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Hoofdstukk 7 

Nichemedi aa en populariserin g 

Uitt de interviews met artiesten, intermediairs en fans is gebleken dat zij 
bepaaldee media een essentiële rol vinden spelen in de popularisering van hip-
hop:: radio en tijdschriften die zich specifiek richten op jongeren en/of popmu-
ziekfans.'' Het gaat hierbij dus vooral om special interest ofwel nichemedia. 

Tijdschriftenn zijn sinds de opkomst van een zogenaamde tienercultuur na de 
Tweedee Wereldoorlog niet meer weg te denken uit het leven van jongeren. Van 
Tuneyy Tunes vlak na de oorlog, Twen/Taboe, Muziek Expres en Hitweek in de 
jarenn zestig tot Touch, One en Live XS in het huidige medialandschap. Deze bla-
denn zijn gidsen voor jongeren om bij te blijven op het gebied van seksualiteit, 
modee of muziek. Vanwege de relatief lage prijs, maar vooral vanwege hun 'inter-
nall  pacing'(zelf bepalen waar en wanneer te lezen) en verregaande segmentatie, is 
err voor elke (groep) jongere(n) wel een tijdschrift van hun gading te vinden. 

Inn Nederland en Groot-Brittannië zijn er twee tijdschriften die al heel lang 
eenn belangrijke rol vervullen bij het creëren van - publieken van - nieuwe 
muziekstromingen,, en bovendien ook het grootst zijn in hun eigen land: OOR 
enn New Musical Express (NME).1 Deze muziekbladen worden als toonaan-
gevendd beschouwd in het signaleren en eventueel consolideren van nieuwe pop-
muziek.. NME heeft in Groot-Brittannië het imago complete stromingen te ini-
tiëren:: het grote poppubliek zou zonder de tussenkomst van NME nooit gepraat 
hebbenn over Britpop of Asian Underground. De benamingen mogen dan wel 
niett altijd door NME bedacht zijn, maar zonder hun aandacht zouden de stro-
mingenn nooit als zodanig de geschiedenis ingegaan zijn. Pas na aandacht van 
dezee smaakmakers van de nichemedia volgen de meer trendvolgende niche-
mediaa en massamedia.' 

Dee centrale vraag in deze casestudy is daarom hoe die zogenaamde trendset-
tendee muziektijdschriften berichten over hiphop. Deze vraagstelling is opge-
deeldd in een aantal deelvragen, die elk in een aparte paragraaf behandeld worden. 

Populariseringg veronderstelt een toename in populariteit vanaf het moment 
datt hiphop als een nieuwe muziekstroming is gedefinieerd (halverwege de jaren 
zeventig).. De vraag is vanaf wanneer OOR en NME aandacht zijn gaan besteden 
aann hiphop, en of er daarna inderdaad sprake is van een toename in aandacht. 
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Hett traject van popularisering veronderstelt ook dat die toename eindig is: hip-
hopp is onderdeel geworden van de totale popcultuur en heeft een vast plekje ver-
worvenn in de berichtgeving (omvang van de berichtgeving blijf t vanaf dat 
momentt stabiel); de muziek is een zachte dood gestorven waardoor er geen aan-
dachtt meer aan wordt geschonken; of hiphop is opgegaan in andere stromingen 
enn is daardoor in de berichtgeving niet meer herkenbaar als apart genre. Toe-
namee en afname in aandacht zijn gekoppeld aan het verloop van de tijd. Daar-
omm er is gekeken naar de relatie tussen hoeveelheid aandacht en de periode waarin 
diee aandacht plaatsvond. 

Dee tweede deelvraag gaat in op de manier waarop OOR en NME over hiphop 
berichten.. Is er in de berichtgeving sprake van sociaal-culturele, aanpassings- of 
erkenningsstrategieën,, zoals die bestaan in de opvattingen van culturele inter-
mediairss over hun werk, en hoe worden die strategieën dan ingevuld. 

Tott slot ga ik specifiek in op de berichtgeving over nationale hiphop, omdat 
daarinn zou kunnen blijken hoe trendsettend de twee onderzochte titels zijn. De 
serieuzee nichemedia worden door de subcultuur en de micro media een grote rol 
toebedeeldd in het door laten breken van nationale artiesten bij een groter 
publiekk dan de nationale subcultuur. OOR en NME zijn in het geval van natio-
nalee hiphop niet afhankelijk van buitenlandse bronnen. Zij kunnen geheel op 
eigenn initiatief vaderlandse hiphop ontdekken en daarmee een trend intiëren bij 
eenn niet-subcultureel publiek. Bij de berichtgeving over nationale hiphop wordt 
gekekenn naar de invulling van de zeven kernbegrippen, omdat de mediabeelden 
daaroverr zo belangrijk zijn gebleken voor de invulling van het artiesten- en fan-
dom,, en dus ook van invloed zijn op de mate van popularisering van hiphop. 

Hipho pp  is  in th e hous e 

InIn 1979 heeft Sugar Hil l Gang een wereldwijde megahit, ook in Nederland en 
Groot-Brittannië.. Die hit vormt de weerslag van een aantal sociaal-muzikale 
ontwikkelingenn in Amerika gedurende de jaren zeventig. Noch NME noch OOR 
vindenn die signalen interessant genoeg om er uitgebreid bij stil te staan. Zoals de 
oud-hoofdredacteurr van OOR in hoofdstuk 5 aangeeft, is OOR op 'dance-gebied 
minderr trendsettend geweest dan achteraf misschien had gemoeten'. In 1980 
wordtt in OOR slechts zijdelings melding gemaakt van het bestaan van de hit die 
dann in Nederland de hitlijsten bestormt. In de inleiding van een artikel over de 
toasterr Doctor Alimantado is reggaespecialist Pieter Fransen niet erg positief 
overr de allereerste hiphophit: 
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Medee door de Sugar Hil l Gang staat het fenomeen disc jockey weer flink in de 
belangstelling.. Met behulp van een vocale techniek, de rap, probeert The Gang 
samenn met enkele goedwillende collega's de doodbloedende disco nieuwe im-
pulsenn te geven. (..)Hoewel hun platen nog niet of nauwelijks tot alle hoeken 
vann dit land zijn doorgedrongen, kwam er al in 1979 in Jamaica een song uit Nice 

UpUp TheDancevan de toasters papa Michigan en General Smile, die in een verge-
lijkbaree stijl met gebruikmaking van bestaande ritmes Rapper's Delight over-
schaduwt. . 
(OORR 13 februari 1980) 

Pass als de muziek enkele duidelijke sterren heeft opgeleverd, wordt er vaker 
positieff  doch nog steeds slechts mondjesmaat aandacht aan hiphop besteed. De 
hitss en Europese toernees van Grandmaster Flash, Kurtis Blow en Afrik a Bam-
baataaa zorgen vanaf 1981 voor coverartikelen met een licht-verbaasde onder-
toon.. Grappig bedoelde titels als 'Slamming the crack', 'Scraping fellas off the 
wheels',, 'Bite this', 'Jan Rap en zijn maat', 'Flash in rep en roer', of 'de tip-top 
vann de hip-hop'zijn aan de orde van de dag in de eerste jaren. Ook wordt hip-
hopp elke keer anders geschreven en wordt er de eerste jaren geen duidelijk 
onderscheidd gemaakt tussen rap en hiphop. Het is overduidelijk dat de redac-
tiess aanvankelijk geen raad weten met het nieuwe genre. De meeste aandacht 
gaatt uit naar de niet-muzikale kenmerken van hiphop. 

Dee subcultuur wordt echter steeds omvangrijker en de beide nichebladen 
kunnenn niet langer om de muzikale ontwikkelingen in de VS, en ook daarbuiten, 
heen.. De omvang en de aard van de berichtgeving verandert dan ook na 1985. 

Dee totale onderzochte periode kan onderverdeeld worden in drie kortere 
perioden.. Deze indeling loopt voor beide bladen gelijk en is een teken dat deze 
nichebladenn zich in eerste instantie vooral laten leiden door Amerikaanse ont-
wikkelingen,, en er geen sprake is van een duidelijke eigen koers: 1981-1985, 
1986-19900 en 1991-1994. 

ToenameToename van aandacht 

OORR en NME hebben hun trendsettende rol niet helemaal waar hebben kunnen 
maken.. Terwijl in Amerika al in de jaren zeventig de hiphop-subcultuur doorge-
brokenn is naar mainstream-publieken, besteden de nichemedia in Europa er pas 
inn de jaren tachtig serieus aandacht aan, wanneer de eerste Hollywood hiphop-
filmss uitkomen Het lijk t alsof de bladen hiphop in eerste instantie zagen als een 
genree dat alleen novelty-hits op zou brengen. Pas toen bleek dat hiphop ook een 
opvallendee subcultuur was, zijn OOR en NME er aandacht aan gaan besteden. 

