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Hoofdstukk 9 

Hipho pp in de hitparad e 

Inn de hoofdstukken hiervoor is besproken hoe respondenten tegen de populari-
teitt en popularisering van hiphop aankijken. Om te weten hoe populair hiphop 
feitelijkk is geworden, kan het best gekeken worden naar de hitparade. 'Een hit-
paradee is een lijst van muziek uitgebracht op geluidsragers gerangschikt in volg-
ordee van verkoop binnen een tijdsbestek, meestal een week. De muziek op de 
hitparadee vormt de kern van de populaire muziek op een bepaald moment' 
(Ruttenn et al. 1996:39). Als een genre alleen door subculturele fans wordt 
omarmdd is de verkoop van geluidsdragers meestal niet groot genoeg om platen 
uitt dat genre in de hitparade te doen belanden. Zoals de tabellen met muziek-
voorkeurenn van jongeren in bijlage 7 laten zien, zijn sommige genres nooit 
verderr gekomen dan een subculturele aanhang en trekt de zogenaamde hitpara-
demuziekk de meeste fans. In 1999 noemt 29% van alle Nederlandse jongeren 
hitparademuziekk hun favoriete muziek. Dergelijke tabellen verhullen echter 
datt de term hitparademuziek uit allerlei genres opgebouwd is, ondermeer sub-
culturelee genres. 

Watt het aandeel van hiphop in het overkoepelende genre van hitparademu-
ziekk is, is niet bekend. Ook is onbekend of de hiphop die in de hitparade 
belandtt dezelfde hiphop is, als de hiphop die jongeren vinden horen bij hiphop 
alss apart subcultureel genre. Volgens de fans en een deel van de artiesten in Deel 
III  is hiphop in de hitparade iets anders dan subculturele hiphop. De betrokken 
actorenn maken onderscheid tussen 'echte' hiphopmuziek enerzijds en commer-
ciëlee rap en hiphop anderzijds (door de actoren ook wel nep, fake, wack of sell 
outt genoemd). 

Alss ik in dit hoofstuk spreek over 'hiphop in de hitparade', bedoel ik alle 
soortenn hiphop en rap die er maar bestaan (subcultureel of niet), juist omdat ik 
bovenn tafel wil krijgen welke soorten hiphop of elementen van hiphop populair 
zijnn geworden. Van de zeven kernconcepten staan stijl en popularisering in de 
hitlijstanalysee dus centraal in dit hoofdstuk. Vanwege de beschikbaarheid van 
dataa is alleen een analyse van hiphop in de Nederlandse hitparade gedaan. 

Dee analysee van de Nederlandse hitparade geeft antwoord op de vragen of hip-
hopp populair in Nederland is geworden? Hoe populair is Nederlandse hiphop? 
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Enn heeft bij die popularisering een bepaalde mainstreaming heeft plaatsgevon-
den?? Subculturele fans en artiesten, en in mindere mate ook de generalistische 
enn specialistische kenners, zijn van mening dat hiphop die in de hitparade staat 
niett meer 'oorspronkelijk' en 'authentiek' is. Zij noemen dit de mainstreaming 
vann hiphop. In deze gedachtengang gaat men er van uit dat de subculturele 
hiphopp wordt overgenomen door grotere publieken en dat er in dat adaptatie-
process gesleuteld wordt aan het artisitieke product. Er is in die mainstreamings-
gedachtee dus geen sprake van twee soorten hiphop (subculturele en niet-sub-
culturelee hiphop) die gelijktijdig zijn ontstaan en naast elkaar zijn blijven 
voortbestaan,, maar slechts van één ware vorm van hiphop (subcultureel) die 
vervolgenss in allerlei versleutelde vormen wordt overgenomen. 

Alss er mainstreaming plaatsvindt, moet er sprake zijn van een bepaalde perio-
diciteit:: subculturele hiphop wordt met een bepaalde vertraging populair -
eerstt binnen de subculturele gemeenschap en pas daarna bij de grotere groep 
vann kenners en liefhebbers. Ook zou er bij die mainstreaming sprake moeten 
zijnn van het uiteenvallen van hiphop als muziekgenre in een aantal subgenres, 
omdatt er allerlei 'versleutelingen' plaatsvinden. Er zou dan sprake moeten zijn 
vann minimaal twee subgenres: 'oorspronkelijke' ('echte') hiphop en Versleutel-
de'' hiphop.1 De 'versleutelde' hiphop kan zich op verschillende manieren mani-
festeren.. Ten eerste kunnen artiesten die niet tot de subcultuur horen met de 
'oorspronkelijke'' muziek aan de haal gaan. Ten tweede kunnen of moeten oor-
spronkelijkk in de subcultuur gewortelde artiesten hun muziek zodanig aanpas-
senn dat zij niet langer subculturele hiphop maken. 

Off  hiphop populair is geworden en of er sprake is van deze zogenaamde 
mainstreamingg wordt beantwoord middels de volgende vragen: 
i.. Hoe populair is hiphop in de Nederlandse hitparade tussen 1979 en 1993 en 

hoee ziet het verloop van die populariteit er uit? Is er op basis van die popula-
riteitt een bepaalde periodiciteit waar te nemen? 

2.. Welke soorten hiphop staan er in de hitparade en hoe onderscheiden die 
zichh van elkaar? Welke uitvoerenden en subgenres zijn het populairst, en 
hangtt hun populariteit samen met de periodes uit vraag 1? 

3.. Wat is de populariteit van nationale hiphop in de hitparade en wat voor 
soortt hiphop is dat? 

4.. Wat is het verband tussen de perioden van hitpopulariteit en de daarin voor-
komendee subgenres enerzijds, en een subculturele ontwikkelingvan hiphop 
anderzijds? ? 
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Pieke nn en dale n in popularitei t 

Hiphopp is een genre dat in de onderzochte periode tussen 1979 en 1993A popu-
lairr genoeg is geworden om in de hitparade te belanden: van alle Top 40-hits is 
gemiddeldd 5,3% hiphop.2 Het is moeilijk vast te stellen of dat veel of weinig is. 
Inn Ruttens onderzoek heeft rap gemiddeld 0,16% aandeel, maar zijn onderzoek 
heeftt grotendeels betrekking op een periode waarin hiphop en rap nog niet als 
zodanigg bestonden.' Er zijn duidelijke pieken en dalen te ontdekken in de Im-
populariteitt van hiphop (zie figuur 9.1). 

