
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

No sell out: De popularisering van een subcultuur

Wermuth, M.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
Wermuth, M. (2002). No sell out: De popularisering van een subcultuur. [Thesis, externally
prepared, Defended at UvA]. Aksant.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/no-sell-out-de-popularisering-van-een-subcultuur(18e01d52-144e-431e-8a72-dc203360f81b).html


Hoofdstu kk 8 

Dee medi a als waakhon d 

Fromm the depths of the sea, back to the block 
Snoopp Doggy Dogg, funky as the, the, The D.O.C 
Wentt solo on that ass, but it's still the same 
Longg Beach is the spot where I served my cane 
Followw me, follow me, follow me, follow me, but don't lose your grip 
Nine-trizzay'ss the yizzear for me to fuck up shit 
Soo I ain't holdin nuttin back 
Andd motherfucker I got five on the twenty sack 
It'ss like that and as a matter of fact [rat-tat-tat-tat] 
Cuzz I never hesitate to put a nigga on his back 
[Yeah,, so peep out the manuscript 
Youu see that it's a must we drop gangsta shit] 
What'ss my motherfuckin name? 
(uit:: Who Am I? (What's My Name) van Snoop Doggy Dogg, 1993) 

A t̂órfel ee panie k en subculture n 

Dee micro-, niche-, en massamedia hebben verschillende functies voor hun spe-
cifiekee doelgroepen als het gaat om de promotiefunctie van hiphop. Zo hebben 
nichemediaa een belangrijke intermediërende rol tussen subcultuur en massa-
cultuurr gespeeld bij de verspreiding van hiphop als subcultuur, en later ook bij 
dee popularisering van bepaalde hiphop-artiesten. In hun promotiefunctie 
creërenn de media in feite interessante nieuwe cultuurvormen (subcultuur als 
kunst).. Daarnaast proberen zij nieuwe subculturen te begrijpen als een sociaal 
fenomeenn (subcultuur als sociale beweging). De subculturen-theorie van de 
Birminghamschooll  verdeelt de manieren waarop de media omgaan met subcul-
turenn in een 'commodity' en 'ideological form'. In de eerste vorm wordt van de 
subcultuurr een consumptiegoed gemaakt, in de andere wordt de subcultuur 
ideologischh geïncorporeerd door haar te bestempelen als vorm van afwijkend 
gedragg of als betekenisloze exotica, waarmee het eventuele oppositionele karakter 
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vann een subcultuur geneutraliseerd wordt. Die indeling lijk t op het eerste 
gezichtt op de mijne, maar wordt in die oude subcultuur-theorieën alleen nega-
tieff  ingevuld. Bij de aandacht voor hiphop als sociale beweging hoeft er theore-
tischh niet altijd sprake te zijn van morele paniek over het afwijkend gedrag van 
dee subcultuur (zie ook Becker 1997/1963; S. Cohen 1997/1980). De media kun-
nenn ook een platform bieden aan afwijkende geluiden. Bij de berichtgeving 
overr hiphop als sociale beweging treden de media op als waakhond (van de 
democratiee of de 'goede zeden'), maar dat hoeft niet altijd negatief te zijn. 

Dee centrale vragen in deze casestudy naar de berichtgeving over hiphop als 
subcultuurr zijn: Is de media-aandacht altijd negatief over afwijkend gedrag? 
Zijnn er verschillen zijn tussen de media in die waakhondfunctie, zoals er ook 
verschillenn bestaan in de promotiefunctie van verschillende media? 

Inn andere subculturenstudies wordt eigenlijk nauwelijks aandacht besteed 
aann verschillen in voorkeurslezingen die samenhangen met de eigenheid en 
functiee van verschillende media. Er wordt gesproken over de berichtgeving in 
'dee media'. Meestal worden daarmee de massamedia bedoeld, met name dag-
bladen,, opinietijdschriften en tv-programma's (Gilroy 1987:72-110; Hebdige 
1979:96-97;; Rose I994a:i35). Thornton (1995) is een van de eersten die in een 
studiee naar subculturen duidelijk onderscheid maakt tussen de publieken en de 
functiess van micro-, niche-, en massamedia, maar onderzoekt ze niet stelselma-
tig.. Haar voorbeelden over de representatie van het zogenaamde afwijkend 
gedragg van de housecultuur in verschillende media worden slechts illustratief 
gebruikt. . 

Omm de rol van de verschillende media te onderzoeken, heb ik een typisch 
gevall  van morele paniek uitgekozen. Het gewelddadig karakter van de zoge-
naamdee gangsterrap is een onderwerp dat door alle soorten media is opgepikt. 
Omdatt de gedrukte media goed gearchiveerd zijn en in tegenstelling tot bij-
voorbeeldd televisie, veel meer micromedia kennen, is de casestudy naar de 
berichtgevingg over gangsterrap beperkt tot de gedrukte media. Bovendien heb 
ikk mij beperkt tot de berichtgeving over Snoop Doggy Dogg en zijn gangsterrap 
vann 1993 tot einde 1994. In 1993 wordt de rapper verdacht van medeplichtigheid 
aann moord. In het tweede jaar scoort hij wereldwijd grote hits met zijn gangster-
rapp (zie Figuur 8.1 voor een korte biografie). 

Dee verschillende media worden elk apart behandeld, te beginnen met de 
micromedia,, gevolgd door de nichemedia en eindigend met de massamedia (zie 
bijlagee 3 voor een voorbeeld van een ingevuld codeboek). 
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Figuu rr  8.1. Biografie Snoop Doggy Dogg 

Snoopp Doggy Dogg, geboren in 1972, echte naam Calvin Broadus, is noch de eerste 
nochh de laatste rapper die gangsterrap maakt. En net als vele andere (gangster)rap-
perss uit de Verenigde Staten heeft Snoop daadwerkelijk deel uitgemaakt van een 
jeugdbendee (een van de vele Crips-bendes in Los Angeles en omgeving). Vooraf-
gaandd aan zijn hiphop-loopbaan is hij verscheidene malen opgepakt wegens het 
handelenn in drugs. 
Tijdenss de MTV Video Awards in september 1993 mag hij als veelbelovend artiest 
eenn prijs uitreiken aan prijswinnaars En Vogue. Na afloop van de ceremonie meldt hij 
zichh vrijwillig op het Los Angeles politiebureau, omdat hij verdacht wordt van (mede) 
plichtigheidd aan moord op een Ethiopische jongen. Warner (via Dre's Death Row 
Recordss en diens distributeur Interscope, Snoops platenmaatschappij) betaalt de 
borgg van een miljoen dollar. Overal ter wereld springen de media op Snoops zaak, 
terwijll de rapper zijn eigen debuutalbum Doggystyle nog niet uitgebracht heeft, en 
hijj buiten de subculturele gemeenschap nauwelijks bekendheid geniet als artiest. 
Snoopp Doggy Dogg is in de internationale subcultuur bekend geworden door zijn 
medewerkingg te verlenen aan de soundtrack Deep Coverwan (ex-NWA-lid) Dr. Dre en 
dienss album TheChronic. De single die van The Chronic wordt getrokken, Nuthin'But 
AA C Thang, wordt in Croot-Brittannië begin 1994 een kleine hit op Dr. Dre's naam. In 
Nederlandd doet de single echter niets. Op basis van hitpopulariteit is Snoop in 
Nederlandd dus een volslagen onbekende, net als Dr. Dre die nooit met NWA in Ne-
derlandd een hit heeft gehad. 

Inn Amerika leidt de ophef over de rapper uit Long Beach tot een voorinschrijving van 
tweee miljoen exemplaren. Het album belandt in de Billboard albumhitlijst direct op 1, 
eenn unicum voor een debuutalbum. 
Ookk buiten Amerika oogst Snoop Doggy Dogg daarna veel succes. In Croot-Brittan-
niëë scoort hij tussen 1993 en 1994 drie hits die allemaal afkomstig zijn van Doggystyle. 
Inn Nederland wordt de single Who Am I (What's My Name) Alarmschijf. De single 
wordtt net geen Top 1 O-hit, maar blijft steken op de elfde plaats. Who Am I? (What's 
MyMy Name), zijn grootste succes, is niet direct tekstueel of muzikaal verontrustend. 
Muzikaall is zijn werk zelfs uitermate geschikt voor hitsuccessen. Het is vrolijke mu-
ziek,, waarover ontspannen gerapt wordt. In tegenstelling tot veel Amerikaanse oost-
kust-gangsterrapp is er geen dreigende sfeer. Ook Snoops naam (van het hondje 
Snoopy)) en uiterlijk roepen eerder vertedering of een glimlach op dan agressie. Op 
WhoWho Am /zingt Snoop eenmaal 'gangstashit' en 'And I just drop, cause you know, it 
don'tt stop, mister 187 on a undercover cop'. Voor Amerikaanse fans doet 187 wel-
lichtt gelijk een belletje rinkelen, maar Europese fans moeten zeer ingewijd zijn in het 
streetslangg om te weten dat de term staat voor de Amerikaanse politiecode voor 
moord.. Op andere nummers van Doggystyle is Snoop veel explicieter over (gang)ge-
weld.. In het sinistere Murder was the Case bezingt hij zijn eigen dood. Doggystyle is in 
Europaa echter pas enige tijd na het uitbreken van de mediahype uitgebracht, waar-
doorr de media in het najaar van 1993 nog geen idee kunnen hebben van de inhoud 
vann Snoops teksten. 

