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Bijlage n n 

Btjiig ee 1 . Artikele n discoursanalys e national e hipho p 

Vann OOR zijn alle coverartikelen in de analyse betrokken; bij NME is de vol-
gendee selectie van 25 artikelen opgenomen: 
NME E 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 0 

11 1 

12 2 

13 3 

14 4 

15 5 

16 6 

17 7 

18 8 

19 9 

21 1 

21 1 

22 2 

23 3 

24 4 

25 5 

datum datum 

02-02-1985 5 

24-08-1985 5 

11-04-1987 7 

12-09-1987 7 

12-09-1987 7 

20-02-1988 8 

12-03-1988 8 

27-08-1988 8 

22-07-1989 9 

10-02-1990 0 

16-06-1990 0 

03-03-1990 0 

05-01-1991 1 

20-04-1991 1 

20-07-1991 1 

15-02-1992 2 

13-02-1993 3 

01-05-1993 3 

03-07-1993 3 

11-09-1993 3 

25-12-1993 3 

12-03-1994 4 

02-07-1994 4 

17-09-1994 4 

24-12-1994 4 

onderwerponderwerp artikel 

Smileyy Culture & Asher Senator 

Tippaa Irie 

Thee Cookie Crew 

UKK hiphop special: Faze One & Throwdown 

UKK hiphop special: MC Duke 

Threee Wize Men 

Normann Cook & MC Wildski/Cookie Crew 

Asherr D & Daddy Freddy 

Kisss AMC 

Yaa Kid K & MC Eric 

Bettyy Boo 

Londonn Posse 

Firstt Offence 

Caveman n 

Dodgee City Productions 

Massivee Attack 

Stereoo MC's 

Fun-da-mental,, Blade, Blaggers ITA 

Stereoo MC's 

Senser r 

Creditt to the Nation 

Transgloball Underground 

Generall Levy 

Massivee Attack 

Galliano o 
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Bijlagee 2. Voorbeeld codeboek en analyse OOR/NME 

uradisè uradisè 
aa positire reaction , , . 0JSTRIPE¥ gets «the soccer t l * tip . . . SPOU.0 440 lands on Planet Tectaio . . . 

POST-RAVEE PILTDOWN MONOMANI A 
AA  JL ** « in; 

i .. ALGEMEEN 
databestandnr. . 
nr.. 14 
titel l 
NME E 
datum m 
200 april 1991 
auteur r 
Delee Fadele (man) 

2.. PRESENTATIE 
A.. PLAATS IN HET BLAD EN OP DE PAGINA 

paginaa (zie globale indeling -varieert licht gedurende de onderzoekperiode): 
pagg 1 cover 
2-77 actueel nieuws 
88 charts 
99 nieuwsflitsen 
10-111 hele korte interviews (gesignaleerd/hot/tip/trend) 
12-344 korte en lange interviews/achtergrondreportages (plus dance i2"-recensies) 
35-399 concertrecensies 

40-433 concertagenda 
44-455 singlerecensies 
46-511 albumrecensies 
52-611 advertenties/varia (kruiswoordpuzzel, doorloop van artikelen, etc.) 
622 ingezonden brieven 

633 nieuwtjes en gossip 
644 pagina-grote advertentie 
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paginaa 24; kon interview; klopt redelijk met globale indeling van NME. Het artikel staat in 
eenn speciale rubriek : Paradise, die de pagina's 24 en 25 beslaat. De rubriek bevat ook de 
sub-rubriekk Jocks rap en Paradise top 10 (beide op 24). Paradise is een rubriek waarin relatief 
nieuwee artiesten uit met name de dance-hoek behandeld worden, 
soortt  covermelding (hiërarchisch aflopend): 
—— naam en coverfoto: bijv . 'ELLO , 'ELLO , 'ELLO . What' s all this 'ere Clapham backchat 

then.. SMILEY CULTURE gives it some lip . By Sean O' Hagan. (Coverfoto:i8x22,5 close 
upp portret Smiley in kleur) 