Inn 1979 is het aandeel hiphop op het totale aantal hits nog slechts 0,3% en zes 
jaarr later is dit aandeel verdubbeld (0,6%). In absolute zin stelt die verdubbe-
lingg echter niet veel voor: van 1 naar 2 hiphophits op gemiddeld zo'n 360 hits per 
jaar.. In de jaren daartussen is dat aandeel echter hoger met hiphophits als The 
MessagevanMessagevan Grandmaster Flash & The Furious Five en Wham RapVan Wham! 
Inn de jaren daarna stijgt het aandeel hiphophits gestaag. In 1991 is het aandeel 
hiphophitss gestegen naar bijna een vijfde (18,6%) van alle hits. Deze stijging zet 
daarnaa echter niet door. Op het einde van de onderzoeksperiode is het aandeel 
gezaktt naar 12% in 1992 en 9% in de eerste helft van 1993. 

Hiphopp is dus niet altijd even populair. Tot halverwege de jaren tachtig zijn 
err jaarlijks nooit meer dan tien hiphophits. De populariteit van een genre kan 
echterr niet alleen afgeleid worden uit het aantal hits. Ook de omvang van de hit 
(toppositiee en aantal weeknoteringen; terug te zien in het aantal punten dat hits 
inn een jaar scoren) moet daarbij betrokken worden. In hoofdstuk 2 is te vinden 

Figuurr 9.1. Aandeel hiphophits in Top 40 per jaar (in aantallen) 

2 2 
s. . 
J3 3 
£ £ 
V V 

c c 
ra ra 

475 5 

450 0 

425 5 

400 0 

375 5 

350 0 

325 5 

300 0 

275 5 
250 0 

225 5 

200 0 

175 5 

150 0 

125 5 

100 0 

75 5 

50 0 

25 5 
»' ' 

79 9 

—o—— absolute aantal hiphophits per jaar 

—— totaal aantal hits per jaar 

%% hiphop op tot. aantal hits 

1 1 

364 4 

,*--
80 0 

4 4 

361 1 

P/ir .. ! 0,3 i 1,1 

. A A 

.. - A 

811 82 83 84 

55 8 10 7 

3677 396 392 391 

1,44 2,0 2,6 1,8 

*A A 

85 5 

2 2 

358 8 

0,6 6 

A--

86 6 

11 1 

369 9 

3,0 0 

" A A 

87 7 

10 0 

394 4 

2.5 5 

,* * 

88 8 

19 9 

372 2 

5.1 1 

; ; 
* * 

89 9 

32 2 

355 5 

9,0 0 

AA > \ 

A \ \ 

900 91 92 

488 | 67 

3644 360 

13,22 18,6 

44 4 

364 4 

12,1 1 

\ i i 

93A A 

15 5 

164 4 

8,9 9 

20% % 
19% % 

18% % 
17% % 

16% % 

15% % 
14% % 

13% % 

12% % 

1 1 % % 

10% % 

9% % 

8% % 

7% % 

6% % 

5% % 

4% % 

3% % 

2% % 

1 % % 



282 2 N oo sel l o u t 

hoee de selectie van hiphophits tot stand is gekomen en waarom er gewerkt 
wordtt met het aantal behaalde punten van elke hit. 

Ookk als het 'relatieve gewicht' van hiphophits er bij betrokken wordt zijn er 
duidelijkee diepte- en hoogtepunten in de populariteit van hiphop. Dit is goed 
terugg te zien in figuur 9.2. Na het absolute dieptepunt in 1985 (twee hits die 
samenn slechts 298 punten behalen, terwijl in 1979 Rapper's Delight alleen al op 
4122 uitkwam), lopen de aantallen op tot een hoogtepunt van 67 hits en 10.027 
puntenn in 1991, waarna de populariteit van hiphop in de hitparade weer gaat 
dalen. . 

Err is geen lineaire progressie in de populariteit van hiphophits te ontwaren. 
Eenn volledige lineaire progressie is hoogstwaarschijnlijk voor geen enkel genre 
mogelijk.. Na een bepaalde groei in populariteit zou een genre op een bepaald 
niveauu moeten kunnen blijven opereren. Het genre heeft dan een stabiel 
plaatsjee in de hitparade en de algehele popcultuur veroverd: hiphop is onder-
deell  van de mainstream. Ik heb hiervoor het gemiddeld aantal punten van alle 
hiphophitss in de onderzochte periode als indicatie genomen4. Onder dat 
gemiddeldee is hiphop duidelijk nog in de groeifase, en rond het gemiddelde is er 
sprakee van gerealiseerde mainstreaming. Zo is er in de jaren na 1988 een duide-
lij kk bovengemiddelde populariteit van hiphop. 

Opp basis van de hitpopulariteit in punten heb ik vier verschillende populari-
teits-periodess onderscheiden: 1979-1983, 1984-1987, 1988-1991 en 1992-1993.5 

Elkee periode luidt een betekenisvolle verandering in, dat wil zeggen dat een 
periodee die gekenmerkt wordt door achtereenvolgende stijgingen, opgevolgd 
wordtt door een sterke daling (minstens 20%). Ook omgekeerd geldt dat een 

Figuu rr  9.2. Popularitei t van hipho p per jaar (in punten ) 
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periodeperiode van dalingen pas overgaat in een nieuwe periode als er een stijging van 
minstenss 20% heeft plaatsgevonden.* 

Dee eerste periode loopt van 1979 tot en met 1983. Zowel in aantal als in pun-
ten,, dus de grootte van de hits, laat deze periode elk jaar een stijging zien: star-
tendd met 412 punten in 1979 tot 1.008 in 1983. De stijgingen in punten ten 
opzichtee van het jaar daarvoor variëren van fors (1980) tot fractioneel (1981); die 
vann 1982 en 1983 zijn aanzienlijk. 