Inn februari 1996 wordt Snoop vrijgesproken. Hij scoort in dat jaar nog een kleine hit 
mett Snoops Upside Your Head en werkt aan veel albums van collega-rappers mee, on-
derr andere van Eminem, een andere Dr. Dre-protegé. Ook verandert hij zijn naam in 
Snoopp Dogg. Het blijft enkele jaren relatief stil rondom zijn persoon; vanaf 2000 is 

hijj weer regelmatig te horen en zien in micro- en nichemedia. 
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Micromedi a a 

Magicc Sounds en Hip Hop Connection (HHC) besteden van alle onderzochte 
mediaa de meeste aandacht aan Snoop Doggy Dogg en doen dat, niet zo verras-
send,, al eerder dan de andere media. De rapper is sinds 1992 al geen onbekende 
meerr voor de Europese subcultuur omdat hij in dat jaar meezingt op The Chronic 
enn Deep Cover van voormalig NWA-lid Dr. Dre.1 In totaal wordt in 30 artikelen 
aandachtt geschonken aan Snoop Doggy Dogg, waarvan de meeste in HHC (23)/ 
Afgezienn van de verschillen in de omvang van de berichtgeving tussen HHC en 
Magiee Sounds richten zij zich beide op de lezer 'in the know'. In een recensie van 
Snoopss Who Am I (What's my name)?be^nt gastrecensent K-Zee zijn artikel met: 

Well,, if you don't know [refererend aan de titel - MW], you've been in a small 
partt of the world called space! 
(HHCC december 1993:22) 

Maarr al eerder schrijft HHC over Snoop zonder uit te leggen wie hij is. Hoewel 
hijj  nog geen debuutalbum heeft gemaakt en nog geen enkele hit in Europa heeft 
gescoord,, weet de subculturele doelgroep wie Snoop is of men hoort het in ieder 
gevall  te weten. Voor de lezers is het voldoende dat Snoop in de 'posse' van Dr. 
Dree hoort. Daarmee wordt een kwaliteits- en authenticiteits-garantie afgegeven. 

Butt first both rappers are finishing other projects - Dre producing Snoop 
Doggyy Dogg's solo album for Death Row, whilee Ice Cube is applying the finish 
touchess to Don Jaguar's debut for Street Knowledge. 
(HHCC juli 1993:4) 

Opvallendd is ook de vermelding van de platenlabels waarop nieuw werk wordt 
uitgebracht.. Een typisch voorbeeld van subculturele informatie die fans zich 
graagg toeëigenen ten behoeve van hun subculturele kapitaal. Beide bladen rich-
tenn zich dus op de ingewijde lezer, maar er zijn duidelijke verschillen in de 
berichtgeveing. . 

Naa enkele korte redactionele nieuwsberichten over Snoop krijgt de artiest in 
Magiee Sounds voornamelijk aandacht in de ingezonden brieven. Het blad 
publiceertt een strip van hiphopfan Kool Rob waarbij op voorhand wordt aan-
genomenn dat Snoop Doggy Dogg schuldig is. De strip is alleen begrijpelijk voor 
insiders.. We zien Snoop achter tralies terwijl hij zegt:'Yo, I'm gonna join the 
Liferss Group'. Op de muur van zijn cel staat gekrabbeld: 'Slick Rick was here'.3 

InIn Magic Sounds scoren het album en de single Who Am I?'m eerste instantie 
goedd onder de lezers. In favorietenlijstjes die fans op mogen sturen naar de 
redactiee staat Snoop regelmatig in hun persoonlijke Top 10/ In februari 1994 
roeptt de redactie van Magie Sounds op te reageren op de vraag of Snoop nog 
steedss 'props' (respect) verdient. In de artikelen die daarna gepubliceerd 
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worden,, staan noch de gangsterrap in het algemeen noch Snoops rechtzaak cen-
traal,, maar het feit dat hij een zogenaamde sell out is: zijn single staat in de Top 
400 en daarmee is alle authenticiteit verdwenen. 

Voordee Nederlandse subculturele fans is Snoops streetcredibility (met even-
tuelee betrokkenheid bij een drive by shooting als het hoogtepunt daarvan) min-
derr belangrijk dan het bereiken van een mainstream-publiek: 

Hoee kan iemand zoveel props krijgen terwijl hij waardeloos is. Als je hem hoort 
rappenn lijk t het wel of hij in zijn kont wordt gepakt. (...) Mijn shout out!! is dan 
klootzakk kiss my black ass. Sell out nigger. 
(Mikee uit Den Haag, in Magic Sounds maart 1993:13) 

Dee verschillen tussen het underground fanzine Magic Sounds en HHC als een 
ietss meer geïnstitutionaliseerd micromedium komen hier het duidelijkst naar 
voren.. De lezers van Magie Sounds zijn vooral bezig met het definiëren van wat 
undergroundd en mainstream is. HHC probeert in een aantal artikelen iets meer 
gripp te krijgen op de persoon en artiest Snoop Doggy Dogg, alsmede het feno-
meenn gangsterrap. 

Inn een aantal HHC-artikelen wordt het werk van Snoop neutraal tot positief 
besproken.. HHC vindt dat met Snoop een nieuwe soort rapper is opgestaan: 
'injectedd new life into the gangsterrap genre which was in grave danger of becom-
ingg nothing more than a laughing stock'. Het gangsterrap-genre wordt door de 
redactiee met enige ironie behandeld. Hoewel de vocale kwaliteiten van Snoop 
gecombineerdd met de funky beats van Dr. Dre vernieuwend zijn durft de redac-
tiee zich ook het volgende af te vragen: 'Do we really need to know how big his 
nutss are, even if his microphone skills are breathtaking' (januari 1994:28). Ook 
inn de artikelen die volgen in 1994 voert ironie de boventoon. Nergens wordt 
gangsterrapp of Snoop veroordeeld, en de mediahype die in andere media is ont-
staann over de komst van Snoop naar Groot-Brittannië wordt door HHC aan-
gegrepenn om te laten zien dat de andere media eigenlijk niet eens weten waar 
Snoopp nu eigenlijk voor staat/ In HHC verschijnt naar aanleiding van deze 
opschuddingg een interview met Snoop vergezeld van een afbeelding van de 
Dailyy Star, waarop de artiest op de voorpagina prijkt met de begeleidende tekst 
'kickk this evil bastard out!' Commentaar van HHC: 

Snoopp in the UK prompted the sort of tabloid hysteria from the Star that used 
too be reserved for the E Generation and punk before that, with Terry Dicks MP 
becomingg indignant on cue. (...) Instead of inviting him to retell his life story 
fortt the umpteenth time (let's face it, his father is almost as famous!) we decided 
too hit him with an A-Z of the Dogg Pound, which he found far more enter-
taining.. (..)What follows are his own words rather than the subjective interpre-
tationn of a journalist living in a world far from South Central LA... 
(HHCC april 1994:29) 
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Ditt citaat is kenmerkend voor de manier waarop HHC met Snoop en gangster-
rapp in zijn algemeenheid omgaat. Men probeert gangsterrap in een bepaalde 
contextt te zetten, waardoor het niet als een geïsoleerd fenomeen wordt beschouwd. 
Waarschijnlijkk is het niet toevallig dat journalist Paul Ablett gangsterrap verge-
lijk tt met twee merendeels witte subculturen, house en punk. Ten tweede is 
HHCC van mening dat zij het levensverhaal van Snoop niet meer hoeven te vertel-
lenn omdat zij ervan uitgaan dat hun lezers 'in the know' dat verhaal toch al ken-
nen.. Ten slotte plaatst Ablett zich met de laatste zin ook boven de gemiddelde 
journalist,, die volgens hem niet weet waar hij of zij het over heeft. 

HHCC biedt de lezers een 'insiders look', maar durft ook kritisch te zijn en vra-
genn te stellen die bedoeld zijn om de hiphop-gemeenschap een spiegel voor te 
houden.. Het artikel 'What happens when rappers walk it like they talk it?' is een 
pogingg om de relatie tussen fictieve gangsterrap en de sociale werkelijkheid ter 
discussiee te stellen. Volgens het principe van hoor en wederhoor laten zij een 
aantall  prominente zwarte artiesten, academici en journalisten aan het woord. 
Hett veelgehoorde argument dat gangsterrap hetzelfde behandeld moet worden 
alss een willekeurige actiefilm, zoals ook een aantal respondenten in mijn onder-
zoekk doet, wordt door HHC verworpen. 

Thatt might have been true once, however, the truth now is that the gangsta 
rapperr as an artist and gangsta rapper as a man have become fused, so it's obvi-
ouss that playing the part of a gangsta rapper on vinyl is plainly not comparable 
too AI Pacino starring in Scarface or the Godfather. 
(HHCC mei 1994:14) 

Hett artikel eindigt met een aantal vragen en opmerkingen die in mijn gesprek-
kenn met subculturele leden niet of nauwelijks naar boven zijn gekomen. HHC is 
anderss dan de meeste fanzines kritisch over ontwikkelingen in eigen gelederen. 

