannië bestaan soortgelijke podia als in Nederland, hoewel zij 
niett of nauwelijks subsidies krijgen en de capaciteit van een turbo- of A-podium 
veell  groter is.4 In Groot-Brittannië zijn meer dan 260 podia voor populaire 
muziekk met een capaciteit van meer dan 1000 mensen, in Nederland ongeveer 
700 (Laing 1996:39; het Nederlandse cijfer is inclusief evenementshallen, thea-
terss en schouwburgen). Laing schat dat er alleen al in Londen zo'n 400 poppo-
diaa zijn (exclusief café's). 

Inn Groot-Brittannië zijn nationale hiphop-artiesten ook niet of nauwelijks 
terugg te vinden in de stadions, en maar mondjesmaat op de grote podia - meest-
all  alleen als voorprogramma van een internationale hiphopact. Op de kleinere 
podiaa zijn hiphopacts wel regelmatig te vinden, met name op podia waar veel 
zwartee muziek wordt geprogrammeerd, of buurtpodia in voornamelijk zwarte 
wijkenn zoals Brixton of Hackney. Ook treden Britse hiphop-artiesten in verge-
lijkin gg tot Nederlandse hiphop-artiesten relatief vaker op in kroegen en vooral 
inn discotheken. Deze zogenaamde cluboptredens bestaan meestal uit hele korte 
'gigs'' van een (semi-)live hiphopband gevolgd door een dj-set. Als een dj-set in 
eenn discotheek ook tot de 'optredens voor een gage' gerekend mag worden, is de 
omvangg van de podia voor hiphop-artiesten zowel in Nederland als Groot-
Brittanniëë relatief groot. Er zijn dan potentieel meer lokaties voor optredens 
dann voor reguliere rockbands. 

Festivalss zijn voor hiphopacts zeer belangrijk. Festivals waar hiphop-
artiestenn vaak voor worden gecontracteerd zijn multiculterele festivals, grote 
popfestivalss waar verschillende soorten popconcerten zijn te beluisteren, groot-
schaligee danceparties of 'spoken word' en 'poetry' festivals.' 

Voorr hiphop-artiesten die nog geen of slechts platen in eigen beheer hebben 
uitgebracht,, zijn festivals een goede manier om bredere publieken aan te spre-
ken.. Bovendien kunnen organisatoren van deze festivals met het programme-
renn van nog kleine hiphopacts het risico spreiden, omdat ze een combinatie 
brengenn van hele bekende en onbekende acts. Er is noch voor Groot-Brittannië, 
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nochh voor Nederland een compleet overzicht van het aantal festivals en de daar 
optredendee hiphop-artiesten. Deze overzichten bestaan ook niet voor hiphop-
optredenss in discotheken of café's. 

Platenmaatschappijen:Platenmaatschappijen: majors, minors en indies 

Platenmaatschappijenn houden zich bezig met de werving, de opname, de 
fysiekefysieke productie, de distributie en de marketing van muziek op geluidsdragers, 
enn het exploiteren van muziekrechten. In mijn onderzoek hebben noch arties-
tenn noch intermediairs van platenmaatschappij de rechtenkwestie aanhangig 
gemaakt.. De meeste aandacht van artiesten en culturele intermediairs gaat uit 
naarr de werving, opname en marketing van hiphop. Daarnaast is de omvang 
vann de platenmaatschappijen van belang voor de wijze waarop platenmaatschap-
pijenn met hiphop omgaan. Er zijn vele indelingen mogelijk om de omvang van 
platenmaatschappijenn vast te stellen. De meest gebruikte is die van majors, natio-
nalee maatschappijen en independents (Rutten et al. 1996; Negus 1992). 

Dee majors zijn grote internationaal opererende platenmaatschappijen die op 
hunn beurt weer onderdeel uitmaken van entertainment-multinationals zoals 
Sonyy of Warner. De nationale vestigingen van deze majors in Nederland heb-
benn meestal nauwelijks budget voor artiesten van eigen bodem. Zij worden 
voornamelijkk ingezet om buitenlandse artiesten te promoten en zorg te dragen 
voorr de lokale fabricage van platen. Het buitenlandse aanbod van deze 'Neder-
landse'' majors komt voornamelijk uit de Verenigde Staten of Groot-Brittannië. 
InIn het begin van de jaren negentig bracht Warner Music Nederland een tijd 
helemaall  geen Nederlandse muziek meer uit. Anderen deden dit heel lang 
mondjesmaat. . 

Naastt de majors zijn er verschillende soorten kleinere maatschappijen. Rut-
tenn noemt ze 'nationale maatschappijen' (zoals CNR) en 'overige maatschap-
pijenn en labels'. Deze laatste categorie wordt ook wel aangeduid als indepen-
dentss (indies); kleine onafhankelijke platenlabels die soms maar door één per-
soonn gerund worden. 

Inn het onderzoek dat Rutten cum suis in 1996 hebben uitgevoerd naar de 
oplevingg van de Nederlandse populaire muziek, vinden ze overigens dat juist 
majorss weer meer aandacht besteden aan nationale artiesten als gevolg van het 
verdwijnenn van de echte supersterren (1996:79), maar ook dat de kleinere natio-
nalee maatschappijen en indies nog steeds de meeste aandacht schenken aan het 
nationalee product (pp. 82-86). Negus brengt een iets andere indeling aan. Hij 
heeftt het niet over majors, nationale maatschappijen en indies, maar over 
majorss en minors. Hij introduceert de term minors voor die onafhankelijke 
labelss die niet meer echt 'independent' zijn, maar sterke banden hebben met 
majorss door zogenaamde joint ventures, licensing deals of investeringsafspraken 
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(Neguss 1992:17). Met name in de dancegenres komen veel minors voor die 
gebruikk maken van allerlei soorten deals met majors. Daarnaast bestaan er ook 
nogg de echte onafhankelijke labels. Deze indies, vertegenwoordigen de platen 
diee in eigen beheer zijn opgenomen, plus de kleine platenlabels die hun produc-
tenn afzetten via 'eigen' kanalen (tijdens optredens, uit de kofferbak, dj-mailing-
lists,, speciaalzaken, e-mail order). 

Doorr de enorme populariteit van allerlei danceculturen zetten majors zelf 
steedss meer gespecialiseerde minor-labels op, die een bepaald marktsegment 
moetenn bedienen. In 1990 rapporteerde Music Week dat er alleen al onder de 
Britsee vestiging van Polygram 82 verschillende labels hingen, waarvan geheel 
ondoorzichtigg was welke Polygram bezat, deels bezat, of waar het een licensing 
deall  mee had. Ook voor hiphop is dit het geval.7 

Dee meeste Nederlandse en Britse hardcore hiphopplaten die uitgebracht 
wordenn zijn afkomstig van 'echte' indies zoals Profile Records, DJAX, Xray 
Records,, Toothless, Fas Fwd, K'Boro, Creative Control, Fat City Recordings, 
Keepp It Real Recordings en Magic Sounds. Maar zelfs deze allerkleinste platen-
labelss proberen steeds meer zoveel mogelijk onderling of met een minor samen 
tee werken. De minors hebben zowel voor de indies als de majors een belangrijke 
roll  in het signaleren van trends en het uitbrengen van muziek die door kan 
groeienn naar een massapubliek. 

Dance-intermediair:Dance-intermediair: moderne multitasking 

Inn Nederland zijn tien intermediairs geïnterviewd; in Groot-Brittannië 16. Net 
alss binnen het sociaal-esthetische productiesysteem is er een onderscheid tussen 
professionelee intermediairs en amateur-intermediairs. De groep van 26 inter-
mediairss bestaat merendeels uit promoters (13), gevolgd door zes platenmaat-
schappij-intermediairs,, en vijf journalisten. De ovige twee respondenten wer-
kenn in gecombineerde functies: de één als als promoter/radioprogrammaker, de 
anderr als promoter/radioprogrammamaker/labeleigenaar. 

Promoterss zijn, naar eigen zeggen, mensen die zich op verschillende manieren n 
mett de promotie van hiphop bezighouden. Zij organiseren hiphopfeesten en 
blackk art evenementen, bieden concertpodia aan voor optredens, of treden op als 
managerr van hiphop-artiesten. Meestal wordt de term promoter bewaard voor 
allerleii  marketing-promotionele activiteiten van platenmaatschappijen, zoals 
hett werk van de afdeling publiciteit & pers en radio-& televisie-promotie. Bur-
nettt gebruikt in zijn consumptie- en productiesysteemschema promotie zowel 
voorr de promotie-activiteiten van een platenmaatschappij als de activiteiten van 
dee muziekmedia. Deze bredere opvatting is ook bij de promoters in mijn onder-
zoekk terug te vinden. Promoters houden zich op allerlei manieren bezig met de 
promotiee van hiphop, zowel bij de podia, media als platenmaatschappijen. 
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Err zijn opvallend veel intermediairs die meerdere functies tegelijk hebben. 
Dj'ss die artiest, clubpromoter, platenproducer en radioprogrammamaker tege-
lij kk zijn, komen bij house, hiphop en hun nakomelingen veel vaker voor dan in 
rock-- en popgenres. Daar worden A&R-managers bijvoorbeeld wel vaak gere-
cruteerdd in kringen van artiesten en muziekjournalisten, maar mede vanwege 
dee grotere economische belangen, specialiseren die zich in ieder geval voor een 
bepaaldee periode in één functie. In rockkringen wordt ook meer waarde ge-
hechtt aan het onderscheid tussen podia en platenmaatschappijen enerzijds en 
dee vrije pers anderzijds, met het oog op het bedrijven van onafhankelijke jour-
nalistiek.. Bij (black) dance gaat dat allemaal veel minder op. Bovendien bieden 
dee gevestigde media, podia en platenmaatschappijen vaak slechts parttime of 
freelancee contracten aan dance-specialisten aan, omdat die in hun ogen geen 
rechtt hebben op, of interesse in, een fulltime generalistische baan in de muziek-
industrie.. De gevestigde muziekindustrie blijf t onder andere daardoor een 
behoorlijkk roek-georiënteerd, wit, mannelijk bolwerk (Negus 1992:46-61; Rut-
tenn & Oud 1991). Deze verhoudingen komen ook terug in de groep geïnter-
viewdee intermediairs. 

Vann de zestien Britse intermediairs zijn er twaalf Afro-Caraïbisch, één Cyprio-
tischh en drie autochtoon. De autochtonen zijn werkzaam bij platenmaatschap-
pijenn en bij een nationaal podiumnetwerk. Zij zijn ook allen professioneel 
intermediair.. Er werkt één zwarte vrouw als A&R-manager voor de hele black-
dancee afdeling bij een multinationale platenmaatschappij, en dat is uitzonder-
lij kk te noemen (vrouw en zwart). 

Dee andere zwarten plus de Cypriotische jongen werken of bij micromedia of 
alss clubpromoter. De clubpromoters houden zich vooral bezig met het organise-
renn van hiphop en andere black dance-feesten, waarbij ze als intermediair optre-
denn tussen podia, artiesten en eventueel geïnteresseerde media en platenmaat-
schappijen.. De feesten hebben meestal een lokaal of regionaal karakter en slechts 
zeerr zelden nationaal bereik. Zij werken dan ook als amateur-intermediair. 

Inn Nederland is de situatie enigszins vergelijkbaar met die in Groot-
Brittannië.. De Nederlandse professionale intermediairs zijn allemaal autoch-
toonn en werkzaam bij nationale nichemedia of minor platenmaatschappijen. 
Dee resterende drie allochtone intermediairs zijn van Afro-Caraïbische afkomst 
enn werkzaam als amataur-clubpromoter. 

Stij l l 

Inn CCCS-geïnspireerde subculturenstudies wordt gekeken naar de manier 
waaropp artiesten en fans betekenis geven aan stijlelementen of worden er semio-
tischee analyses gepleegd op de producten ('teksten') van de cultuurindustrie. 
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Dee discursieve en sociocukurele praktijken van culturele intemediairs zijn sim-
pelwegg niet interessant genoeg voor onderzoekers van subculturen. In hun pre-
occupatiee met de subcultuur als onderdrukte groep waren culturele intermedi-
airss vertegenwoordigers van de verwerpelijke cultuurindustrie. 

Inn popmuziek-wetenschappelijke analyses van de popcultuur daarentegen is 
dee werkwijze van culturele intermediairs juist vaak het centrale onderwerp 
(Ruttenn et al. 1996; Rothenbuhler 1987; Negus 1992; het werk Hirsch 1990/1972 
enn Peterson & Berger 1971, 1972, 1990). Deze studies gaat veelal in op de 
beroepsrollen,, organisatieprocessen en structuur van de industrie in zijn alge-
meenheid,, en veel minder over de stijlementen die tezamen een muziekstro-
mingg of subcultuur vormen. Er is eigenlijk weinig bekend over of culturele 
intermediairss het totaal van muziek, kleding, argot en rituelen - de stijl van een 
subcultuurr - belangrijk vinden, en in welke mate. 

HardcoreHardcore versus sell out 

Voorr een subcultuur die al sinds de tweede helft van de jaren zeventig bestaat is 
hiphopp vrij lang ondergewaardeerd, erkennen alle geïnterviewde intermediairs. 

Err zijn echter grote verschillen tussen de visies van intermediairs die hechte 
bandenn hebben met de subcultuur of werkzaam zijn bij kleinschalige bedrijven 
enerzijds,, en intermediairs die werkzaam zijn bij (inter) nationale cultuurindu-
strieënn anderzijds. Met name de intermediairs uit de laatste groep geven toe dat 
err lange tijd gedacht is dat de hiphop-subcultuur iets was voor kinderen of in 
omvangg marginale zwarte publieken, en dat het daarom geen muziekstroming 
wass waar zij serieus rekening mee wilden of hoefden te houden. Zij realiseren 
zichh dat zij, net als bij house, daardoor ook kansen hebben laten liggen. De 
meestenn verwijten zichzelf en/of anderen gebrek aan kennis over en enthousi-
asmee voor black dance in het algemeen of hiphop in het bijzonder. 

II  mean, the previous booker, z years ago, had a sort of non-black music ....He was 
doingg well, but a lot of the local community didn't go there. I think that's the issue 
rather,, ...who is putting the stuff on. When we [een zwarte collega en zijzelf- MW] 
arrivedd we definitely wanted to be more sort of accessible to the community. 
(Jessicaa Healy, programmeur Subterania) 

Eenn ander is pas aandacht gaan besteden aan rap en hiphop toen er elders al 
grotee belangstelling voor was. Zij zijn typische trendvolgers. 

WV:Hierr moet het echt een beetje op tv komen, in de Tipparade, op de radio ge-
draaidd worden. Vroeger toen Count Down nog impact had, als die een artiest 
had,, dan schreven wij er vaak een week later over. Als het al een beetje rinkelt bij 
hett publiek dan kunnen wij er op ingaan. Kijk, OOR die kan van tevoren dingen 
aantippen,, maar wij volgen de trend. 
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ML:: Maar we signaleren nu ook wel, hoor. Ik heb nu een stukje ingesteld, 'Stel je 
voor',, dat zijn dus allemaal bands en artiesten die net beginnen, maar ook wel 
bandss als Quazar en Naughty by Nature. Die bands zijn in principe te klein om 
echtt een groot artikel aan te wijden, maar aan de andere kant zijn ze toch wel be-
langrijkk genoeg om daar in ieder geval signalerend bij op te treden. We zeggen 
dann 'die band, luister er eens naar'. 

(Marcell  Lee, redacteur Hitkrant, en Wouter Verkennis, hoofdredacteur Hit-
krant) ) 

Maarr ook de trendsetters durfden pas substantiële aandacht te geven aan rap en 
hiphopp toen in hun ogen die muziek meer bleek te zijn dan een rage. 

Jee zou wel kunnen zeggen dat we het allereerste begin van die hiphop helemaal 
niett zo goed gevolgd hebben. (...) En van de media waren wij toch wel de enige 
diee het een beetje volgden. Want de tv deed er helemaal niets aan, radio nog wel, 
maarr heel erg selectief. Maar goed, het is elke keer weer een afweging. Als kunst-
matigee stromingen, hypes, nou een snelle dood sterven en inhoudelijk niet zo-
veell  voorstellen, zet je mensen behoorlijk op het verkeerde been als je daar in 
meee gaat. Bij rap zaten we redelijk goed, maar ook omdat er toevallig een stagiair 
was,, half Surinaams, die was een fanatieke pleitbezorger van hiphop. 
(Jan-Maartenn de Winter, oud-hoofdredacteur OOR) 

Opvallendd is dat zowel OOR als Subterania aangeven dat hun aandacht voor rap 
enn hiphop toenam, nadat er zwarte collega's bij betrokken raakten. Weer ande-
renn geven toe de boot gemist te hebben vanwege hun zwaarwegende oriëntatie 
opp traditionele pop- en rockmuziek in plaats van op dance. Het betreft hier 
voorall  de major-platenmaatschappijen. 

Thee thing is, EMI is associated with rock music. Now they feel that the kids on 
thee street can't relate to them anymore. That's why we try to set up a black 
dancee department right now. Rap and R&B. 
(DJJ Elayne, A&R manager EMI UK) 

Dee majors kenmerken zich niet alleen door een eenzijdige fascinatie voor genres 
diee al bekend zijn en zichzelf ook in commercieel opzicht hebben bewezen, 
maarr ook door de trage besluitvorming, waardoor er niet snel ingesprongen kan 
wordenn op genres die wellicht ook commercieel interessant kunnen zijn. 