—— naamsvermelding en extra tekst: bijv . BEASTIE BOYS trash the singles 
—— alleen naamsvermelding 
—— alleen tekst, geen naam: bijv . Rap. Youth South Bronx unwraps the rapping revolution 
Alleenn naamsvermelding: CAVEMAN . 
Hett  feit dat alleen aan naamsvermelding wordt gedaan wijst er  op dat het vermelden van de 
bandnaamm een bepaalde bekendheid veronderstelt. De lezer/koper  wordt echter  niet speciaal 
geattendeerdd op Caveman. Er  is geen extra uitnodigende begeleidende tekst of foto. De co-
ververmeldingenn van dit nummer laten voornamelijk zien hoe breed georiënteerd NME is, 
variërendd van Johnny Marr  (ex-Smiths), The Farm, The Lemonheads en Stone Roses tot de 
Pett  Shop Boys, MC Buzz B en de geschiedenis van disco. Caveman wordtt  in de onderzoeks-
periodee slechts 1 maal op de cover  vermeld. 
soortt  artikel (hiërarchisch aflopend): 
—— groot interview 
—— achtergrondreportage 
—— klein interview 
—— recensie 
—— nieuwsbericht 
Kleinn interview. 
Artike ll  is een duidelij k voorbeeld van een combinatie van erkennings- en sociaalculturele 
strategie,, waarin veelbelovende artiesten uit de subcultuur  als maatschappelijke zwarte bewe-
gingg aandacht wordt gegeund, doch niet uitgebreid en structureel. 
B.. OMVAN G 
Ruimm anderhalve kolom (zes kolommen per  pagina). Hoewel geen groot interview, is het arti -
kell  over  Caveman wel hoofdartikel op de pagina en heeft het ook een paginadominante foto. 
C.. LAY OUT 
kopp : 
POST-RAVEE PILTDOW N MONOMANI A 
Dee titel verwijst alleen naar  de inleiding van het artikel , waarin ingegaan wordt op de de 
enormee kennis (daar  verwijst monomania naar) die men moet hebben om te weten wat er  al-
lemaall  in de hardcore hiphopwereld afspeelt (positionering van hiphop als subcultuur). Het 
iss onduidelijk waarom hardcore hiphop, waartoe Caveman gerekend wordt, post-rave (dus na 
dee houserave-parties) wordt genoemd. Het lijk t de suggestie op te roepen dat nationale hiphop 
weerr  wat nieuws is na de rave-gedomineerde periode einde jaren tachtig-begin jaren negentig. 
Piltdownn is de plaats in Sussex waar  aan het begin van de 20e eeuw de zogenaamde 'missing 
link ''  tussen apen en mensen gevonden werd. In 1953 bleek het gevonden skelet van veel re-
centeree datum en staat Piltdown bekend om deze grootscheepse fraude. Piltdown kan niet 
verwijzenn naar  de plaats waar  Caveman vandaan komt; die komen uit Buckinghamshire 
(plaatsenn High Wycombe en Aylesbury). Piltdown is waarschijnlij k een vage verwijzing naar 
dee groepsnaam. 
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lead d 

Iss verdeeld in drie stukjes die op de verschillende besproken bands slaan; is eigenlijk meer een 
opsommingg van onderkoppen. Over Caveman: Stone Age rappers CAVEMAN get a positive 
reaction.. Deze tekst is inhoudelijk zeer vaag en is eigenlijk alleen een grappig bedoelde associ-
atiee tussen de bandnaam en het stenen tijdperk, en verwijst tevens naar de titel van hun de-
buutalbumm Positive Reaction. De lead kan ook verwijzen naar de positieve bandbeoordeling 
vann de auteur, 
gebruikk grote letter 

Rubriekstitell  is italic met een logo van twee engeltjes, en staat op de linkerpagina in het mid-
den.. Elke besproken band heeft een eigen titel die de hele breedte beslaat van het eigen stuk. 
Bijj  Caveman is de eigen titel in vette kapitalen. Ook de beginletter van de body is groot en vet 
enn is uitnodigend om verder te lezen. 
gebruikk (steun)kleuren 
nvt. . 
tussenkoppen n 
nvt. . 
foto o 
Zwart-wit-portrett van 13x7,9cm (30% foto). 

Hett onderschrift van de foto klopt niet: de namen van de leden van Caveman zijn verwisseld: 
linkss op de foto staat The Principle (met bril); MCM is degene die aan zijn wang krabt en Dia-
mondd J heeft het Giants-petje op. Deze verwisseling is opvallend, omdat op de hoes van het 
albumm The Principle notabene zijn artiestennaam heeft geborduurd op zijn jack, en dus 
makkelijkk herkenbaar is. 

3.. ONDERWERPEN 

watt (globaal onderwerp): concepten 

Hett zelfbewuste Caveman 
Racisme/slavernij j 
Messagerap p 
Religie/levensfilosofie e 

Stijl l 
Err is relatief veel aandacht voor racisme en religie 
waarom m 

Cavemann is een redelijk goede Britse hardcore-hiphop-groep en debuutalbum is net uit. 
waar r 
Londen,, Engeland 
wanneer r 
Debuutalbumm Positive reaction 

4.. THEMATIEK 
soortt artikel 
Interview.. Beoordeling: positief. Invalshoek: muziek, teksten, racisme, zwart bewustzijn. 