Wouldd the situation in America's ghettos improve with positive role models? Is 
gangstaa rap a nihilistic response to a nihilistic situation? If that is the case it 
wouldd be intimate that there is no escape and no hope, unless you successfully 
enterr the world of hip-hop and equip yourself with enough funds to escape the 
hood.. The pursuance of such a dream, it goes without saying, will never be-
comee a reality for the bulk of ghetto dwellers. This becomes even more of an 
impossibilityy for young black women, who are by sex and colour at the very 
bottomm of the socio-economic triangle. 
Willl  gangsta rap prove itself to be a self-fulfilling prophecy for the hip-hop gene-
ration?? Watch this space. 
(HHCC mei 1994:16) 

Ookk in een ander HHC-artikel dat handelt over de anti-politiehouding die 
zwartee gemeenschappen bezig houdt, probeert HHC zijn lezers ervan te overtui-
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genn dat Snoops gangsterrap in een bepaalde muzikale en politieke context beke-
kenn moet worden, en niet op zichzelf staat. Door parallellen te trekken met sla-
venopstandenn in de VS en het zwarte politieke activisme aldaar in de jaren 
zestig,, maar ook met anti-politiesongs van witte (hiphop)bands en geïnsti-
tutionaliseerdd racisme in Groot-Brittannië, probeert HHC gangsterrap los te 
wekenn van zwarte criminaliteit. Volgens HHC zal een anti-politiehouding altijd 
inherentt blijven aan hiphop 'as long as hiphop remains the sound of the ghetto, 
andd the ghetto problems remain' (HHC juni 1994:39). Gangsterrap wordt door 
HHCC niet afgedaan als een typisch voorbeeld van het afwijkend gedrag van 
zwartee jongeren, maar wordt opgevat als onderdeel van veel grootschaliger 
armoedeproblemenn en racisme. 

Inn Magie Sounds zijn dergelijke achtergrondverhalen niet te vinden. Er is 
echterr wel een onverwachte overeenkomst tussen de twee bladen als het gaat om 
dee lezersreacties ten opzichte van Snoop. In de gepubliceerde lezersbrieven krij-
genn de kritische beschouwingen van de HHC-redactie nauwelijks openlijke bij-
val.. In het specifieke geval van Snoop reageren de lezers van HHC net als die van 
Magiee Sounds vooral op zijn subculturele authenticiteit. 

Myy straight up, 12 shots to the dome, dis is reserved for Snoop. Have you seen 
hiss video appearances - he looks like a prat. Why doesn't HHC admit that 
'Doggystyle'' is crap and give Snoop a good slagging off? 
(Owenn uit Essex in HHC maart 1994:12) 

Inn geen enkel ander mediumtype dan de micromedia wordt zoveel ruimte gere-
serveerdd voor lezersreacties. Zij vervullen een belangrijke rol als openbaar plat-
formm voor de gevoelens die leven in de subculturele gemeenschap. Een ironi-
schee of kritische houding ten opzichte van het gewelddadige karakter van 
Snoopss werk en leven ontbreekt bij de subculturele gemeenschap. Opvallend is 
datt zij de authenticiteit van Snoop vooral betwisten vanwege zijn persoonlijke 
kenmerken:: zijn stem (Magie Sounds) en zijn voorkomen (HHC). Snoop ziet er 
inn hun ogen niet uit als het stereotype gangster.7 De eerder geciteerde lezers, bei-
denn zelf van het mannelijk geslacht, wensen Snoop het ergste dat een gangster-
rapperr kan overkomen toe: hij moet maar een flink gepakt worden (in seksuele 
zin).. Homoseksualiteit is een van de grootste taboes in de (gangster)rap.8 

PP — is for Prison and Punk Ass Niggas. A punk ass nigga is someone in there 
who'ss trying to take what's mine, you know, take my manhood from me. I didn't 
havee that much of a problem, but I had a few problems with my first time in 
there,, because I was so young and didn't understand the politics of jail. 
(Snoopp in HHC april 1994:31) 

Hett is opvallend dat Snoop hier relatief openlijk en nauwelijks veroordelend 
overr homoseksuele handelingen in de gevangenis praat, in tegenstelling tot veel 
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anderee gangsterrappers. Het woord homoseksualiteit krijgt hij echter niet over 
zijnn lippen. George (1998:44), Rose (199^:151) en Rodrick (1995:115), erkennen 
allenn dat homoseksualiteit in de zwarte gemeenschap in de VS een van de con-
troversieelstee onderwerpen is.9 De subculturele gemeenschap veroordeelt Snoop 
voorall  omdat hij het duidelijke hetersoseksuele gangstertype te weinig belichaamt. 

Kritischee artikelen over het gewelddadige karakter van gangsterrap vormen 
uiteindelijkk de minderheid van het totaal aantal onderzochte artikelen in de 
micromedia.. De muzikale kwaliteiten en de subculturele authenticiteit van 
Snoopp Doggy Dogg zijn verreweg de belangrijkste invalshoeken van de micro-
mediaa en hun lezers. Bij de beoordeling van die kwaliteiten van zowel de redac-
tiess als de lezers, blijkt Snoop in 1993 nog de absolute hardcore vernieuwer, en is 
hijj  in 1994 vanwege zijn hitsucces alweer van zijn troon gestoten en opgevolgd 
doorr nieuwe hardcore artiesten die het juiste undergroundgevoel weten te 
raken,, zoals de Wu-Tang Clan. 

Nidiemedi a a 

'Serieuze''Serieuze' muziekmedia 

Dee 'serieuze' muziekmedia besteden minder aandacht aan Snoop Doggy Dogg 
dann de micromedia, maar voor een debuterend artiest krijgt hij in deze media 
relatieff  veel aandacht; in totaal 19 maal. De verschillen tussen OOR, NME en 
ioDancee zijn net als bij de micromedia groter dan de overeenkomsten. 

OORR besteedt in de onderzoeksperiode vier maal aandacht aan Snoop Doggy 
Dogg.. De eerste keer dat OOR Snoop als hoofdonderwerp centraal stelt, is het 
gelijkk goed raak. Snoop siert de eerste cover van 1994. De hoofdrecensie van dat 
nummerr is gewijd aan Doggystyleen in een drie pagina's tellend interview wordt 
dee rapper zelf geïnterviewd. Daarnaast wordt Snoop in datzelfde nummer een 
vann de belangrijkste hiphop-artiesten van 1993 genoemd. In de loop van 1994 
volgtt daarna nog één boekrecensie in OOR waarin Snoop als een van de veroor-
zakerss van de belangstelling voor westkustrap wordt genoemd. OOR is vergele-
kenn met zowel de micro- als massamedia opvallend laat met hun eerste artikel 
overr Snoop.10 In Hoofdstuk 5 (pagina 160) zegt journalist De Koning dat OOR 
watt betreft hiphop interessante fenomenen of invalshoeken wil hebben, verge-
lijkbaarr met bijvoorbeeld de Volkskrant. In januari 1994 heeft OOR er blijkbaar 
tweee gevonden. Ten eerste wordt Snoop muzikaal de hemel ingeprezen, en ten 
tweedee is er de mediacommotie rondom de moordzaak. 

Dee cd-recensie bevat een positieve beoordeling ('geschenk uit de hemel') 
ondankss de tegenstelling die door de recensent gecreëerd wordt tussen com-
merciee en hardcore. Wat hardcore is wordt niet omschreven, hoewel er vage 
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verwijzingenn zijn naar de songteksten en 'harde' nummers. Commercie wordt 
gelijkgesteldd met een relaxed totaalgeluid, soulgezang en het feit dat Snoop 
dagelijkss op de radio is te horen. 

Dee veelvuldige aanwezigheid van soulgezang zou kunnen vermoeden dat een 
commerciëlee route is ingeslagen, maar nauwkeurige beluistering moet die her-
senschimm toch om zeep helpen. Teksten als 'before you opened up your gap I 
hadd respect for you baby, but now I take it all back' lijken mij niet geschikt voor 
dee hidijsten. 
(OORR januari 1994:65) 

Dee moordzaak is voor OOR de aanleiding om naast de cd-recensie een groot 
intervieww te plaatsen. De journalist begint zijn artikel met de bezorgdheid die 
bestaatt over het dichten van het gat tussen fictie en werkelijkheid door een aantal 
gangsterrappers.. Hij is van mening dat muziekjournalisten - zoals hij zelf- daar 
niett op voorhand over moeten oordelen, maar geeft aan dat gangsterrap wellicht 
tochh een negatieve invloed heeft, vooral op jonge kinderen. Waarom hij dat 
denktt en waarom die invloed beperkt blijf t tot kinderen, wordt niet uitgelegd. 
Hoewell  OOR enkele kritische vragen van de journalist publiceert, krijgt Snoop 
allee ruimte om te antwoorden dat hij in zijn raps louter vertelt dat het gangsterle-
venn bestaat en het helemaal niet verheerlijkt. OOR geeft geen eindoordeel, maar 
doorr de grote nadruk die uiteindelijk gelegd wordt op Snoops echte gangverle-
denn wordt de indruk gewekt dat het gat tussen werkelijkheid en fictie in het geval 
vann Snoop inderdaad niet meer bestaat, en dat men gangsterrap vooral op die 
manierr moet begrijpen. Gangsterrap gaat over de realiteit van de betreffende 
rapperss en daarmee blijf t de straatautenthiciteit van rap onbetwist. 