Ikk ga een aantal nieuwe units opzetten, dance, want dat is bij Sony nog steeds niet 
goedd van de grond gekomen. Dance is echt moeilijk voor Sony. Ze hebben na-
tuurlijkk hun prioriteiten; als Michael Jackson uitkomt moet pats boem alles wij -
ken.. Het werken bij een major is toch wel een ander verhaal: meer bureaucratie. 
Maarr ik denk dat ik genoeg vrijheid krijg om te doen wat me goeddunkt. Sony 
heeftt te lang dance laten liggen en dus ook dingen verloren. Hier bij Jive konden 
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wee er snel op inspringen. Geen eindeloze vergaderingen en dagen wachten. 
(Charless Hunfeld, marketing manager Jive/Zomba vlak voor zijn vertrek naar Sony) 

All ee intermediairs die bij grote professionele organisties werken, geven toe dat 
zee laat en soms ook te laat op de opkomst van hiphop hebben gereageerd. Op 
hett momen dat ze dat wel zijn gaan doen, ligt het zwaartepunt van de aandacht 
opp Amerikaanse hiphop. Nationale hiphop is in de eerste jaren (van einde jaren 
zeventigg tot midden jaren tachtig) niet makkelijk terug te vinden op de traditio-
nelee popmuziekplekken. 

Doorr de inspanningen van de amateur-intermediairs, die dicht bij de subcul-
tuurr staan en er vaak zelf ook 'lid' van zijn, is nationale hiphop mondjesmaat 
zichtbaarr gemaakt en gebleven. 

Doorr optredens in buurtcentra en de aanblik van breakdansende hiphoppers 
opp straat, vangt hiphop de aandacht van concertpodia die het eerst aandacht 
schenkenn aan hiphop. Het podiumcircuit is dus niet alleen belangrijk als pro-
motiemiddell  voor artiesten die al albums uitbrengen (de bekende toernee na 
eenn albumrelease), zoals Negus betoogt (1992:130-131). Podia zijn zowel voor 
beginnendee als gearriveerde artiesten een manier om een zogenaamde 'buzz' te 
creërenn voor journalisten en platenmaatschappijen. 

Vanaff  het moment dat nationale hiphop zichtbaar is geworden in dat podium-
circuitt zijn de andere cultuurindustrie-takken er ook meer aandacht aan gaan be-
steden.. De indrukken die zij opdoen tijdens concerten zijn echter vaak niet positief. 

Everybodyy wants to be hardcore. And they are afraid to be a sellout, whatever 
thatt may mean. Because your records went into die charts, is that sell out? 
Whatt is it about? About money, haha, you know. There are bizarre notions in 
rapp that is holding it back. Everybody wants to be hardcore, wants to be true. 
Truee to what? Don't be afraid to be a sell out. Do what you have to do: be 
succesfull.. (...) Because I went to A Tribe Called Quest last week and there was 
aa UK support act who will remain nameless. Had no stage presence what so 
ever.. They have the charisma of an amoebe. A lot of it is about stage craft. Give 
aa presence to your audience; you have to relate to the audience. The Americans 
knoww how to put a show on. 
(Joann Smith, hoofdredacteur Hard Edge magazine) 

InIn de beginjaren lag de focus van de culturele intermediairs op andere genres of 
louterr Amerikaanse hiphop. In de jaren daarna zijn de professionele intermedi-
airss erg teleurgesteld geraakt in de houding van nationale hiphop-artiesten. 
Hardcoree is een term die de professionals ook kennen uit andere genres, maar 
dee specifieke invulling die het heeft gekregen bij hiphop staat hen geenszins aan. 
Volgenss hen vergissen artiesten zich als ze de tegenstelling tussen hardcore en 
selll  out blijven prediken. Hardcore in muzikaal-esthetische zin hoeft in hun 
ogenn commercieel succes in principe niet in de weg te staan ('dat is vaak genoeg 
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bewezen,, kijk maar naar Nirvana'). Hardcore als negatieve grondhouding doet 
datt volgens hen wel. Een zwarte promoter die van mening is dat de Britse 
muziekindustriee zwarte muziek van eigen bodem te weinig aandacht geeft, 
hekeltt tegelijkertijd de negatieve houding van muzikanten: 

Thee problem I think is because hiphop is still suppressed here, and black people 
aree still suppressed here. A perfect example is, look at the national American 
charts,, there are so many black artists, hiphop and soul are in the top twenty, 
andd if you look at the British charts, it's disastrous. It's a shame. But then again, 
youu talk to the youth on the street, they say 'keep it underground'. 
Q:: why? 

A:: That's what gives it its flavour. The fact that we're surpressed, we know it, great!' 
(Mikee Anthony van Rampage promoters) 

Culturelee intermediairs, van amateurs tot professionals, zien op zich geen enkele 
redenn waarom hardcore in muzikaal opzicht niet aan kan slaan bij grotere 
publiekenn dan de subcultuur. Sommige intermediairs letten echter wel eerder en 
meerr op elementen die commercieel aantrekkelijk kunnen zijn. Zij promoten 
datgene,, wat lijk t op wat al eerder commercieel succesvol was, uitgebreider dan 
helee nieuwe geluiden. Graadmeter voor eerder succes is meestal de hitparade. 

V:Laatt je je leiden door wat er in de charts gebeurt? 

A:: Ja, heel sterk. We hebben nu het hele album al klaar liggen en we hebben 
express gekozen voor een single-track waar we nu mee uitkwamen waarvan we 
vondenn dat die commercieel sterk was. (...) Maar ja, het blijf t een kwestie van 
smaak,, dus we kunnen er toch naast zitten, en bovendien heb je altijd eerst air-
playy nodig. Ook al denk je dat een plaat commercieel interessant is, als je geen 
airplayy krijgt op de radio dan kun je het wel vergeten. Uiteindelijk maakt het dus 
misschienn wel niet uit hoe commercieel een plaat klinkt. 
(Leoo Hartong, 5th World-label) 

Voorr intermediars bij de podia is niet per se de hitparade de graadmeter voor 
succes,, maar aandacht in de media of van platenmaatschappijen. 

Q:Doo you often program UK rap acts? 

A:: We've done some, we don't do a lot because people don't come to see them. 
II  think the reason for that is British rap hasn't proven to be as good as US rap. It 
hass the potential to be, but it hasn't proven itself yet. There's never been 
enoughh support on street level. It tends to be a sort of dangerous gamble. 
(...)It'ss really hard for British rap. I think the quality is good generally. What I 
think,, the way rap developed is that we used to hear American stars. Hearing it 
anotherr way is quite alien to us. If there was massive support for British rap 
fromm the record industry, from somebody, then it may have had a chance. 
(Jessicaa Healy, programmeur Subterania) 
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Dee intermediairs zijn het allemaal eens over de reden waarom zij relatief weinig 
aandachtt kunnen besteden aan nationale hiphop. De muziek mag hardcore 
klinkenn en hoeft niet op voorhand te lijken op datgene wat bekend staat als 
commercieell  succesvol, maar moet wel enige mate van publieksaanhang heb-
ben,, alvorens zij er aandacht aan besteden. Daarmee is sprake van een vicieuze 
cirkel,, zoals de programmeur van Subterania ook al zelf aangeeft: Subterania 
zouu wel meer nationale hiphop programmeren als het meer ondersteund wordt 
doorr de platenindustrie. De platenindustrie wacht echter met het contracteren 
vann hiphop-artiesten totdat zij voldoende bekendheid genieten bij een publiek, 
enn de meeste media besteden pas weer aandacht aan acts als zij een plaat uit-
brengenn en optredens verzorgen. Kortom, iedereen wacht op elkaar om die 
vicieuzee cirkel als eerste te doorbreken. 

Hett zijn voornamelijk clubpromoters en kleine platenmaatschappijen die, 
meestall  uit liefde voor de muziek, toch besluiten om aandacht aan nationale 
hiphopp te besteden, waarna de podia de cirkel dan toch menen te moeten door-
brekenn en dergelijke artiesten als supportact of tijdens speciale kleinschalige 
avondenn een kans bieden (B Boy Extravaganza, Bassline, Flavor of the Month). 
Voorr de podia zijn de eventuele verliezen veel minder groot dan voor platen-
maatschappijenn die het hele proces van werving, fysieke opnames, tot en met 
marketingg van een artiest moeten financieren. 

Dee nichemedia spelen een wonderlijke rol in hun keuze om weinig aandacht 
aann nationale hiphop te besteden. Hun eventuele verliezen zijn veel minder 
tastbaarr dan die van de podia of platenmaatschappijen, maar zij besteden toch 
lieverr meer aandacht aan Amerikaanse ontwikkelingen, omdat daar de nieuw-
stee stijlen vandaan komen. 

Diee informatie [over nieuwe stijlen - MW] haal je in de importzaken voor nieuwe 
platen.. En verder uit de Amerikaanse bladen die toch wat meer voorlopen dan wij 
hier.. Of de platenmaatschappijen daar, die kunnen dus informate bieden die wij 
hierr niet van de platenmaatschappijen krijgen. Verder tapes van New Yorkse 
radiostations.. En dan heb je gewoon de follow ups. Er zijn mensen die blijven con-
stantt goede muziek maken en interessante dingen vertellen. Dus dan ben je ver-
plichtt er aandacht aan te besteden. Dat zijn dus vaker Amerikaanse dingen. 
(Keess de Koning, journalist, labelmanager en programmeur) 

UiteenrafelingUiteenrafeling van stijl 

Dee micro- en sommige nichemedia, de echte indies en amateurpromoters beste-
denn vooral aandacht aan hardcore hiphop. De grotere marktpartijen besteden 
juistt meer aandacht aan hiphop waaruit bepaalde stijlelementen zijn weggelaten 
off  aan toegevoegd. 
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Dee partijen die zich voornamelijk met hardcore hiphop bezighouden doen 

datt vanuit verschillende beweegredenen. De een richt zich bewust op bepaalde 

hardcoree niches omdat de grote partijen die laten liggen. 

Vinyll  Solution [label Gunshot - MW]is not a hiphop label; they are an indie 

label.. They're a hardcore indie label. They don't take mainstream music as 

such,, they take music that they feel has got a kinda edge, whether it's house, rap 

orr rock, or whatever. 

(Lucass Gaspard, labelmanager ERR and manager Gunshot) 

Anderenn besteden er aandacht aan vanuit de gedachte dat culturele participatie 

dee burgers helpt in de maatschappij als geheel te functioneren. 

Butt that's not my job, making people a star, but about people rediscover them-

selvess through the arts, which is very capable of doing that. People learn self dis-

ciplinee and self consciousness, and gain self esteem, when they perform or get 

involvedd in productions. That's what the Arts program in the boroughs is 

about.. And there is Nubian Spotlight involved. I think that the arts play an 

importantt part in urban development. 

(Lendonn Lumsden, Nubian Spotlight) 

Initiatievenn zoals die van Nubian Spotlight zijn typische voorbeelden van 

etnischh ondernemerschap. Hij richt zich met zijn activiteiten voornamelijk op 

dee eigen zwarte gemeenschappen. Andere zwarte initiatieven, zoals het jaar-

lijksee terugkerende Black History Month, het Nott ing Hil l Carnival of het 

Kwakoefestival,, zijn door de jaren heen steeds meer opgeschoven naar evene-

mentenn die open staan voor andere dan de eigen etnische gemeenschappen, en 

diee dus ook meer een voorbeeld zijn van allochtoon ondernemerschap. Door-

datt het ene initiatief zich meer richt op de combinatie van rootsmuziek en hip-

hop,, en het andere meer op bijvoorbeeld stand up comedy en hiphop, zijn er 

aann de onderkant van de markt vele soorten hiphop ontstaan die allemaal hard-

coree genoemd worden. 

Tegelijkertijdd zijn de intermediairs die werkzaam zijn bij de grote marktpar-

tijen,, na hun aanvankelijke weerzin, op zoek gegaan naar hiphop die past bin-

nenn de bestaande pop- en rockvertogen. Dat is in eerste instantie het uitbrengen 

vann Amerikaanse hiphop. 

Eenn voorbeeld: de radio wilde A Tribe Called Quest niet op de playlist zetten. 

Heell  frusterend. De pers hoorde het, wij hoorden het: het zat goed in elkaar. Er 

werdenn samples gebruikt die je als kenner wel herkent, maar die in een mooie 

mixx waren weggestopt, en dan die stemmen, het was erg mooi. (...) Er moesten 

duss eerst Engelse re-mixes komen voordat het loos ging. Die remix heb je nodig 

omm net naar een groter publiek over te slaan en dat gebeurde dan ook. Ik ver-
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kochtt van dat Tribe-album toch 20-25.000 albums, exclusief import. 
(Charless Hunfeld, marketing manager Jive/Zomba) 

Opvallendd is hierbij natuurlijk dat 'originele' Amerikaanse hiphop aangepast 
wordtt aan de oren van het Europese publiek. Toen het publiek gewend was aan 
Amerikaansee hiphop was ook de weg vrij voor nationale hiphop. Maar net als 
bijj  Amerikaanse hiphop moet er in de ogen van de intermediairs ook iets toege-
voegdd of weggelaten worden aan de nationale hiphopstijl, willen zij het geschikt 
vindenn om er aandacht aan te besteden. 

InIn feite zijn er drie soorten stijlveranderingen. Bij de eerste verandering gaat 
hett er om bepaalde hardcore tradities net een iets ander karakter te geven waard-
oorr het toegevoegde waarde krijgt ten opzichte van Amerikaanse hiphop. Nati-
onalee hiphop wordt door de niet-subculturele intermediairs in de jaren negen-
tigg neergezet als even authentiek als de Amerikaanse, waarbij de 'unique selling 
points'' (USP's) liggen in typisch nationale stijlelementen (in de eigen taal, een 
videoclipp die in eigen land is gedraaid, het samenwerken met andere, al 
beroemdee binnenlandse artiesten) of door de fysieke nabijheid van een natio-
nalee artiest te benadrukken. Binnenlandse artiesten kunnen te allen tijde opge-
trommeldd worden om aan concert- en mediapromotie te doen. 

Dee tweede stijlverandering past sterk binnen de rocktraditie. Hardcore hip-
hopp wordt gemengd met andere hardcore-genres zoals metal en punk waardoor 
dee muziek kan 'crossoveren' naar allerlei hardcore nichemarkten. De Urban 
Dancee Squad en Osdorp Posse zijn hiervan Nederlandse voorbeelden: 

(...)) dankzij de Urban Dance Squad [ een etnisch gemengde band die een crosso-
verr tussen rock, funk en rap maakt- MW] kan ik beter naar rap luisteren, maar in 
hett begin kon ik het helemaal niet aanhoren zelfs. (...) Rap staat nog steeds niet 
dichtt bij me, maar het is niet meer zo'n blinde-vlek idee. 
(anoniemee A&R-manager, geciteerd in Rutten et al. 1996:362) 

Jee kunt niet om de OP heen. Ze zijn al lang bezig, ze zijn echt hardcore hiphop, 
maarr weten de kids in de kleine dorpen - die geen idee hebben wie Schoolly D of 
Dougg E Fresh zijn - met hun shows toch over te halen. Het doet ze denken aan 
punkk of metal of zo: de energie, ze gaan er echt voor, die zaal moet plat. Je zier er 
ookk letterlijk meer metalfans, met hun looks. 
(Bomber,, promoter) 

Dee laatste stijlverandering is het losweken van een van de kenmerkende stijlele-
mentenn van hiphop van de rest van de stijl. Dit kan het gebruik van scratch in 
'middlee of the road'-liedjes (MOR) zijn of het laten optreden van breakdancers 
tijdenss disco-revivalparties. Het meest losgeweekte onderdeel is echter de rap. 
Dee raptechniek die zo kenmerkend is voor hiphop wordt ingezet in welk ander 
genree dan ook: house, MOR, carnavalsliedjes, et cetera. Een goed voorbeeld van 
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dezee stijlverandering is de opkomst van Eurodance: een typisch Europese mix 
vann house en rap. De Sonic Surfers en 2Unlimited zijn hiervan voorbeelden: 

Viviann heeft bijvoorbeeld goede vocale kwaliteiten, dus Vivian wil graag een bal-
lade,, dus d'r staat een ballade op. Brian houdt van swingbeat en rap, nou ja, dat 
komtt er ook op. Het enigste waar ik nog niet helemaal uit ben is als we nu drie of 
vierr van die harde singles doen. Hoe weten de mensen die van die andere muziek 
houdenn dat dat er ook op staat. Dat soort dingen, maar daar verzinnen we wel 
eenn creatieve oplossing voor. 
(Leoo Hartong van 5th World-label over Sonic Surfers) 

Hartongg gelooft dat hij nieuwe genres wel in kan passen in Eurodance, mits hij 
zee markering-technisch voldoende over het voetlicht kan krijgen bij het publiek. 
Hijj  gelooft niet dat publieksvoorkeuren vast liggen. Bij deze laatste stijlverande-
ringg worden een, of hooguit twee, hiphop-stijlelementen overgenomen, terwijl 
hett mengen tot crossovers een meer gelijkwaardige mix is waarbij wederzijds meer-
deredere elementen worden gecombineerd (muziek, dans, uiterlijk, taal, rituelen). 

Doorr het doorvoeren van stijlveranderingen ofte refereren aan andere stijlen 
kunnenn culturele intermediairs het publiek aansporen tot consumptie. Maar 
voordatt een act op die manier wordt omgevomd en verpakt, vinden er nog de 
wervings-- en selectieprocessen aan de poort plaats. Hierbij worden de interme-
diairss meer geleid door kwaliteits- dan stijlopvattingen. Deze kwaliteitsopvat-
tingenn zijn, vergeleken met hun stijlopvattingen, veel minder aan hiphop zelf 
gebonden,, maar sterk terug te voeren op algemeen geldende opvattingen over 
dee kwaliteit van popmuziek. 

Kwalitei t t 

Hett omschrijven van kwaliteit is een van de moeilijkste taken voor intermedi-
airss werkzaam in een cultuurindustrie. In studies onder journalisten naar wat 
goedee journalistiek is, stuit men op dezelfde problemen (McQuail 1992; Ettema 
&&  Whitney 1982). Ook in onderzoek naar kwaliteitscriteria van populaire cul-
tuurr wordt aandacht besteed aan de problematische omschrijving daarvan 
(Frithh 1998:1-20). 