Inn 1981 publiceert NME haar eerste coverartikel over hiphop, in OOR gebeurt 
datt in 1983. In die eerste periode wordt de berichtgeving in de twee bladen geken-
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merktt door een licht-verbaasde ondertoon en een zeker gebrek aan kennis. NME 
heeftt in die periode n coverartikelen (2% van het totale aantal hiphop-coverarti-
kelen),, startend in 1981 met een zeer uitbereid artikel met de welluidende titel 
Rap.Rap. Youth South Bronx unwraps the rapping revolution. OOR heeft zijn eerste 
grotee artikel in 1982 - hoewel nog geen vermelding op de cover; dat gebeurt pas 
inn 1983 - waarin teruggeblikt wordt op de raptraditie. Er wordt geconstateerd dat 
rapp anno 1982 meer inhoud heeft gekregen sinds de disco-hiphop van de Sugar 
Hil ll  Gang in 1979. OOR besteedt gedurende die eerste periode zeven maal aan-
dachtt aan hiphop (6% van het totale aantal hiphop-coverartikelen). 

Runn DMC en de Beastie Boys, bands die rock en hiphop combineren, vor-
menn voor beide bladen eigenlijk pas echt de aanleiding om structureel aandacht 
aann hiphop te besteden. Het is dan 1985 en hiphop bestaat op dat moment 
alweerr tien jaar. In de daaropvolgende periode, die valt tussen 1986 en 1990, 
wordtt steeds vaker op de cover aandacht besteed aan hiphop: OOR 17 maal 
(15%),, NME 259 maal (51%). 

Dee laatste periode, lopend vanaf 1991 tot en met 1994 is een periode van con-
solideringg (NME) en verdere groei (OOR): hiphop wordt 88 maal geëerd met een 
covermeldingg in OOR (79%) en 238 maal in NME (47%). Opvallend is dat OOR 
eenn enorme groei doormaakt. Bijna tachtig procent van alle hiphop-coverarti-
kelenn stamt uit de laatste periode. Bij NME is sprake van een kleine terugval. 

Inn de jaren tussen 1981 en 1994 is de aandacht voor hiphop bij de serieuze 
nichemedia,, na een aanvankelijk langzame start, alleen maar toegenomen. Het 
iss nog te vroeg om te kunnen concluderen of hiphop een stabiel plaatsje in de 
popjournalistiekk heeft verworven, maar daar lijk t het wel op. 

Hoewell  OOR en NME hiphop vrij laat hebben opgepikt, hebben zij hun 
trendsettendee rol in de jaren daarna wel waar kunnen maken. De redacties van 
dee twee titels besteden vooral aandacht aan hiphop-artiesten die (nog) geen 
grotee hitsuccessen op hun naam hebben, maar de subculturele roem aan het 
ontstijgenn zijn. Op dat breukvlak tussen subcultuur en mainstream-populariteit 
liggenn de meeste kansen om het trendsettende imago waar te kunnen maken. 
Artiestenn waar de muziekbladen zeer regelmatig aandacht aan besteden, zijn in 
dee jaren daarna vaak zeer succesvol, ook in de hitparade. De beide nichemedia 
hebbenn daar dus een essentiële rol in gespeeld. 

InhoudelijkeInhoudelijke verschuiving 

Dee aanleiding om aandacht te besteden aan hiphop is in beide bladen hetzelfde: 
err is een plaat uit van een artiest, de artiest gaat binnenkort op toernee of heeft 
onlangss opgetreden in het land. Hiermee wordt geïllustreerd dat de verschil-
lendee onderdelen in de muziekindustrie, media, podia en platenmaatschap-
pijen,, heel duidelijk op elkaar reageren en van elkaar afhankelijk zijn. 
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Omdatt recensies bijna nooit aangekondigd worden op de cover zijn de 
artiestenn in de onderzochte artikelen vooral artiesten, die al meer bereikt heb-
benn dan het uitbrengen van een (debuut)album. Alleen in overzichtsartikelen 
diee een bepaalde historische ontwikkeling of lokale hiphop-gemeenschap 
schetsen,, komen wel eens artiesten aan bod die nog geen platencontract hebben 
en/off  nog weinig hebben opgetreden. Voor de Amerikaanse artiesten die op de 
coverss van OOR en NME terechtkomen geldt zonder uitzondering dat zij al het 
nodigee bereikt moeten hebben voordat de beide Europese bladen er aandacht 
aann besteden: meerdere albums, buitenlandse toernee, of interviews in buiten-
landsee gezaghebbende bladen. Bij nationale hiphop-artiesten is er veel minder 
'buzz'' nodig om in OOR of NME behandeld te worden, maar zij krijgen in tegen-
stellingg tot hun Amerikaanse collega's daardoor veel minder vaak en veel min-
derr omvangrijke aandacht. Hier kom ik in de volgende paragraaf nog op terug. 

Dee drie perioden laten niet alleen een positieve ontwikkeling zien in het aan-
tall  coverartikelen dat hiphop als hoofdonderwerp heeft, maar ook een inhoude-
lijk ee verschuiving. In de eerste periode staan de verschillende elementen van 
hiphopp als subcultuur centraal: de traditie van het rappen, breakdancing en 
graffiti.. Er is in het fotowerk en de tekst veel aandacht voor de uiterlijke stijl van 
hiphop-artiesten. . 

Theyy dress in the current B Boy style. Straight leg jeans and trainers with wide white 
lacess left undone. When they walk they have to drag their feet. But it's the style. 
(NMEE 9 maart 1985) 

Dee inhoud van de berichtgeving in die periode reflecteert duidelijk de sociaal-
culturelee strategie die nichebladen hanteren. De redacties zijn vooral op zoek 
naarr de beweegredenen achter de formering van de Amerikaanse hiphop-sub-
cultuurr (zwarte gettocultuur) en de uitbundige uiterlijke stijl die daar bij hoort, 
enn zijn minder geïnteresseerd in de muzikale motivaties en aspiraties van hiphop-
artiesten. . 

Vann een erkenningsstrategie is in de beginjaren nog geen sprake, omdat er 
simpelwegg niet zoveel hiphop-artiesten platen in Europa uitbrengen, en er dus 
nauwelijkss een brede basis voorhanden is waaruit men kan kiezen. Naast de 
sociaal-culturelee strategie is er ook incidenteel sprake van een aanpassingsstrate-
gie,, omdat hiphop niet alleen als een grappige lichting nieuwkomers wordt 
gezien,, maar tevens ingepast moet worden in bestaande referentiekaders. Rap-
penn is net zoiets als toasting en jive-scat, rap is een poging om disco nieuw leven 
inn te blazen. Graffiti is eigenlijk net hedendaagse kunst en 'Rappen is voor het 
zwartee getto wat New Wave voor sommige Engelse jongeren is', aldus Jan 
Nautaa in 1982 in OOR. Een dergelijke, gecombineerde redenering komt veel-
vuldigg voor in OOR en NME. De redactie is zich ervan bewust dat rap voortkomt 
uitt een lange traditie — waardoor er toch geen sprake kan zijn van een novelty 
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trendd - maar het staat zover af van hun doelgroep dat er een vergelijking met het 
opp dat moment dominante rockgenre (new wave) gemaakt dient te worden om 
rapp binnen het rockcanon te kunnen plaatsen. Die status verdient de rapmu-
ziek(traditie)) blijkbaar niet op basis van haar eigen merites. De maatschappe-
lijk ee beweging die hiphop vertegenwoordigt, zorgt kennelijk voor betere inpas-
singg in de rocktraditie dan de muziek zelf. 

Inn de tweede periode staat de muzikale ontwikkeling van hiphop centraal, 
gecombineerdd met grote aandacht voor de betekenis van de teksten. Hiphop 
wordtt in deze jaren vergeleken met andere subculturen die een muzikale en 
politiekee kentering teweeg hebben willen brengen, zoals punk en rastafari/reg-
gae.. In feite gaat de eerste periode vooral over hiphop als novelty en op het einde 
daarvann als sociale beweging. De tweede periode gaat vooral over wat later hard-
coree hiphop is gaan heten: de beats en de teksten staan centraal, en de andere 
elementenn van de subcultuur verdwijnen naar de achtergrond. Artiesten die in 
dee tweede periode terugkerende aandacht krijgen zijn: de Beastie Boys, Public 
Enemy,, Run DMC en NWA. Allemaal artiesten die die hardcore lijn vertegen-
woordigen.. Over Public Enemy schrijft NME: 

Theyy understand Malcolm X and they dig James Brown. And they see where the 
twoo combine(d) - in their identity (black 'n' proud) and in their pride (say it LOUD) 
(NMEE 10 oktober 1987, interview met Public Enemy) 

Hett fotowerk is daar ook een weerspiegeling van: dee artiesten worden in typi-
schee hiphopposes afgebeeld, maar naarmate de jaren tachtig vorderen veel min-
derr vaak lachend. Vuisten in de lucht en een kikvorsperpectief zijn favoriet. De 
artiestenn kijken meestal recht de lens in: fronsend, uitdagend, heel af en toe 
lachend,, maar bijna nooit neutraal. De foto's zijn merendeels in zwart-wit, 
waardoorr er vaak een dreigend beeld ontstaat. 

Dee twee tijdschriften besteden daarnaast meer dan in de eerste periode aan-
dachtt aan dj-ing en sampling als nieuwe vormen van componeren en musiceren. 