NMEE besteedt in de onderzochte periode 14 maal aandacht aan Snoop. Het 
eerstee artikel is een nieuwsbericht op 18 september, een krappe maand na de 
moordd op de Ethiopische Amerikaan Philip Woldemariam. Snoop wordt geïn-
troduceerdd als 'the hotly tipped LA rapper' waarna het bericht verder over de 
vrijwillig ee aanmelding van Snoop bij de politie gaat. In de daaropvolgende 
wekenn blijf t Snoop onderwerp van aandacht. NME volgt de aanklacht op de 
voett en publiceert telkens de uitgestelde releasedatum van Snoops debuutal-
bum.. De berichtgeving is een combinatie van sensatielust (gericht op afwijkend 
enn negatief nieuws) en feitelijke informatie. Net zoals het Nederlandse publiek 
heeftt Engeland in het najaar van 1993 nauwelijks van Snoop als artiest gehoord. 
Snoopp heeft dus vooral nieuwswaarde vanwege de moordaanklacht. Eind okto-
berr volgt voor het eerst een evaluatie van Snoop als artiest. NME is net als OOR 
zeerr positief: 'meisterwork', 'this is gonna be HUGE' en 'fit for any and every 
occasion'' zijn maar enkele van de positieve bewoordingen om de eerste single 
What'sWhat's My Name?ie omschrijven. 
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Vervolgenss besteedt NME pas weer aandacht aan Snoop als hij Groot-Brit-
tanniëë bezoekt, en de nationale dagbladpers en de Conservatieve Partij over 
hemm vallen. NME volgt het mediacircus met de nodige ironie (NME 25 februari 
1994:18-19).. De redactie publiceert de cover van het beroemde Daily Star artikel 
enn tekent uit Snoops mond de volgende reactie op als die het artikel onder ogen 
krijgt:: 'F - them, they're trying' to make out I'm a real bad guy. It's kinda cool 
inn a way, though'. Hoewel NME verschillende mensen aan het woord laat die 
gecharmeerdd zijn van Snoops voorkomen, laat het blad er vanaf de inleidende 
tekstt tot aan de laatste zinnen geen twijfel over bestaan dat zij het voorkomen en 
dee gangsterrap van Snoop niet alleen maar leuk vinden: 

Snoopp came across as the ultimate nice guy, turning on the charm at every port 
off  call. But the unsavoury undercurrent won't go away... 
(NMEE 25 februari 1994:19) 

NMEE uit zijn twijfels ook rechtstreeks aan Snoop door hem een aantal vragen 
voorr te leggen over het openlijke seksisme en geweld in zijn teksten. Door 
Snoopss antwoorden zo letterlijk mogelijk weer te geven en slechts gedeeltelijk te 
censurerenn op het woord 'fuck' (zie boven) wordt hij afgeschilderd als een 
artiestt die willens en wetens onaangepast wil overkomen. De journalisten van 
NMEE zijn het over een ding eens: de aandacht voor Snoop in met name de mas-
samediaa en van de authoriteiten is overdreven en mist elke grond: 'Why else 
wouldd they let him out of America and into Britain if he wasn't ultimately 
harmless?'' Ook maakt de recensent melding van de hoeveelheid politie die het 
binnenstromendee publiek in de gaten houdt: 'Some decide to steam in and rush 
thee doors, prompting the police - who are not wearing identification tags, as if 
anticipatingg a riot' (NME 25 februari 1994:32). 

InIn een tweede groot interview met Dr Dre en Snoop Doggy Dogg gaat jour-
nalistt Dele Fadele uitgebreid met hen in op de rol van de media. Snoop wordt 
ditmaall  afgebeeld met de Daily Star in handen. Het onderschrift luidt: 'Snoop 
learnss first-hand how our press is still the best in the world'. Fadele laat hen zon-
derr tussenkomst aan het woord als het gaat over de negatieve stereotypering van 
zwartee mannen (en stemt dus stilzwijgend in met hun visie), maar heeft meer 
moeitee met het seksisme en het geweld in het werk en leven van de twee artiesten: 

Youu could argue that Dre and Snoop, amongst others, are making explicit what 
wass once implicit, and you could take in consideration the decline and down-
wardd curves in the so-called ghetto's, but you can't help wishing for some sort 
off  respite. 
(Delee Fadele in NME 14 mei 1994:30) 

Dee sensatielust die de berichtgeving in 1993 kenmerkte is in 1994 helemaal los-
gelaten.. NME gaat in 1994 veel verder dan OOR in het contextualiseren en 
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problematiserenn van alles wat met Snoop en gangsterrap samenhangt. Beide 
bladenn zijn echter zeer te spreken over de muzikale kwaliteiten van de G Funk 
diee Snoop maakt. Dit is ook het geval bij ioDance. 

Hett inmiddels niet meer bestaande Nederlandse danceblad ioDance besteedt 
tussenn 1993 en 1994 minimale aandacht aan Snoop Doggy Dogg. Zijn cd wordt 
inn januari 1994 gerecenseerd en hij komt zijdelings aan de orde wanneer het blad 
Snoopss vriend en Death Row-collega Warren G interviewt. Aan de cd-recensie 
vallenn een aantal dingen op. Doggystyle wordt wederom zeer positief beoordeeld 
enn Snoop wordt een van de belangrijkste artiesten van 1993 genoemd. Ook in 
loDancee wordt met vage omschrijvingen duidelijk gemaakt dat Snoop Doggy 
Doggg er in geslaagd is om een hardcore en commerciële sound te vermengen. Er 
wordtt summier vermeld dat Snoop een aanklacht tegen zich heeft lopen van-
wegee doodslag (geen moord). Het gangstergehalte van de teksten vormt voor 
ioDancee geen enkel obstakel. Het hoogtepunt van de cd vindt de recensent 
wanneerr een fictief jonge Snoop zegt dat hij later een 'mothafuckin' hustler' wil 
worden,, en 'de voorliefdes van Snoop voor hallucinerende rookwaren en het 
gettolevenn in het algemeen zijn op dit album dankzij zijn zeer poëtische manier 
vann rappen in een breed daglicht gezet' (ioDance januari 1994). 

Hett rockvertoog staat bij ioDance voorop en deze keer is het niet de street-
credibilityy die een artiest aanzien oplevert maar 'muzikaliteit en originaliteit' 
diee Snoop 'op een perfecte manier weet te verenigen'. 

Dee nichemedia laten zich duidelijk voorstaan op hun promotiefunctie. In 
Snoopp hebben zij een muzikale vernieuwer in de hiphop gevonden. In hun 
waakhondfunctiee verschillen de bladen onderling enorm. NME gaat het verst in 
hett problematiseren en contextualiseren van gangsterrap. ioDance daarentegen 
beperktt zich tot het vermelden van de aanklacht tegen Snoop, maar legt geen 
verbandd tussen de persoonlijke tragedie rondom de artiest en het fenomeen 
gangsterrap.. Een vergelijkbare strategie zien we terug in de tienermedia. 

Tiener-nichTiener-nich emedia 

Hitkrantt en Smash Hits besteden samen acht maal aandacht aan Snoop Doggy 
Dogg.. De artikelen zijn van een iets andere aard dan in de twee voorgaande 
media,, hetgeen niet zo vreemd is, gezien hun lezersprofiel en redactionele for-
mules. . 

Muzikantenn zijn interessant als ster, en niet per se vanwege hun muzikale 
kwaliteitenn of subculturele authenticiteit. In dat opzicht is het uiterst opvallend 
datt Smash Hits in januari 1994 een positieve recensie en de volledige songtekst 
vann Nuthin 'But A G Thangpubiiceert, terwijl Dr. Dre en Snoop daaraan vooraf-
gaandd slechts tweemaal in korte nieuwsberichten voorkomen. Op dat moment 
heeftt de single de Britse hidijsten nog net niet bereikt, maar krijgt hij al wel veel 
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airplay.. Zonder gearriveerde sterren te zijn, krijgen Snoop en Dr. Dre toch veel 
belangstellingg van de tienermedia. 

Hett gewelddadige werk en leven van Snoop krijgen in de tienerbladen de 
meestee aandacht. Opvallend is dat bij de aandacht voor geweld geen directe 
koppelingg wordt gemaakt tussen Snoops gangleven en het gangsterrapgenre. 
Dee aandacht voor Snoops eigen criminiele verleden past in de traditie van tie-
nerbladen.. Omdat zij vooral geïnteresseerd zijn in het persoonlijk lief en leed 
vann de sterren is criminaliteit ook een gewild onderwerp. 

Hitkrantt besteedt overmatig veel aandacht aan misstappen van popidolen 
onderr het mom van 'sommige muzikanten nemen de rock & roll-levensstijl wel 
ergg serieus'. In de onderzochte jaargangen zijn er artikelen over strafbare feiten 
gepleegdd door uiteenlopende sterren als Bill y Idol, Hugh Whitaker en David 
Leee Roth, maar vooral van rappers: Flavor Flav, 2Pac, Dr. Dre en Snoop Doggy 
Dogg.. Journalist Marcel Lee recenseert in januari 1994 Doggystyle. Hij start zijn 
artikell  met de vermelding dat 'Snoop Doggy Dogg een nieuwkomer [is] die in 
thuislandd Amerika al voor heel wat opschudding zorgde'. Lee verwijst echter 
niett naar de moordzaak, maar naar een andere vorm van zogenaamd onaan-
gepastt gedrag, namelijk het obscene karakter van Snoops teksten. 