Dee tweede periode (1984-19 87) is grillig. De populariteit van hiphop daalt in 
eerstee instantie aanzienlijk tot fors, maar heeft een opleving in 1986, om vervol-
genss weer sterk te dalen in 1987. De daling duikt overigens niet onder het pun-
tenniveauu van het jaar 1983. 

Inn de derde periode (1988-1991) zit hiphop weer in de stijgende lijn. Tussen 
19877 en 1988, alsmede tussen 1989 en 1990, verdubbelt het aantal hits en punten 
zichh zelfs, en kan gesproken worden van forse stijgingen. De stijgingen in 1989 
enn 1991 zijn respectievelijk sterk en duidelijk. 

Inn de vierde periode wordt vervolgens een sterke daling ingezet.7 Het voor-
speldee resultaat voor 1993 is nog steeds bijna twee keer zo hoog als het totale 
gemiddeldee en ondanks de daling blijf t hiphop mainstream. 

!!  hipho p is  populair ? 

Dee hits zijn behalve naar periode ook ingedeeld naar de soort hiphop. In hoofd-
stukk 2 wordt beschreven hoe deze indeling tot stand is gekomen. Niet alle in het 
databestandd opgenomen hits vallen onder de noemer 'echte' hiphop: slechts 101 
vann het totale aantal (36%). Maar de populariteit van een genre is niet alleen te 
metenn aan de hand van de hits die alleen dat genre oplevert. Hiphopmuziek 
heeftt ook invloed gehad op de ontwikkeling van andere genres. In de onder-
zochtee periode betreft het voornamelijk het gebruik van de rap-manier van 
vocalee voordracht, hoewel ook de in de hiphop gebruikte dj-technieken her en 
derr opduiken. Er zijn drie hiphop-subgenres en negen aan hiphop verwante 
subgenres.. Een uitgebreide omschrijving van de twaalf subgenres is te vinden in 
bijlagee 4. De platen uit de drie hiphop-subgenres worden door de geïnter-
viewdee subculturele fans en generalistische kenners aangeduid als 'echte' hip-
hopp - waarbij hardcore hiphop natuurlijk de kroon spant. De andere hiphop is 
zogenaamdee versleutelde hiphop. 

Meloww hiphop maakt tussen 1979 en mei 1993 de dienst uit met bijna 20%. 
Opvallendd is dat 'house met rap', 'zang met rap' en en 'rap met zang' gemeten in 
puntenn beter scoren dan gemeten in aantallen hits. Dit komt doordat de hits uit 
diee subgenres vooral grote hits zijn: hoge topposities en lange aanwezigheid in 
dee hitlijsten. 
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Figuu rr  9.3. Populariteit subgenres uitgebdrukt in % van totale hiphop-populariteit tussen 1979 
enn 1993 (aantallen en punten) 
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Dee drie 'echte' hiphopgenres maken samen iets meer dan eenderde van alle hip-
hophitss uit. Dat is i,8% van alle hits in de Top 40 tussen 1979 en 1993a. Hiphop 
iss dus vooral in Nederland bekend geworden door het gebruik van bepaalde ele-
mentenn uit de hiphop die gecombineerd worden met andere genres zoals cross-
over,, house met rap en hiphouse. 

Vergankelijkheidd van subgenres 

Dee populariteit van subgenres door de tijd sterk loopt uiteen. Enerzijds zijn er 
ragess die komen en gaan, anderzijds zijn er subgenres die langzaam maar gestaag 
steedss grotere successen weten te behalen. 

1979-1983:1979-1983: rage 

Inn de eerste periode is 1,5% van alle hits een hiphopplaat. Er zijn slechts enkele 
subgenress populair. Tussen 1979 en 1983 komen zes van de twaalf subgenres 
voor.. Het crossovergenre scoort veel en grote hits in Nederland (31%), zoals 
Blondiee met Rapture en Wham! met de Wham Rap. Het subgenre 'electronica', 
datt bestaat uit muziek die vooral populair is geworden door de begeleidende 
breakdancee en electric boogie, neemt meer dan een kwart voor zijn rekening 
(ondermeerr platen van Rock Steady Crew en Marcia Griffiths). 

Inn deze eerste periode zijn het vooral de meest in het oog springende elemen-
tenn van hiphop, het dansen en het rappen, die losgeweekt worden van de totaal-
stijl,, en middels films, video's en singles op de Nederlandse markt worden los-
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Figuu rr  9.4. Populariteit subgenres 1979-1983 (naar punten uitgedrukt in %)* 
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gelaten.. Het aandeel 'echte' hiphop beperkt zich tot twee Amerikaanse bands, 
Sugarr Hil l Gang en Grandmaster Flash & The Furious Five, die daarna nooit 
meerr hun debuutsuccessen in Nederland hebben kunnen evenaren. Hiphop 
kann in die eerste periode vooral als rage beschouwd worden: de grappige ele-
mentenn worden overgenomen door succesvolle artiesten, terwijl subculturele 
debutantenn groot doch slechts zeer kortstondig succes hebben. De gimmicks 
zijnn afkomstig van novelty-artiesten als Danny Boy met Repperdeklep. 

1984-1987:1984-1987: trial & error 

Inn de tweede periode (1984-1987, zie figuur 9.5) is er geen duidelijke winnaar: 
meloww hiphop, electro, subculturele hiphop, crossover en zang met rap hebben 
allemaall  rond de 15% marktaandeel van alle hiphophits uit deze periode. De 
hiphophitss zorgen voor een aandeel van 2% hiphop in de totale top 40 in deze 
periode.. Di t betekent een fractionele stijging ten opzichte van de eerste periode. 