Neguss besteedt in zijn onderzoek onder intermediairs van platenmaat-
schappijenn uitgebreid aandacht aan de selectiecriteria van Artist & Repertoire-
afdelingen,, en vindt geen verschillen met eerder uitgevoerde en vergelijkbare 
onderzoekenn (1992:51). 'Gut feeling', 'instinct' en 'following hunches' zijn 
zowell  in Negus' eigen onderzoek als in Strattons studie (1982) onder A&R-staf 
kernwoordenn voor kwaliteitscriteria. Stratton interpreteert de irrationele kwa-
liteitsargumentenn van A&R-managers als een mystificerende tactiek om de 
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contradictiess te verhullen, die opkomen wanneer kunst en commercie in een 
kapitalistischh stelsel hand in hand (moeten) gaan. 

Neguss heeft in zijn onderzoek getracht om die irrationele intuïties tijdens 
zijnn interviews ook aan de orde te stellen: 'the personnel I spoke to were not only 
capablee to reflect on what their intuition was based on, but they revealed crite-
ria,, values and dispositions of far greater complexity and specifity than Strat-
um'ss abstract conflict between art and commerce would suggest' (1992:51). 
NegusNegus geeft het voorbeeld van een manager bij een muziekuitgeverij die bij de 
selectiee van nieuwe artiesten afgaat op wat hij 'excitement' noemt. Dit gevoel 
kann de manager later in het interview wel ontrafelen in een aantal concretere cri-
teria.. Negus is van mening dat al die 'intuïtieve' criteria onderdeel uit maken 
vann vakspecifieke eisen en culturele waarden. Intermediairs die individueel 
keuzess moeten maken over artiesten, maken allemaal min of meer keuzes op 
basiss van de volgende criteria die de hele beroepsgroep aanhangt: 
1.. live optredens; 
2.. originaliteit en kwaliteit van de songs of het materiaal; 
3.. de opgenomen performance en stem; 
4.. het voorkomen en imago; 
5.. niveau van persoonlijke betrokkenheid, enthousiasme en motivatie; 
6.. wat tot nu toe bereikt is door de artiest. 
Bijj  de behandeling van stijl bleken het voorkomen en de live optredens nu niet 
directt uitnodigend voor de culturele intermediairs om aandacht te schenken 
aann nationale hiphop. 'Wat tot nu toe bereikt is door de artiesten' is lange tijd 
ookk geen goede graadmeter van de stijl en de kwaliteit van hiphop, omdat er 
sprakee is van een vicieuze cirkel waarin vele nationale hiphop-artiesten niet kun-
nenn laten zien wat ze al bereikt hebben: geen optredens, geen media-aandacht, 
geenn plaat en vice versa. Door de toename van releases en aandacht in de media 
zall  dit laatste criterium vaker gebruikt kunnen worden. Ten tijde van het afne-
menn van de interviews was dat echter nauwelijks het geval. 

Err zijn nog drie criteria over die onder de noemer kwaliteit vallen: originali-
teitt en kwaliteit van de songs of het materiaal; de opgenomen performance en 
stem;; het niveau van persoonlijke betrokkenheid, enthousiasme en motivatie. 
Dezee drie bleken er voor de hiphop-intermediairs zeker toe te doen. 

PersoonlijkePersoonlijke betrokkenheid, enthousiasme en motivatie 

Hett niveau van persoonlijke betrokkenheid, enthousiasme en motivatie wordt 
doorr de culturele intermediairs aangeduid als professionaliteit. Zij zien het 
gebrekk aan professionaliteit van nationale hiphop-artiesten als het grootste 
struikelblokk om succesvol op de binnenlandse, laat staan buitenlandse, markt te 
opereren.. De geringe mate van professionaliteit bij nationale hiphop-artiesten 
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zorgtt ervoor dat de intermediairs eerder en soms ook liever aandacht besteden 
aann andere popgenres, of andere (niet-nationale) hiphop. 

Opvallendd is de harde kritiek van intermediairs die relatief veel investeren in 
hiphop.. De een wij t de geringe mate van professionaliteit aan de onwetendheid 
vann amateur-artiesten die nog nauwelijks hebben samengewerkt met het 
materielee deel van het productiesysteem. 

See,, the thing with a lot of groups, especially from the UK, is that they feel that 
iff  they get a record deal or they release a record, they think that's the pinnacle of 
everythingg I can achieve, and they feel there's no need for having a good stage 
show,, there's no need for a good press image. They think 'Ah, we've made a record, 
wee are IT now. No one can touch us, and everything else is incidental, whatever 
itt is'. And people don't realise it's a whole process. If you gonna try make something 
withh rap music in this country it is a whole process you're have to go through. 
Youu have to have a good stage show, you got to consequently put out good 
material.. You got to be in the press' eye; you've got to get the attention of all the 
groups.. They really don't realise that in this country it does come down to attitude. 
That'ss all it is, attitude. They're very ignorant how the music business works. 
(Lucass Gaspard, labelmanager ERR and manager Gunshot) 

Anderenn voeren de geringe professionaliteit terug op de leertijd van de hiphop-
artiesten. . 

Q:: Some artists criticize you openly for contracting many acts without releasing 

output t 
A:: We give them a contract for a complete album, but most of the time they 

don'tt come any further than a single. They think it all works out if only they 

havee a contract. Too much ego. But besides that you also have economical en 
sociall  reasons: no money to do some pre-production or they broke up with 

theirr girl friend. That's not typical for hiphop, but it's just the fact that they are 

soo young most of the time. 

(Tonyy Hickmott, eigenaar Kold Sweat-label) 

Jongee leeftijd of niet, sommige intermediairs vinden dat het veel hiphop-
artiestenn ontbreekt aan een aantal basale vaardigheden en kennis. 

Thee big artists are the ones who are professional. If you're big you have a lot of 

scheduless (rehearsals, recording times, tv appearances), and they are the ones, 

thee professionals who can deal with it. And the problem we also had was: they're 

nott all agressive, some of them are really nice and they're fine, but they can't deal 

withh being at places on time and being at the tv studio on time, be in a studio 

whenn you're supposed to be there doing your work. That's another problem. 

(Simonn Harris, Music of Life-label) 
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Dee problemen beperken zich niet tot het opnemen van een plaat. 

Whatt we've found, we have tried and pushed European rap, but it's very diffi -
cult.. Rap artists here haven't marketed themselves properly. There is no real good 
managementt behind them. (...) Rap is not just a case of going on stage and rap-
ping.. Rap is put together a show, because they don't have a live band to support 
them.. So when Naughty By Nature came up, everything was there, they knew 
whatt to say to the crowd, how to get tiie crowd high, how to make the crowd 
participatee in what they are doing. And that's the good tiling about it, and 
that'ss what maybe the British and European rappers need to do, is check them-
selvess closely and what they are doing and how they are putting it together. (...) 
There'ss quality acts in Europe, but they need to have that stage manager, the 
clothes,, the image, well rehearsed, you know, a lot more effort put into it. 
(Mikee Anthony van Rampage, promoters) 

Err zijn verschillende redenen waarom Europese hiphoppers gebrek aan profes-
sionaliteitt kan worden verweten, namelijk het ontbreken van een goede perfor-
mancee bij optredens of in de media, het niet om kunnen gaan met verplich-
tingenn en de sociale achtergrond van de artiesten. Op de vraag of hun jonge 
leeftijd,, lage opleiding of juist hun etnische achtergrond de doorslaggevende 
redenn is voor het gebrek aan kennis en vaardigheden, zijn de meeste intermedi-
airss erg voorzichtig (ik kom hier nog op terug in de paragraaf over etniciteit). 
Leeftijdd vinden de meesten niet de doorslaggevende reden voor het gebrek aan 
professionaliteit,, maar ze kunnen ook niet aangeven wat de hoofdoorzaak van 
ditt gebrek dan wel is. Ook de minder subcultureel betrokken intermediairs zijn 
negatieff  over de manier waarop nationale hiphop-artiesten zich presenteren aan 
hett publiek. 

There'ss quality. Of course there is. (...) So you get to the situation where an 
artistt is signed and left in a limbo situation. So they think 'oh yeah, we've 
signedd something, so we did our best'. But that's just the beginning. You have 
too keep up the profile and build up a following for longevity. 
Q:: Who's to blame for this? 

A:: I think it's mostly the industry who has to coach the artist. But with our 
magazinee we try to educate the artists as well. We need to encourage knowl-
edge.. If you're a young artist you need to know about recording agreements, 
aboutt samples clearing, copy right law. It's obviously about WHO you know as 
well!!  [lacht - MW]. These tools are so important. At least we got the tools, they 
gott the talent. 
(Joann Smith, redacteur Hard Edge) 

Ongeachtt de afstand die culturele intermediairs hebben tot de subcultuur zijn zij 

allemaall  van mening dat er iets schort aan de motivatie waarmee artiesten het vak 
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tegemoett treden, terwijl ze ook duidelijk erkennen dat er op zich wel kwaliteit en 
talentt aanwezig is. Slechts een enkeling vindt dat intermediairs zich dat ook zelf 
aann moeten trekken. Overigens is het verwijt van gebrek aan professionaliteit 
aann het adres van de hiphop-artiesten niet alleen voorbehouden aan artiesten uit 
Europa.. In Amerika krijgen hiphop-artiesten dit ook vaak te horen (Flores, 
2000:131-132).. Daarnaast vinden intermediairs dat heel veel beginnende Neder-
landsee groepen en subtoppers, ongeacht het muziekgenre dat zij beoefenen, niet 
ergg professioneel overkomen (Rutten & Oud, 1991:59-60,168-173). 

OriginaliteitOriginaliteit  en kwaliteit van het materiaal & de opgenomen 
performance performance 

InIn het voorafgaande wordt door zowel Rampage als de hoofdredacteur van 
Hardd Edge gesuggereerd dat de kwaliteit van de muzikant niet per se samen-
hangtt met professionaliteit. 

Alss kwaliteit in de dop aanwezig is, kunnen A&R managers samen met de 
marketing-afdelingg van de platenmaatschappij wel aan de benodigde professio-
naliteitt werken. 

Q:: What else do you do for them? 
A:: Well, I just bought the clothes to give them something....new: new clothes. 
They'ree young boys, they're only been together for a year now. They're straight 
outt of college, so they're fresh. The most important thing is that they have 
talent,, so we kind of develop it to go along. I help to pick out songs for the 
album,, improve their skills. 
(DJJ Elayne, A&R manager EMI UK) 

Ookk promoters vinden dat muzikaal talent uiteindelijk altijd voor professiona-
liteitt zou moten gaan: 

Deadlyy Maniacs vonden we zo goed, dat we besloten dat ze mee moesten doen 
aann de Magie Sounds-verzamelelpee. Wij hebben toen voor het geld gezorgd. 
Zee hebben nog niet veel opgetreden, maar dat komt allemaal wel. They are 
young,, gifted ... .and black [gelach - MW] 
(Jeann van El Pato, promoter) 

Inn tegenstelling tot de intermediairs uit de platenindustrie en de clubpromoters 
zienn journalisten hun taak iets anders. De een besteedt aandacht aan hiphop 
omdatt hij vindt dat nationale hiphop een kans moet krijgen, een ander omdat 
hijj  het als zijn taak ziet om aan alle soorten muziek aandacht te besteden. In hun 
selectiecriteriaa spelen originaliteit en kwaliteit misschien geen doorslaggevende 
rol,, maar wel bij hun evaluatie daarvan. 
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Hett liefst besteed ik aandacht aan dingen die ik alleen maar goed vind. Maar ze-
kerr in het geval van Nederlandse hiphop vind ik dat ik hoe dan ook aandacht aan 
zee moet besteden. Natuurlijk zijn er mensen die het persoonlijkk opnemen als jij 
hunn muziek niet goed vindt. En eerlijk gezegd vind ik dat wel grappig. Zij vin-
denn dat ze serieus genomen moeten worden. Nou, dat doe ik dus door te zeggen 
datt ik het niet goed genoeg vind. Slecht geproduceerd, slecht gerapt, gewoon 
slechtee hiphop. Daar kunnen ze wat mee doen of niet. Dat is mijn taak niet. 
(Keess de Koning, journalist, programmeur en labelmanager) 

Mij nn standpunt is altijd geweest: alles hoort erin, alles wat popmuziek is hoort in 
datt blad. Dat betekent wel dat je sommige dingen kritisch gaat volgen, maar het 
hoortt er wel allemaal in. Je moet oppassen dat je dingen niet klakkeloos gaat vol-
gen.. Daarom proberen we een breed draagvlak te creëren in de redactie, met zowel 
eenn journalistieke benadering als een meer fanmatige benadering. De een plaatst 
dingenn in context, de ander signaleert. Het minste datje kunt doen is platen recen-
serenn en een fenomeen daarmee afdoen, maar je moet het op zijn minst signaleren. 
(Jan-Maartenn de Winter, oud-hoofdredacteur van OOR) 

Alss er onvoldoende kwaliteit aanwezig is krijgen artiesten geringe of slechte aan-
dacht,, maar kwaliteit op zich is geen selectiecriterum voor media-aandacht. 

Dee voorkeur van de culturele intermediairs gaat wel uit naar artiesten die in 
hunn ogen muzikale kwaliteit bezitten. Net zoals in andere onderzoeken naar 
muziekintermediairss blijk t muzikale kwaliteit echter lastig te omschrijven voor 
dee geïnterviewden: 'goede sound', 'het moet wat hebben', 'catchy' en alle denk-
baree varianten op 'nieuw', 'origineel' en 'eigen'. 

Watt in ieder geval niet origineel is, is het zoveelste nummer waarin Get Up van 
Jamess Brown wordt verwerkt. 

(Keess de Koning, journalist, programmeur en labelmanager) 

Q:Whatt makes a hiphop song a good hiphop record? 

Hiphopp is distorted music, OK? Dj's and producers deliberately detune sounds 
too create new sounds. But distort is not destroy. For hiphop it's important that 
youu can dance to it, so you need a good rhythm. Or you want to sing along, so 
youu need a rapper with a nice flow. Sometimes I get demo tapes and they really 
hurtt my ears: booming beats but almost nothing else on it, no nuances, no cli-
maxx whatsoever. 
(Benz,, party organisator en redacteur van het tijdschrift Juice) 

Somss menen intermediairs gelijk te weten wanneer iets kwaliteit heeft, maar 

duurtt het lang voordat het publiek het oppikt, of wil het publiek er helemaal 

niett aan. Deze onzekerheid maakt het werk juist ook aantrekkelijk. Ze moeten 

altijdd een balans vinden tussen hun eigen gevoel voor kwaliteit en dat van de 

beoogdee doelgroep. Net als bij de artiesten in het vorige hoofdstuk wordt 
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kwaliteitt niet alleen bepaald door muzikaal-esthetische, maar ook door mate-

riëlee (voldoende commercieel draagvlak) en muzikaal-sociale criteria (oordeel 

vann het publiek). 

Cypruss Hil l appeals to all the kind of hiphop-people, a lot of the university-type 

studentss are into Cyprus Hill , because of the content of the lyrics etc., so I think 

'yeah,, this will go down', and this is like Flavor of the Month [maandelijkse club 

avondd in Londen - MW] where all the hiphop-people go. I put it on... nothing. 

'Thiss is the new Cyprus Hill' , I played it on Friday, no response. By the next 

timee Flavor of the Month was on, Cyprus Hil l was like the biggest track of the 

night. . 
Soo it takes a littl e time for the tracks to become popular. Sometimes you jump a 
bitt to quickly. You got to allow that it gets played a bit, that people get used to 
hearingg it, and then you get a reaction when you play it. It's like a competition. 
Sometimess you win, sometimes you loose, 
(djj  279, Choice FM radio) 

Behalvee het publiek zijn het ook collega's die mede bepalen wat kwaliteit is. 

Voorr de werving en selectie van hiphopacts zijn collega's zelfs verreweg het 

belangrijkst. . 

II  think it's more about talking to people than anything else to be honest with you. 

(Jessicaa Healey, programmeur Subterania) 

Youu listen to radio pirates, you talk with people, you read the magazines; if two 

peoplee talk about the same new crew they probably have some flavor, some quality. 

(Roddy,, promoter Back II Black) 

Culturelee intermediairs vinden het moeilijk om kwaliteit te omschrijven, maar 

err bestaat toch enige consensus over welke hiphop wel of niet kwaliteit bezit. 

Dezee consensus onder collega's is belangrijk omdat daarmee de autoriteit van 

dee beroepsgroep bevestigd wordt (Frith 1998:9). 

DrieDrie strategieën om met stijl en kwaliteit om te gaan 

Dee manier waarop intermediairs artiesten behandelen kan drie vormen aanne-

men.. Ten eerste kan een intermediair een strategie hanteren die erop gericht is 

(hett imago van) de hiphopartiest aan te passen. Deze aanpassingsstrategie is er 

opp gericht dat nieuwe artiesten binnen bestaande kaders moeten passen. Arties-

tenn moeten verpakt worden, en er moet aan ze gesleuteld worden tot ze aan de 

kwaliteitscriteriaa van die bestaande kaders voldoen. Binnen de rockideologie is 

dee aanpassingsstrategie vooral gericht op het creëren van duurzaamheid wat 

betreftt imago en repertoire. In de popideologie is men gericht op het creëren 

vann hypes rond idolen. 
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Tenn tweede is er een strategie waarin intermediairs zoveel mogelijk nieuwe 
stromingenn onderkennen en daar aandacht aan besteden, vanuit de gedachte 
datt elke willekeurige stroming danwei artiest wellicht in de toekomst tot grote 
hoogtee kan doorstoten en megasterren oplevert. Bij dancegenres pakt deze 
erkenningsstrategiee vaak uit als een strategie waarbij eerst slechts één song 
wordtt uitgebracht, en de artiest pas een contract krijgt aangeboden als de song 
eenn hit wordt. 