Inn navolging van de 2 Live Crew stopt 'Snoopy' namelijk nogal wat sex in zijn 
teksten.. Ik heb geprobeerd alle fuck's en shit's op Doggystyle te tellen, maar dat 
wass onbegonnen werk. 
(Hitkrantt 8 januari 1994:22) 

Dee cd krijgt uiteindelijk drie sterren (in Hitkrantjargon: 'best te pruimen') van-
wegee de swingende funky ritmes, de pakkende melodieën en het productiewerk 
vann Dr. Dre. Een maand later wordt meer plaats voor Snoop ingeruimd. In een 
achtergrondartikell  waarin ook interview-citaten worden gebruikt (Hitkrant 
heeftt een buitenlands interview aangekocht) legt Hitkrant de nadruk op Snoops 
gangverledenn en de moordzaak. De toonzetting is redelijk neutraal, maar door 
dee manier waarop de informatie is geordend, blijf t het beeld hangen van een rap-
perr die geweld verheerlijkt. Het artikel eindigt met Snoop die zegt: 'En ik ben 
realist.. Vandaar dat er zoveel geweld in mijn teksten voorkomt. Je dacht toch 
niett dat ik dat allemaal zelf had verzonnen?' (Hitkrant 12 februari 1994:23) 

Dee tienermedia beperken zich meestentijds tot het wel en wee van de super-
sterrenn van de popmuziek, film, mode en televisie. Sterk afwijkend gedrag als cri-
minaliteitt van die sterren mag zich daarom ook verheugen op hun warme be-
langstelling.. Terwijl Hitkrant nog het beeld wil neerzetten dat popsterren soms 
onacceptabell  over de schreef gaan, heeft Smash Hits geen enkele moeite met 
geweld.. De tekst van Nuthin But a G Thangwordt door het blad integraal afge-
drukt.. Dat Snoops muziek hitpotentie blijkt te hebben, komt de tienermedia 
goedd uit, omdat de combinatie van een rijzende ster en onaangepast gedrag, goed 
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aanslaatt bij het lezerspubliek dat vooral bestaat uit jonge specialistische kenners 
enn incidentele lieihebbers. Overigens wordt in deze bladen nergens expliciet of 
impliciett een koppeling gemaakt tussen de zwarte cultuur en criminaliteit. 

Afwijkendd gedrag is een thema dat in de tienermedia veelvuldig voorkomt. 
Inn het geval van Snoop beperkt zich dat tot diens obscene teksten en de moord-
zaakk en tot afwijkend gedrag van individuen, en niet zozeer de hiphopsubcul-
tuurr of de zwarte cultuur in hun algemeenheid. Het leggen van een relatie die 
bestaatt tussen Snoop en gangsterrap en de hiphop-subcultuur wordt overgela-
tenn aan de lezers. 

Massamedi a a 

Dee massamedia in Nederland en Groot-Brittannië hebben al vrij snel na de 
aanvangg van Snoop Doggy Dogg's raploopbaan aandacht aan hem besteed, met 
namee in zijn rol van beschermeling van Dr. Dre. Het zijn dan ook de muziek-
journalistenn van de dag- en publieksbladen die in eerste instantie uitgebreid 
berichtenn over Snoops solocarrière en hem vervolgens in verband brengen met 
criminaliteit. . 

Err is één groot verschil in de berichtgeving over Snoop tussen de Britse en 
Nederlandee massamedia. Omdat Snoop het Verenigd Koninkrijk daadwerke-
lij kk in de onderzoeksperiode aandeed, levert dat in de Britse pers andere ge-
zichtspuntenn en invalshoeken op dan in de Nederlandse. Ik kom hier later nog 
opp terug. 

DeDe Volkskrant, Het Parool en Nieuwe Revu 

Dee onderzochte Nederlandse massamedia zijn uitermate geïnteresseerd in het 
onderwerpp gangsterrap en Snoops aandeel daarin. Zij brengen Snoops werk 
rechtstreekss in verband met jeugdcriminaliteit van met name zwarte jongeren 
enn andere problemen in de zwarte cultuur. De Volkskrant is de enige uitzonde-
ringring op de regel. In hun enige artikel over Snoop wordt de cd besproken zonder 
enigee verwijzing naar de moordzaak. Recensent Prins bespreekt Snoops debuut 
samenn met Ice Cube en Das EFX. Ice Cube's album wordt de mooiste hiphop-
plaatt van 1993 genoemd, debutant Snoop moet het doen met omschrijvingen 
alss 'onbeschaamd commercieel', 'gezelligheid alom' en: 

'Doggystylee kent ook ruwe taal en duister getoonzette songs (Murder Was the 
CaseCase en Serial Killa), zodat Snoop Doggy Dog [zonder de laatste 'g' - MW] een 
beetjee met de grote jongens mee kan doen. Jottem!' 
(Dee Volkskrant 10 december 1993) 
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Snoopp wordt noch als artiest noch als 'crimineel' serieus genomen. Of de recen-
sentt is niet op de hoogte van zijn verleden of hij vindt dat gegeven niet de moeite 
waardd om te vermelden." Het feit dat Snoop door de recensent niet serieus geno-
menn wordt als artiest, kan er mee te maken hebben dat de Volkskrant geen enkel 
vervolgg heeft gegeven aan de ontwikkelingen rondom Snoop Doggy Dogg. 

Hett ontbreken van aandacht voor Snoop wil overigens niet zeggen dat de 
Volkskrantt helemaal geen melding maakt van aan gangsterrap gerelateerde 
onderwerpen.. In de onderzochte periode verschijnen dertien artikelen die hip-
hopp en gangsterrap direct in verband brengen met de problemen in de zwarte 
cultuur,, waaronder jeugdcriminaliteit. Soms gaat het niet direct over jeugdcri-
minaliteit,, maar over het verlies van moreel of politiek besef. In februari 1993 
berichtt de Volkskrant bijvoorbeeld over het gebruik van het woord 'nigger' 
doorr Amerikaanse hiphop-jongeren als geuzennaam, en de negatieve associaties 
diee dat woord oproept bij zwarte burgerrechtenactivisten uit de jaren zestig, 
waarmeee er een scheiding wordt gecreëerd tussen politiek actieve oudere en 
apolitiekee jongere zwarten. In 1993 verschijnt ook het eerste van in totaal acht 
nieuws-- en achtergrondartikelen over Nederlandse jeugdbendes die als Ameri-
kaansee jeugdbendes opereren (inclusief het dragen van de naam Crips en de bijbe-
horendee gangsterkleding die veel hiphoppers dragen). In alle gevallen betreft het 
jeugdbendess die voornamelijk uit allochtonen bestaan. Ook het oppakken van 
2Pacc en T-Bone van Da Lench Mob wordt door de Volkskrant nieuwswaardig 
geachtt (12 maart 1994), terwijl deze hiphop-artiesten op dat moment in Neder-
landd nog nooit een hit hebben gehad en slechts in kleine kring bekend zijn. 

Hett Parool besteedt meer aandacht aan Snoop Doggy Dogg dan de Volks-
krantt en brengt ook regelmatig artikelen over Amerikaanse en Nederlandse 
allochtonee jeugdbendes. De twee artikelen over Snoop zijn van de hand van een 
muziekjournalist.. In november 1993, eerder dan OOR, maar later dan Magie 
Sounds,, schrijft Peter van Brummelen in een artikel getiteld 'VS krijgen genoeg 
vann rap-geweld' over Snoop: 

Nogg meer commotie is er in Amerika over Snoop Doggy Dogg. Niet alleen con-
servatievee ouders vragen zich af of een van moord verdachte rapper wel het juiste 
rolmodell  voor hun kinderen is. 
(Hett Parool 29 november 1993) 

Hett Parool bouwt de onrust over rap op langs twee lijnen. Enerzijds zijn er de 
conservatievelingenn en tabloids die strijden voor censuur op popteksten. Deze 
partijenn vindt de journalist niet interessant en geloofwaardig. Anderzijds is er 
steedss meer kritiek op gangsterrap vanuit zwarte en progressieve kringen 
('serieuzee media', 'Jesse Jackson', 'Newsweek') omdat zij zich afvragen, 'of er 
wellichtt een verband is tussen rapteksten en het steeds extremer wordende 
geweldd in de zwarte getto's'. De kritiek van deze partijen vindt Het Parool 
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serieuss genoeg om zich af te vragen of gangsterrap inderdaad negatieve invloed 
heeftt op de merendeels jonge luisteraars. 

Hett Parool past het principe van hoor en wederhoor toe om alle verschil-
lendee geluiden over gangsterrap de revue te laten passeren. Zo komt een verte-
genwoordigerr van de Nederlandse platenmaatschappij van Snoop aan het 
woord,, die zegt dat de Nederlandse bevolking zich niet teveel moet opwinden, 
omdatt 'rap in Nederland toch niet zo populair is' en dat hij 'slechts duizend 
exemplarenn van Doggystyle heeft uitgebracht'. Ook tekent de journalist uit 
rapkringenn op 'dat alle commotie riekt naar racisme'. Hij sluit zijn artikel af met 
tee erkennen dat 'blanke popmuzikanten geregeld in aanraking [komen] met de 
politie,, maar daar wordt veel minder ophef over gemaakt'. 

Hett Parool heeft enkele weken eerder ook melding gemaakt van de arrestatie 
vann Flavor Flav van de Amerikaanse bewustzijnsrapband Public Enemy. Deze 
ontwikkelingenn vormen voor de krant aanleiding om dieper in het fenomeen te 
duiken. . 