Opvallendd is natuurlijk dat de melow hiphop als nieuwkomer behoorlijk 
succesvoll  is. Artiesten binnen dat subgenre, zoals LL Cool J met diens ver-
maardee liefdesrap I Need Love en Fat Boys' Wipe Outzorgen ervoor dat het sub-
genre,, maar daarmee ook alle 'echte' hiphop uit de subcultuur, niet langer als 
eenn grappige rage wordt gezien, maar als een zelfstandige volwassen stroming 
binnenn de popmuziek. De 'echte' hiphop-subgenres maken samen maar liefst 
bijnaa 43% van alle hiphophits in die periode uit, met dien verstande dat het 
totalee aantal hiphophits in deze periode niet heel groot is. 

Dezee tweede periode kenmerkt zich niet alleen door grilligheid in aantallen 
enn omvang van de hits, maar ook door de soort hiphop die de hitparade haalt. 
Hett is in deze periode niet duidelijk of er sprake is van langzame popularisering 
vann 'oorspronkelijke' hiphop, of juist van mainstreaming waarbij 'versleutelde' 
hiphopvormenn aan de winnende hand zijn. 
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Figuu rr  9.5. Populariteit subgenres 1984-1987 (naar punten uitgedrukt in • 
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1988-1991:1988-1991: groei 

Dee periode die daarop volgt (1988-1991, zie) laat een sterke stijging in aantallen 
enn grootte van hiphophits zien. Ruim 11 % van alle hits is hiphop. Iets meer dan 
40%% van alle hiphophits is 'echte' hiphop, een geringe daling dus ten opzichte 
vann de periode daarvoor (42,8%), maar de hits zijn talrijker en veel groter: De La 
Soul,, A Tribe Called Quest, Beastie Boys en Eric B. and Rakim zijn maar enkele 
namenn van artiesten, die zowel kunnen rekenen op subcultureel respect, als op 
dee aandacht van de veel omvangrijkere koperspublieken bestaande uit inciden-
telee liefhebbers, specialistische en generalistische kenners. 

Inn deze derde periode komen alle twaalf subgenres naast elkaar voor, hoewel 
hett aandeel van de novelties en electronica behoorlijk gereduceerd is. De break-
dance-hoogtijdagenn zijn definitief voorbij en de neiging om gimmick-plaatjes 
uitt te brengen waarop iets grappig met hiphop-elementen wordt gedaan, ver-
dwijntt naar de achtergrond. Het koperspubliek begint meer open te staan voor 
'echte'' hiphop, en er doen zich bovendien nieuwe mogelijkheden voor om het 
rappenn te combineren met muziekstromingen die op dat moment 'in' zijn, 
resulterendd in house met rap en hiphouse. 
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Figuu rr  9.6. Populariteit subgenres 1988-1991 (naar punten uitgedrukt in %) 
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1992-1993a:1992-1993a: stagnatie en dominantie mengvormen 

Naa de topjaren in 1990 en 1991 daalt de populariteit van hiphop. Hiphop is ech-
terr nog steeds bovengemiddeld populair en er tekent zich een duidelijke ont-
wikkelingg af:. De combinatie van house met rap heeft meer hitpotentie dan alle 
anderee subgenres (zie figuur 9.7). Dit subgenre zorgt voor bijna de helft (46%) 
vann alle hiphophits en de drie pure hiphop-subgenres zijn gehalveerd in hun 
hiphop-marktaandeell  (20,5%). Opvallend is de terugval van melow hiphop. 
Dee electronica is helemaal verdwenen en het succes van hiphouse in de vorige 
periodee bleek van kortstondige duur. Acts als Technotronic, Double Trouble 
enn Mr. Lee hebben hun hits in deze laatste periode niet weten te continueren. 

Binnenn de 'echte' hiphop heeft verrassend genoeg de subculturele hardcore 
hiphopp nu het grootse marktaandeel (9,6%). De subculturele hiphop is een 
blijvertjee geworden: hardcore hiphopbands als House of Pain hebben de fakkel 
overgenomenn van Grandmaster Flash en de Sugar Hil l Gang. 

Ookk in deze laatste onderzochte periode blijkt echter dat de Versleutelde' 
hiphopp populairder is dan 'echte' hiphop-subgenres. Deze versleutelde genres 
zijnn zo populair dat ook in deze periode ruim 11% van alle hits tot het hip-
hop-genree gerekend mag worden. 

Concluderendd kan gezegd worden dat sommige genres heel duidelijk voorbe-
houdenn zijn aan een bepaalde periode. Zo zijn bijvoorbeeld electronica en cross-
overss vooral populair in de eerste periode, wanneer hiphop gemengd wordt met 
all  bestaande disco en pop. De populariteit van electronica in de eerste periode 
heeftt heel duidelijk te maken met de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van 
computerss en andere electronica in de jaren tachtig. Als de nieuwigheid eraf is 
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Figuu rr  9.7. Populariteit subgenres 1992-1993 (naar punten uitgedrukt in %) 
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wordtt electronische technologie overal in verwerkt, en levert het geen opzichzelf 
staande,, typische electronicaliedjes meer op. 
Ookk andere subgenres zijn dominant in bepaalde periodes: hiphouse in de 
derdee periode en house met rap in de vierde periode. Voor al deze subgenres 
geldtt dat zij de allerlaatste of populairste muziektrend van dat moment combi-
nerenn met rap. 

Dee drie 'echte' hiphop-subgenres zijn in alle vier perioden aanwezig, fluctue-
rendd van iets meer dan tien procent in de eerste periode tot zo'n veertig procent 
inn de tweede en derde periode, en twintig procent in de laatste periode. Opval-
lendd is daarbij dat sommige artiesten die aanvankelijk hitsingles behaalden met 
'echte'' hiphop later ook hits scoren met hiphop die door de fans 'versleuteld' 
genoemdd wordt: Salt-'n-Pepa is met hun Push Itmx. 1988 nog 'echt', maar vier 
jaarr later zijn hun hitsingles Let's Talk About Sex, Start Me Up en Do You Want 
MeMe veranderd in liedjes waarin de zang centraler staat dan de raps. 

Dee mengvormen van rap met een ander genre (house, rock, pop) leveren 
overr het algemeen meer en grotere hits op dan de zuivere hiphop-subgenres. 