Q:: So, what do you with a new signed artist in terms of marketing? 
Itt depends on how you see the artist and what you think is good to develop an 
artist.. It could be radio, or it could be straight out there. It could be that you 
justt license a track. It could be that they come to you and play 5 songs but 
there'ss only one good one. So you may want to hold to that very good one, and 
putt that out, and that's what you only do with them. 
(DJJ Elayne, A&R manager EMI-UK) 

Eenn dergelijke strategie is ook waarneembaar bij de media, die een artiest geen 
groott interview gunnen, maar er aandacht aan besteden op dee 'nieuwste hypes'-
pagina'ss of in een kort item. Ook programmeurs van podia hanteren deze stra-
tegiee regelmatig. Er wordt geëxperimenteerd met speciale hiphopavonden, 
zonderr dat daar veel ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Bij geringe populariteit 
wordenn deze avonden verzet naar onmogelijke tijdstippen of uit het aanbod 
geschrapt.. Deze 'erkenningsstrategie' is vergelijkbaar met wat Hirsch schrijft 
overr de overproductie van platenmaatschappijen (1977). Er is zoveel onzeker-
heidd over de vraag, dat er een groot aanbod wordt uitgezet. 

Dee derde strategie die intermediairs hanteren is wat ik een sociaal-culturele 
strategiee noem. Omdat de zwarte muziekcultuur al heel veel waardevolle pop-
muziekk heeft opgeleverd, krijgt hedendaagse black dance ook de ruimte om 
zichh te bewijzen. 

V:: De meeste van jouw artiesten zijn allochtoon? 
A:: Dat is toevallig ja. Dat is geen keuze. Ik denk dat het altijd wel zo geweest is 
datt er een groot aanbod van zwarte muzikanten is geweest. En ik denk dat het 
gekomenn is omdat het een van de weinige werkterritoriums was waar ze geaccep-
teerdd werden in de tijd dat ze geen andere baantjes konden krijgen en nog niet 
opp de bus mochten zitten waar de blanken op zaten. Toen mochten ze dus wel 
optredenn en muzikant zijn, dus misschien is het zo een traditie geworden. 
Pluss dat je kan zeggen dat natural rythm is born right into them, het is native 
Africann culture die ritmes, dus misschien is het ook wel genetische memory en 
cultureell  gedetermineerd. Als dat inderdaad zo is, is het natuurlijk geen toeval 
datt mijn dancelabel vooral zwarte artiesten heeft. 
(Leoo Hartong, 5 World-label) 
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Eenn heel andere vorm van die sociaal-culturele strategie is het ondersteunen van 
zwartee muziekinitiatieven als expressiemiddel voor zwarte jongeren die in een 
achterstandssituatiee verkeren. Initiatieven als Nubian Spotlight en Back II 
Blackk zijn hier een voorbeeld van. 

Ookk de media hanteren de sociaal-culturele strategie frequent. Voor de 
meestee massa- en nichemedia is de culturele traditie waar hiphop uit voort is 
gekomen,, gecombineerd met het leven in zwarte getto, de belangrijkste reden 
geweestt om ooit te beginnen met berichtgeving over hiphop. 

Hiphopp had [in OOR - MW] iets meer support dan house; er was zo'n lichting, 
diee vond de teksten wel interessant, en je had een lichting die de link zag met 
oorspronkelijkee zwarte muziek. Duidelijk als de meest natuurlijke communica-
tievormm van jonge zwarte Amerikanen. 
(Jan-Maartenn de Winter, oud-hoofdredacteur OOR) 

Voorr micromedia is die sociaal-culturele strategie altijd belangrijk gebleven, 
terwijll  de niche- en massamedia na de aanvankelijke sociaal-culturele strategie 
nuu vaak een dubbele strategie hanteren ten opzichte van hiphop: een combina-
tiee van de erkenningsstrategie en de sociaal-culturele. 

Dee grote commerciële podia gebruiken iets vaker de erkenningsstrategie; de 
kleineree een combinatie van de erkenningsstrategie en de sociaal-culturele; en 
dee podia van culturele en welzijnsinstellingen vaker een sociaal-culturele stra-
tegie. . 

Dee staf van een grote platenmaatschappij werkt meestal met een combinatie 
vann de aanpassings-en erkenningsstrategie. Na een zeker succes met de erken-
ningsstrategiee wordt verder gesleuteld aan de marketing van de artiest middels 
dee aanpassingsstrategie. Bij kleine platenmaatschappijen lopen de sociaal-
culturelee en de erkenningsstrategie in elkaar over. Er is bij deze intermediairs, 
zekerr in het geval van kleine onafhankelijke labels, ruim aandacht voor de 
inbeddingg van hiphop in een sociaal-culturele context (de subcultuur, maar 
ookk de Caraïbisch-Europese cultuur), maar tegelijkertijd moeten ze ook letten 
opp de verkooppotentie van hun acts. 

Etnicitei t t 

Etniciteitt vormt voor culturele intermediairs ofwel geen enkel issue of is juist 
zwaarwegendd en richtinggevend voor hun activiteiten. De grens tussen ama-
teurss en professionals is hier veel minder duidelijk, doch niet afwezig. Met 
namee de zwarte en amateur-intermediairs zijn van mening dat de etnische 
afkomstt en etniciteitsbeleving van de artiesten, het publiek en de intermediairs 
vann grote invloed zijn op het succes van hiphop. De merendeels witte, professio-
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nelee intermediairs zijn van mening dat etniciteit er misschien wel toe doet, 
maarr dat het er eigenlijk niet toe mag doen. 

EtnischeEtnische selectiecriteria 

Inn eerste instantie antwoorden de professionele intermediairs stuk voor stuk dat 
etniciteitt geen enkele rol speelt bij de bepaling of de muziek voldoende kwaliteit 
enn een eigen stijl heeft. Pas in tweede instantie erkennen zij dat de etnische 
afkomstt en etniciteitsbeleving van de hiphop-artiesten, van het publiek en van 
henzelf,, wel een rol spelen bij hun keuze om aandacht te besteden aan hiphop. 

Menn besteedt vooral aandacht aan hiphop, omdat het een nieuwe lichting is 
inn de zwarte muziek, en zwarte muziek traditiegetrouw een grote bijdrage levert 
aann nieuwe ontwikkelingen in de popmuziek. Zij zijn er echter allen van over-
tuigdd dat etniciteit geen doorslaggevende rol speelt in de manier waarop ze met 
hett genre omgaan. 

Err slaagt zoveel niet. Dat heeft niks met zwart/wit te maken. Als ze beweren dat 
dee industrie racistisch is, ....het is een onderlinge afspraak hoor, om zoiets te be-
weren.. Zo makkelijk is het niet; het is veel complexer, die hele industrie. 
(Leoo Hartong, 5th World-label) 

Zwartee intermediairs (amateurs en profs) en witte amateurs zijn daarover een 
anderee mening toegedaan. Zij zijn allen van mening dat de muziekindustrie 
(waarr zij overigens zelf onderdeel van uit maken, maar dit terzijde) niet in 
zwartee nationale hiphop wil investeren omdat de afzetmarkt te klein wordt 
bevonden.. Maar met name de zwarte intermediairs zijn zich bewust van de 
negatievee vooroordelen jegens rap en hiphop, die in hun ogen samenhangt met 
etniciteitskwesties. . 

Now,, when Onyx [gevechten buiten de zaal, en het inslaan van winkelruiten en 
diefstal,, september 1993 - MW] happened, it was sold out, so there where those 
whoo wanted to go, but couldn't get tickets. And the fact that is was already 
statedd that it was sold out, I mean, what can you do? Now, the media again 
bloww it all out of proportion. And it's strange when you see a front-page, when 
doo you see rock-concerts and fights happening outside indie nights, or house 
nights?? Whereas, when it's black people, it gets to the front page. 
(Psycho,, dj en promoter van Rampage) 

Dee meeste promoters wijzen op het feit dat de massamedia een belangrijke rol 
hebbenn in de negatieve stereotypering rondom hiphop en zwarte etniciteit, ter-
wij ll  zij er alles aan doen om hiphop van dat negatieve imago af te helpen. In de 
paragraaff  over afwijkend gedrag kom ik hier nog op terug. Met hun eigen werk 
proberenn ze een aantal vooroordelen uit de weg te ruimen, door te laten zien dat 
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hiphopp ook gemaakt wordt door witte artiesten, en dat hiphop voor zowel 
zwartee als witte publieken bestemd kan zijn. 

Dee een doet dat omdat zwarte muziek, mits slim in de markt gezet, makkelijk 
tee slijten is aan een wit publiek dat zwart momenteel 'in' vindt: 

Whateverr you market, anything, at a sort of black audience can have a wider 
appeal.. The indigenous people buy it anyway. Look at East 17; how they dress. 
Andd Take That started with black music. At the end of the day they are immensely 
popularr amongst that teenage group. A group like Public Enemy, a very mili -
tant,, radical group, but most of their record buyers are white teenagers. The 
samee for Snoop Doggy Dogg. You don't need, deliberately need, that cross over 
appeal.. Anything, if you stay just true to yourself, can have that indigenous 
appeal.. Black music is supreme at the moment. 
0oann Smith, hoofdredacteur Hard Edge magazine} 

Eenn ander is ervan overtuigd dat goede zwarte muziek door elk publiek gehoord 
moett worden. 

Itt doesn't matter which audience is attracted by R&B or hiphop. We build their 
imagess as black, because they are, and we think good music wil l be recognized 
byy the whole nation. That's why we put Beverly Knight on stage last night. 
Becausee she's a great singer, great performer. The same with Scientists of 
Sound,, excellent rap act. 
(Less Johnson, promoter van Playground Music Network) 

Eenn andere zwarte intermediair probeert witte hiphop aan de man en vrouw te 

brengen,, omdat hij daarmee opvalt en zo hopelijk nieuwe publieken aanboort. 

Itt was really nice with the Kill a Instinct, cause they're 3 whites - I know it's a 

badd thing, black and white release - but at the end of the day they're 3 white 

kidss that don't come from London, and when I first looked to them and said: 

Yeah,, that's something that's got be sold, you know. Cause not every day you 

gett 3 white kids that do hiphop. 

(Lucass Gaspard, labelmanager ERR and manager Gunshot) 

Ongeachtt de verschillende achterliggende motivaties zijn deze intermediairs 

voorall  bezig te bewijzen dat zwarte muziek gelijkwaardig is aan witte muziek en 

vicee versa. Zij zijn er dus zoveel mogelijk op uit om etnische verschillen onge-

daann te maken. Een andere groep ziet de integratie van wit en zwart juist tot 

standd komen door de expressie van etnische en culturele verschillen. Een mooi 

voorbeeldd hiervan is het volgende citaat: 

Eigenlijkk weett ik niet wat mooier is; een zwarte jongen die rapt en applaus krijgt 

vann een aantal Hollandse [lees: witte — MW] fans, of een 2warte rapper die iets 

opneemtt samen met Miles Davis. Voor de zwarte cultuur is die laatste erken-
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ningg toch veel mooier; dat een van de grootste jazzgiganten ever ook rappertjes 
opp sleeptouw meeneemt naar North Sea Jazz. Op de lange duur zet dat waar-
schijnlijkk meer zoden aan de dijk dan die paar punks die nu uit hun dak gaan op 
hardcoree hiphop. 
(Bomber,, promoter) 

Hoewell  de verschillen in opvattingen over etniciteit van intermediairs niet 
geheell  zijn toe te schrijven aan hun eigen etnische afkomst, roepen ze toch vra-
genn op over welke plek etniciteit en etnische afkomst in hun werkomgeving 
innemen. . 

RolRol van etniciteit binnen organisaties 

Dee geïnterviewde culturele intermediairs erkennen dat er weinig zwarten in de 
cultuurindustriee werkzaam zijn, en dat er meer zouden moeten werken gelet op de 
roll  van zwarte muziek in de popmuziek en de samenstelling van de samenleving. 

Nederlandsee house wereldwijd is aardig succesvol. En als je kijkt naar Neder-
landsee swingbeat of hiphop of reggae; die zijn dat niet. Nou, het is natuurlijk 
tochh wel een feit dat als je kijkt naar de platenmaatschappijen in Nederland d'r 
maarr heel weinig gekleurde mensen werken. En zeker niet in de meer leidingge-
vendee functies. Ik denk wel dat het belangrijk is want...want ook al wonen die 
mensenn in Nederland, d'r zijn altijd al cultuurverschillen en cultuurverschillen 
diee kunnen tot onbegrip leiden weet je wel. Waardoor je niet tot een contract 
komtt bijvoorbeeld. Dus, ik denk dat dat toch wel een teken aan de wand is. 
(Sjengg Stokking, oud-hoofdredacteur DiscoDance en ioDance) 

Mett name in Groot-Brittannië zijn er in de jaren negentig veel initiatieven van de 
grondd gekomen waardoor er meer zwarte mensen in de muziekindustrie werken. 
DJJ Elayne, in dienst van een van de grootste platenmaatschappijen ter wereld, 
geeftt toe dat EMI bezig is met een inhaalslag op het terrein van de black dance, 
omdatt ze toekomstige zwarte publieken niet van zich willen vervreemden. 

Theyy acknowledged the fact they desperately needed someone. But I don't 
thinkk I'm the token black. They really wanted to invest in black music and I'm 
simplyy the best one to do that for them. But really, we'll have to come to a situa-
tionn where one black A&R manager is responsible for the metal division, and 
anotherr one for rap. And that's stil not the case. Black people are hired only for 
blackk music. 
(DJJ Elayne, A&R manager EMI) 

Nett als haar witte professionele collega's wil deze zwarte manager niet dat etni-

citeitt en haar eigen etnische afkomst er toe doet. Ze realiseert zich wel dat als 

zwartenn worden aangenomen zij zich bijna alleen met zwarte muziek bezighouden, 
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enn dat de aanwezigheid van zwarten in de muziekindustrie nog geen gemeen-
goedd is. Het aannemen van zwarte intermediars is daarmee vooral een economi-
schee aangelegenheid gericht op het bedienen van zwarte publieksmarkten of het 
'vermarketen'' van een zwart genre aan een wit publiek. Aanwezige expertise van 
zwartee intermediairs wordt nauwelijks genre-onafhankelijk ingezet. 

Sekseverhoudinge n n 

Bijj  podia, platenmaatschappijen en in de popmediawerken meer mannen dan 
vrouwen,, en over het algemeen hebben mannen vaker eindverantwoordelijke 
posities.. Bij hiphop is dit niet veel anders. Dit heeft vooral te maken met het feit 
datt de professionele intermediairs een breder werkveld hebben dan alleen hip-
hopp en rap, en de algemene verhoudingen dus ook bij hiphop terugkeren. 

Voorr de intermediairs speelt sekse eigenlijk alleen een rol in hun werk wan-
neerr zij geconfronteerd worden met het beeld dat hiphop vooral een mannen-
aangelegenheidd is. De veelgehoorde kritiek dat hiphop seksistisch is, maakt geen 
enkelee intermediair iets uit, ook de vrouwelijke niet. Seksisme is een non-issue, 
enn zou pas een issue worden als daardoor minder publiek aangetrokken zou wor-
den.. Dat is namelijk wel iets dat de intermediairs veel bezighoudt: de omvang en 
samenstellingg van hun publiek, en dus ook de sekse-samenstelling daarvan. Een 
aantall  van hen doet zeer gerichte pogingen om ook vrouwelijk publiek binnen 
hunn poorten te halen en zich niet te beperken tot de kleine subcultuur die gro-
tendeelss uit mannen bestaat. 

Onzee feesten zijn voor zowel meisjes als jongens. We draaien daarom niet alleen 
hardcoree hiphop, maar ook R&B, soul, ragga. Daardoor weet je dat er ook mei-
denn op afkomen. 
(Renatoo van El Pato Productions) 

Omm een hardcore hiphoppubliek te behagen wordt geen rekening gehouden 
mett de sekse van de artiesten. Een hardcore publiek krijgt zowel mannelijke als 
vrouwelijkee hardcore artiesten voorgeschoteld, aldus de intermediairs. Op het 
momentt dat zij zowel mannen als vrouwen willen bereiken als publiek, wordt er 
ookk geen rekening gehouden met de sekse van de artiesten, maar wel met de 
genress waaraan aandacht wordt besteed: R&B trekt meiden aan, hiphop jon-
gens,, zo luidt hun gedachte. 

Wee wanted to do showcases with both R&B and hiphop. Each genre has their 
ownn technical demands, so we decided to split the two in two separate evenings. 
Thee R&B night attracted more women and had more female artists, but even 
withh male R&B artists on stage you'll get more women in the audience. 
(Less Johnson, promoter van Playground Music Network) 
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Dee professional intermediairs houden bij hun beleid wel rekening met sekse-
verschillenn in het publiek, maar doen dat niet op voorhand. In principe proberen 
zijj  een zo groot mogelijk publiek te creëren. Er zijn echter momenten waarop 
intermediairs,, met name de promoters, zeer bewust rekening houden met zowel 
dee verschillende genrevoorkeuren van mannen en vrouwen, en de seksesamen-
stellingg van de optredende artiesten. Promoters doen er van alles aan om vrouwen 
binnenn hun muren te krijgen, omdat de sfeer daardoor minder agressief wordt. 