Inn april 1994 wordt een hele pagina vrijgemaakt om uit te leggen waarom 
Ice-TT (de rapper die met zijn fictieve gangsterverhaaltjes de publieke woede op 
dee hals haalde van de Amerikaanse president, de politiebonden en enkele 
anderee grote instituties) plaats heeft moeten maken voor Snoop Doggy Dogg 
diee de streetcredibility van hiphop waar lijk t te maken met zijn vermeende 
medeplichtigheidd aan moord. Van Brummelen zet de jeugd van Snoop en de 
reconstructiee van de gebeurtenissen op de dag van de moord uiteen in twee van 
dee in totaal zeven kolommen. De restvan het artikel gaat over de combinatie van 
geweldd en popmuziek, die volgens hem onlosmakelijk met elkaar zijn verbon-
denn sinds rock 'n' roll. Hij vindt gangsterrap echter vele malen gewelddadiger 
dann een band als de Sex Pistols." De werkelijk begane misdaden van sommige 
gangsterrappers,, gecombineerd met het seksisme, antisemitisme en homofobie 
inn het subgenre, zijn voor hem reden het genre op zijn minst kritisch tegen het 
lichtt te houden. Het Parool wikt en weegt en concludeert vervolgens dat Snoop 
zelff  misschien het licht heeft gezien en alleen nog maar over geweld fantaseert, 
maarr dat zijn fantasieën leiden tot kleine moordenaars. Een elfjarig jongetje dat 
zijnn zusje per ongeluk dood schoot verklaarde volgens Het Parool : 'Ik deed 
Snoopp Doggy Dogg na'. De journalist geeft hiermee gangstrarap de schuld van 
dezee zinloze dood. Gangsterrap wordt door Het Parool gekoppeld aan het 
zwartee gangsterleven van de rappers, maar niet aan bredere maatschappelijke 
discussiess over de maatschappelijke positie van zwarten of het wapengeweld in 
dee hele Amerikaanse samenleving. 

Publieksbladd Nieuwe Revu besteedt net als Het Parool zowel aandacht aan 
Snoopp als aan gangsterrap en de problematiek van Amerikaanse jeugdbendes. 
Inn twee grote artikelen besteedt het blad aandacht aan rappers en andere arties-
tenn die in de gevangenis zitten of zaten, variërend van Herman Brood, Paul 
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McCartneyy en Mick Jagger tot James Brown, Fela Kuti en Snoop. Ook publi-

ceertt Nieuwe Revu een voorpublicatie van de autobiografie van de Amerikaan 

Kodyy Scott, over diens leven als gangbanger in Los Angeles. Snoop krijgt, afge-

zienn van een vermelding in het Jailhouse Rockers-artikel, alleen aandacht met 

zijnn album. In een recensie wordt meer dan de helft van het artikel besteed aan 

dee moordzaak en Snoops beschouwingen over het gettoleven. 

DoggystyleDoggystyle ('op z'n hondjes') is geproduceerd door Dr. Dre en bevat beschou-

wingenn over het gettoleven: een zwarte visie, vol zwarte humor en opzwepende 

raps.. En behoorlijk seksistisch, dat wel. Feministes zullen hun portie Snoop dus 

well  aan Fikkie geven. 

(Nieuwee Revu nr. 2 1994) 

Hett getto wordt door Nieuwe Revu gelijkgesteld met een zwarte visie op het 
leven.. Wat zwarte humor heeft te maken met het gettoleven wordt niet uitge-
legd.. Dat de plaat bovendien seksistische teksten bevat, is voor de Nieuwe Revu 
geenn reden om de plaat af te raden. Alleen feministen zullen zich er aan ergeren 
-- hetgeen de recensent blijkbaar niet is. De redactie vindt het album zelfs de 
moeitee waard om tien exemplaren van DoggystylezonA&i tegenprestatie te verlo-
ten.. De fascinatie van Nieuwe Revu voor gangsterrap moet vooral bekeken 
wordenn in het licht van hun sterke voorkeur voor zogenaamd afwijkend gedrag 
vann mensen, en vooral van jongeren. Reportages over zaken als SM, xtc-gebruik, 
geweldd of buitenissig geklede travestieten zijn regelmatig terugkerende onder-
werpenn in het blad. In een ander artikel wordt ruim baan gegeven aan de visie 
vann Chuck D, de voorman van Public Enemy, en vaak de tegenhanger van 
Snoopp Doggy Dogg genoemd. 

Hijj  verwerpt het idee dat het chaotische, weerzinwekkende materiaal waaruit 
gangstarapp gevormd is sowieso authentieker zou zijn dan iets dat geïnspireerd is 
doorr een vriendelijker kijk op het leven. Mensen, zegt hij, moeten zich concen-
trerenn op de positieve kanten van het zwarte leven, zo veel mogelijk genieten, 
zwartt Amerika aansporen zich uit de interne oorlogen te verheffen en vooruit te 
gaan.. Alleen, ze worden uit koers geslagen door de smerige streken van de geld-
geilee blanke platenmaatschappijen. 
(Nieuwee Revu nr. 37 1994) 

Nieuwee Revu is misschien overmatig geïnteresseerd in gangsterrap, maar geeft 

ookk niet-gangsterrappers een kans om hun zegje te doen. Een jaar eerder publi-

ceerdee het blad een special onder de naam The Good, The Bad and the Ugly, over 

dee verschillende soorten hiphop die er bestaan (Nieuwe Revu nr. 39,1993:54-59). 

Seksistischee rap wordt met de grond gelijkgemaakt, Digable Planets en Snoops 

plaatsgenotenn van Freestyle Fellowship de hemel ingeprezen, en er wordt sma-

lendd opgemerkt dat 'de theetantes van het Parents Music Resource Center nu 
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blatenn over de toelaatbaarheid van de song Rape Me op de nieuwe cd van Nirvana'. 
Auteurr Fons Dellen vindt daarmee dat rap even onterecht in de beklaagden-
bankk terecht is gekomen als de witte grunge van Kurt Cobain en kompanen.1' 

TheThe Times, The Guardian en Daily Star 

Dee Britse kranten beginnen pas over Snoop Doggy Dogg te schrijven vlak 
voordatt hij naar Engeland afreist voor zijn eerste optreden, of net daarna. Er is 
echterr een groot verschil tussen de Daily Star enerzijds en The Times en The 
Guardiann anderzijds. Het artikel in de Daily Star is hiervoor al enkele malen 
genoemd.. Op de voorpagina prijkt een afbeelding van een boos kijkende Snoop 
(éénn uit de serie van het promotiemateriaal van de platenmaatschappij) met als 
onderschrift:: 'ANTI-HERO: Rap star Snoop glorifies drugs and cop killing' en 
daarnaastt levensgroot de kop KICK THIS EVIL BASTARD OUT! Deze kop is het 
explicietstt van alle onderzochte artikelen. De boodschap is eenduidig: Snoop is 
ongewenstt in Groot-Brittannië. Het artikel zelf beslaat slechts één smalle 
kolom,, verdeeld over twee pagina's. Daily Star ergert zich vooral aan de verheer-
lijkin gg van drugs (gedoeld word op het bezingen van marihuana) en 'cop kil-
ling'' (verwijzing naar '187 on an undercover cop') en het gebruik van obscene 
woorden.. Volgens de krant staan er op Doggystyle'ioo F-words'. Over seksisme 
wordtt niet gerept.14 De verheerlijking van soft drugs in Snoops teksten en het 
handelenn in cocaïne tijdens zijn oude gangsterleven worden door Daily Star 
overr een kam geschoren. Het blad eindigt met de vaststelling dat Snoop 
ondankss alle controverse zelfs is uitgenodigd voor een optreden in een Brits 
tv-programmaa en een uitverkocht concert heeft verzorgd. Dat de Britse bevol-
kingg zich volgens de krant echt zorgen moet gaan maken blijkt uit de slotzin: 
'Snoopp plans to come back to Britain in April . He said: 'I love it here'. Snoop 
keerdee inderdaad later dat jaar terug voor een aantal nieuwe optredens. Noch 
diee gebeurtenis noch Snoops vrijspraak in 1996 zijn voor Daily Star reden om 
eenn follow up te geven aan hun spraakmakende artikel dat vooral door de 
micro-- en nichemedia is gebruikt om de morele paniek van de Britse tabloids te 
ridiculiseren. . 

Dee Britse kwaliteitskranten wijken in hun berichtgeving niet veel af van hun 
Nederlandsee evenbeelden, Het Parool en de Volkskrant. Snoops jeugd wordt 
breedd uitgemeten waarmee een relatie gelegd wordt tussen zijn gangsterrap, 
gangsterverledenn en zwarte getto's. Opvallend is dat zowel the Guardian als the 
Timess expliciet vermelden dat gangsterrap vooral witte fans trekt. 

Forr a genre that purports to be of, and for, black ghetto youth, gangsta is ama-
zinglyy big among middle-class white teens. 
(Thee Guardian 12 februari 1994) 
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Althoughh black rappers from the ghettos have long been worshipped as modern 
outlawss by the white suburban kids who comprise the bulk of their American 
market,, Snoop is the first hip hop star with significant matinee idol appeal. 
(Thee Sunday Times 6 februari 1994) 

Inn deze twee citaten wordt een aantal veronderstellingen zichtbaar: gangsterrap 
iss bedoeld voor zwarte kinderen uit het getto en ook altijd gemaakt door zwarte 
artiesten.""  De onrust die ontstaan is, wordt gevoed doordat nu op grote schaal 
wittee jongeren naar gangsterrap luisteren. Opvallend is ook dat niet alleen de 
Britsee kwaliteitskranten, maar de meeste onderzochte massamedia de ver-
moordee Philip Woldemariam omschrijven als 'another LA hood' (Guardian), 
'gangg thug'(Times) of'lid van de gevreesde bende The Crips' (Parool), suggere-
rendd dat de moordzaak een voorbeeld is van een afrekening in het zwarte crimi-
nelee circuit is. Of Snoop daarmee minder gevaarlijk is voor witte luisteraars 
wordtt niet duidelijk. 