Weini gg topscorers 

Dee in totaal 283 hiphophits zijn afkomstig van 187 verschillende artiesten en 
groepen:: gemiddeld ruim anderhalve hit per artiest of groep. Er zijn binnen de 
hiphopmuziekk maar weinig artiesten die een duurzame hitcarrière hebben weten 
opp te bouwen. Er zijn in de vijftien onderzochte jaren geen artiesten die net zoals 
dee Golden Earring, Rolling Stones of Prince met de regelmaat van de klok grote 
hitss scoren. Geen enkele artiest heeft in die vijftien jaar meer dan zeven hits. 
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Tabell  9.1. Top 10 van artiesten met meerdere hits 

artiestenartiesten (land van 
herkomst) herkomst) 

Snapp (vs/DU) 

Salt-'n-Pepaa (VS) 

(MC)) Hammer (VS) 

Tonyy Scott (NL) 

2unliimitedd (BE/NL) 

Dee La Soull (VS) 

Dr.. Alban (ZWE) 

Technotronicc (BE) 

MCC Miker c (NL) 

Thee Wee Papa Girl 
Rapperss (GBR) 

** geen raps meer 

aantalaantal hits 
1979-1993a 1979-1993a 

7 7 

7 7 

7 7 

7 7 

6 6 

6 6 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

aantalaantal punten 
1979-1993a 1979-1993a 

2234 4 

1532 2 

1214 4 

715 5 

2016 6 

981 1 

1290 0 

778 8 

714 4 

665 5 

aanvullende aanvullende 
aantalaantal 1 

1993b-1 1993b-1 

4* * 

0 0 

0 0 

0 0 

10 0 

0 0 

2 2 

0 0 

0 0 

0 0 

Voorr de onderzochte periode staat hieronder de top io van artiesten die meer-
deree hits wisten te behalen. Dit zijn tevens artiesten die de grootste hits qua 
puntenn hebben behaald. Omdat sommige artiesten uit deze lijst pas op het 
eindee van de onderzochte periode hun carrière zijn gestart, is ook gekeken hoe-
veell  hits ze hebben gescoord in de tweede helft van 1993 tot en met 1997. 

Inn de eerste periode (1979-1983) is er maar één enkele artiest (Joe Bataan) die 
meerr dan één hit heeft, namelijk twee. Pas vanaf de tweede periode zijn er arties-
tenn die een duurzame relatie met het koperspubliek weten op te bouwen. De 
eerstee artiest met veel hits is de Nederlander MC Miker G die, samen met zijn 
partnerr Deejay Sven, in de zomer van 1986 in heel West-Europa een grote hit 
heeftt met de Holiday rap en daarna nog vier maal de hitparade weet te bereiken. 
Dee top 10-artiesten scoren hun hits voornamelijk in de derde periode. Alleen 
2Unlimitedd weet in de periode i992-i993a, en ook daarna nog veel hits te sco-
ren.. Het duo weet met 16 hits in totaal de Nederlandse singleskopers lange tijd 
tee verleiden met hun mix van house met rap. Ook een andere producers-act 
scoortt in Nederland veel en zeer grote hits: Snap heeft met hun debuutsingle 
I'veI've Got the Power gelijk een grote nummer i-hit. De groep start met een grote 
dosiss rap, maar evolueert door de tijd heen waardoor er steeds minder rap wordt 
gebruikt.. Hun laatse hit in de onderszochte periode is Rhythm is A Dancer 
waarinn zangvocalen centraal staan. Snap en 2Unlimited kunnen met hun mix 
vann rap, zang en dansmuziek meer en vaker muziekfans raken dan artiesten die 
dichterr bij de wortels van de subculturele hiphop blijven. 
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Vann deze lijst topscorers maakt niemand consequent subculturele hardcore 
hiphop.. De melow en 'gewone' variant is behoorlijk vertegenwoordigd met De 
Laa Soul, Salt 'n Pepa en Hammer. Salt 'n Pepa behaalt zelfs een derde plaats als 
hett om het aantal behaalde punten gaat (1532), maar een groot deel daarvan 
bestaatt uit mengvormen van rap en zang, zoals hun nummer i-hit Let's Talk 
AboutAbout Sex uit 1992. Het dames-trio heeft tevens de duurzaamste carrière weten 
opp te bouwen in Nederland. Zij zijn de enige band die gedurende een aaneen-
sluitendee periode van vijfjaar (1988-1992) hits scoort.10 

Hérkoms tt  van artieste n en de popularitei t van Nederlands e hipho p 

Ietss meer dan de helft van de artiesten is afkomstig uit de VS, hoewel er kleine 
verschillenn zijn in de vier perioden. Twee andere grote categorieën zijn Neder-
landd (17,3%) en Groot-Brittannië (16,6%) (zie figuur 9.8; herkomst van arties-
tenn met hiphophits in 1997 is als vergelijking toegevoegd)." In 1997 is het aan-
deell  hiphop in de totale hitparade gestegen van 12% in 1992 naar 15%. Meer dan 
tweederdee van die hiphop in 1997 is van Amerikaanse origine (69%). Dit gaat 
voorall  ten koste van hiphop uit andere landen dan Groot-Brittannië en Neder-
land,, zoals Duitsland, Zweden en Jamaica. Deze landen zorgden in de jaren 
daarvoorr voor een groot aantal hiphophits in de categorie 'overig'. Het lijk t er 
duss op dat hiphop een aanzienlijk marktaandeel in de hitparade na 1993 blijf t 
houden,, maar dat de Amerikaanse dominantie daarbinnen toeneemt. 

Hett Nederlandse hiphop-aandeel loopt redelijk in de pas met andere Neder-
landsee genres. In een onderzoek van Rutten, Dekkers & Jansen (1996:147) blijkt 
datt tussen 1980 en 1995 het aandeel van Nederlandse artiesten in de single top 
100-jaarlijstenn varieert tussen de 4% (1988) en 39% (in 1995), met een gemid-
deldee van 16,5% over de hele periode. 