Sometimess we have to play for the ladies, to keep them there, and it gives the 
guyss something else to do. It deters them from violence. And they come 
smarterr dressed, more conscious and aware of what they are doing. But now, 
withh female rappers doing very well now — it's taken them a long time to come 
forewardd — like with MC Lyte now we find more women appreciating rap 
music.. So with a combination of female and male rappers, and a mix of swing, 
raggaa and rap it works: there's less fighting due to the presence of women. 
(Mikee Anthony, promoter van Rampage) 

Doorr breder dan hardcore hiphop te programmeren en meer vrouwelijke 
artiestenn op te laten treden, trekken zij meer meisjes waardoor de sfeer minder 
agressieff  wordt. Sekseverhoudingen zijn echter niet de enige verklaring voor het 
all  dan niet voorkomen van geweld bij een feest of concert. De reden dat hiphop 
zo'nn gewelddadig imago heeft is een complex geheel van sekse-, etnische, sub-
culturelee en sociaal-economische verhoudingen. 

gedrag g 

Hett hiphop-straatimago, ofwel de associatie met onaangepast gedrag en ge-
weld,, vormt op zichzelf geen enkel probleem voor de culturele intermediairs. 
Integendeel,, een spannend verhaal achter de artiest geeft de intermediairs vaak 
eenn extra marketinginstrument in handen om een artiest te profileren en te pro-
moten.. Cd-hoesjes worden in graffiti-stijl uitgevoerd en artiesten worden gefo-
tografeerdd bij afbraakpanden of andere typische grootstedelijke settings. Arties-
tenn krijgen alle ruimte om songs met welluidende titels als Lifestyles of the Poor 
andand Ruffneck, M'n Ouders Begrijpen Me Niet of Schudden op te nemen: 

Tott de grond 
Schuddenn met die kont 
Vann links, naar rechts 
Hett is niet erg 
Komm op, doe het 
Hett is niet erg 
Komm op, doe het 
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Heyy meisje 

Heyy lekker ding 

Heyy schattebout, kippebout, moerbout 

Ikk wil je naaie, naaie, naaie, naaie huis toe brengen 

Wantt je hebt echt een lekkere bil koffie 

Lekkeree Bobbejaanland. 

Heyy schattebout, kippebout.. .ahhh... 

(citaatt uit 'Schudden' van Def Rhymz, 2001) 

Nett zoals in de journalistiek scoort slecht nieuws beter dan louter goed nieuws, 
enn de muziekindustrie kijk t op dezelfde manier naar muziekgenres die sterk 
geworteldd zijn in subculturen. Ongeacht wat de intermediairs van de muzikale 
kwaliteitenn vinden wordt keer op keer geïnvesteerd in nieuwe muziek-sub-
culturen,, omdat er een goed en verkoopbaar verhaal achter zit: reggae, punk, 
gabber,, hiphop. De muziekindustrie vergelijkt het onaangepast gedrag dat 
geassocieerdd wordt met hiphop ook met het schokeffect dat punk teweeg heeft 
gebracht: : 

Punkk shocked the world, both visually and musically. Anarchy in the UK. For 
mee hiphop had the same effect. Hiphop is the raw sound of the inner cities. I 
thinkk everyone who was watching Top of the Pops and saw Grandmaster Flash 
&&  the Furious Five performing 'It's a wonder sometimes how I keep from goin' 
under'' for the first time understood what living in the ghetto's meant. 
(Tonyy Hickmott, labelmanager van Kold Sweat) 

Eenn andere culturele intermediair erkent dat de gettoverhalen achter de artiest 
hiphopp op de agenda van vele media heeft gezet: 

Alss er rellen zijn in Los Angeles, staat Ice-T bij wijze van spreken op de voorpa-
ginaa van zowel NRC, Volkskrant als Parool. Omdat hiphop heeft te maken met 
dee echte realiteit. Om dezelfde reden dat de Volkskrant Ice-T er in heeft, heeft 
OORR Ice-T er in. Omdat hun lezerspubliek er interesse in heeft. En dat is niet 
puurr omdat ze die man muzikaal bloedserieus nemen, maar het is wel een inte-
ressantt personage. 

Maarr daardoor is er wel ruimte om het publiek langzaam te laten wennen aan de 
muzikalee dingetjes van die artiesten. (...). En dat is heel gunstig, want dan bereik 
jee als journalist wat je wil bereiken, namelijk informatie overbrengen. En dan in-
formatiee die jij wil t vertellen en dat die informatie overkomt. 
(Keess de Koning, journalist, labelmanager en programmeur) 

Dee Koning schetst treffend de verschillen tussen de media en het verloop van de 

aandachtt van hiphop. Zwart nationalisme en obscene teksten zijn met name 

voorr de massa- en bepaalde nichemedia een legitieme reden geweest om aan-

dachtt aan hiphop te besteden. Op het moment dat de bewustzijns- of seks & 
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geweldrapss geen nieuws meer opleveren verdwijnt de aandacht voor hiphop in 

dergelijkee media. Di t wordt ook volmondig erkend door een vertegenwoordi-

gerr van de tiener-nichemedia. 

Hiphop-- rap en houseartiesten dat zijn toch mensen die geen gezicht hebben. 
Off  je komt bij heavy rappers als Public Enemy terecht en dat is voor ons weer 
t e . ... de andere kant van de medaille. Dat is niet niets voor onze doelgroep. Het 
zijnn ook steeds dezelfde, alle rapartiesten die nu nog platen maken zijn elke keer 
dee vaste figuren. Zoals LL Cool J, die heeft zo langzamerhand wel z'n dertiende 
plaatt uit en ik moet die plaat dan recenseren terwijl ik de elfde al hetzelfde als de 
vorigee vind klinken, dus laat staan de dertiende. De teksten zijn toch altijd van 
'ikk ben beter dan jou', over de seksuele drang en dat soort dingen, nou dat heb ik 
allemaall  al gehoord hoor. Het is niets nieuws meer. 
(Marcell  Lee, redacteur Hitkrant) 

Dee tiener-nichemdia zien geen muzikale redenen meer om aandacht te 
schenkenn aan hiphop. De serieuze nichemedia zoals OOR en NME zien dat wel 
enn zijn langzaam overgestapt van de nadruk op het straatimago naar een meer 
muzikalee benadering. De nadruk in het gehanteerde rockvertoog is langzaam 
verschoven:: van de artiest als vertegenwoordiger van een gemeenschap en poli-
tiekee betekenissen naar muzikale authenticiteit, de 'poezië' en culturele bete-
kenissen.. Di t betekent niet dat het straatverhaal achter de muzikanten bij de 
serieuzee nichemedia is verdwenen, omdat artiesten ook zelf het straatleven als 
gespreksonderwerpp kiezen in interviews. 

II  think hiphop has come to a stage where the artists haven't realised that talking 
aboutt the street and the ghetto is not enough. Like a guitar player they must be 
ablee to talk about their skills, their sources of inspiration. 
Personallyy I get bored easily reading interviews with hiphop artists. In the long 
runn people don't want to read all the time about their misery. It's like the news. 
Wee don't want to read all the time about the poverty in Africa. It makes us feel 
uncomfortable,, right? The same with rap. Most buyers are white suburban kids 
andd they have this fascination for black ghetto culture because it's hip or hyped or 
whatever,, but this fascination is not going to last forever unless you give them 
neww stimuli, again and again. (...) But apparently I'm the only one, because 
hiphopp artists are still presenting themselves as gangsters and they get away 
withh it. 
(Less Johnson, promoter Playground Music Network) 

Onaangepastt gedrag is op zich voor de culturele intermediairs geen enkel pro-

bleemm en wordt zelfs toegejuicht omdat het tot op zekere hoogte interessante 

verhalenn oplevert. Waarom juichen ze het toe? Hiphop-artiesten kan door middel 

vann hun 'streetcredibility' een bepaalde sterrenidentiteit worden aangemeten, 
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waardoorr de artiest (meer)waarde krijgt voor het koperspubliek. Ice-T zal altijd 
bekendd blijven als pooier, Snoop Doggy Dogg als gangster en de Spookrijders als 
rebellen. . 

First,, the creation of character identities for pop stars provides a point of identi-
ficationfication for the listener-spectator' (...) Second, the construction of star identi-
tiess is central to the economics of the music industry. It has been an article of 
faithh in the record business for forty years now thar career longevity can be 
achievedd only by stars —that is to say, artists whose identities guarentee massive 
sales,, or at least the media exposure that makes this a possibility. Thus, star-
dom,, while it may have varied meanings for the consumer, is always functional 
fromm the perspective of the music industry. 
(Goodwinn 1993:103, oorspronkelijke cursivering). 

Eenn goed voorbeeld van het exploiteren van het straatimago ten einde een ster te 
creërenn en te handhaven is Fresh Prince. Na enkele jaren hiphopalbums 
gemaaktt te hebben met dj Jazzy Jeffwerd hij door Hollywood gelanceerd in een 
eigenn sitcom, Fresh Prince of Bel Air, waar hij als arme straatjongen terrecht 
komtt bij zijn rijke goed geïntegreerde familie in Californië. Nadat zijn imago 
alss jongen van de straat lang genoeg 'bewezen' was, kon hij zich als acteur en 
rapartiestt verder ontwikkelen onder zijn echte naam Wil l Smith. 

Hett imago van onaangepast gedrag is in de ogen van de muziekindustrie ech-
terr problematisch op het moment dat het het directe functioneren of verkoop-
success van de muziekindustrie bedreigt. 

II  think there was slight sort of negativity about putting on rap shows in London 
generally.. There was a whole lot of media hype about violence and stuff What 
wee wanted to do is, put on rap shows that had great atmosphere, were safe. And 
itt has taken a year probably to reach that. By putting up bands like A Tribe 
Calledd Quest we created this intimate safe atmosphere, and now we're ready for 
Onyx.. Last time their performance caused a lot of trouble. Outside the venue but 
still... .it gave the venue a bad image. We can handle it now, but it damaged us. 
(Jessicaa Healy, programmeur van Subterania) 

Nett als de podia weten soms ook platenmaatschappijen geen raad met het 
(imagoo van) onaagepast gedrag dat artiesten soms te pas en te onpas vertonen. 
Dee oprichters van een van de eerste Britse labels die Amerikaanse hiphop 
importeerdenn en Britse hiphop uitbrachten: 

Q:: You said before that there's something in British rap itself that doesn't cross-

overr to a mainstream audience? 

Simon:: I think so. I think it is the negative attitude a lot of rap artists have as 

well.. There used to be a sort of'we are bad' thing, and 'we're going to show how 

toughh we are'. After a littl e while people get fed up with that, and now they have 
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becomee a nuisance these people. And to start off, we dealt with the bad boy atti-
tude,, but in the end we got to a point where we couldn't deal with it. I thought 
wee were getting very easy, but we had to call the police lots of times. You know, 
peoplee coming: 'Wah, where's our royalties', and stuff. Oh, for god's sake, were 
runningg a busines. 
Q:: Is this bad boy attitude a black thing? 
Simon:: No, because black R&B artists are doing very well in the UK. R&B is a 
differentt attitude. In the R&B you have to be professional. It's not a street thing, 
ass simple as that, you know. 
(Simonn Harris en Chris France van Music of Life-label) 

Inn het geval van hardcore hiphop die sterk is verbonden met de subculturele 
gemeenschapp geldt de wet van de remmende voorsprong. De verheerlijking of 
problematiseringg van het straatleven heeft hardcore hiphop aanvankelijk veel 
aandachtt opgeleverd. Uiteindelijk staat het bad boy-imago een verdere professio-
naliseringg echter in de weg. Volgens de culturele intermediairs zijn er maar 
weinigg nationale hiphop-artiesten die dermate muzikaal interessant blijven, 
datt ze kunen rekenen op steun of investeringen van de muziekindustrie. Hoe-
well  het bad boy-imago niet voorbehouden is aan jongens maken de intermedi-
airss daar wel toespelingen op. Zij noemen geen voorbeelden van vrouwelijke 
artiestenn die het straatimago blijven koesteren, en noemen R&B in dat opzicht 
eenn verademing, niet geheel toevallig een genre waar veel vrouwen in participe-
ren.. De muziekindustrie moedigt vrouwelijke artiesten ook niet aan om gang-
sterrapp te maken. 

Hett imago van onaangepast gedrag is onlosmakelijk verbonden met de 
manierr waarop subculturen zich formeren en manifesteren, en niet per se met 
zwartee muziekstromingen. Een zwarte subcultuur heeft daarom de meeste kans 
omm met onaangepast gedrag (hier het straatimago) geassocieerd te worden: 

Onee of pop's most important myths is the notion that it's musicians come from 
'thee street' and this remains a major theme in promotional clips. Central here 
aree the urban fantasies of'street knowledge' that are played out in rock and rap 
lyrics,, on album covers, in press interviews, in stage patter and in video clips. 
(...)) Another important, and connected, myth lies in the 'authenticity' 
bestowedd on rock music by its roots in black culture (Goodwin 1993:115-116). 

'Streett knowledge' heeft waarde omdat het voor authenticiteit staat, maar is voor 
dee muziekindustrie slechts van blijvende waarde als zij daarmee sterren kan 
makenn en behouden. Als artiesten er niet in slagen om hun straatkennis zodanig 
tee gebruiken dat die ingepast kan worden in de constructie van hun sterrensta-
tus,, werkt het straatimago hen op de lange duur alleen maar tegen. De vraag is of 
datt ook de belangrijkste reden is, dat er nog geen Britse of Nederlandse hip-
hop-sterr a la Will Smith is, of dat daarvoor andere redenen doorslaggevend zijn. 
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National ee cultuu r 

Dee rol die de nationale cultuur speelt ten aanzien van nationale hiphop is vooral 
terugg te vinden in de omvang van de binnenlandse markt. Voor de meeste cul-
turelee intermediairs die volgens de principes van de marktwerking werken, is 
eenn genre pas interessant als er indicaties zijn voor een bepaald publieksbereik. 
Voorr een subculturele promoter zijn honderd bezoekers al voldoende om een 
geslaagdd feest te organiseren, voor major platenmaatschappijen ligt het 'break 
evenn point' vele malen hoger. 

PodiaPodia en media 

Dee media, podia en platenmaatschappijen opereren voor een groot deel in 
eikaarss verlengde. Hiervoor heb ik laten zien dat de verschillende partijen vaak 
opp elkaar wachten alvorens zijzelf aandacht aan een genre of individuele artiest 
besteden.. De podia en bepaalde nichemedia hebben het voortouw genomen in 
dee aandacht voor nationale hiphop, ook indien artiesten geen platencontract 
hebben.. Die podia en de media lopen minder financieel risico dan platenmaat-
schappijenn als zij eens aandacht besteden aan hiphop, maar ook zij moeten elke 
keerr een afweging maken. 

There'ss never been enough support on street level. It tends to be a sort of dan-
gerouss gamble. The last thing we did was in conjuncture with Touch Maga-
zine.. They had a party with us. It was all around British rap acts. And where we 
cann we put British rap as support act. 
(Jessicaa Healy, programmeur van Subterania) 

Grotee podia programmeren nationale hiphop vaak in een compleet pakket 
waarinn een aantal nationale artiesten samen op één avond optreden of zetten de 
artiestenn in het voorprogramma van een beroemde Amerikaanse hiphopartiest 
waardoorr zij eerder de zaal gevuld krijgen. Er zijn nauwelijks hardcore hiphop-
artiestenn in Nederland of Groot-Brittannië die zelfstandig een groot podium 
kunnenn vullen. 

Dee massamedia besteden vooral aandacht aan nationale hiphop als een soci-
alee beweging die zich in hun ogen manifesteert als vorm van onaangepast 
gedragg of als nieuwe kunstvorm (zie ook Gilroy 1987:153-223). De nichemedia 
zienn in nationale hiphop vooral een onderwerp in relatie tot Amerikaanse ont-
wikkelingen.. De micromedia, voortkomend uit de subcultuur zelf, besteden 
vaakk uitsluitend aandacht aan nationale hiphop. 

Wijj  hebben ook een eigen tijdschrift waarmee we mensen op de hoogte houden 

vann onze activiteiten. We sturen recensenten naar grote optredens om sfeerver-

slagenn te maken. We proberen ook 'unity' te kweken door bijvoorbeeld alle ver-
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jaardagenn van de El Pato-leden er in te vermelden. Wij besteden niet alleen aan-

dachtt aan hiphop, daar zijn niet genoeg lezers voor in de regio, maar ook aan 

raggaa en swingbeat. Alles bij elkaar is het gewoon een leuk tijdschrift. 

(Jeann van El Pato Productions) 

Nationalee hiphop heeft echter te vaak onvoldoende basis om te kunnen blijven 
voortbestaan,, reden waarom fanzines een kort leven zijn beschoren of zich gaan 
richtenn op meer dan subculturele hiphop. 

Hett ïs heel moeilijk om in Nederland een glossy tijdschrift als the Source ofVibe 
tee beginnen. Dus we moeten het hier altijd met kleine blaadjes doen. Geko-
pieerd,, vrijwilligerswerk, en daardoor lijk t het alsof Nederlandse hiphop niks 
voorstelt.. Omdat het er niet mooi verzorgd uitziet. Maar als je kijkt naar andere 
blaadjess uit andere scenes, dat ziet er ook zo uit. Dus mensen mogen niet klagen 
overr initiatieven als Art. 12. of Magie Sounds. Je hebt ook altijd problemen met 
distributiee en zo, dat is heel lastig als je met een klein clubje mensen bent. Dat 
hebb ik ook wel gemerkt met Def Time, het allereerste hiphopblad van Neder-
landd dat ik ooit ben begonnen. 
(Bomber,, promoter) 

Dee media en podia besteden regelmatig aandacht aan nationale hiphop. Zij 
latenn zich deels leiden door de bestaande publieksaanhang, maar zien ook een 
taakk voor zichzelf weggelegd om publieken zelf te creëren als zij denken dat natio-
nalee hiphop kwaliteiten heeft die nog wat meer aandacht verdienen. 

Voorr platenmaatschappijen ligt dat anders. Hun aandacht voor nationale 
hiphopp gaat in golfbewegingen. De aandacht is onregelmatig en levert lang niet 
altijdd succes op. Het meest gehoorde argument waarom nationale hiphop het 
niett goed doet in eigen land, is de beperkte omvang van de markt. 

MajorsMajors en minors 

Volgenss de Nederlandse intermediairs heeft het geringe succes van nationale 

hiphopp te maken met de beperkte vraag naar hiphop in het algemeen - dus 

zowell  naar Amerikaanse als nationale hiphop. 

Toenn zijn we andere dingen gaan zoeken, omdat we problemen hadden met al 

diee Amerikaanse rapdingen om die goed aan de man te brengen. Je hebt een vrij 
kleinee markt waar je richting R&B en hele innoverende hiphop nog wel goed kan 

scoren,, maar de rest is allemaal hardcore rap wat we allemaal hebben, en dat is 

bijnaa niet te doen. 