Err zijn ook wel wat verschillen tussen The Times en The Guardian. The Times 
besteedtt in de onderzochte periode vijfmaal aandacht aan Snoop, variërend van 
vermeldingg van zijn naam in een waslijst rappers die voor de rechter moeten ver-
schijnenn en een achtergrondartikel over misogynie in rapteksten, tot aan een vier 
pagina'ss tellende special over hem en Ice-T. Dit laatste artikel, daterend van 19 
maartt 1994, is interessant om meerdere redenen. 

Tenn eerste lijk t het artikel sprekend op het grote achtergrondartikel in Het 
Parooll  (2 april 1994). Beide artikelen putten uit dezelfde anonieme bron, of Het 
Parooll  heeft grote delen van het Times Magazine-artikel geparafraseerd. In 
beidee artikelen wordt de elfjarige 'copycat' van Snoop opgevoerd en wordt 
Ice-TT de voormalige 'grandfather of rap' genoemd. De Sex Pistols en de zwarte 
domineess Calvin Butts en Jesse Jackson figureren zowel in het Times Magazine-
artikell  als in Het Parool. Beide artikelen zijn de enige twee waarin uitgeplozen 
wordtt van welke van de tientallen Crips-bendes slachtoffer Woldemariam lid 
was:: Venice Shoreline Crips. 

Eenn andere reden waarom het Times-artikel zo interessant is, is dat de krant 
inn een inzetstuk echt ingaat op het wigger-aspect (=white nigger) in hiphop, in 
plaatss van het alleen te agenderen, en wat ganstarap betekent voor de zwarte cul-
tuurr in zijn algemeenheid. The Times is van mening dat wiggers geen 'wanna-
be'' negergangsters zijn, die elkaar willen afmaken, maar meer de 'average white 
rockk kid' die uit zijn dak wil gaan: 'the music doesn't matter, still less its roots, so 
longg as it's slammable'.6 Ook de auteur van het begeleidende hoofdartikel con-
cludeertt dat gangsterrap wellicht helemaal geen bedreiging is voor de witte mid-
denklasse,, maar eerder voor de zwarte cultuur zelf. Het beeld van de zwarte 
onaangepastee man zal door gangsterrap in de ogen van de witte meerderheid 
blijvenn bestaan, en leidt tot verdeeldheid in de eigen gelederen. Times Maga-
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zinee legt de schuld bij de samenleving in zijn geheel en niet alleen bij zwarte 
gangsterrappers. . 

Thee music has made severall  black rappers - and many white record producers -
extremelyy rich, but it has driven a wedge between those who see the violent dis-
integrationn of black life as a condition to overcome and those for whom it is the 
onlyy thing worth celebrating. 
Likee it or not, gangsta is an anthem for contemporary black life in much of 
America,, a corrosive doggerel that defines the agonising transition from the 
hopefull  era of civil rights to a hopeless age of uncivil rancour. 

Thee Guardian komt in de totaal vier artikelen tussen 1993 en 1994 tot een iets 
anderee conclusie over Snoop en zijn gangsterrap. In hun eerste artikel doet de 
krantt geen enkele moeite om gangsterrap in een bepaalde sociale, culturele of 
muzikalee context te plaatsen. Over de muziek meldt journaliste Sullivan niets 
anderss dan: 'his music is nothing special - it is yet another collision of miso-
gyny,, bad language and violent imagery that goes by the tag 'gangsterrap'. Van 
dezee journaliste geen superlatieven over de funky sound, het excellente produc-
tiewerkk van Dr. Dre of de 'versionings' van George Clinton's Atomic Dog of 
La-Di-Da-DivanLa-Di-Da-Divan Slick Rick. Haar interesseert het seksisme in de teksten meer 
dann de begeleidende muziek. De recensie van Snoops tweede optreden in 
Groot-Brittannië,, geschreven door dezelfde journaliste, is in eerste instantie 
echterr positief: 'the numb, stupid menace was unexpectedly moving', maar ein-
digtt vernietigend omdat de show tekort duurde, slechts even piekte en de tic-
ketss exorbitant duur waren. De door haar geïnterviewde fans zijn het volmon-
digg met haar eens: Snoops ster is alweer van het firmament aan het verdwijnen. 
Daarnaa besteedt The Guardian nog tweemaal aandacht aan Snoop, waarin men 
ookk zeer kritisch is over de inhoud van zijn teksten. Niet alleen het seksisme, 
maarr ook de negatieve stereotypering van de zwarte man die blijf t hangen na 
beluistering,, is voor de journalist reden om ons als lezer op te roepen aan zelf-
censuurr te doen, en dergelijke rapplaten niet meer te kopen. Een nog niet eerder 
verkondigdd standpunt: steek de hand eens in eigen boezem. In het laatste artikel 
probeertt the Guardian, net als The Times, gangsterrap in een breder raciaal per-
spectieff  te zetten: de vrijspraken van zwarte verdachten in een aantal gerucht-
makendee zaken (onder andere O.J. Simpson, wiens advocaat ook Snoop ver-
dedigt)) komen voort uit het feit dat: 

Blackk jurors often refuse to convict black defendants even when they know they 
aree guilty - arguing that they 'don't want to see another black kid go to jail'. For 
somee African-americans, black convicts are not so much criminals, as prisoners-
of-warr in the battle of the races. 
(Thee Guardian 12 september 1994) 
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Thee Guardian gaat daarna uitgebreid in op het idee van een rassenoorlog, en 
komtt met voorbeelden waaruit blijkt dat zwarten in de VS stelselmatig worden 
achtergesteld.. De woede die bij zwarte jongeren overheerst en die culmineert in 
gangsterrapp wordt door de krant niet veroordeeld. Toch is ook The Guardian 
vann mening dat dergelijke in gangsterrap vertolkte machteloze woede, vergele-
kenn met de strijd die bijvoorbeeld de National Association for the Advance-
mentt of Colored People (NAACP) jarenlang heeft gevoerd, uiteindelijk niets op-
levert.. The Guardian eindigt met een intriest voorbeeld daarvan: Rosa Parker, 
beroemdd geworden in 1955 doordat zij weigerde haar plaats in de bus af te staan 
aann een witte Amerikaan - het moment luidde het begin van de burgerrechten-
bewegingg in—werd begin 1994 door een jonge zwarte gangbanger vermoord. 

Afgezienn van de Daily Star, geven de massamedia op twee manieren aan-
dachtt aan Snoop: als artiest, en als representant van gangsterrap en het daarmee 
geassocieerdee geweld. De invulling van dat laatste thema is zeer uiteenlopend 
vann aard. Er is alom bezorgdheid over de invloed van gangsterrap op jonge en 
wittee luisteraars. Sommige titels contextualiseren deze bezorgdheid door verge-
lijkingenn te maken tussen hiphop en andere subculturen en muziekstromingen. 
Anderee bladen plaatsen de discussie in de context van de problemen van de 
zwartee cultuur in de VS en de multiculturele samenleving in Europa. 

Conclusi e e 

Dee berichtgeving over Snoop Doggy Dogg in de gedrukte media kenmerkt zich 
doorr twee dominante voorkeurslezingen, die elk op een verschillend vlak opere-
ren.. De een gaat over de inhoud van zijn muziek en dus over de promotiefunctie 
vann media. Op een enkele uitzondering na zijn de media zeer lovend over de G 
Funkk die Snoop maakt. Recensies van Doggystyle reflecteren, afgezien van de 
tienermedia,, het dominante rockvertoog van de journalistiek. Hiphop en daar-
meee ook sommige gangsterrap wordt gepromoot op het moment dat het in de 
ogenn van de journalisten goede muziek voortbrengt. Hiphop wordt niet alleen 
eenn commercieel artikel — dat was het altijd al — maar wordt door de mediapro-
motiee ook onderdeel van het cultuurgoed, want een interessante kunstvorm. 
Dee vraag is of Hebdige met zijn gecommercialiseerde inkapseling ook dacht aan 
hett beoordelen van subculturele muziek als kunst. Deze culturele promotie-
functiee van media, die zowel bij de micro-, niche- en massamedia aangetroffen 
is,, wordt vaak vergeten in de discussie over de gecommercialiseerde en ideologi-
schee inkapseling van subculturen. 

Dee andere dominante voorkeurslezing komt voort uit de waakhondfunctie 
vann media. Geconcludeerd kan worden dat gangsterrap en daarmee ook de hip-
hop-subcultuur,, ovreenkomstig de berichtgeving over eerdere subculturen, 
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neergezett wordt als probleem: 'youth as problem'. 'Youth as fun' komt eigenlijk 
alleenn terug in het wiggerartikel van The Times. De morele paniek die elke sub-
cultuurr lijk t voort te brengen, is ook hier weer zichtbaar. 