Volgenss de auteurs is er 'aan het begin van de jaren negentig sprake van een 
heropleving,, in die mate dat het aandeel Nederlands product het aandeel van 
hett begin van de jaren tachtig overtreft. Pas in 1994 is er sprake van een explo-
sievee stijging van het aandeel Nederlands in de singlejaarlijsten, met een ver-
dubbelingg ten opzichte van het voorgaande jaar' (Rutten et al. 1996:43). Deze 
stijgingg van het aandeel Nederlands product is ook Nederlandse hiphop en rap 
tenn goede gekomen. In de laatste periode van mijn onderzoek is het aandeel 
Nederlandsee hiphop 25%, een absoluut record. Rutten cum suis signaleren dat 
inn de periode 1990-1995 Nederlandse dance meer dan gemiddeld profiteert van 
dee opleving van de Nederlandse popmuziek en dat met name bands als 2Unli-
mitedd hiervoor hebben gezorgd. 

Nederlandsee hiphop doet het met een gemiddelde van ruim 17% over de hele 
onderzoeksperiodee dus niet zo slecht. Maar als Nederland, vergeleken met 



Hipho pp in de hitparade 291 1 

anderee landen, niet zo'n voortrekkersrol had gespeeld op het gebied van hip-
housee (onder andere Tony Scott) en house met rap (onder andere 2Unlimited) 
dann was het aandeel Nederlandse hiphop niet zo groot geweest: deze twee sub-
genress zorgen voor bijna 50% van alle Nederlandse hiphophits. Er zijn in de 
onderzochtee periode nauwelijks artiesten van vaderlandse bodem die hits sco-
renn met hardcore hiphop": 7% is hardcore hiphop (allemaal singles van King 
Bee).. Als daar 'gewone' hiphop (2%) en melow hiphop (17%; afkomstig van bij-
Trrtrïrnp^l nn  AAC* \Ai\rpr  VZ p n T j ^ r T o l l « n l h l ! nr\cTprf*lA  \.xmrAf*n  te pf*n  l ^ w i r f t 7 i n 
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allee hiphop van eigen bodem 'echte hiphop', hoewel in mijn onderzoek in 1990 
MCC Miker G door de geïnterviewde subculturele leden sell out en dus geen 'ech-
te'' hiphop weid genoemd (Wermuth 1990). Hier is tot op bepaalde hoogte 
rekeningg mee gehouden. Het werk van Tony Scott en MC Miker G is niet altijd 
tott melow gerekend. Scotts Gangster Boogie is bijvoorbeeld melow, maar zijn 
LoveLove Let Love is bij hiphouse ondergebracht. Het aandeel 'echte' Nederlandse 
hiphopp (26%) is duidelijk lager dan het totale aandeel 'echte' hiphop (36%). 

Al ss gekeken wordt naar de omvang van de Nederlandse hiphophits tussen 
19799 en mei 1993 dan leveren naast 2Unlimited (zes keer) en 2 Brothers on the 
4thh Floor, juist King Bee, Tony Scott en MC Miker G de tien alleigrootste 
vaderlandsee hiphophits. Het Nederlandse koperspubliek koopt vaker buiten-
landsee hiphop, maar heeft wel een bepaalde loyaliteit ten aanzien van Neder-
landsee artiesten wanneer zij eenmaal de hitparade bereiken. Di t is ook terug te 
zienn in , waar de artiesten met de meeste hits in staan en als gekeken wordt naar 
dee 25 allergrootste hiphophits: 2Unlimited komt daar twee keer in voor (nr. 1 en 

Figuurr 9.8. Herkomst hiphopartiesten over de periodes 1979-1983, 1984-1987, 1988-1991 
enn 1992-1993A aangevuld met 1997 
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nr.. 6, met respectievelijk No Limit tn TunligbtZone) en MC Miker G éénmaal met 
HolidayHoliday Rap (nr. 18), naast klassiekerss van de Sugar Hil l Gang (12), Rock Steady 
Creww (16), Ice, Ice Baby wan Vanilla Ice (8) en Me So Hornyvan 2Live Crew (24). 

Maftlltreamin gg van subculturele hiphop 

Dee hitlijsten geven weer hoe populair het genre is bij allerlei soorten kopers-
publieken,, van subculturele leden tot incidentele liefhebbers. Het zijn met 
namee de specialistische kenners en incidentele liefhebbers die ervoor hebben 
gezorgdd dat hiphop in die hitlijsten terecht is gekomen, omdat zij getalsmatig 
veell  grotere groepen vormen dan de subculturele leden en, in mindere mate, de 
generalistischee kenners." De vraag is of de twee grote groepen andere hiphop 
kopenn dan de twee kleine groepen, of dat de incidentele liefhebbers en specialis-
tischee kenners de subculturele ontwikkelingen volgen. 

Alss het eerste het geval is dan putten beide groepen uit een grote poel van 
artiesten,, maar maken zij beide andere keuzes op basis van hun smaak en 
betrokkenheid.. In het tweede geval zorgen de subculturele leden en generalisti-
schee kenners (on) bewust zelf voorr de adaptatie van hun muziek door grotere 
groepen.. In feite vormen ze dan slechts een voorhoede van een groter geheel: als 
innovatorsinnovators en early adopters zorgen zij voor verdere popularisering bij de early 
majority,majority, late majority en de laggards (Kotier 1991; Rogers 1983).'4 

Dee analyse van de Top 40 laat zien dat er sprake is van beide vormen. Grote 
groepenn fans kopen niet-subculturele hiphop die ook nooit tot de subcultuur 
heeftt behoord. Ongeveer tweederde van alle aangeschafte hiphop heeft geen 
subculturelee bedding. Dat betekent dat eenderde dat dus wel heeft. Met name 
meloww hiphop vindt gretig aftrek onder het poppubliek (19%), maar ook hard-
coree hiphop wordt met enige regelmaat aangeschaft (10%). Dit roept de vraag 
opp of die hardcore hiphop met enige vertraging populair geworden is, of dat die 
tegelijkertijdd met de subculturele leden wordt opgepikt. Hiervoor is de periodi-
seringg van subculturele hiphop uit hoofdstuk 3 vergeleken met de hitperiodes 
uitt dit hoofdstuk. 