PumpPump up the volume [van M/A/R/R/S - MW] is king of the clubs. It's a dynamic 
piecee of dance larceny, which cuts up the copyright laws, and has thrown a gre-
nadee into the gulf wars between club music and the indie rock scene. 
(NMEE 12 september 1987) 

Dee samplingtechniek wordt vooral besproken in het licht van de discussie over 
auteursrechten.. NME spreekt over 'larceny', diefstal. Voor NME vormt de 
auteursrechtenkwestiee herhaaldelijk aanleiding voor specials en schreeuwende 
koppen.. Hiphop wordt anno 1987 in NME ergens gepositioneerd tussen inau-
thentiekee pop en originele rock. In OOR speelt de samplingdiscussie overigens 
eenn veel minder grote rol, maar is het laveren tussen het pop- en rockidioom 
ookk duidelijk zichtbaar. Dit verandert in de loop van de tweede periode. 
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Tegenn het einde van 1990 zijn de twee nichebladen namelijk helemaal om: 
hardcoree hiphop is definitief bijgeschreven in de rockannalen. Hardcore hiphop 
vertgenwoordigtt alles waar rock voor staat: anti-commercieel, een gemeenschap 
vertegenwoordigend,, origineel, authentiek, et cetera. Waar de eerste periode 
gedomineerdd wordt door een sociaal-culturele strategie, wordt de berichtgeving 
inn de tweede periode voornamelijk gekenmerkt door een combinatie van de aan-
passings-- en de sociaal-culturele strategie. Hiphop wordt beschouwd als iets 
wezenlijkk anders dan hardrock of new wave, maar kan uiteindelijk met dezelfde 
criteriaa beoordeeld worden. 

Inn de laatste periode (1991-1994) staat de consolidering van hiphop als genre 
enn de diversificatie van hiphop in allerlei subgenres centraal. Het een heeft met 
hett ander te maken. Omdat hiphop in de ogen van de journalisten volwassen is 
geworden,, is er ook ruimte voor verdieping en verbreding, met aandacht voor 
nieuwee subgenres die zijn ontstaan of als zodanig gelabeld worden door jour-
nalisten.. Journalisten spelen in deze periode een veel zichtbaardere rol. Zij sig-
nalerenn nieuwe ontwikkelingen sneller, hebben meer verstand van zaken en 
vergelijkenn hiphop-artiesten met andere hiphop-artiesten, met andere zwarte 
muzikantenn en steeds minder met artiesten uit andere rockgenres. Toch is het 
rockidioomm niet verdwenen. 

Bandss als Rage Against the Machine en de Urban Dance Squad krijgen in 
OORR veelvuldig coveraandacht. Zij maken typische crossovermuziek. NME 
besteedtt de meeste aandacht aan de Beastie Boys (punkrock-hiphop), Public 
Enemyy (hardcore noise-messagehiphop), Disposable Heroes of Hiphoprisy 
(voortkomendd uit de avantgardeband The Beatnigs), Rage Against the Machine 
enn Arrested Development - een hiphopband die met zangers, rappers, dansers 
enn instrumentalisten op het podium veel meer lijk t op de klassieke rockband 
dann de meeste hiphopacts. 

Doorr de enorme diversificatie creëren de redacties ook ruimte om hiphops 
culturelee waarden langs de pop-rocklijnen te onderzoeken. Regelmatig ver-
schijnenn er daarom essayistische artikelen waarin bijvoorbeeld ingegaan wordt 
opp de creativiteit en authenticiteit — immers zo belangrijk in het rockvertoog -
vann 'poppy' rappers zoals 2Unlimited. Deze artikelen zijn vaak ironisch van 
toonn en stellen de pop-rockdichomotie ter discussie, maar uiteindelijk zegeviert 
dee rockideologie. 

UU hebt het inmiddels begrepen. Phil en Jean-Paul zijn gisse jongens die don-
dersgoedd hebben nagedacht over hun concept. (..) Geen schande, lijk t ons. 
Maarr hoe reageren ze op de kritiek dat hun muziek te plat en te commercieel is? 
Enn door elke boerepik in mekaar te draaien valt, zo simplistisch. 
(OORR 15 mei 1993) 
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Opvallendd is ook de aandacht van beide bladen voor vrouwelijke rappers. Deze 
aandachtt is geconcentreerd in een bepaalde periode. Tussen 1987 en 1992 
mogenn Salt 'n Pepa, Roxanne Shante, Cookie Crew, Monie Love en Betty Boo 
regelmatigg hun zegje doen. Onderwerp van gesprek is vaak hoe moeilijk het is 
omm als vrouw in de hiphop-subcultuur te participeren en de onderlinge strijd 
tussenn rapsters. Vrouwenrap wordt zelden op haar muzikale kwaliteiten beoor-
deeld.. Als het over de muziek gaat wordt vrouwenrap eerder in de pop- dan 
rockhoekk gepositioneerd. 

Unashamedlyy more commercial than 'street', North London sisters Total S and 
TT YTim, alias Wee Papa Girl Rappers, are the Mel & Kim of hip-hop. 
(NMEE 12 september 1987) 

Nenehh Cherry is daarop de enige uitzondering. Door haar verleden bij avant-
gardee punk- en new wavebands The Slits en Rip, Rig & Panic, aangevuld met 
haarr beroemde familie (stiefvader en jazzmuzikant Don Cherry) kan zij makke-
lijkerr ingepast worden in het aloude rockidioom, dan Salt die zonder blikken of 
blozenn erkent dat zij muziek ziet als een middel om een bestaan op te bouwen en 
liefstt veel geld te verdienen, en niet als een zelfstandig doel (expressie van muzi-
kalee driften). Over de muziek van Salt 'n Pepa weet journaliste Barbara Ellen 
niett veel meer te melden dan: 

'(....)) made her big bucks and put a smile on the faces and a jump in the step of 
popp and rap fans the world over.' 
(NMEE 25 augustus 1990) 

Dee aanwezigheid van veel vrouwen in hiphop feminiseert de subcultuur ook 
figuurlijk :: de hiphop wordt door hun bijdrage meer pop (vrouwelijk) dan rock 
(mannelijk).. De discussie over pop versus rock kan namelijk net zo goed opge-
vatt worden als een discussie over vrouwelijke versus mannelijke waarden. 

Behalvee als het gaat om de bijdrage van vrouwen aan hiphop, wordt er vanaf 
dee tweede periode dus meer gewicht toegekend aan de muzikale waarden van 
hiphop.. De beoordeling van de meeste artiesten is dan ook meestal positief. Een 
enkelee keer is de beoordeling negatief. In dat geval gaat het altijd over de 'sell 
out'' van rapartiesten. 

Dee derde periode is een combinatie van drie strategieën, maar de erkennings-
strategiee wordt het vaakst ingezet. Er is meer ruimte om verschillende soorten 
hiphopp te behandelen en hiphop-artiesten worden ook vaak geïnterviewd in de 
'nieuwee trends'-rubrieken. De reden om aandacht aan deze bands te besteden, 
komtt voort uit de relatie die deze bands hebben met gearriveerde sterren, of uit 
hett feit dat ze in het gevestigde podiumcircuit al een reputatie hebben opge-
bouwd:: Da Lench Mob met Ice Cube; Gravediggaz met Stetsasonic en Wu-Tang 
Clan;; Jeru met Gangstarr; en Marxman met een optreden in het pretentieuze 



Nichemedi aa en populariserin g 239 9 

Camdenn Jazz Cafe. Artiesten worden dus nooit gecoverd omdat ze 'gewoon' 
mooiee muziek maken; er zijn altijd referenties nodig. 

Datt de bladen zich voor hun niet-subculturele doelgroep bedienen van de 
erkenningstrategiee is mede afleesbaar aan het feit dat veel artiesten maar slechts 
eenmaall  een covervemelding krijgen en daarna nooit meer een follow up krij -
gen.. De artiest in kwestie is onvoldoende aangeslagen bij de doelgroep, of is in 
dee ogen van de redactie niet interessant meer voor hun lezers. 

Dee manier waarop OOR en NME aandacht besteden aan hiphop is in de loop 
derr jaren verschoven van een sociaal-culturele strategie naar een combinatie-
strategie,, met de nadruk op de trial and error-methode. Ongeacht deze inhou-
delijkee strategieverschuiving is de berichtgeving over hiphop altijd sterk ge-
kleurdd door het rockidioom, waarin de authenticiteit van de subcultuur of de 
originaliteitt van individuele artiesten centraal staat. 

ftork&tgevin gg ove r national e hipho p 

OORR en NME besteden gedurende de onderzochte periode vooral aandacht aan 
Amerikaansee hiphop, gevolgd door nationale hiphop, en incidenteel aan hip-
hopp uit bijvoorbeeld Frankrijk, Canada of Zuid-Afrika. OOR besteedt in totaal 
inn 58% van alle artikelen aandacht aan artiesten uit Amerika, NME in 61%. Uit 
blijk tt dat OOR echter veel minder aandacht besteedt aan nationale hiphop dan 
NMEE (14% versus 36%). In beide bladen is er door de jaren heen een toename in 
aandacht,, hoewel het aandeel nationale hiphop in OOR in de laatste periode 
alleenn in absolute aantallen is gestegen, niet percentueel. 