Religie:: The Principle zegt met de islam te sympathiseren. Cultuur: zwart Brits. 

5.. LOKALE SEMANTIEK 
implicatiess of presupposities 
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Gaatt ervan uit dat veel messagerap wordt geleid door "some dubious guided philosophy" en 
neemtt als voorbeeld daarvan Louis Farrakhan/Nation of Islam. Auteur associeert dit gedach-
tengoedd met "hate monger". 
Gaatt er tevens van uit dat slechts de ware monomaniac de hele rap-scene kan begrijpenen 
spreektt in dit kader ook over hiphops "world of riotous colour". 
Heeftt het ook over de " archetypal North-London/Soutii London gang-mentality rivalry", 
daarmeee de suggestie wekkend dat de meeste Britse hiphop gangs en geweld voorstaan en dat 
Cavemann slechts de spreekwoordelijke uitzondering op die regel is. 
Hett gebruik van jazz samples wordt door Caveman zelf gezien als automatisch op de band 
wagonn springen, en de auteur doet ook geen moeite om dat te weerleggen. 
Pratenn over slavernij en onderdrukking plaatst auteur gelijk in de hoek van PE, en de Britse 
equivalentt in dat van imitatoren. 
Auteurr wil impliciet laten zien dat The Principle wel "soft-spoken" is, maar dat hij dat doet 
mett een stalen gezicht "but with a steely gaze", daarmee suggererend dat we voor de artiest 
moetenn oppassen. 
Dee hiphop van Caveman wordt duidelijk neergezet als bewustzijnsrap die verbonden is met 
eenn zwarte in zich zelf gekeerde subcultuur 
verbandenn (bijv. oorzakelijke of redengevende) 
Err wordt een verband gesuggereerd door Caveman zelf dat zwarte politici bewust van de 
tv-schermenn worden gehouden, en dat dat de reden is waarom mensen in de straat geen 
zwartee politici van naam kennen. 
Ookk vindt Caveman dat er nog steeds veel racisme is, en dat daardoor zwanen nog steeds -in-
direct-- slaaf zijn. The Principle: All me people in power are racist". 
Samenhangg tussen zinnen en alinea's 
Begintt met algemene inleiding over de staat van hiphop, en dat de echte kenners dan ook wel 
Cavemann horen te kennen. Wordt dus gepositioneerd aan de kant van hardcore rap, hoewel 
zee niet vallen binnen de gangmentaliteit die wordt toegeschreven aan (Britse) rap. Reden 
daarvoorr volgt halverwege: namelijk dat ze nogal individualistisch zijn en "take things fur-
ther",, "kind of determined plurality". Het grootste deel van het arikel gaat echter over hun 
ideeënn over racsime en zwart bewustzijn. Nergens wordt echter gezegd dat deze boodschap 
henn zo nieuw, origineel of goed maakt. De kleine stukjes die gaan over de muziek van Cave-
mann zijn nogal verstopt tussen de stukken over etniciteit. 
perspectieff  (over wiens belangen wordt gesproken) 
Cavemann wordt beschreven door een kritisch-positieve Fadele, en zij krijgen zelf het woord 
omm hun vise op zwarten te geven (vanuit ervaringsverhalen). 
actoren n 
Cavemann (dj Diamond J, producer The Principle en rapper MCM), Boogie Down Producti-
ons,, DJ Mark The 45 King, Public Enemy, Brand Nubian, de Jimi Hendrix Experience, Kool 
&&  The Gang en Miles Davis. Caveman wordt duidelijk gepositioneerd als hardcore hiphop 
doorr vergelijkingen te maken met andere Britse en Amerikaanse hiphop. Daarnaast wordt 
positieff  geoordeeld over de niet-hiphopinvloeden die hoorbaar zijn in het werk van Cave-
man,, zoals Jimi Hendrix en Miles Davis, 
wiee komt aan woord 
djj  Diamond J en producer The Principle, geïnterviewd, 
welkee eigenschappen en handelingen worden aan wie toegeschreven 
"'We'ree telling it from the point of view of black people on the street. We're not saying "go 
outt and get a gun and shoot people", we just teach facts - that's positive."' (Diamond J) 