Uitt de vergelijking van subculturele en hitstijlen blijkt dat het grote publiek 
dee subcultuur op de voet volgt. De subculturele periodes starten of eindigen iets 
eerder,, maar er zijn geen grote verschillen. Alleen in de derde periode, aan het 
beginn van de jaren negentig, loopt de subculturele stijl langer door. 

Watt wel opvallend is, is dat in eerste instantie vooral rapnummers op een 
disco,, rock of popbeat overgenomen door grotere groepen koperspublieken 
(crossovers),, alsmede de electronicanummers waarop goed gedanst kan wor-
den.. Platen waarop de typische mix- & scratchtechnieken van subculturele hip-
hop-dj'ss zegevieren vinden in Nederland nauwelijks aftrek. 
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Ookk in de tweede periode legt het singles-kopend publiek een iets ander 
accentt dan de subcultuur zelf. Subculturele hiphop tussen 1983 en 1987 is hard, 
soberr en rauw. Deze hiphop wordt in Nederland en in Groot-Brittannië vooral 
geconsumeerdd door subculturele leden en generalistische kenners: publieken die 
niett groot en koopkrachtig genoeg zijn om hiphop in de hitparade te laten belan-
den.. De subculturele stijlen tussen 1983 en 1987 krijgen dus nauwelijks navolging 
inn de Nederlandse hitparade, die vooral bevolkt wordt door melow hiphop (LL 
Cooll  J), pop-crossover (Wham!, Chaka Khan) en novelties (Haagse Harry, The 
Videoo Kids, The V-Boys). 

Alleenn de crossovers met punk (Beastie Boys) en hardrock (Run DMC), die 
enigszinss representatief zijn voor de subculturele stijl, kunnen rekenen op 
genoegg aanhang om in de hitparade te belanden. Van typische subculturele hel-
denn als Boogie Down Productions of Schoolly D heeft het grote Nederlandse 
muziekpubliekk geen enkele weet. Ze komen ook niet in de Top 100-albumlijs-
tenn voor. 

InIn de jaren die volgen (1988-1991/1992) is er wel een duidelijke één-op-één-
relatiee tussen subculturele hiphop en hitmuziek. Hoewel subculturele hiphop-
artiestenn na een periode van relatieve afwezigheid nu weer populair genoeg zijn 
voorr de hitparade, is het vooral makkelijk in het gehoor liggende melow hiphop 
diee het goed doet in de hidijsten. De invloeden op andere genres, zoals R&B en 
househouse zijn het grootst (mainstreaming van hiphopvocalen). Hardcore hiphop 
(hh/+)) blijft , enkele uitzonderingen daargelaten, subcultureel en ondergronds. 
Dee hardcore hits zijn zonder uitzondering klein van omvang. 

Tabell 9.2. Vergelijking subculturele stijlen en hitstijlen 

subculturelesubculturele stijl 

Dl/muziek Dl/muziek 

samenvatting samenvatting 

hitstijl hitstijl 

1975-1982 1975-1982 

-- liveband met DJ 
-- electro & 
breakbeat t 
-- mix & scratch 

-- old school 

1979-1983 1979-1983 

1983-1987 1983-1987 

-- Dj dominant 
-- kale dansbeats 
-- samples 
-- (human) 
beatboxing g 

-- new school 

1984-1987 1984-1987 

1988-1992 1988-1992 

-- Dj-producers 
-- samples 
-- sobere noise 
(hardcore) ) 
-- mellow 

-- consolidatie 
neww school 
-- crossover 

1988-1991 1988-1991 

1993-e.v. 1993-e.v. 

-- producer 
-- liveband 
-- samples 
-- breakbeats/mix 
&& scratch 
-- G funk 
-- hiphop soul/R&B 

-- diversificatie 
-- revival old school 
-- consolidatie 
-- crossover 

1992-11992-1 993a 

TopTop 5 subgenres -- crossover 
-- electro 
-- zang met rap 
-- hardcore 
hiphopp (11%) 
-- ragga/reggae 

-- melow 
-- hiphop 
-- electro 
-- hardcore 
hiphopp (15%) 
-- crossover 
-- zang met rap 

-- melow hiphop 
-- hiphouse 
-- rap met zang 
-- house met rap 
-- hardcore 
hiphopp (9%) 

-- house met rap 
-- zang met rap 
-- hardcore 
hiphopp (10%) 
-- crossover 
-- melow hiphop 
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Tekstinhoudelijkk komt elke soort subculturele hiphop in aanmerking voor de 
hitparade:: amusementsrap (Fresh Prince, Hammer), bewustzijnsrap (De La 
Soul,, Public Enemy), maar vooral seks en geweldraps (Naughty by Nature, Salt 
'nn Pepa, 2Live Crew). Hoewel er geen uitputtende teksinhoudelijke analyse van 
hiphophitss is gedaan, is in grote lijnen wel zichtbaar dat de nadruk van hiphop 
(enn dan spreek ik over de drie 'zuivere' hiphopgenres) in de hitparade ligt op amu-
sement,, seks en geweld. Bewustzijnsrap komen in ieder geval slechts mondjes-
maatt voor. De negen door hiphop beïnvloede genres leggen meer de nadruk op 
amusementt en seks dan op geweld. Bewustzijnsraps komen in die negen genres 
bijnaa niet voor, behalve als het gaat om crossovers tussen rap en rock. 

Dee laatste subcultuele periode is niet helemaal vergelijkbaar met de laatste 
hitperiode.. Immers, de hitparades zijn slechts tot en met de eerste helft van 1993 
onderzocht.. De 15 hits uit 1993 zijn, op één uitzondering na (Naughty by 
Nature)) geen subculturele hiphop, maar vooral mengvormen: crossover en 
housee met rap. Het lijk t er dus op dat er een groot verschil is tussen de domi-
nantee hiphop-hitstij 1 en de subculturele stijl. 