Tabett  7.1. Aandeel nationale hiphop op totale aantal hiphop-artikelen in OOR en NME 
1981-1994 4 

1981-1985 5 

1986-1990 0 

1991-1994 4 

Totalee periode: 1981-1994 4 

NME NME 

2 2 

84 4 

97 7 

183 3 

% % 

18 8 

32 2 

41 1 

36 6 

OOR OOR 

0 0 

3 3 

13 3 

16 6 

% % 
0 0 

18 8 

15 5 

14 4 

Halverwegee de jaren tachtig verschijnen de eerste artikelen over hiphop van 
vaderlandsee bodem (zie bijlage 1 voor een overzicht van de artikelen uit de dis-
coursanalyse).. NME besteedt in 1985 aandacht aan Smiley Culture die een com-
binatiee van dancehall-reggae en rap maakt. In het artikel wordt de vergelijking 
getrokkenn tussen Smiley's fast style toasting en Amerikaanse rap, maar verder 
komtt hiphop niet aan de orde. De eerste 'pure' hiphopband, Three Wize Men, 
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komtt in NME in 1986 aan bod. In hetzelfde jaar schrijft OOR over discjockey 

DNAA (later deel uitmakend van de Urban Dance Squad) die uit mag leggen wat 

biten,, human beatboxing en backspinning is, waarover zoal door Amerikanen 

wordtt gerapt en welke Nederlandse rappers er aan de weg timmeren. De jour-

nalistt blijf t afgezien van de inleiding geheel op de achtergrond en laat DNA de 

standd van zaken op hiphop-gebied weergeven. 

Eenn goede rapper? Die moet een goed verhaal hebben.. ..en verder is het net als 

mett dichters: hoe gebruik je de taal. Je kunt woorden verdraaien, je hebt een 

soortt dichterlijke vrijheid. Dat verhaal? Dat kan van alles zijn. 

(DNAA geïnterviewd in OOR 5 april 1986) 

Dee journalist probeert door zijn vragen impliciet op te nemen, te laten zien dat 

DNAA geen monoloog afsteekt en dat de journalist een volwaardige gesprekspart-

nerr is. Maar hij geeft nergens een eigen mening, op één zin na. Ook gaat hij 

onzorgvuldigg om met de door DNA genoemde bronnen.4 

Dee aandacht voor nationale hiphop neemt door de tijd heen toe, en daarmee 
ookk de kennis over hiphop. Artikelen zijn vaker kritisch van toon, de redacties 
gaann zelf op reportage, en stellen hiphop-specialisten aan die hiphop regelmati-
gerr op de cover weten te krijgen. Als gevolg van een algemene tendens, gaat het 
inn artikelen over nationale rap ook vaker over de muziek zelf: 

Opp Persona Non Grata klinkt Patrick verdomd vaak als een rockzanger. En dan 
éénn die zich behoorlijk kwaad maakt. (...) Patrick explodeert niet, hij implo-
deert. . 
(OORR 23 april 1994 over Urban Dance Squad) 

Hett feit dat een rapper klinkt als een zanger en zich goed kwaad maakt zijn voor 
OORR een teken van muzikale kwaliteit. Daarnaast schuwt OOR niet alle registers 
openn te trekken om de muziek van de Urban Dance Squad te omschrijven: 

Michell  doet drummen heel simpel voorkomen, maar wat hij doet is altijd stu-
wend,, swingend en to the point. Silvano speelt op zijn nieuwe speeltje, een impo-
santt ogende Framus-bas, gekocht op toernee (..) En René? Die piept, knarst en 
noisetnoiset zelfs bij een soundcheck nog achteloos de sterren van de hemel. 
(OORR 3 december 1994, wederom over Urban Dance Squad, oorspronkelijke cursivering) 

Inn NME wordt vaker en uitgebreider stilgestaan bij de muziek zelf dan in OOR. 

Bijj  crossovermuziek: 

Theyy both grew up listening to the sounds of Admiral Bailey and Jose Wales 

playingg in the dance, but it wasn't until they came to England that they really 

startedd to pick up the mike. Asher, slow style, on the Viking Sound System, and 

Daddy,, fast style, on Coxsone. 

(NMEE 27 augustus 1988) 
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Maarr ook bij 'pure' hiphop: 

Thee music itself is deeper. A warm, subtly funky rune with electric piano, a 
crosss between early '70s soul and modern rwo-step in the beat, and a clear 
unhurriedd sense of direction in the rap. Ain 't Going For That is a strong, 
uncommerciall  debut. 
(NME(NME 20 juli ippi) 

NMEE vraagt met dergelijke berichtgeving nogal wat van zijn lezers; ze moeten 
redelijkk ingevoerd zijn in de hiphop, maar vooral in andere genres. NME is, 
meerr nog dan OOR, een blad voor de ware popmuziekconnaisseurs, de genera-
listischee kenners. 

Hett rockidioom waarmee (nationale) hiphop tegemoet wordt getreden, 
komtt ook terug in de aannames over het beoogde publiek van hiphop. 

Osdorpp Posse is muziek voor werkende mensen (...)Voor de meeste muziekre-
censentenn is er misschien een groot verschil tussen mensen die naar hardrock, 
naarr hiphop of naar gabber luisteren, in het dagelijks leven heb je in bij na alle ge-
vallenn te maken mensen die je als working class zou kunnen omschrijven. 
(OORR 30 oktober 1993) 

Dee gedachte dat subculturen vooral geworteld zijn in de arbeidersklasse heeft 
niett alleen de sociale wetenschap gedomineerd. Ook de nichemedia leggen 
graagg de relatie tussen subcultureel verzet en de arbeidersklasse. 

Dee berichtgeving in OOR en NME over nationale hiphop kent dezelfde ont-
wikkelingg als de berichtgeving over hiphop in zijn algemeenheid: in de loop der 
tijdd meer berichtgeving over nationale hiphop, steeds meer aandacht voor 
muzikalee elementen in de muziek, en beide werkend vanuit een rockideologie. 

Tochh zijn er ook verschillen. In de eerste plaats besteedt NME veel meer aan-
dachtt aan hiphop van eigen bodem. Dit heeft te maken met het poplandschap in 
zijnn algemeenheid. In Groot-Brittannië wordt veel meer nationale muziek ge-
kocht,, beluisterd en bezocht dan in Nederland (zie hoofdstuk 1). Groot-Brittan-
niëë is wereldwijd ook veel dominanter aanwezig dan Nederlandse popmuziek. 
Zoo doet Britse hiphop het ook relatief goed in de Nederlandse hidijsten: ruim 
16%% van alle hiphophits komt uit het Verenigd Koninkrijk en slechts 17% uit 
eigenn land (zie hoofdstuk 9). Het verschil in aandacht voor nationale hiphop 
tussenn NME en OOR is waarschijnlijk meer toe te schrijven aan het verschillend 
belangg dat gehecht wordt aan nationale popmuziek in zijn algemeenheid, dan 
aann de verschillen tussen Britse en Nederlandse hiphop. 

Daarnaastt is sprake van inhoudelijke verschillen in de berichtgeving. Deze 
verschillenn zijn het best zichtbaar in de manier waarop de zeven kernbegrippen 
ingevuldd worden. 
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StijlStijl en kwaliteit 

Stijll  en kwaliteit gaan in de berichtgeving in OOR en NME vaak hand in hand, 
enn stijl wordt tweeërlei opgevat: als uiterlijke stijl en als muzikale stijl (hardcore, 
crossover,, mellow, et cetera). 

InIn de Britse pers is meer dan gemiddelde aandacht voor het uiterlijk vertoon 
vann rappers en dj's. De nadruk op uiterlijke stijl hangt samen met de sociaal-
culturelee strategie die de redacties hebben gekozen. Hiphop wordt vooral neer-
gezett als een spectaculaire subcultuur, nergens zo prachtig samengevat als door 
NME-journalistee Louise Gray: 

Thee hip-hop nation is not a place, but a life-force that lives between symbols. 
(..)) a shared preoccupation with Hong Kong kung-fu movies, a fleeting visit from 
thee sucker MC's, a million padded flying jackets and matching Kangol hats. 
(NMEE 20 februari 1988) 

Dezee fascinatie voor de uiterlijke stijl blijf t NME nog lang parten spelen.5 Hoewel 
dee B-Boy en Fly-girl-stijl ook in OOR duidelijk naar voren komt in het begelei-
dendee fotowerk, wordt er in de tekst niet zo vaak en uitgebreid bij stilgestaan als 
inn NME. Zelfs in het eerste artikel, waarin DNA gevraagd wordt om uit te leggen 
watt hiphop is en hoe het er uit ziet, kiest de redactie ervoor om meer aandacht te 
bestedenn aan graffiti, breakdancing, rap en dj-ing dan aan het uiterlijk. 

Diee fascinatie van NME voor uiterlijke stijl is misschien wel niet zo eigen aan 
nationalee hiphop, maar aan de algehele Britse fascinatie voor distinctie via het 
uiterlijk.. Voor NME is de uiterlijke stijl onlosmakelijk verbonden met alle pop-
muziek.. In de allereerste jungle-special worden de do's & don'ts van de jungle-
stijl,, die toen nog sterk verbonden was met hiphop, in een apart kader met de 
gebruikelijkee NME spottende ondertoon omschreven (zie Figuur 7.1). 

Daarnaastt wordt stijl opgevat als het hebben van een eigen muzikale stijl: 
'eigenheid'' of'originaliteit'. Hier komen stijl en kwaliteit samen, want 'origi-
naliteit'' geeft samen met 'authenticiteit', een idee van de muzikale kwaliteiten 
vann een artiest. Opvallend vaak worden ook 'vervreemding' en 'verwarring' 
genoemdd als positieve kwalificaties voor nationale hiphop. Muzikale kwaliteit 
wordtt ook toegekend door de hiphopmuziek op een gegeven moment te 
omschrijvenn als Volwassen', daarmee implicerend dat nationale hiphop daar-
voorr in muzikaal kwalitatief opzicht niet interessant was. 