V:: En Nederlandse hiphop? 
Tja,, het is een oneerlijke kwaliteitsvergelijking. Je vergelijkt het met zo'n grote 

marktt als Amerika. Wat daar allemaal vandaan komt, wordt wel gezien als het 
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paradijss van aanbod. Je hebt zoveel daar, je kunc het zo gek niet verzinnen. Voor 
elkee stijl heb je weer tienduizend bands. En als je in Nederland werkt zijn er 
maarr een paar die er echt uitspringen. Heel veel producers op het gebied van rap 
zijnn enorm Amerikaans gericht in hoe ze hun produktie aanpakken waardoor — 
ookk al heeft de rapper een heel eigen stijl - dan nog klinkt het heel erg Ameri-
kaans.. Dan houden we ons liever bezig met goede Amerikaanse dingen, om die 
hierr aan de man te brengen. Langzamerhand proberen bands, op rapgebied ook, 
daarvann af te wijken: Osdorp Posse, Nederlandstalig. Die doen hele andere 
dingen,, beginnen eigen gezicht te vertonen. 
(Charless Hunfeld, marketing manager Jive/Zomba) 

Dee Britse intermediairs zijn iets positiever dan de Nederlandse over de alge-
menee vraag naar hiphop, maar signaleren ook dat Britse hiphopbands iets 
extra'ss toe moeten voegen willen ze ook buiten de hardcore subculturele 
gemeenschapp aanslaan. Alleen voor die subculturele gemeenschap platen uit-
brengenn is zelfs voor kleine labels niet haalbaar. 

II  think a decent British hardcore rap track, a popular hardcore group I should 
say,, can expect to sell like two or three thousand units, solely within the hardcore 
comunityy in this country. That is why a record has to be marketed in a certain 
way,, so that it can appeal to those audiences. Cause, if not, you basically cut your 
ownn throat, cause you're not gonna sell, you're not making money. (...) You have 
too take it into the wider indie market, as well as the hardcore community. 
Butt the way things have gone the past 5, 6 months or so with groups like 
Cypresss Hill , House of Pain, Onyx have gone in the national charts, is kinda of 
openingg slightly the doors. And hopefully British groups get the opportunity to 
goo through that door, and make the most of it. 
(Lucass Gaspard, labelmanager ERR and manager Gunshot) 

Dezee manager schetst de situatie in Groot-Brittannië in 1993. In dat jaar noemt 
tienn procent van alle Britten ouder dan 16 jaar een black dance-plaat als laatst 
aangeschaftt album (zie tabel 6.1). De markt voor hiphop is daarna alleen nog 
maarr toegenomen. Hiphop, rap en R&B, kortom black dance, zijn aan het einde 
vann de jaren negentig succesvoller dan ooit in Nederland en Groot-Brittannië. 
Hett is moeilijk vast te stellen wat het aandeel nationale hiphop daarin is. 

Dee omzet van nationale popmuziek neemt tussen 1992 en 1995 een aanzien-
lij kk aandeel in op de Nederlandse markt. In 1992 bedroeg het aandeel populaire 
muziekk van nationale bodem 15 procent. In 1994 was dat twintig en in 1995 23 
procentt (NVPI jaarrapporten). Nederlandse populaire muziek zit als algemene 
categoriee in de lift. ' 

Inn Groot-Brittannië is de markt voor het nationale product nog groter, 51% 
inn 1995 (zie bijlage 5). In Nederland is het grootste deel van het buitenlandse 
EU-productt van Britse bodem, terwijl de Britten zelf maar 8% popmuziek uit 
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anderee EU-landen kopen.10 De thuismarkt is voor beide landen belangrijk, maar 
doorr de Anglo-Amerikaanse dominantie in de popmuziek is de Britse thuis-
marktt absoluut en relatief vele malen groter dan in Nederland." 

Err is ook een groot verschil tussen Groot-Brittannië en Nederland wat 
betreftt het aantal platenmaatschappijen. In 1995 telt Nederland 170 officiële 
platenlabelss die samen 10.100 albums uitbrengen; er werken ongeveer 2.600 
mensen.. In Groot-Brittannië zijn ongeveer 1.000 platenmaatschappijen waar 
12.0000 mensen werken die relatief niet eens zoveel meer platen uitbrengen dan 
dee Nederlandse maatschappijen, 13.550. In Nederland is een relatief groot aan-
bodd is, omdat er veel buitenlandse platen worden uitgebracht door majors. De 
kleineree maatschappijen zorgen met name voor het nationale product (Laing 
1996;; Rutten et al.1996). Hoewel de thuismarkt in Nederland kleiner is dan in 
Groot-Brittannië,, is zij wel groeiend. De groei in de jaren negentig komt voor 
eenn groot gedeelte door de populariteit van dance. Rutten, Dekkers en Jansen 
(1996:45)) constateren dat dance, waartoe zij house, swingbeat, jazzdance, rap en 
hiphopp rekenen, een opvallende nieuwkomer is in de hitlijsten tussen 1990 en 
1995:: variërend van 8% tot maar liefst 66% marktaandeel van alle genres op de 
singlesmarktt (zie bijlage 6). 

Watt opvalt aan hun cijfers is dat het dance-genre veel meer een singles-markt 
iss dan een albummarkt. De albumcijfers zijn in werkelijkheid echter hoger 
omdatt compilatie-albums niet meegeteld zijn, en dergelijke albums bevatten 
relatieff  veel nationale danceproducten. Dergelijke compilatie-albums zijn ech-
terr niet voor alle dance-genres even gunstig. Met name Eurodance profiteert 
daarr in die periode van. 

V:: wat is het belang van singles? 
Hett is wel van groot belang. Je hebt daarmee natuurlijk te maken dat een single 
eenn album kan verkopen, het bereikt nu eenmaal een groter publiek als de sing-
less eenmaal in de lijsten komen, dan is het een automatisme dat men ook naar 
eenn album gaat vragen. En daarnaast is het ook belangrijk dat je met singles veel 
kann doen op compilatie-albums. Dat is natuurlijk interessant. Dat is een flinke 
bronn van inkomsten. Daarom is het nog steeds van groot belang dat de single 
goedd scoort. 
(Leoo Hartong, 5th World-label waarop veel Eurodeance uitgebracht wordt) 

Nationalee hiphop-artiesten komen hoogstzelden op een algemeen compilatie-
albumm terecht." Dance, en daarbinnen black dance, zitten zowel in Nederland 
alss Groot-Brittannië aardig in de lift , maar nationale hardcore hiphop profiteert 
minderr dan house en R&B mee van de groei. Groepen als Arnhemsgewijs, Replay, 
Massivee Attack of Eternal oogsten in de jaren negentig meer landelijk succes dan 
hardcoree hiphopacts. Er is wel meer ruimte gekomen dan in de jaren tachtig. 
Ondankss grote Amerikaanse hiphop-successen op dee Europese markt wilde het 
niett erg vlotten met nationale hiphop-sterren. Wat ging er mis in de jaren tachtig? 
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Inn dat decennium zijn zowel kleine als grote maatschappijen begonnen met 
investeringenn in (hardcore) hiphop. Halverwege de jaren tachtig contracteren 
dee grote platenmaatschappijen hiphop- en rapartiesten om te kijken of zij net zo 
succesvoll  kunnen worden als hun Amerikaanse collega's.3 In een aantal geval-
lenn leveren die zoekacties ook hitsuccessen op. De majors hebben dan echter 
nogg geen ervaring en mensen in dienst die weten hoe ze met hiphop om moeten 
gaan.. Majors proberen in de jaren tachtig een graantje mee te pikken van de 
subcultuurr die in de media, op de podia en op straat veel bekijks krijgt. 

Wee did this album and suddenly Derek called us: Tm secretly taking the album 
outt to major record companies, and I'm taking it to Phonogram'. We were like: 
Ohh God, we spent all this time on it, you know. All these days in the studio. And 
thatt was it. He took the album to Phonogram and walked. We basically said: you 
can'tt do this. He said: I can. And he has this big nasty lawyer. So rather than fight 
it,, we said: Oh, do what you want. We don't want an artist to be unhappy. 
(Simonn Harris, Music of Life-label) 

Praktijkenn zoals Harris ze schetst zijn in die periode aan de orde van de dag. De 
betreffendee artiest scoort met het album dat via Phonogram op de markt wordt 
gebrachtt twee kleine hits, maar het contract wordt niet verlengd, omdat hij 'een 
harderee sound' wil brengen, aldus The Guinness Encyclopedia of Popular 
Musicc (1994). Van de artiesten die in de jaren tachtig vanuit de subcultuur 
doorbrakenn naar een groot poppubliek is bijna niemand tien jaar later nog bezig 
alss artiest, tenzij ze een andere soort muziek zijn gaan maken. De hiphop-arties-
tenn passen op dat moment niet in het popvertoog dat de platenmaatschappijen 
inn gedachten hebben voor nationale hiphop. 

Crosss over audiences are extremely important. We send out our promo albums 
nott only to the famous hiphop radio and club dj's like Westwood, Max & Dave, 
279,, and the national music press, but also to the Student Unions. They often or-
ganizee hiphop parties. If you don't appeal to those students you'll never break 
through.. That's the mistake many majors made. In thee early days they tried to sell 
rapp directly to teenagers, but you need to reach the alternative music scene first, 
otherwisee the genre will never last. And that's exacdy what happened. They relea-
sedd acts like the Cookie Crew, it went into the charts, they put out a second sing-
lee nothing happens. Because there was no support. 
Thee only time you don't need support from the clubs is, if you're gonna build a 
reall  pop star, which means, if you put a lot of money in. Then you can have your 
Britishh Vanilla Ice. Then you can make a star from scratch. Otherwise you just 
havee to earn your credibility. 
(Tonyy Hickmott, Kold Sweat-label) 

Nationalee hiphop-artiesten in de jaren tachtig hangen sterk aan het rockidi-

oom,, terwijl grote platenmaatschappijen vooral hits willen scoren met sterren 
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diee het Britse of Nederlandse antwoord moeten zijn op het succes van Salt 'n Pepa, 
Kooii  Moe Dee en de Rocksteady Crew. In plaats van te zoeken naar hiphop-
artiestenn die volgens het rockidioom in de markt gezet kunnen worden, zoals 
eenn U2 of Bettie Serveert, blijven de grote maatschappijen het proberen volgens 
hett popidioom. Met de uit de subcultuur voortkomende artiesten lukt dat ech-
terr niet, reden waarom in de jaren tachtig allerlei novelties van niet-subculturele 
artiestenn uitgebracht worden om toch maar iets van de hiphop-populariteit mee 
tee pikken: Hollandse rep van Haagsche Harry & Hollandseveldse Hendrik of 
CheckCheck out the chicken van Grandmaster Chicken. De grote platenmaatschap-
pijenn vinden in de jaren tachtig hardcore hiphop geen geschikte muziek voor de 
grotee markt of vinden de promotie-investeringen in geen verhouding staan tot 
dee opbrengsten. Tot ver in de jaren negentig blijf t het aantal hiphop-releases 
vann majors en grote minors daardoor gering. 

GroteGrote en kleine indies 

Hardcoree hiphop-platen die uitgebracht werden tussen het einde van de jaren 
tachtigg en het midden van de jaren negentig zijn vooral afkomstig van kleine 
onafhankelijkee labels zoals DJAX en Kold Sweat. In 1991 verklaart eigenaar en 
oprichterr Saskia Siegers van DJAX: 

Hett is absoluut geen winstgevende business om hier [Nederland - MW] een 
hiphop-labell  op te zetten. In mijn geval is het dan ook in de eerste plaats de 
liefdee voor de muziek, die me motiveert. Om te overleven is het wenselijk dat 
ikk onder de vleugels van een grotere maatschappij terecht kom, zodat ik me al-
leenn bezig hoef te houden met het promoten en scouten van talent. 
(Saskiaa Siegers van DJAX, in OOR 13 juli 1991)"* 

Mett hardcore hiphop maakt een platenlabel geen grote winsten, omdat de 
thuismarktt onvoldoende wil groeien. Dit geldt zowel voor Groot-Brittannië als 
Nederland.. Aan het begin van de jaren negentig zijn er heel veel kleine labels die 
zonderr grote winsten hiphop in de markt trachten te zetten. 

Aboutt 3 years ago every dj had their own label which released white labels and 
thee pressing plants were going crazy. And the dealers who were just receiving 
hundredss and hundreds with nothing on it. No details, with no proper distri-
butionn and they suddenly put their arms up and said: stop, we're not buying 
thesee records any more. And the market was flooded with.... some things were 
goodd stuff, but it wasn't marked up. Nobody knew where it came from. 
(Simonn Harris, Music of Life-label) 

Dee wildgroei aan kleine en zogenaamde 'white labels' bestaat aan het einde van 
dee jaren negentig nog steeds. De techniek om albums in eigen beheer uit te 
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brengenn wordt steeds goedkoper. De situatie heeft geleid tot een tweedeling 
onderr de onafhankelijke labels. De grootste onder hen hebben landelijke distri-
butiee en hun artiesten komen regelmatig in de media en treden geregeld op, 
zoalss de artiesten uit de DJAX-stal. De kleine labels zijn vrijwel onzichtbaar voor 
hett grote publiek. Albums worden hoogstpersoonlijk bij gespecialiseerde pla-
tenzakenn afgeleverd en zijn voornamelijk gericht op de leden van de subcultuur. 
Dee grotere onafhankelijke labels worden goed in de gaten gehouden door de 
grotee platenmaatschappijen, en dat heeft einde jaren negentig geleid tot een 
hernieuwdee kennismaking met de hardcore subcultuur. 

SamenwerkingSamenwerking tussen platenmaatschappijen 

Aann het einde van de jaren negentig halen minors en majors de banden met de 
indiess (weer) aan. De platen die maatschappijen als EMI of Vi via opgekochte, 
sub-- of licentielabels uitbrengen zijn een poging om zelf ook te investeren en te 
profiterenn van een genre dat met grote Amerikaanse sterren zoals Puff Daddy of 
Thee Fugees grote publieken blijvend aanspreekt. De nationale minors en 
majorss gaan daarom naarstig op zoek naar nationale equivalenten daarvan. 
Hoewell  zij nog steeds hiphop het liefst volgens popidioom willen verpakken, 
staann ze nu meer open voor het typische hardcore elementen. Zoals bij de 
behandelingg van stijl en kwaliteit is gebleken, is het nu vooral het gebrek aan 
professionaliteit,, en veel minder kwalititeit of originaliteit, dat platenmaat-
schappijenn nog enigszins wantrouwend ten opzichte van nationale hiphop 
maakt.. Het argument dat de nationale markt te klein is, gaat niet langer op. 
Ookk proberen kleine Britse onafhankelijke hiphoplabels ook in de rest van 
Europaa vaste grond onder de voet te krijgen. Deze pogingen tot horizontale 
populariseringg van de subcultuur zijn redelijk succesvol. Op grote hiphopfees-
tenn treden zeer regelmatig acts uit andere Europese landen op en hun werk is in 
dee speciaalzaken ook goed verkrijgbaar. 

Opmerkelijkk is dat de door de grote platenmaatschappijen uitgebrachte ar-
tiestenn die in het binnenland zowel bij de subcultuur als daarbuiten aardig suc-
cesvoll  zijn, (nog) niet zijn aangeslagen in het buitenland, zoals The Brother-
hoodd (getekend door Virgin) of Postmen (V2). Dat is opmerkelijk om twee 
redenen.. Ten eerste heeft Britse hiphop en rap, uitgebracht door majors, het in 
hett verleden altijd goed gedaan in Nederland (zie hoofdstuk 9) en is Britse 
muziekk in zijn algemeenheid populair in Nederland. Ten tweede zou met name 
dee reggae-hiphop van Postmen een potentiële afzetmarkt moeten vinden in 
Groot-Brittannië. . 

Waarbijj  ik dan ook meteen zit te denken dat als je dus de Surinaamse bevolking 
inn Nederland legt naast de Jamaicaanse bevolking in Engeland, dat de muziek-
traditiee van Jamaica veel sterker is dan de muziektraditie van Suriname. Dat kan 
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duss ook een gevolg zijn waardoor black dance in Engeland groter is geworden 
dann in Nederland. 
(Sjengg Stokking, oud-hoofdredacteur DiscoDance en ioDance) 

Dee Britse markt staat meer dan de Nederlandse open voor black dance, gezien 
dee grote groepen zwarten die daar leven. Dat was in het verleden zo, en dat is 
ookk aan het einde van de jaren negentig het geval. Toch zullen in Groot-
Brittanniëë eerder Afro-Britse en Afro-Amerikaanse artiesten succesvol zijn dan 
Afro-Nederlandsee muzikanten. Dergelijke verschillen hebben meer te maken 
mett de Anglo-Amerikaanse popdominantie in zijn algemeenheid dan met het 
hiphop-genree zelf. 

Nationalee hiphop heeft van alle black dance-vormen echter meer moeite om 
doorr te breken op nationaal niveau dan bijvoorbeeld Eurodance. 