Dee hitparade van 1997 geeft indicatief wel aan dat er aan het einde van de 
jarenn negentig ruimte is voor allerlei soorten hiphop, van subculturele hiphop 
(MCC Lyte's Cold Rock A Party) tot aan Puff Daddy's zang met rap-duet met 
Faithh Evans (I'll  Be Missing You). De subculturele old skool revival laat zich in 
dee hitparade zien met Jason Nevins bewerking van een oud Run DMC-num-
mer.. Hier is echter duidelijk sprake van versleuteling van het origineel. Ook de re-
entryy van LL Cool J met I Need Love is een bewijs dat de old skool revival ook 
buitenn de subcultuur navolging vindt. Toch zijn het wederom vaker iets melo-
dieuzeree hiphopnummers die de hitparade halen. De omvang van de melow of 
hardcoree hiphophits verschilt niet veel. De verschillen zijn voornamelijk terug 
tee voeren op de bekendheid van de uitvoerende artiesten. Als een artiest al in het 
verledenn hits heeft gescoord, is de kans groter dat hij of zij met een nieuwe single 
eenn grote hit scoort, dan een debutant in de hitparade, hoewel ook dit geen wet 
vann Meden en Perzen bleek te zijn. 

Hett grote koperspubliek bestaande uit specialistische kenners en incidentele 
liefhebberss houdt de subcultuur nauwlettend in het oog, want nieuwe ontwik-
kelingenn in subculturele stijlen zijn redelijk snel daarna ook zichtbaar in de hit-
parades,, hoewel niet altijd even dominant. 

Voorall  de 'softere' subculturele stijlen vinden gretig aftrek. Hardcore hiphop 
iss veel minder populair, getuige het geringe aantal en de omvang van de echte 
noisee hiphop-hits: Public Enemy scoorde bijvoorbeeld met Welcome to the 
TerrordomeTerrordome slechts 22 punten. De meeste artiesten die melow hiphop maken 
dedenn dat ook al in de periode dat ze alleen subculturele faam hadden, dus in 
hunn muziek zijn geen veranderingen aangebracht om daarmee doelbewust een 
groterr publiek aan te spreken. De mainstreaming van subculturele hiphop is het 
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zichtbaarstt in de adaptatie van bepaalde elementen (vocalen, beats). Daarmee 
wordenn nieuwe genres gemaakt (hiphouse, jungle, swingbeat) of een succes-
vollee mix van hiphop en een ander bestaand genre (crossover). 

Conclusi e e 

Dee manier waarop hiphop in Nederland populair is geworden, valt goed af te 
lezenn uit het verloop van hitsingles, zowel getalsmatig als qua omvang van de 
hits.. Na de eerste hits, volgde een periode van grillige af- en toename, gevolgd 
doorr een enorme groei en een zekere daling vanaf 1992. Deze daling heeft zich 
echterr niet voortgezet. Aan het einde van de jaren negentig is hiphop een vast 
onderdeell  van de hitparade geworden en scoren enkele artiesten zeer grote hits. 
Hiphopp is een onlosmakelijk onderdeel geworden van de hedendaagse popcul-
tuur.. Met de popularisering van hiphop is de subcultuur echter niet verdwenen. 
Err zijn nog wel verschillen tussen hit-hiphop en subculturele hiphop. 

Dee popularisering van hiphop van underground subcultuur tot mainstream 
popgenree wordt gekenmerkt door drie processen. Ten eerste is hiphop aan-
vankelijkk opgepikt als een grappig bijverschijnsel van discomuziek, als een rage 
diee geen lang leven bescoren leek te zijn. Ten tweede zijn met name de meest 
dansbaree en melodieuze muzikale kenmerken van subculturele hiphop doorge-
drongenn in de mainstream. Een paar kenmerken van hiphop, repetitie (lees: 
dansbaar)) en 'flow' (melodieus), zijn dus wel overgenomen, maar de typische 
mix-- en gelaagdheidskenmerken zijn veel minder populair geworden bij het 
groteree publiek. Tenslotte zijn, net als bij andere muziekstromingen, politiek-
bewustee songteksten veel minder populair dan seks of amusement. Een groot 
deell  van de amusementsteksten gaat overigens ook over liefde of relaties.'5 Het is 
niett zo vreemd dat in het populariseringsproces van hiphop vooral seks- en 
amusementsrapss populair geworden zijn, en niet de bewustzijnsraps. De meeste 
luisteraarss zijn niet zo geïnteresseerd in politieke boodschappen, ongeacht het 
genre.. Bovendien luisteren jongeren nauwelijks naar de songteksten, het totale 
geluidd is het belangrijkst (Van Bork & Jacobs 1986:78, 99). Het maakt echter 
niett uit of de songteksten als zodanig al dan niet beluisterd worden. Er is duide-
lij kk een dominant systeem aanwezig in hitsongteksten, namelijk seks, liefde en 
relatiess (1991:162) en hiphop vormt daar geen uitzondering op. 

Bijj  de popularisering van hiphop is er niet zozeer sprake van een stapsgewijze 
popularisering.. Subculturele leden zijn geen 'innovators' of'early adopters' die 
alss doorgeefluik fungeren, maar vormen een kleine groep die duidelijk anders is 
dann de grote groep hiphop-fans die af en toe een hiphop-plaat koopt. Deze laat-
stee groep koopt meer door hiphop beïnvloede genres dan 'pure' hiphop zelf. En 
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alss zij platen uit een van de drie 'pure' hiphopgenres aanschaffen, dan zijn dat 
voorall  de melodieuzere en dansbare varianten. 

Dee cultuurindustrie is de belangrijkste partij in wat het grote publiek voorge-
schoteldd krijgt. Er zijn immers maar weinig platen die in de hitparade belanden 
zonderr begeleidende media-aandacht. Misschien schenkt de cultuurindustrie 
meerr aandacht aan de 'softere' dan de 'hardere' hiphopgenres, waardoor die ook 
eerderr en meer aanslaan bij het grote publiek. Dit blijf t een complex geheel van 
vraagg en aanbod. Het feit dat 'pure' hiphop niet heel populair is geworden bij 
hett grote publiek, zegt ook iets over de macht die dat publiek uitoefent: bewust-
zijnsrapss en harde hiphopnoise maken bij hen nauwelijks kans. 