Nederhopp is een onmiskenbaar onderdeel geworden van de jongerencultuur 
annoo '86 en ontwikkelt zich langzaam tot een volwaardige muziekstroming bin-
nenn het Nederlandse popgebeuren. 
(OORR 17 oktober 1987, mijn cursivering - MW) 
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Figuu rr  7.1. De onlosmakelijke band tussen uiterlijke stijl en popmuziek volgens NME (2 juli 1994) 

CURRENTT TOP FIVE JUNGLE TRACKS 
'Incredible ''  - M Beat featurin g Genera l tav y (Henk) : Firs t of the 
genmee tso terroris e the Top 40. 
'Mademoiselle ''  - Levkku s (V Lobe/} : Rare groov e samples grease the 
riff ss  on this jungl e ripper,  plus ragga nutte r chat . 

rr  Works * * Deto x An d %m Might y Ato m (Extra  Tmatrtal): 
Openss wit h water crashin g on a beach, takes a few ambien t detour s 
aroun dd the standar d hard beat*. 
*CaBB The CopV - $mamé:$Purwl$i  Three new spins on the *93 dassic . 
AA hauntin g flute  and a 'caff the cops ' sample , all firin g up to a metalli c rush . 

!!  New Groov e DJ Hype M ix ' - The New Groov e (Oqiifc * Wax): Ruff-
ll  stuf f remix of the DJ Phantasy track . Beefed-u p basslin e and harsh breaks . | 

THEE JUNGLE LOOK! 
1)) Luminou s green and yello w safet y Jacket s as sporte d by Londo n 
Ui»deii  groun d (geddlt? ) staff , i f you'r e gown » stea l one , make sur e i t 
bearss tlt e LU insignia .
2)) Whit e gloves . Bot h hands , unlik e Mr Jackson . Essentia l so peopl e 
cann see you wave you r hand s in th e air (Kke you jus t don' t care) . 
3)) Extr a larg e strin g vests , preferabl y black , to singl e you ou t as a 
HOO me n ragg a Tied boj r twenace. . 
4)) For giris , h/c « - lot s of h^ Good even when you sweat waterfalls . 
5)) Whit e flopp y cap , las t seen at Madch«ter-er a raves . Only look s 
goo dd If combine d wit h I and Z above . 
6)) Impossftilybagg y k4ans,raggayhk^M>pstyk« . The back pocket s 
mus tt  reach Ili a back of th e knees . A t least» 

Beidee bladen zijn eensluidend in hun oordeel wat kwaliteit in hiphop is: arties-
tenn moeten al lang bezig zijn en een bepaalde aanhang hebben; sampling van 
'raree grooves' verdient de voorkeur boven bekend werk; de artiest moet een 
goedee live-reputatie hebben; en wanneer een artiest ook een traditioneel muziek-
instrumentt bespeelt is dat absoluut een pré. 

Ditt leidt in beide bladen tot een wat scheve verdeling in de soort nationale 
hiphopp die aandacht krijgt. In OOR sieren de crossover-bands Urban Dance Squad 
enn Gotcha! meermaals de cover, terwijl hardcore hiphop-artiesten als D AM.N of 
Smalll  Boys slechts een enkele maal een vermelding krijgen. Nederlandse mel-
low-rapperss zijn de grote afwezigen tussen 1986 en 1994, terwijl Amerikaanse 
evenbeeldenn als Arrested Development en GangStarr regelmatig de OOR-cover 
halen.. Eén keer haalt de Brits-Nederlandse mellow-hiphopformatie The Cookie 
Creww de voorpagina, waarbij het feit dat 'nederhop gearriveerd is in Londen' 
(OORR 17 oktober 1987) belangrijker is dan de muzikale kwaliteiten van de arties-
tenn zelf. De buitenlandse 'touch' die het krijgt, geeft nederhop blijkbaar gewicht. 
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NMEE besteedt net als OOR relatief veel aandacht aan zogenaamde crossover-
artiestenn en vindt Britse hardcore acts als Caveman minder interessant dan die 
Britsee crossovers. 

PositivePositive Reaction [debuutalbum van Caveman - MW], although not as revolutio-
naryy as, say, the new Massive LP or the soon come Definition of Sound block-
buster,, is still the business if you enjoy your rap hardcore, up-to-date and in-your-face. 
(NMEE 20 april 1991) 

Mett dit citaat wordt een ander verschil tussen OOR en NME duidelijk. NME ver-
gelijktt een Britse hiphopformatie met andere Britse hiphopbands en niet Ame-
rikaanse,, en vindt hardcore hiphop veel minder revolutionair dan het 'poppy' 
Definitionn of Sound. OOR besteedt in de twee artikelen over 2Unlimited ook 
aandachtt aan 'poppy' rap, maar doet dat ironisch (zie voorbeeld hiervoor). NME 
ziett geen enkele reden om zogenaamd commerciële rap van Wee Papa Girl Rap-
pers,, Kiss AMC of Dodge City Productions niet serieus te behandelen. Vaak ver-
gezeldd van de typische NME 'tongue in cheek'-grapjes, maar veel minder proble-
matiserendd en moraliserend dan OOR. Reden: het maakt NME niet uit dat het 
commercieell  is, het is in ieder geval Brits. De concepten popularisering en de rol 
vann de nationale cultuur grijpen hier net zo in elkaar als stijl en kwaliteit. 

NationaleNationale cultuur en populariteit 

Dee twee onderzochte bladen hebben de relatie tussen nationale cultuur enn popula-

riseringg geheel verschillend ingevuld, waardoor ze hier apart behandeld worden. 

NME:NME: Als het maar Brits is 

NMEE investeert veel in Britse acts waardoor ze sneller een kritieke massa in het 

binnenland,, en hopelijk ook snel daarbuiten, bereiken. Door de Anglo-Ameri-

kaansee dominantie in het popveld slagen zij daar ook vaak in. Voor NME staat 

kwaliteitt niet per se haaks op populariteit, en rock niet per se tegenover pop. 

Britsee muziek is, ongeacht de kwaliteit ervan, veel sneller commercieel popu-

lair.. Er is een grotere thuismarkt dan in Nederland en er is vooral een hele grote 

internationalee markt die de Britse ontwikkelingen op de voet volgt. NME kan 

daaromm aandacht besteden aan Britse hiphopacts zonder zich druk te maken 

overr de associaties van: pop=populair=commercieel=sell out. 

Hett blad besteedt vooral aandacht aan Britse hiphop omdat zij nieuwsgierig 

iss naar wat die hiphop Brits maakt, en wat zij daar als redactie vervolgens van 

vindt.. In het zoeken naar Britse elementen in nationale hiphop komt NME snel 

aann met een Afro-Britse oplossing. Britse hiphop is duidelijk beïnvloed door 

reggae,, raggamuffin' en andere Caraïbische invloeden. Ook ziet NME de eerste 

jarenn duidelijke parallellen tussen punk en hiphop als sociale bewegingen. 



Nt'chemedf aa en populariserin g 245 5 

Smiley'ss Culture Police Officer of Three Wize Men's Urban Hellvertegenwoor-
digenn voor NME zowel muzikaal als tekstueel dezelfde maatschappijkritiek als 
punkk dat enkele jaren daarvoor deed. Omdat NME hiphop in zijn algemeenheid 
inn die eerste jaren juist vooral beschouwt als een sociale beweging, is er genoeg 
voedingsbodemm om vanuit die invalshoek aandacht te besteden aan Britse hip-
hop.. Door lezers voor te houden dat Britse hiphop net zo interessant is als Britse 
punkk of Afro-Britse dancehallreggae tracht NME regelmatig draagvlak voor 
'homegrownn hiphop' te creëren. Dat de muziek geworteld is in het hedendaagse 
Groot-Brittanniëë krijgt buitensporig veel aandacht. 

Rapp music has thrown up these characters, who tell dieir tale in broad Mane 
[Manchesterr — MW] accents over a backdrop of the Sex Pistols. 
(NMEE 5 januari 1991) 

Enn ook het onderstaande citaat geeft NME's visie op Britse hiphop fraai weer: 
trotss op nationaal talent; totaal gebrek aan dédain voor hitsucces; en het positio-
nerenn van hiphoppers als moderne rebellen. 

NMEE turns its back on America and celebrates the beats in its own back-yard. 
(..)) Pump up the volume by M/A/R/R/S has already stormed into the national 
chartss and a new regiment of British hip-hop rebels are about to break into the 
mainstreamm of pop. 
(NMEE 12 september 1987) 

Blijkbaarr slaagt NME in haar opzet om nieuwe artiesten te 'breken', want het 
bladd besteedt al in april 1987 een coverartikel aan de Cookie Crew, dat vervol-
genss in januari 1988 voor het eerst hun single in de hitparade ziet belanden. Het-
zelfdee is het geval bij Longsy D waar NME al in 1987 een artikel aan wijdt, terwijl 
hijj  pas twee jaar later zijn eerste en enige hit zal scoren. 