V:: is er zo'n groot verschil tussen de verschillende landen in Europa? 
Ja,, ja, op heel veel terreinen wel. Niet bij Eurodance-dingetjes, dat doet het 
overall  wel goed. Praat je over R&B dan wordt het al een heel ander verhaal, dat 
kann per markt al heel erg veel verschillen. Met hiphop-dingen ook. Dat is een 
heell  raar fenomeen. Of, geen fenomeen, maar feiten waar je rekening mee moet 
houden. . 
V:: Is het ook zo dat in landen als Engeland waar grote zwarte gemeenschappen 
levenn nou eerder R&B oppikken dan bijvoorbeeld Duitsland dat wel veel Afrika-
nenn heeft maar nauwelijks mensen uit het Caraïbisch gebied. 
Jazeker,, dat scheelt enorm. In Duitsland wonen dan wel niet veel zwarte men-
sen,, maar zeker vijfjaar gelden woonden er nog veel zwarte Amerikanen op de 
legerbasess daar. Dat heeft ook veel invloed gehad op het suces van R&B-hits. 
Wantt dat werd dan weer redelijk verkocht, maar dat kwam dan echt vanuit die 
hoek;; daar werd het opgestart. Werd gedraaid op hun eigen radiostations en 
doorr gewone Duitsers opgepikt. Heb je zoiets niet, dan wordt het veel moeilij-
ker.. Dan moet je het een keer hebben van een sterke plaat, en daar is geen recept 
voorr te schrijven. Dat zie je maar weer aan acts als A Tribe Called Quest. Zij 
hebbenn dat recept wel, maar heel veel andere rapacts niet. 
(Charless Hunfeld, marketing manager Jive/Zomba) 

Aann het einde van de jaren negentig lijk t er meer ruimte te komen voor hardcore 
hiphopp van vaderlandse bodem, hoewel de situatie er in Nederland gunstiger 
uitzietuitziet dan in Groot-Brittannië. Veel Britse hiphop-intermediairs hebben hun 
aandachtt vanaf midden jaren negentig langzaam verlegd naar het uitbrengen 
vann R&B, nu soul, jungle, breakbeats en ragga, of zijn helemaal opgehouden. 
Koldd Sweat, een van de grootste onafhankelijke labels, bestaat inmiddels niet 
meer.. En Hip Hop Connection, een sterk op de subcultuur hiphopblad, heeft 
inn 1999 een andere uitgever en een bredere black dance-doelgroep gezocht. 



172 2 Noo sell out 

Amerikaansee hiphop blijf t echter in beide landen onverminderd populair. Zo 
haaltt Eminem in 2000 platina met zijn Marshall Matters LP, goed voor 80.000 
verkochtee exemplaren en bevindt hij zich in het goede gezelschap van artiesten 
alss Mark Knopfler en U2.15 

Popularitei t t 

Culturelee intermediairs uit alle industrietakken zijn er op gericht hun afzet-
marktt zo goed mogelijk te bedienen en te vergroten en als ze nog niet bestaan, 
nieuwee markten te zoeken en aan te boren. Publieksimago's, het zogenaamde 
doelgroepdenken,, vormen de leidraad in hun werk. Er is daarbij een groot 
onderscheidd tussen intermediairs die zich richten op de horizontale popularise-
ringg van de subcultuur, en zij die zich richten op de verticale popularisering van 
dee hiphopmuziek. 

DeDe subcultuur als primaire doelgroep 

Bijj  de amateurs bestaat een duidelijk omschreven beeld van hun publiek. Hun 
primairee doelgroep is de binnenlandse hiphop-subcultuur; hun secundaire 
doelgroepp de buitenlandse hiphop-subculturen en dan volgt er hele lange tijd 
niks.. Mensen buiten de subcultuur die geïnteresseerd zijn in hun producten of 
dienstenn moeten zelf op zoek gaan; zij worden niet als zodanig benaderd. Om 
diee subculturele publieken in eigen land en het buitenland te bereiken zijn de 
micromediaa essentieel. Zonder die media is het voor concertpromoters en 
indiess bijna onmogelijk om de toch al niet zo grote doelgroep die zeer verspreid 
woontt te mobiliseren. 

Horizontalee popularisering gebeurt grotendeels via fanzines, mixtapes en 
optredenss tijdens subculturele feesten, waarna indies hun platen kunnen distri-
bueren.. De meer 'formele' micromedia (posters, fanzines) zijn door het uiteen-
vallenn van de subcultuur in verschillende scenes gaandeweg belangrijker gewor-
denn dan de 'informele' micromedia (word of mouth/mouse) om de aandacht te 
trekkenn van de doelgroep. Bij de daadwerkelijke afweging om een concert te 
bezoekenn of een plaat aan te schaffen en de evaluatie daarvan, is die directe peer 
group-oriëntatiee weer belangrijker. 

Binnenn de subculturele wereld is de wederzijdse afhankelijkheid van media, 
podiaa en platenmaatschappijen duidelijk zichtbaar. Zonder promotie via de 
'eigen'' media en optredens kunnen ook hardcore artiesten geen achterban 
opbouwen.. Daarnaast is het van doorslaggevend belang om te zorgen dat de 
platen,, hoe klein de oplage ook is, worden gedistribueerdd in de speciaalzaken. 
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So,, promotion and distribution are two key things, or have to be there in the 
firstfirst place. Because you have to know that it's there. 
(Lucass Gaspard, labelmanager ERR and manager Gunshot) 

Bijj  de horizontale popularisering wordt veel minder aan het traject vooraf-
gaandd aan de promotie gesleuteld. Kleine platenlabels doen bijvoorbeeld nau-
welijkss iets aan de visuele presentatie, of de verpakking van een act, omdat zij 
vann mening zijn dat de acts die zij tekenen al voldoende subculturele stijl en 
kwaliteitt vertegenwoordigen. Aan sales promotion middels prijsacties wordt 
helemaall  niets gedaan. Hiphop van kleine labels is vaak zelfs duurder dan 
albumss van majors. Kleine labels houden zich vooral bezig met de directe 
mediapromotiee en distributie van hun platen. Omdat dat een kostbaar traject 
iss voor organisaties die veelal weinig economisch kapitaal bezitten, gaat de 
horizontalee popularisering langzaam. 

VerticaleVerticale popularisering: marketingstrategieën van minors en majors 

Inn het geval van verticale popularisering, pogingen om nationale hiphop aan te 
latenn spreken bij een groter publiek dan de subculturele aanhang, is de afstem-
mingg tussen de A&R-, marketing- en promotieafdeling, in zoverre ze niet onder 
éénn noemer vallen, veel groter dan bij de indies. De promotieafdeling van een 
platenmaatschappijj  gaat pas aan de slag als A&R en marketing overeenstem-
mingg hebben bereikt hoe de artiest verpakt gaat worden. De verpakking is 
voorall  afgestemd op de potentiële doelgroep. Als die doelgroep nog niet bestaat 
enn geconstrueerd moet worden, is de verpakking uiterst belangrijk en risicovol. 

Voorr Britse of Nederlandse hiphop bestaat, buiten de subcultuur, geen spe-
cifieke,, eenduidige doelgroep, zoals die wel bestaat voor het Nederlandse 
levenslied.. Platenmaatschappijen, media en podia proberen via publieksbeel-
denn die bestaan over Amerikaanse hiphop ook hun nationale hiphop te positio-
neren:: een breed jong publiek. 

Hoewell  de subcultuur niet de belangrijkste doelgroep is voor de platenmaat-
schappijj  wordt zij altijd meegenomen in de promotie. In de jaren tachtig deden 
dee platenmaatschappijen dit niet of uiterst zelden, reden waarom de subcultuur 
letterlijkk en figuurlijk ondergronds ging. Door de samenwerking met kleine 
subculturelee indies richten de grotere minors en de majors zich nu op beide 
groepen.. De kennis over en ervaring met de doelgroep is nu wel aanwezig. 

Dee doelgroep wordt opgezocht door ervoor te zorgen dat uitgebrachte platen 
inn de platenhandel belanden (distributie) en middels promotie. Zonder promo-
tiee heeft de plaat grote kans onzichtbaar in de bakken van de platenzaak te blijven. 
Dee onderdelen van de promotiemix bestaan uit rtv- en perspromotie, perspu-
bliciteit,bliciteit, livepromotie, clubpromotie en sales- en retailpromotie. Sales- en 
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retailpromotiee wordt in het geval van nationale hiphop nauwelijks benut, wel 
voorr de menggenres hiphouse, Eurodance en crossover. 

Datt alleen bij sales- en retailpromotie een onderscheid gemaakt wordt tussen 
dee verschillende genres heeft niet zozeer met de inhoudelijke stijl van die genres 
tee maken, maar meer met de omvang van de beoogde doelgroep. Sales- en 
retailpromotiee wordt vooral ingezet wanneer er sprake is van omvangrijke doel-
groepen,, en die worden pas in tweede instantie bereikt. De verticale popularise-
ringg gaat namelijk in fases. 

Allereerstt wordt gepoogd een 'base market' op te bouwen: de subcultuur en 
dee directe kring van volgers daaromheen. Zij worden via verschillende kanalen 
aangesproken.. De speciaalzaken spelen daar een cruciale rol in: 

V:: Welke media zijn nu het belangrijkst bij het marketen van een artiest? 
A:: Dat is afhankelijk van de act, maar je zou de detaillhandel mee kunnen krij-
gen,, om daar het balletje aan het rollen te krijgen. Aan de andere kant is radio 
tochh belangrijk. Maar voor rap, dat is heel erg begonnen in de speciaalzaken. En 
vanuitt daar hebben we toen singles uitgebracht. 
Bladenn zijn dan ook een mooi hulpje, maar het is vooral belangrijk om iets op te 
bouwenn met de speciaalzaken en de mensen die daar dan komen. Dan wordt het 
wordd of mouth-promotie en dat is heel mooi. Daar kun je communiceren met 
posterss en displays, of met lokale publicaties. Er zijn winkels met een eigen pu-
blicatiee waarmee je aan de slag kan gaan. Daar kun je een basis leggen. Er is toch 
well  een kentering. De Free Record shop en al die entertainmentwinkels hebben 
eenn enorme keten opgebouwd en zich alleen maar bezig gehouden met top ioo-
materiaal.. Maar je ziet nu weer dat zaken op het gebied van dance, rock, alterna-
tivee hele goede zaken doen. 
(Charless Hunfeld, marketing manager Jive/Zomba) 

Tijdenss de eerste fase wordt dus eigenlijk een kleine publieksgroep aangespro-
ken,, die sterk geïnteresseerd is in nieuwe ontwikkelingen. Deze doelgroep is 
geschiktt voor de promotie van nationale hiphop omdat zij ook regelmatig 
Amerikaansee hiphop kopen. In marketingtermen vormen zij de secundaire 
doelgroepp (kleiner in omvang dan de primaire doelgroep) maar in communi-
catietermenn zijn zij de primaire doelgroep. De autoriteit van deze secundaire 
marketingdoelgroepp heeft een positievee invloed op de beoogde, primaire doel-
groep.. In het geval van hardcore of mellow hiphop en crossovermuziek wordt 
dezee secundaire doelgroep, afgezien van de subculturele leden, omschreven als 
redelijkk goed opgeleid en met een brede muzieksmaak. Het zijn 'de lezers van 
OOR,, buitenlandse bladen en luisteraars van KinkFM of de VPRO', aldus een 
vann de professionals. Er wordt in Nederland niet doelbewust gesegmenteerd 
langss etnische of sekselijnen; in Groot-Brittannië komt etnische doelgroepseg-
mentatiee wel voor. Posters voor hardcore hiphop (ongeacht de etnische afkomst 
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vann de artiesten) kom je vaker tegen in zwarte wijken als Hackney, Dalston en 
Brixtonn dan in zogenaamde witte wijken, tenzij er veel studenten wonen. 
Omdatt de mediagebruikers overwegend van het mannelijk geslacht zijn en de 
toonn van de promotie ook gericht is op het benadrukken van stijlen en kwali-
teitenn die in het meer mannelijke rockidioom thuishoren, is er onbewust ook 
sprakee van seksesegmentatie. Het aanspreken van de primaire communicatie-
doelgroepp is vooral een kwestie van aansluiting zoeken bij interesses van een 
kleine,, maar invloedrijke doelgroep (het zogenaamde Umfeldplanning). 

Dee tweede fase bestaat uit het bereiken van de eigenlijke, primaire, marke-
tingdoelgroep.. Meestal gaat het publieksbeeld hierbij niet verder dan 'teens and 
twinss basically' (DJ Elayne). In Groot-Brittannië wordt bij de promotie, gericht 
opp deze brede doelgroep, ook rekening gehouden met het feit dat zwarte jonge-
renn meer dan gemiddeld ook zwarte muziek kopen. Promotie-optredens vin-
denn bijvoorbeeld plaats in discotheken waar veel jongeren komen, maar ook in 
achterafzaaltjess in zwarte wijken. In Nederland vindt etnische segmentatie 
wederomm nagenoeg niet plaats, wel seksespecifieke doelgroepsegmentatie. Bij 
dee promotie van artiesten die rap mengen met andere dance (house, R&B) of 
mett klassieke pop, worden plekken en media die vaker door meisjes worden 
gebruiktt ook ingezet, naast algemene jongerenmedia. Naast jongeren vormen 
ookk steeds meer volwassenen (meestal mannen) een aparte doelgroep voor 
Amerikaansee hiphop waar in de tweede fase rekening mee gehouden wordt, 
zoalss de programmering van hiphop tijdens North Sea Jazz en Crossing Border. 

Club-Club- en Uvepromotie 

Live-- en clubpromotie is erg belangrijk voor de promotiemix van platenmaat-
schappijen.. Bij clubpromotie gaat het zowel om het geven van showcases als het 
uitzettenn van de zogenaamde witte labels, platen die door platenmaatschap-
pijenn in beperkte oplage worden geperst met alleen de naam van de artiest en de 
songtitell  erop, om te kijken of club-dj's er een danssucces van kunnen maken. 
Alss het nummer een echte 'floorfiller' is wordt het nummer pas op single uitge-
bracht.. Op basis van de feedback van de club-dj's worden er eventueel ook aan-
vullendee remixes gemaakt. 

Wee doen 12 inch mixen voor de clubs, om een presence daar te hebben en om een 
basiss te houden. En ook om feel te houden met waar de nieuwe trends vandaan 
komen.. Op die manier werk je met dj's en je krijgt feedback van waar de clubs op 
reageren.. Een goede manier is, zoals je zelfwaarschijnlijk weet is om naar de club 
tee gaan en te zien wat er gebeurt. 
(Leoo Hartong, 5 World-label) 

Dee wildgroei van white labels die de labelmanager van Music of Life in de 
vorigee paragraaf schetst, komt voort uit de schaarse promotie-instrumenten 
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enn -middelen die met name de kleine labels tot hun beschikking hebben. Club-
promotiee is voor andere dance-genres soms al voldoende, zeker in het geval van 
muziekk van house-artiesten. Een artiest wordt daar populair door diens 'floor-
fillers'.. In navolging van hun house-collega's proberen hiphop-promoters via 
wittee labels hiphop te populariseren. Bij hiphop is naast clubpromotie echter 
ookk livepromotie noodzakelijk, omdat hiphop iets meer dan house volgens het 
rockstramienn werkt. 

Dee live-promotie van nationale hiphopbands is vaak een kostbare zaak en 
somss zelfs verliesgevend. Ten eerste moet een platenmaatschappij of manager er 
voorr zorgen dat de act onder de aandacht komt van de programmeurs. Als dat is 
gelukt,, is de opbrengst van het optreden voor de artiest in kwestie meestal niet 
voldoendee om van rond te komen.16 Afhankelijk van het contract dat wordt 
afgeslotenn met de clubs en podia moeten manager of platenmaatschappij ook 
opdraaienn voor de promotie van het optreden naar het publiek. 

Live-promotiee is uiterst belangrijk om de directe kring van volgers aan te 
spreken,, en om de stijl en kwaliteit van een hiphopband zichtbaar en hoorbaar 
tee maken. Als het concertpubliek nergens anders geconfronteerd wordt met 
enigee 'mediabuzz' rondom een band is de kans echter klein, dat zij na afloop van 
eenn optreden naar de platenzaak snellen om het album aan te schaffen. De 
mediaa zijn daarom een belangrijke hekkensluiter en tevens beginpunt van een 
nieuwee populariseringsspiraal. 

CruciateCruciate rol nichemedia 

Voorr de verticale popularisering naar de eerste volgers zijn de serieuze nicheme-

diaa het belangrijkst; voor jongeren en een volwassen mannenpubliek een com-

binatiee van serieuze nichemedia, tiener- en massamedia. De laatste twee media 

bestedenn vaak pas aandacht aan nationale hiphopacts als er enig commercieel 

success is (lees: als de single in de hitparade staat) of er elders veel 'mediabuzz' 

overr is geweest: 

Opp zich volgen wij wat er in de hiparade staat, we volgen niet waar het oor-

spronkelijkk vandaan komt. Echt dat street-rap gebeuren is een hele subculturele 

bewegingg en dat is later vercommercialiseerd en op dat moment zijn wij erop 

ingesprongen. . 

(...)) Behalve aan bands met een eigen gezicht besteden we eigenlijk zo min mo-

gelijkk aandacht aan hiphop. Als je naar onderzoeken kijkt is er nauwelijks i% 

vann de Nederlandse bevolking die hiphop interessant vindt. Paul Evers, de hoofd-

redacteurr van OOR, voelt zich verplicht om ook af en toe aandacht aan rap te 

gevenn en gooit dat dan bijvoorbeeld ook op de cover, maar verkoopt daar altijd 

minderr op. 

(Wouterr Verkennis, hoofdredacteur Hitkrant) 
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Dezee vertegenwoordiger van de tienermedia erkent dat hij de eerste popularise-
ringsgolff  van de subcultuur naar een bredere kring van kenners graag overlaat 
aann de serieuze nichemedia, en dat zij pas daarna een rol willenn spelen in het 
populariseringstraject. . 

Dee serieuze niche-tijdschriften proberen inderdaad eerder en vaker nog 
onbekendee acts op de cover te plaatsen, maar als daar dan systematisch minder 
exemplarenn door worden verkocht, zal deze strategie toch minder gauw ingezet 
worden.'77 In ieder geval bevestigen intermediairs het belang van alle nichemedia 
(serieuzee muziekmedia en tienermedia) om een subcultuur verticaal te laten 
populariseren. . 