Err zijn verschillen tussen de drie soorten media hoe die voorkeurslezing 
gepresenteerdd en ingevuld wordt, maar ook een aantal zeer opmerkelijke over-
eenkomsten.. Op de verschillen kom ik later terug. De overeenkomsten liggen 
opp het vlak van de journalistieke werkwijze zelf. Ten eerste wordt er door alle 
mediaa uiterst onzorgvuldig omgesprongen met het vermelden van feitelijkhe-
denn en het bronnengebruik.17 Hoewel de moordzaak voldoende nieuwswaarde 
kentt voor lange achtergrondartikelen worden de feitelijke gegevens nauwelijks 
gecontroleerd. . 

Tenn tweede is het gebruik van fotomateriaal in de media erg eenzijdig gericht 
opp Snoop als gangster.' Alleen HHC en NME hebben verschillende foto's van 
liveconcertenn waar Snoop Doggy Dogg niet grimmig op staat. De poses op die 
livefoto'ss zijn niet heel erg anders dan van welke popartiest dan ook. Favoriet is 
echterr het publiceren van een foto waar Snoop en profile opstaat met een Crips-
geknooptee bandana om, gevolgd door de persmapfoto waarin Snoop met 
bivakmutss op van onderen is gefotografeerd en hij zweetdruppeltjes langs zijn 
kinn heeft lopen. Ook zijn de foto's scherp aangesneden, zodat zijn hoofd for-
maatvullendd is en dreigend overkomt. Deze foto's laten een grimmige en stoere 
Snoopp zien, iets wat hij in de ogen van veel subculturele leden juist niet is, 
getuigee de ingezonden brieven in HHC en Magie Sounds. 

Tenn derde hebben de media Snoop in eerste instantie op hun agenda gezet 
zonderr dat daar in Nederland of Groot-Brittannië concrete aanleiding voor 
was:: Snoop was, buiten de subcultuur, een volslagen onbekende. Het feit dat 
eenn onbekende zwarte man verdacht wordt van een black-on-black-crime of het 
feitt dat een popartiest opgepakt is wegens vermeende criminaliteit, vormen in 
dee Europese media meestal geen aanleiding om daar zoveel aandacht aan te be-
steden.. Snoop, als representant van een criminele zwarte jongeren-subcultuur is 
datt blijkbaar wel. De media legitimeren hun onderwerpkeuze door naar elkaar 
tee verwijzen, want afgezien van de micromedia heeft Snoop ten tijde van de ten-
lasteleggingg geen enkele relevantie voor de Britse of Nederlandse samenleving. 
Dee meeste massamedia vinden de vrijspraak in 1996 ook niet interessant om te 
melden. . 

Dee morele paniek gaat dus eigenlijk niet over Snoop en misschien ook niet 
eenss over gangsterrap, maar over het gegeven dat het een zwarte subcultuur 
betreft.199 Terwijl gangsterrap ten tijde van het onderzoek naar de betrokkenheid 
vann Snoop bij de moord hoog op de agenda van micro-, niche en massamedia 
staat,, verdwij nt die echter ook weer snel, paradoxaal genoeg, nadat enkele gang-
sterrapperss (2Pac, Notorious B.I.G) in het post-Snooptijdperk daadwerkelijk 
eenn gewelddadige dood vonden. Ondanks het feit dat er doden gevallen zijn, is 
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gangsterrapp onbedreigend geworden, omdat het in de ogen van met name de 
niche-enn massamedia toch vooral een zaak van 'black-on-black-crime' bleek te 
zijn.. Van de veronderstelde invloed op het grote publiek dat vooral uit witte 
jongerenn bestond, was uiteindelijk toch nauwelijks sprake, en daarmee verdween 
Snoopp ook van de redactionele agenda's. Dit is ook terug te zien in de bericht-
gevingg over de rel rond de Spookrijders op het Mercatorplein in 1999, in de 
media-opheff  over mogelijke etnische onlusten tijdens het optreden van Run 
DMCC in 1987 in Amsterdam, en in de berichtgeving over de plunderingen van 
zwartee jongeren tijdens het bezoek van Onyx aan Londen in 1993. Incidenten 
wordenn aangegrepen om het afwijkend gedrag in hiphop aan de kaak te stellen, 
maarr krijgen nauwelijks follow ups. 

Dee dominante voorkeurslezing in de berichtgeving over Snoop is de veron-
derstellingg dat gangsterrap eigen is aan de zwarte cultuur in de Verenigde Sta-
ten.. De link die daarmee echter impliciet gelegd wordt tussen criminaliteit en 
zwartee cultuur heeft verdergaande consequenties dan de stigmatisering van 
jongeren-subculturenn als onaangepast gedrag. Met gangsterrap staat niet zozeer 
dee hiphop-subcultuur, maar de zwarte cultuur in zijn geheel ter discussie. 

Dee verschillen tussen de media hangen samen met de doelgroep waarvoor zij 
werken,, maar ook hoe zij hun functie als waakhond zien. Er is een groot verschil 
tussenn de waakhond van de democratie enerzijds en de waakhond van de goede 
zedenn anderzijds. Soms vallen die twee samen, maar zij kunnen ook zeer uiteen-
lopendd uitpakken. Wanneer The Times gangsterrap bespreekt in relatie tot de 
zwartee burgerrechtenbeweging is dat iets heel anders dan de Daily Star die aan-
stoott neemt aan het bezingen van marihuana. De verschillende media hebben 
elkk zo hun eigen invulling van de waakhondfunctie. 

Dee micromedia houden zich niet zozeer bezig met de vermeende slechte 
invloedd van gangsterrap, maar met de negatieve stereotyperingen van hiphop-
perss die daarmee samenhangen. Opvallend is dat de lezers van deze bladen zich 
daarr minder druk over maken dan de redacties. De micromedia besteden overi-
genss veel aandacht aan de discussie rondom gangsterrap, omdat andere media 
hett onderwerp op de agenda hebben gezet. In feite voelen zij zich voor een groot 
deell  aangevallen. In andere media is nauwelijks ruimte voor de gevoelens van 
zwartee en witte fans. 

Dee nichemedia geven geen eenduidig beeld. De tienermedia zijn opvallend 
coulantt ten opzichte van gangsterrap als zodanig, maar besteden buitengewoon 
veell  aandacht aan afwijkend gedrag van popmuzikanten, inclusief rapartiesten. 
Dee voorkeurslezing in deze bladen gaat het minst ver in het veronderstellen van 
relatiess tussen de zwarte cultuur en criminaliteit. Zij houden zich vooral bezig 
mett de instandhouding van de mythe van seks, drugs en rock 'n roll.10 

Dee 'serieuze' nichemedia en kwaliteitsbladen besteden het meeste aandacht 
aann de sociaal-economische, culturele en politieke context van gangsterrap. De 
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Britsee titels in deze segmenten gaan uitgebreider in op die context dan de 
Nederlandse.. Toch ontkomen deze media ook niet aan enige mate van stigma-
tiseringg van gangsterrap als crimineel (zwart) gedrag, wat verder gaat dan het 
bestempelenn als onaangepast gedrag, zoals bij andere subculturen het geval is. 

Afwijkendd gedrag is geen enkel probleem voor de 'serieuze' nichemedia 
(wantt vaak inherent aan en bekend van nieuwe subculturen), maar crimineel 
gedragg wel. Ook nemen de 'serieuze' nichemedia het meeste aanstoot aan de 
seksistischee songtekesten van Snoop. Eigenlijk komen HHC en NME nog het 
dichtstt in de buurt van alternatieve voorkeurslezingen. Niet zo verrassend zijn 
ditt Britse muziekbladen die vanuit een lange subculturenfascinatie anders met 
dee materie van gangsterrap en afwijkend gedrag omgaan dan de andere onder-
zochtee media. Met name door hun combinatie van ironie, vergelijkingen met 
anderee subculturen en het stellen van al dan niett retorische vragen, proberen zij 
dee lezer ervan te overtuigen dat gangsterrap zowel een muzikaal-culturele als 
sociaal-politiekee component heeft, die niet altijd over een kam geschoren 
mogenn worden, maar wel in relatie tot elkaar besproken moeten worden. 

Dee massamedia vinden elke vorm van afwijkend gedrag interessant, maar 
gaann daar verschillend mee om. De tabloid is bijna openlijk racistisch. De kwa-
liteitskrantenn contextualiseren de subcultuur en proberen de achtergronden 
vann het geweld in gangsterrap te achterhalen, maar ontkomen daarmee niet aan 
eenn aantal stereotyperingen van de zwarte cultuur. Dat geldt echter niet alleen 
voorr de kwaliteitsbladen. 

All ee media dragen in hun waakhondfuctie op hun eigen manier bij aan de 
morelee paniek rondom een subcultuur, omdat zij bepaalde stereotypen in stand 
houden.. In het geval van hiphop zijn dat vooral stereotyperingen over de zwarte 
cultuur,, die waarschijnlijk schadelijker zijn dan de gecommercialiseerde inkap-
selingg van gangsterrap als onderdeel van een jongeren-subcultuur. Daarnaast 
hebbenn de niche- en massamedia in hun ijver om als waakhond van de demo-
cratiee of de goede zeden op te treden dermate veel aandacht aan Snoop gegeven 
datdat die waakhondfunctie op die van de promotiefunctie is gaan lijken. Door alle 
media-aandachtt weet heel popminnend Europa in een mum van tijd wie de 
zangerr is achter Who Am I (What's My Name)? en schiet het nummer de hit-
paradee in. 