Eenn aantal van de artiesten waar NME aandacht aan besteedt, wordt ook 
populairr buiten Groot-Brittannië en daarmee verschuift de strategie van NME. 
NMEE is niet langer bij voorbaat trots op de nationale hiphop, en stelt de muzi-
kalee kwaliteiten centraler. Alleen de artiesten die blijvend binnen- en buiten-
landss succes hebben zijn verzekerd van doorlopende aandacht. En net als OOR 
gaatt NME steeds meer aandacht geven aan crossoveracts, wier muzikale kwali-
teitenn makkelijker zijn te omschrijven dan die van hardcore hiphop. Soul II 
Soul,, Galliano, Senser, Stereo MC's en Massive Attack komen vaker aan bod 
dann hardcore hiphopacts als Gunshot en Katch22 die al jarenlang de coverpagi-
na'ss van de micromedia beheersen. Underground acts als Apache Indian, 
TransGloball  Underground en Fun-Da-Mental worden vanaf 1993 wel weer 
mett vernieuwde sociaal-culturele belangstelling bekeken (zie voor een uitge-
breidee studie naar de betekenis van deze Asian Underground: Sharma et al. 
1996).. 'Misschien is deze Asian underground wel de stem van de revolutie van 



246 6 Noo sell out 

dee jaren negentig', zo luidt de verwachtingsvolle boodschap van de artikelen 
overr deze bands. 

Fun-Da-Mental,, meanwhile, combine traditional Asian music with dance 
groovess and ragga, as on Wrath of the Blackman, as the basis for their own eth-
nicc slant on the revolution. 
(NMEE I mei 1993) 

Dee hardcore acts die nog slechts mondjesmaat in NME-interviews verschijnen, 
klagenn daarin over de geringe medwerking die zij krijgen van de media en de 
platenmaatschappijen.. Hiermee wordt een neerwaartse spiraal in werking 
gezet,, omdat NME niet langer op zoek is naar 'slachtofferverhalen', maar naar 
artiestenn die in hun ogen iets muzikaal vernieuwends hebben te melden. In de 
jarenn negentig verschuift de aandacht van NME daarom ook steeds meer naar 
artiestenn die hiphop combineren in triphop, eerdergenoemde Asian Under-
groundd of NME's nieuwste ontdekkingen, jungle en drum 'n bass. 

OOR:OOR: Zorgenkind van eigen bodem 
Dee verwevenheid met de nationale cultuur en het fenomeen popularisering 
krijgenn in OOR een heel andere invulling. Omdat de thuismarkt zo klein is en er 
niett zo'n groot vertrouwen bestaat dat Nederlandse hiphop het buiten de lands-
grenzenn beter zal doen (er zijn immers weinig Nederlandse acts die doorlopend 
buitenlandss succes hebben en ook binnen de rockideologie vallen), worstelt 
OORR al vanaf de eerste coverartikelen met nationale hiphop. 

Inn eerste instantie geeft OOR er in het kader van de gekozen sociaal-culturele 
strategiee aandacht aan. De redactie signaleert dat zich met name in de Randstad 
grotee groepen zwarte jongeren bezighouden met hiphop, maar interpreteert 
dezee ontwikkeling niet in termen van een nieuwe sociale en revolutionaire 
beweging,, zoals NME wel doet. OOR signaleert slechts dat hiphop het openbare 
domeinn in Nederland steeds meer opeist: graffiti, breakdancing en freestyle 
battless in het openbaar vervoer. Hiphop als afwijkend gedrag van jongeren staat 
centralerr dan hiphop als zwarte beweging. Tussen 1986 en 1988 verschijnt jaar-
lijk ss welgeteld één coverartikel dat gaat over Nederlandse hiphop en daarna 
blijf tt het stil tot 1991. In dat jaar verschijnt een groot overzichtsartikel waarin 
OORR zich zorgen maakt over de kwaliteit en status van Nederlandse hiphopfor-
maties,, waarna de aandacht verschuift naar met name nationale crossover-
artiesten,, vergelijkbaar met NME. De reden dat bands als Urban Dance Squad 
enn ook de Osdorp Posse voor OOR interessant zijn, is dat zij beide aan de wieg 
gestaann hebben van geheel nieuwe stromingen binnen de rap en hiphop. De één 
mett de combinatie van een live funkrockband en een rapper, de ander met 
Nederlandstaligee noise hiphop. Daarnaast krijgt het immens populaire 2Unli-
mitedd aandacht op de cover. Daar kan OOR echter niet zonder ironische onder-
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toonn trots op zijn. Bovendien zijn de geestelijke vaders achter de band twee Bel-
gen.. Kortom, OOR weet zich eigenlijk geen raad met nationale hiphop of 
mengvormenn daarvan. 

Undergroundd hiphop verschijnt slechts op de nieuwspagina's of in cd-recen-
sies;; niet genoeg om in aanmerking te komen voor een coververmelding. De 
relatiee tussen de popularisering en de nationale cultuur als geheel kan reden zijn 
voorr OOR om weinig aandacht te besteden aan het nationale produkt: de 
binnenlandsee markt is te klein voor hardcore Nederlandse hiphop. Dat lijk t 
echterr niet de enige verklaring. 

Dee uiteindelijke reden zit niet in de onwil om net als NME nationale bands 
zogenaamdd te 'hypen\ (wat OOR namelijk wel doet met de niet geringe aan-
dachtt voor de Urban Dance Squad), maar de redactie slaagt er niet in om met 
eenn muzikaal, sociaal-cultureel of om het even welk ander argument, de lezers te 
overtuigenn van het bestaansrecht van de Nederhop. De Nederlandse hiphop 
wordtt in de twee grote overzichtsartikelen opgevoerd als het zorgenkindje van 
dee Nederlandse popmuziek. OOR gebruikt die woorden ook zelf: 

Dee Nederlandse hiphop is het zorgenkindje van de Nederpop. Nauwelijks op de 
radioo of in de bladen moet deze stroming opboksen tegen tal van vooroordelen. 
(OORR 13 juli 1991) 

Err was wel degelijk sprake van een eigen scene, maar de muziek stond nog in de 
kinderschoenen.. Helaas heeft de indruk die buitenstaanders toentertijd opge-
daann hebben de ontwikkelingen binnen de Nederhop overleefd, 
(idem) ) 

Enkelee jaren eerder schrijft OOR iets vergelijkbaars over de Nederhop: 

RapRap is momenteel Bigger &Deffer dan ooit, niet in de laatste plaats door tweede 
generatiee rappers als LL Cool J. (...) Maar ook Holland spreekt een woordje: 
NederhopNederhop leeft, zij het in de schaduw. Marcel Wouter ging ondergronds en re-
construeertt het Groeiproces. 
(OORR 17 oktober 1987 -oorspronkelijke cursivering) 

Benamingenn als 'in de schaduw', 'wel degelijk een scene' en 'broeiproces' doen 
hett imago van Nederhop geen goed. Hoewel OOR hiermee wellicht begrip wil 
kwekenn voor de vooroordelen waar Nederhop mee worstelt, blijf t bij lezing eer-
derr het idee hangen dat de vooroordelen misschien terecht zijn, omdat verder 
nauwelijkss duidelijk wordt gemaakt waarom lezers Nederhop wèl leuk moeten 
vinden.. Slechts in de zijlij n valt iets te lezen over de muziek zelf. Bovendien wor-
denn de lezers geminacht door te schrijven dat 'het publiek eigenlijk niet weet 
watt goede muziek is': 
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Hett publiek mag dan wel de disco prefereren, de artiesten zetten door en ont-
wikkelenn stuk voor stuk hun eigen stijl. Zo iss daar de oer-hollandse Osdorp Pos-
se,, de mystieke Dr. Rverend Shock One, meesterproducer Fix, de Turkse El 
Sheikk en niet de vergeten de inventiefe noise van Rudee Boy Remington en DJ. 
Knowhow.. De muziek is zelfs zo geïntegreerd in de hoofdstad dat in Maranantha-
kerkk jonge gelovigen rap-sessies houden. 
(OORR 13 juli 1991 - spellingsfouten in origineel, MW) 

Verderopp in het artikel laat OOR Rudeboy verklaren dat de amateurstatus van 
Nederhopp vergeleken moet worden met ) iemand die gitaar begint te spe-
len.. Wat doet zo iemand? Hij koopt een boek met honderd en één bestaande 
songs.. Alleen op die manier kan hij het idioom leren begrijpen, dat is de eerste 
stap.'' Tot ver in 1991 blijf t OOR worstelen met het vermeend amateurisme in de 
Nederhop.. De muzikale progressie die de journalisten af en toe bij hardcore 
hiphopperss signaleren, wordt vervolgens teniet gedaan door een artikel af te 
sluitenn met een alinea over de zelftherapie die hiphop voor met name migran-
tenjongerenn is: 'Hiphop is niet alleen een manier van leven, voor sommigen 
zelfss een manier van oveAeveri, concluderen de auteurs aan het slot (oorspronke-
lijkee cursivering). Als OOR meent dat Nederhop tegen Vooroordelen in de bladen 
moett opboksen' is het daar zelf (mede-)debet aan. OOR is wat betreft nationale 
hiphopp te lang blijven hangen in de sociaal-culturele strategie. Hiphop wordt 
beschouwdd als een sociale beweging voor jonge Surinamers en Antillianen. 