Dee nichemedia kunnen door de platenmaatschappij als hekkensluiter - na 
distributiee en livepromotie - of als startpunt van hun promotie worden 
gebruikt.. De publiciteitsafdeling van een platenfirma zorgt er voor dat via aller-
leii  PR-instrumenten over een artiest geschreven wordt. Al voordat een album 
uitgebrachtt wordt nodigt de platenmaatschappij een journalist uit voor een 
optredenn van de band en laat hem met hen kennismaken om sympathie te kwe-
ken.. Daarna worden radio-, televisie- en perspromoters ingeschakeld om te zor-
genn dat de platen van een artiest gedraaid of besproken worden. Omdat natio-
nalee hiphop zo klein is, ligt de nadruk meer op de laatste vorm van promotie 
dann op het genereren van free publicity via PR. Radio is meer dan andere media 
hett startpunt voor verdere popularisering van nationale hiphop. 

Dee media blijven voor mij toch wel het belangrijkst en zodra je dan die media 
goedd weet te bespelen, dan volgt distributie. Want wat je dan in de media ver-
kooptt dat moet je dan fysiek ook in distributie gaan verkopen, weet je. Nou ja, 
voorr hiphop is natuurlijk dan de VPRO-radio heel belangrijk. Ja, het zijn er niet 
zoo gek veel. 
(Sjengg Stokking, oud-hoofdredacteur DiscoDance en ioDance) 

Radio-airplayy is essentieel voor voor de verticale popularisering van de hiphop-
subcultuurr naar een zo breed mogelijke doelgroep. 

II  would say radio. Cause at the end of the day the people have to hear it, not 
readd it. for me, personally, I want them to hear the product. You have a lot of 
journalistss who think they know what tey're talking about, but one of the 
thingss I hate most is when a journalists decides to compare acts to another act. 
OK,, fine you need to have a pointer, but sometimes it's ridiculous [klinkt boos 
enn denkbeeldig tegen een journalist:] What record are you listening to? 
II  had very good reviews of the album, which is nice, because print lasts forever. 
AA good review does have effect, and it does help. But more of us listen to the 
radioo than read magazines. 
(DJJ Elayne, A&R-manager EMI) 
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Dee reden waarom radio het belangrijkst is bij de popularisering, is het feit dat 
hett om een audtief product, muziek, gaat. De omringende subculturele ver-
schijnselenn zijn vooral effectieve marketinginstrumenten om hiphop te positio-
nerenn en te visualiseren ten opzichte van andere stijlen. Radio heeft echter ook 
beperkingen.. In de VS is er een duidelijke opsplitsing in soorten radiostations, 
variërendd van 'college radio' dat vooral alternatieve rock draait tot 'urban radio', 
eenn eufemisme voor zwarte popmuziek waar hiphop onder valt. Het is luiste-
raarss duidelijk op welke stations ze vaak en veel hiphop kunnen vinden. In 
zowell  Nederland als Groot-Brittannië zijn de landelijke popzenders (publiek 
enn commercieel) de grootste en belangrijkste radiostations om nieuw hiphopta-
lentt onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Dergelijke stations 
kennenn echter een brede programmering qua genres. Op prime time, wanneer 
dee grootste aantallen luisteraars aan de radio gekluisterdd zitten, is er sprake van 
eenn format met een zogenaamde playlist waaraan de dj's zich moeten houden. 
Promoterss van nationale hiphop, maar ook van mengvormen, hebben soms 
moeitee om een plaatje te bemachtigen op die playlist die volgens een strak stra-
mienn wordt samengesteld (Rutten & Oud 1991:187; Berland 1993). 

Enn daarna gaat de radiopromotor ermee naar de dj's in Hilversum. En biedt het 
aann met het verhaal, dit is de nieuwe Sonic Surfers, zo en zo is het geval. Dit en 
ditt zit erachter, album komt eraan wel of niet. En dan luisteren ze en dan steu-
nenn ze je wel of niet. Omdat ze je wel of niet aardig vinden, omdat ze de plaat wel 
off  niet mooi vinden en voor de rest zitten ze ook met een heel strak format. 
(Leoo Hartong, 5th World-label) 

Thee most important thing to us is airplay. If we're getting something played on 
thee radio, everything else falls into place. Concerts, no, they don't really bother 
mee to be honest. It is nice yo have the support out there. I buy records because 
they'ree on the radio and I liked them, not because I go to a lot of concerts and 
seee them. The most important thing for us is the radio, more important than 
anything,, even more important than tv, except some occassions. Because you 
cann have tv, but if you're not being played on the radio, you're in trouble. Radio 
Onee is the most important thing in the UK. If you have Radio One played your 
record,, than it's great. And if it is played in specialists show that's also good, but 
iff  we can get on daytime that's the most important thing. But bare in mind, it's 
alll  down to playlists, which I hate. 
(Simonn Harris, Music of Life-label) 

Overdagg en op prime time worden meer hits gedraaid dan in de avonduren 
waarr de gespecialiseerde programma's huizen en er ook meer 'moeilijke' pop-
muziekk gedraaid wordt.' In deze kleine uurtjes is meer ruimte voor nationale 
hiphopp dan op prime time. 
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Beidee labelmanagers geven aan dat radio-airplay het belangrijkst is, maar dat 
zee voor een goede promotie een mix inzetten van media-, live- en clubpromotie. 
Opp die manier werkt de 'buzz' rond een artiest het optimaalst. En hoewel de 
podiaa in geval van nationale hiphop vaak het voortouw nemen en bands laten 
optredenn die nog geen contract hebben als onderdeel van een sociaal-culturele 
strategie,, zien zij geen rol voor zichzelf weggelegd als de wegbereider die zorgt 
voorr massale popularisering. 

II  think generally music venues are instrumental in creating a buzz. But I think 
thee media are much more powerful in creating those buzzes. We can reach 
whenn you're talking about a new band about 200 people. When NME or Mel-
odyy Maker pay attention to a band, then it's really big. 
Butt it really depends on who the act is; sometimes the media come later. Classic 
examplee is jungle music which developed totally on its own. It's totally suppor-
tedd at the streets; it was huge before anybody knew about it. And it has been 
yearss ago that that happened in the UK. That was punk. And British rap had 
neverr that potential. 
(Jessicaa Healy, Subterania) 

Dee media hebben in haar opinie meer zeggingskracht om de popularisering van 
underground-subcultuurr naar mainstream-popcultuur te bewerkstelligen. 

ToenemendToenemend belang van televisie 

Inn de totale middelenmix wordt televisie steeds belangrijker, met name wanneer 
hett gaat om het bereiken van substantiële aantallen potentiële fans. Televisie is 
voornamelijkk belangrijk omdat er muziekvideo-stations bestaan zoals MTV, The 
Boxx en TMF. Voor Nederlandse hiphop is TMF van onschatbaar belang geweest. 
Voorr hun komst waren mondjesmaat video's van crossover- en rapartiesten te 
zienn op MTV Europe, maar er bestonden geen nationale hardcore hiphopclips. 
Sindss TMF bestaat is het aandeel videoclips van nationale hiphop-artiesten geste-
genn met honderden procenten en wordt er zelfs door hele kleine platenlabels als 
DJAXX geïnvesteerd in promotievideo's. In Groot-Brittannië rouleren al langer, 
maarr ook slechts mondjesmaat, hiphopvideo's van Britse hardcore artiesten. 

Mett name deze video's hebben een uitstekende promotiewaarde. Door taal-
gebruik,, onderwerpen en het decor waarin de artiesten optreden kan de natio-
nalee afkomst van de artiesten worden benadrukt. Ook worden hiphop-artiesten 
regelmatigg uitgenodigd door muziektelevisiestations om interviews te komen 
geven.. Veel hiphop wordt gedraaid in speciale hiphop- of blackdanceprogram-
ma's,, maar bij een station als The Box worden die clips ook regelmatig door kij -
kerss zelf opgevraagd uit hun database. 
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Hoewell  een videoclip niet goedkoop is om te vervaardigen wordt dit 
mediumm steeds belangrijker in de marketingmix (zie ook Goodwin 1993). De 
kijkcijferss van de muziekzenders zijn niet hoog, maar uiterst belangrijk in de 
creatiee van een buzz. Negus haalt in zijn onderzoek een culturele intermediair 
aann die zegt, dat als je mensen vraagt wat ze vinden van een artiest of muziek-
stromingg ze altijd iets over de visuele kenmerken van de artiest of stroming ver-
tellen.. Negus constateert dat in de VS zelfs debutanten niet meer zonder video-
clipp bij de eerste single kunnen. Andere media en de podia vatten deze 
investeringg op als een teken dat de platenmaatschappij serieus omgaat met zijn 
artiestt en zijn dan eerder genegen aandacht aan de betreffende artiest te beste-
denn (Negus 1992:97). In Nederland en Groot-Brittannië worden clips meer en 
meerr beschouwd als de vervanger van het belangrijke radiomedium. 

Eenn aantall  dingen worden via MTV geboren. Ik zie MTV, en velen met mij, als 
eenn soort radio. Als iets dat aan staat. Op een gegeven moment hoor je wat en 
dann ga je kijken. Op dat moment, of als er dat ene speciaal programma is waar je 
echtt voor gaat zitten, dan is de impact wel groot, en kun je er ook advertenties 
omheenn gaan zetten. 
(Charless Hunfeld, marketing manager Jive/Zomba)19 

MTVV Europe was voor Nederlandse artiesten lange tijd minder interessant 
omdatt ze moesten concurreren met het buitenlandse aanbod. Door de komst 
vann TMF en the Box in Nederland segmenteert MTV Europe veel lokaler. 
Nederlandsee videoclips hebben daar nu veel meer kans op airplay, evenals com-
mercialss die het nationale artiestenaanbod kunnen aanprijzen. 

Naastt muziektelevisiezenders zijn interviews of reportages over nationale 
hiphopp in algemene jongerenprogramma's als Fast Forward of muziekpro-
gramma'ss als Jools en Loladamusica belangrijk om aan te slaan bij een groot 
publiek.. Ook berichtgeving, tot op zekere hoogte van welke aard dan ook, in 
algemenee massamedia draagt bij aan de zichtbaarheid van artiesten. 

InIn  the mix 

InIn de huidige situatie zorgt een mix van radio, geschreven pers en club- en 
livepromotiee primair voor de horizontale en verticale popularisering van natio-
nalee hiphop. (Muziek)televisiezenders, games en Internet zullen steeds belang-
rijkerr worden voor de promotie van nationale hiphop. 

Voorr kleine platenlabels is een dergelijke promotie waarin de verschillende 
promotiemiddelenn elkaar aanvullen en versterken een bijna onmogelijke 
opgave.. Major-platenmaatschappijen die een onderdeel vormen van een groot 
entertainmentbedrijff  kunnen veel makkelijker gebruik maken van eikaars 
expertisee en netwerken. Toch is die voorsprong van de majors maar beperkt. 
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Binnenn de dance zijn het vooral kleinere en veel flexibelere labels die snel in 
kunnenn springen op vraag en aanbod. De popularisering van hiphop als 
muzieksoort,, verticale popularisering dus, is het meest gebaat bij de samenwer-
kingg tussen deze kleine flexibele labels, en de grotere financiële speelruimte en 
netwerkenn van de internationale major labels. 

Verticalee popularisering gaat overigens niet altijd gepaard met de verdwij-
ningg van de subcultuur. Als de horizontale popularisering voldoende groot is, 
bestaatt er genoeg draagvlak binnen de subcultuur om zich te blijven onder-
scheidenn van andere sociale groepen. In de VS is hiphop zowel mainstream als 
underground.. Met name op lokaal en regionaal niveau opereren daar virtuele 
enn fysieke gemeenschappen die door de major-platenmaatschappijen als kweek-
vijverr van talent, als een opstapje voor mainstreampopulariteit, aangewend 
kunnenn worden. Ook daar fungeren de minor-platenlabels en multitasking 
intermediairss vaak als echte intermediair tussen underground en mainstream. 
Inn Groot-Brittannië en Nederland is de scheidslijn tussen underground en 
mainstreamm nu nog scherper dan in de VS, maar de groeiende populariteit van 
blackk dance van eigen bodem aan het einde van de jaren negentig, doet vermoe-
denn dat het onderscheid tussen undergound en mainstream minder zwart-wit, 
maarr meer een gebied van grijstinten wordt. Ook de toekomstige sociaal-
demografischee ontwikkelingen zullen de marketingafdelingen doen beseffen, 
datt ze meer rekening moeten gaan houden met de verregaande multiculturali-
seringg van de samenleving. En daarmee dus ook met muzieksoorten die popu-
lairr zijn onder zwarte jongeren: hiphop, R&B en alle denkbare mengvormen 
daarvan. . 

Conclusi e e 

Dee cultuurindustrie die op de een of andere manier aandacht besteedt aan een 
muziek-subcultuur,, valt uiteen in drie delen die in grote mate van elkaar af-
hankelijkk zijn: de platenmaatschappijen, podia en media. De mensen die hier 
werken,, heb ik onder één noemer ondergebracht, culturele intermediairs, omdat 
zijj  allen muziek als cultuurvorm aan een publiek willen overbrengen. De een 
doett dat vanuit het jongeren- of welzijnswerk, een ander vanuit gesubsidieerde 
kunstinstellingen,, en weer anderen proberen hiphop aan een zo groot mogelijk 
publiekk te slijten met het oog op winstmaximalisatie. De gedachten en institu-
tiess van waaruit zij dat doen zijn minder verschillend dan zij wellicht op het eer-
stee gezicht lijken, vandaar dat ik één benaming voor de mensen werkzaam in de 
cultuurindustriee hanteer. Er zijn echter andere verschillen die er wel toe doen. 

Tenn eerste is er het verschil in professionaliteit: professionele intermediairs 
gaann anders om met de hiphop-subcultuur dan amateurs. De amateurs staan 
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dichterr bij de subcultuur zelf en zijn vaak ook vanuit hun subculturele betrok-
kenheidd begonnen met het promoten van hiphop. Zij houden zich ook vaker 
exclusieff  bezig met hardcore hiphop en niet met allerhande mengvormen. 

Professionelee intermediairs werken vaak in organisaties die niet exclusief op 
hiphopp gericht zijn, waardoor deze intermediairs niet altijd aandacht aan hip-
hopp kunnen of willen besteden. Zwarten die in de cultuurindustrie werken zijn 
vakerr amateur-intermediair. Vrouwen zijn in de minderheid, maar niet vaker 
amateurr dan professional. 

Eenn ander onderscheid is het verschil in de doelgroep waar de intermediairs 
zichh op richten en de daaraan gerelateerde omvang van de industrietak. Er zijn 
major-,, minor- en indieplatenlabels; micro-, niche- en massamedia; en ook de 
podiaa en clubs verschillen in omvang en doelgroep. Met name bij de media en 
platenmaatschappijenn hebben hun beoogde doelgroepen en omvang veel in-
vloedd op de werkwijze en het beleid ten aanzien van nationale hiphop. 

Eenn laatste onderscheid is de strategie waarmee men de twee belangrijkste 
culturelee pijlers van hiphop, stijl en kwaliteit, tegemoet treedt. De sociaal-
culturelee strategie benadrukt hiphop als subcultuur, als sociale beweging die, 
geworteldd in zwarte getto's, bepaalde maatschappelijke problemen aan de kaak 
stelt.. Deze strategie komt vooral voor bij welzijns- en cultuurinstellingen en de 
serieuzee nichemedia. De erkenningsstrategie is er op gericht om zoveel mogelijk 
nieuwee stromingen en artiesten onder de aandacht te brengen, en vervolgens af 
tee wachten wat aanslaat bij het publiek: een soort 'trial & error'-methode. De 
aanpassingsstrategiee probeert de hiphop-subcultuur zoveel mogelijk in te pas-
senn binnen bestaande rock- of popkaders. 

Dezee drie strategieën komen bij de drie cultuurindustrie-takken niet overal 
evenveell  voor, maar geen enkele strategie wordt exclusief in één tak gebruikt. 
Dee journalist uit de nichemedia die vanuit een sociaal-culturele strategie werkt 
heeftt meer gemeen met een promoter die ook vanuit die strategie werkt, dan 
mett haar collega-journalist die de aanpassingsstrategie hanteert. Het web van 
onderlingee relaties en organisatie-overschrijdende strategieën maken duidelijk 
datt de cultuurindustrie als een geheel beschouwd moet worden, en dat het 
talentt pool-model van Frith daar beter geschikt voor is dan het gangbare hiërar-
chischee top bottom-model. Zo werkt een van de geïnterviewde intermediairs 
bijj  een majorplatenmaatschappij terwijl ze daarnaast als club-dj de subcultuur 
rechtstreekss bedient. Een andere intermediair werkt bij een nichetijdschrift en 
ditoo radio-omroep, maar heeft ook een eigen onafhankelijk platenlabel en is 
programmeurr bij een nationaal podium. Deze intermediairs opereren vooral 
vanuitt bovengenoemde strategieën en veel minder vanuit een functie- of orga-
nisatiegebondenn visie. 

Naastt de drie strategieën om met stijl en kwaliteit van het aanbod om te gaan, 
wordenn de intermediairs in grote mate geleid door publieksimago's. Door 
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Amerikaansee ontwikkelingen in de afgelopen twintig jaar is de tegenstelling 
'underground'' hiphop en 'mainstream' rap veranderd in een continuüm, waar 
afhankelijkk van de stijl van een artiest een publiek bij wordt gezocht, variërend 
vann hardcore en mellow hiphop voor subculturele leden en trendy muziek-
freakss tot rapmetal voor metal- en punkliefhebbers, hiphouse voor jonge tiener-
meisjess en jazzrap voor hippe huisvaders. 

Concluderendd zou je kunnen zeggen dat de popularisering van de nationale 
hiphop-subculturenn niet zonder het samenspel van media, podia en platen-
maatschappijenn kan verlopen. De rol van de media is daarbij het essentieelst. 
Zonderr enige vorm van media-ophef kunnen de podia en platenmaatschap-
pijenn niet ongestraft nationale hiphop-artiesten contracteren. Een flinke dosis 
media-aandachtt alleen is ook geen absolute garantie voor muzikaal en commer-
cieell  succes, maar helpt een artiest een flink eind op weg. 