Datt de redactie zich dat eigenlijk ook wel realiseert, blijkt uit een essay in het-
zelfdee jaar van Tom Engelshoven en John van Luyn (tevens programmeur van 
dee Melkweg) over hiphop: 

Wanneerr hiphop niet gepresenteerd wordt in bewoordingen die ook voor de an-
deree popgenres gelden, dan onthoud je een heleboel potentieel geïnteresseerden 
veell  luisterplezier. 
(OORR 16 november 1991) 

Dee twee journalisten pleiten ervoor om hiphop als muziekstroming en niet 
alleenn als sociale beweging te beschrijven: 

Watt zich dit jaar eigenlijk voor het eerst prominent voordoet, is rap waarbij 
boodschap,, attitude en machogedrag geen voorwaarde meer zijn om een plaat te 
maken.. Er zijn steeds meer rappers die gewoon goede muziek willen maken, ar-
tistiekee grenzen willen verleggen en niet in eerste instantie groot commercieel 
success of bewondering in de getto's nastreven. 
(Idem) ) 

OORR heeft goed geluisterd naar de kritiek uit eigen gelederen, want vanaf 1992 
staann de muzikale kwaliteiten op de voorgrond, en wordt op de covers niets 
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meerr vernomen van de verrichtingen van Nederlandse hardcore hiphop, met 
uitzonderingg van de Osdorp Posse. OOR vindt de muzikale kwaliteiten van 
nationalee hiphop blijkbaar onvoldoende om veel aandacht aan te besteden. 

Etniciteit Etniciteit 

Etniciteitt komt in de twee tijdschriften op twee manieren aan de orde: sociaal 
enn muzikaal. Hiphop wordt geïntroduceerd als een subcultuur die voorkomt 
uitt een Afro-Amerikaanse gettocultuur. Etniciteit wordt daardoor in verband 
gebrachtt met de algehele verpaupering in de getto's: criminaliteit, drugsge-
bruik,, racisme en gangoorlogen. De techniek van het rappen die in hiphop 
wordtt gebruikt, plaatsen de bladen in de lange tradities van toasters en jive scat. 
Doorr de prominente plek die etniciteit inneemt in Amerikaanse hiphop, staat 
ookk de etnische afkomst en beleving van Nederhoppers en Britse rappers in de 
belangstellingg van OOR en NME. NME plaatst bovendien de nationale hiphop 
opp een lij n met andere Afro-Britsee muziekstromingen, waardoor etniciteit als 
eenn logisch uitvloeisel daarvan ook in de berichtgeving een plek krijgt. Zoals 
hiervoorr ook al is opgemerkt, kan NME het niet laten om nationale hiphop in 
hett licht te zien van etnische spanningen. Dit is ook niet zo vreemd na een reeks 
vann etnische onlusten gedurende de jaren tachtig in Groot-Brittannië, waar 
voorall  zwarte jongeren bij betrokken zijn (Mason 1995). Eén NME-voorbeeld 
datt de berichtgeving over etniciteit in dat blad sterk kenmerkt: 

Thee '70s had Rock Against Racism, the '80s Red Wedge, and now, for the '90s, 
comess the United Colours of Frustration, a triple headed tour of the most politi-
cisedd anti-fascist new acts in Britain - Armenian rapper BLADE, Asian music 
terroristss FUN-DA-MENTAL and white agit ska-punks BLAGGERS ITA. It's time 
too get down into the trenches and fight dirty. (...) 
Inn 1992 in East London, British National Party (fascist) candidates got over 20 
percentt of the vote in democratic elections. In 1993 they're rapidly gaining sup-
portt throughout the country, with relatively littl e active opposition to their 
activitiess or a credible, radical alternative to the easy solutions they offer in time 
off  desperation and recession. 
Butt the anger and frustration felt by the black and Asian communities is at least 
promptingg some sort of musical opposition to this growing threat, and some 
longg overdue cultural crossovers are destroying the ghettoisation and style bar-
rierss that have stifled new music for so long. 
(NMEE 1 mei 1993) 

Hett standpunt van NME over racisme, fascisme en etnische spanningen is dui-
delijk:: net als de decennia daarvoor kunnen jongeren een vuist maken tegen 
facismee en racisme, en de vermenging van allerlei etnische muziekstromingen 
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tott nieuwe stijlen en kruisbestuivingen vormen een mooi muzikaal antwoord 
opp verrechtsing van de samenleving. 

OORR is niet zo expliciet in haar standpunt over de multiculturele samenle-
ving,, maar etniciteit is een regelmatig terugkerend onderwerp, en meestal is 
etniciteitt dan ook een probleem. OOR laat DNA in het eerste coverartikel bena-
drukkenn dat rap iets Van de straat is' en dat Nederland ook getto's (Bijlmer) 
kent,, maar noch DNA noch de journalist gaan daar verder op in. In het eerste 
grotee overzichtsartikel over Nederlandse hiphop uit 1987, wordt de relatie tus-
senn etniciteit en muzikale erkenning zowel door de geïnterviewden als de jour-
nalistt ter discussie gesteld. 

Zee nemen ons vaak niet serieus omdat het nu eenmaal de zwarte jeugd is die mu-
ziekk maakt. Maar rap is serieuze muziek net als rock en funk. 
(Smalll  Boys en Deams/ toen nog Demes, geïnterviewd in OOR 17 oktober 1987) 

Enn iets verderop schrijft de journalist: 

HipHopp en dus ook de Nederhop heeft dezelfde problemen ondervonden die 
anderee zwartee straatmuziek in het verleden hebben getroffen. De blanke media 
zijnn toch meer gericht op rock & roll en besteden alleen incidenteel wat aan-
dachtt aan HipHop. Hetzelfde geldt voor de podia-infrastructuur. 
(OORR 17 oktober 1987) 

OORR doet geen enkele poging tot zelfreflectie met betrekking tot de eigen selec-
tiecriteriaa of invulling van de berichtgeving over nationale hiphop. De bewe-
ringg van de journalist wordt ook nergens gestaafd. Hiphop en de daaruit voort-
vloeiendee genres worden keer op keer gekoppeld aan vragen die etnische 
afkomstt en beleving als een probleem voorstellen. 

Ookk in het eerste grote interview met 2Unlimited is veel ruimte voor etnici-
teits-kwestiess ingeruimd. Op de cover wordt het interview aangekondigd met: 
'Voorr de rock-snobs 2UnIimited. Ray & Anita & Roem & Sex & Drugs & 
Racisme'.. Bijna een kwart van het artikel gaat over etniciteit en racisme. De 
journalistenn verwachten op voorhand niet dat deze twee popartiesten zich (nog) 
mett etniciteit als probleem zouden bezighouden, er van uitgaand dat dat voor-
behoudenn is aan het rockvertoog van hardcore hiphop: 'Maar je bent toch hele-
maall  geen buitenlander? Voel je je een buitenlander?' Als beide artiesten voor de 
tweedee keer antwoorden zich geen 100% Nederlander te voelen, proberen jour-
nalistenn Engelshoven en Van Luyn de vox populi te vertolken en 2Unlimited te 
verleidenn te zeggen dat zij toch meer Nederlands zijn dan anderen: 

WijWij hebben de indruk dat blanken die een hekel hebben aan buitenlanders een soort 
hiërarchiehiërarchie opstellen. Zo van: eerst blanken, dan Indo 's, dan Surinamers en dan Tur-
kenken en Marokkanen. En die laatste groepen haten ze dan het meest. 
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Anita:: Nou sorry, als het er op aankomt willen ze ons allemaal het land uit heb-
ben.. (...) Of je je nu aanpast of niet, ze moeten je gewoon niet. 
(OORR 18 juni 1994, oorspronkelijke cursivering) 

Doordatt 2Unlimited hun etnische afkomst ontkent noch bagatelliseert, plaat-
senn de journalisten het duo aan het einde van het artikel in 'het goede roek-
kamp',, waarin artiesten nadenken over maatschappelijke verhoudingen. Ze 
schrijvenn het niet expliciet, maar de voorkeurslezing is dat 2Unlimited eigenlijk 
evenn politiek correct is als Public Enemy. De journalisten proberen, net als in 
hunn andere stukken over hiphop, de lezer een spiegel voor te houden: op welke 
grondenn be- en veroordelen wij artiesten eigenlijk? 

Inn interviews met bands die alleen uit vrouwen bestaan, is etniciteit overigens 
helemaall  geen issue. In het interview met de Cookie Crew wordt slechts ver-
meldd dat de meiden uit Zuid-Londen en de Bijlmer komen; de enige indirecte 
verwijzingg naar de zwarte wijken waar de rapsters wonen. Ook NME vindt etni-
citeitt overigens geen interessant gespreksonderwerp als het gaat om vrouwen-
hiphop. . 

Etniciteitt wordt in de twee bladen vooral ter discussie gesteld als het gaat om 
dee afkomst of beleving van zwarte mannelijke muzikanten. Witte etniciteit 
wordtt niet expliciet tot onderwerp verheven, maar onderhuids is witte etniciteit 
inn hiphop wel degelijk een probleem. Zo beweert de Osdorp Posse, een com-
pleett witte band, in OOR niet serieus genomen te worden door de VPRO. 
Bovendienn meent een OOR-journalist in het Surinaams rappende artiesten lijn-
rechtt tegenover de stroming voornamelijk witte Nederlandstalige rapbands te 
moetenn stellen. Witte etniciteit heeft binnen de context van hardcore hiphop te 
lijdenn onder de authenticiteits-discussie. Witte artiesten zijn niet 'the real thing'. 
Dee gedachte dat hardcore hiphop zwart is, en etniciteit 'dus' een probleem, lijk t 
aann alle artikelen in OOR en NME ten grondslag te liggen. In interviews met 
bandss als Gotcha! is witte etniciteit nooit onderwerp van gesprek. Binnen het 
crossover-genree dat zij bedrijven, is witte etniciteit geen issue voor OOR. 

Inn muzikaal opzicht is zwarte etniciteit voor de beide bladen een positief 
gegevenn (een eigen geluid geven aan de multiculturele samenlevingen die 
Nederlandd en Groot-Brittannië zijn geworden). In sociaal opzicht vormt etni-
citeitt meestal een probleem. 

Sekseverhoudingen Sekseverhoudingen 

Zoalss ik hierboven heb laten zien, is de aandacht van OOR en NME voor rapsters 
geconcentreerdd in een bepaalde periode. In interviews staan de sekse en sekse-
rollenn van rapsters altijd centraal. Er wordt specifiek gevraagd hoe het is om als 
vrouww in een macho-rapwereld te functioneren, en de voor hiphop typerende 
rapbattless krijgen in het geval van rapsters overdadig veel aandacht. 
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Datt sommige artiesten én vrouw én zwart zijn komt alleen aan de orde in het 
intervieww van OOR met Anita van 2Unlimited, maar niet in relatie tot elkaar. De 
onderlingee man-vrouwverhoudingen komen in dat artikel ook niet aan bod. 

Dee sekserollen liggen niet voor het oprapen in OOR en NME. Mannenrollen 
wordenn beperkt tot beelden en woorden over masculien gedrag op het podium 
enn daarbuiten. Vrouwen worden vooral beoordeeld op hun uiterlijk en hun 
houdingg ten opzichte van seksualiteit. De bladen erkennen mondjesmaat dat 
hiphopsterss muzikant zijn, hoewel het beheersen van het totdie productiepro-
cess toch een beetje ongebruikelijk wordt gevonden: 

Unusual,, a female rapper who makes songs as well as music, and twiddles the 
knobss and eveything in the studio. 
(NMEE 16 juni 1990) 

Ietss anders dat opvalt bij de analyse van de artikelen is dat bij alle geïnterviewde 
rapsterss die een hiphopnaam voeren ook hun werkelijke naam wordt vermeld, 
terwijll  dat maar hoogstzelden gebeurt bij hun mannelijke collega's. Het lijk t er 
opp dat de B-Boys hun pseudoniemen mogen blijven opvoeren, terwijl Fly Girls 
'ontmaskerd'' worden als gewone meisjes die Peggy, Manuela, Alison, Debbie 
off  Susie heten. 

AfwijkendAfwijkend gedrag 

OORR en NME zijn niet speciaal op zoek naar crimineel of ander zogenaamd 
afwijkendd gedrag, dat geassocieerd wordt met nationale hiphop, maar gebrui-
kenn het thema wel wanneer het hen uitkomt. In de beginjaren wordt de natio-
nalee hiphop-subcultuur juist neergezet als 'fresh': jongeren die zonder noe-
menswaardigg gebruik van alcohol of andere drugs vooral lol willen hebben. 
Hierr prevaleert 'youth ^ m n ' boven 'youth as problem'. 

Laterr wordt hiphop afgeschilderd als een manier van overleven voor met 
namee zwarte jongeren zonder goede vooruitzichten. Het is niet altijd even dui-
delijkk of de journalist het onderwerp ingebracht heeft of de geïnterviewde zelf. 

Err is geen werk, en om werk te krijgen moet je connecties hebben. Over een paar 
jaarr is het zover dat je met Mavo alleen nog straatveger kunt worden. Vier jaar le-
renn straatveger met een loon waarvoor je nog net één hamburger kunt kopen! 
Dann ga ik nog liever stelen of rappen, echt wel. Veel HipHoppers gaan trouwens 
naarr de Grafische School maar de meesten krijgen al snel problemen omdat ze te 
veell  tijd aan het rappen of graffiti besteden. 
(OORR 17 oktober 1987) 

NMEE legt de associaties tussen hiphop en afwijkend gedrag vaak zelf. Soms is 
daarr concrete aanleiding toe, omdat een rijzende ster aan het rapfirmament daad-
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werkelijkk achter tralies zit, zoals in het artikel 'Rap behind Bars: Jailhouse Rap'. 
Inn andere gevallen vindt NME in het werk, het uiterlijk of de woonplaats van 
rapperss genoeg aanleiding om het onderwerp op de agenda te plaatsen. 

AJJ tells the stories of kids he'd find comatose over glue bags and cheap scag. The 
policee avoid the place (..) 
(NMEE 20 februari 1988) 

Voorr NME en OOR zijn dergelijke teksten interessanter dan vredige huiselijke 
tafereeltjes.. Er is een tendens om het afwijkende en opvallende centraal te stellen. 

Dee nadruk op de relatie tussen nationale hiphop en afwijkend gedrag ver-
dwijntt als de berichtgeving meer aandacht gaat besteden aan de muzikale kwali-
teitenn van die nationale rap, maar afwijkend gedrag blijf t een heet hangijzer, 
zoalss zal blijken uit de Snoop-casestudy. 

Condusi e e 

Alss het gaat om het ontdekken van nieuwe muziekstromingen hebben OOR en 
NMEE in het geval van hiphop geen trendsettende rol gespeeld. Geen van beide 
bladenn besteedt voor het verschijnen van de eerste wereldwijde hit aandacht aan 
dee ondergrondse hiphop-ontwikkelingen in de VS. Pas als daar de subcultuur 
stevigg geworteld is, verschijnen er artikelen over het fenomeen, zij het vooral 
mett een sociaal-culturele invalshoek. Wanneer het genre ook duidelijk ingepast 
kann worden binnen bestaande rockkaders, komt er tevens redactionele ruimte 
voorr de muzikale kwaliteiten van hiphop. Hoewel het aantal hiphopartikelen 
doorr de jaren heen (1981-1994) in beide bladen stijgt, besteedt NME, ook als 
rekeningg gehouden wordt met de verschillen in verschijningsfrequentie en aan-
tall  coververmeldingen, vaker aandacht aan hiphop in coverartikelen dan OOR. 
NMEE besteedt niet alleen meer aandacht aan hiphop, maar legt ook andere 
accenten.accenten. NME laat gedurende een aantal jaren geen enkele gelegenheid onge-
bruiktt om hiphop van eigen bodem de hemel in te prijzen. Op het moment dat 
enkelee Britse acts ook buiten de landsgrenzen populair zijn, geeft NME binnen-
landsee hardcore hiphop steeds minder ruimte en verplaatst de aandacht zich 
naarr allerlei crossovers van hiphop en andere nieuwe stromingen. Hieruit blijkt 
duidelijkk dat NME graag nieuwe trends wil zetten (niet per se ontdekken) en als 
datt is gelukt op zoek gaat naar andere, nieuwe muziekstromingen. 

OORR besteedt niet alleen minder aandacht aan nationale hiphop dan NME, 
maarr worstelt ook jarenlang met de vraag welke kwaliteiten die nationale hiphop 
bezit.. Keer op keer wordt benadrukt dat vaderlandse hiphop een zorgenkindje is. 
Dee berichtgeving over nationale hiphop kenmerkt zich in beide bladen verder 
doorr etniciteit als een probleem te behandelen, en door vrouwelijke artiesten 
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voorall  te confronteren met seksevraagstukken in plaats van muzikale. De 
muziekk van vrouwelijke artiesten wordt daardoor minder serieus genomen. 

OORR en NME zijn - vergeleken met bijvoorbeeld tiener-nichebladen als 
Smashh Hits en Hitkrant - absoluut van belang geweest bij de popularisering 
vann nationale hiphop bij een niet-subcultureel publiek. Ondanks het feit dat 
hunn aandacht voor nationale hiphop niet altijd positiefis.7 Aandacht, van welke 
aardd dan ook, is een voorwaarde voor popularisering van een nieuw muziek-
genre. . 

Watt zijn nu de belangrijkste conclusies over de rol van de nichemedia bij de 
populariseringg van hiphop? 

Tenn eerste hebben de nichemedia een essentiële rol gespeeld bij de populari-
seringg van nationale hiphop. 

Tenn tweede moet er onderscheid gemaakt worden in popularisering van hip-
hopp als muziek en hiphop als subcultuur. De nichemedia zijn niet altijd nodig 
omm een nieuwe muziekstroming te ontdekken en door te laten breken naar een 
groterr publiek: Rapper's Delightstond immers al in de hitparade voor de niche-
mediaa aandacht aan hiphop besteedden (zie ook hoofdstuk 9 voor een uitge-
breidee analyse van hiphop in de hitparade). De nichemedia zijn in het geval van 
hiphopp wel onontbeerlijk gebleken om de muziekstroming een subculturele 
inbeddingg te geven. De inhoudelijke verschuiving van de twee bladen laat zien 
datt zij hun trendsettende rol op muziekgebied voornamelijk waarmaken op het 
momentt dat de subcultuur al langer bestaat; dan hebben OOR en NME duidelijk 
eenn goede neus voor het opsporen van nieuw muzikaal talent binnen de subcul-
tuurr en het signaleren van interessante kruisbestuivingen tussen hiphop en 
anderee genres. 