324 4 Noo tell out 

Thee Principle: soft-spoken, but with a steely gaze 
Diamondd J: drop-dead cool and given to careful delibeartion. 
Cavemann in het algemeen: beyond archetypal North-London/South London gang-mentality 
rivalry;; respectable and subdey varied debut LP; hun rap hardcore, up-to-date and in-your-face; 
thesee guys are quite individualistic; words of wisdom, 
welkee overbodige details juist wel, en welke details helemaal niet 

Zeurtt door over dubieuze filosofieën: "he hasn't answered the question (of hij aanhanger is 
vann Farrakhan - MW), but if they support that hate-monger they keep it secret. 
Err wordt nauwelijks ingegaan op muzikaal-esthetische kenmerken van het debuutalbum, 
hoewell  Positve Reaction de aanleiding vormt om de band te interviewen. Heel terloops wordt 
opgemerktt dat de single I'm Ready in de onderste regionen van de hitparade is beland, 
welkee aspecten komen van gebeurtenissen komen nauwelijks aan orde (oorzaken, redenenen, achter-

grond,, context) 

Wordtt niet zoveel gezegd over het creatieve proces (wel wat over jazz en soulinvloeden); hoe 
nummerss tot stand komen; wat hun plannen zijn in de toekomst. Er wordt ook niet ingegaan 
opp de oorzaak van vermeend racisme, of op de reden dat zoals Diamond J zegt, Afro-Ameri-
kaanss zwart bewustzijn beter is ontwikkeld dan Afro-Brits. 

inn hoeverre alleen aandacht aan negatieve aspecten (problematisch, conflictueus, spectaculair) 
Meerr dan de helft van het artikel gaat in op de slechte positie van zwarten, en zwart bewustzijn. 
Hiermeee wordt heel sterk ingehaakt op de messagerap-trend eind jaren '8o-begin jaren '90. 
Hoee worden feiten gepresenteerd (waar, ongeloofwaardig, etc) 

Fadelee is nogal wantrouwend tov. zwarte bewustzijnsfilosofie die in sommige rap wordt uit-
gedragen.. "Eventually, we broach the tricky subject one often encounters with rappers."; " 
lmm so wrapped up in his spiel" (als the Principle vertelt over zijn eigen religieuze achtergrond) 
Dee meeste andere feiten (uitbrengen demo en singles en LP; succes in de charts; gebruik van 
bepaaldee samples) worden vrij geloofwaardig gepresenteerd. 

6.. STIJL EN RETORIEK 
stijlstijl  (woordkeus, zinsvorm): 

Beschrijvingg van de twee geïnterviewde rappers is nogal stereotiep (zie eigenschappen); 
Gebruikk van slang zonder uit te leggen waar begrippen voor staan, zoals hardcore. 
Dee gestelde vragen moeten wijzen op een zeer kritisch journalist: "Doesn't this kind of talk 
immediatelyy place them in Public Enemy territory and wouldn't they be seen as just more 
upstarts?" " 

retoriekk (stijlfiguren, metaforen, understatements, vergelijkingen) 
Vergelijkingg met monomania, waardoor je in eerste instantie op verkeerde been wordt gezet. 
Slavernijj  staat voor onderdrukking en is daarom ook nu nog aanwezig: "even though there 
aree no chains around your feet you're still trapped" 
Hardcoree hiphop wordt vergeleken met up-to-date en in-your-face. 
argumentatie e 

Err wordt toegewerkt naar een sterke conclusie, waarin Caveman onomstotelijk mag 'bewij-
zen'' dat zwarten onzichtbaar zijn in UK. Auteur eindigt met een one-liner die de koppeling 
maaktt tussen hun statements over racisme/hun muziek en de positiee van zwarten in het alge-
meen,, en plaatst Caveman daarmee in het lange rijtj e van bewustzijnsrappers. De boodschap 
vann die bewustzijnsrap is echter al iets te vaak verteld en dus biedt Caveman niet echts iets 
vernieuwends,, daarmee weer verwijzend naar de monomania uit de titel. 
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7.. RELEVANTIESTRUCTUREN 

Hierr wordt met behulp van alle hierboven genoemde teksteigenschappen gekeken of er een ordening 
aangebractt kan worden (prominentie, relevantie, belang). 
Opp basis van bovenstaande tekent zich een duidelijke voorkeurslezing af: hardcore Britse 
hiphopp plaatst zich in dezelfde traditie als Afro-Amerikaanse bewustzijnsrap, en moet oppas-
senn niet in dezelfde valkuilen te vallen als het Amerikaanse voorbeeld, namelijk de aanslui-
tingg bij een gevaarlijk soort militant zwart nationalisme. 

Zo'nn voorkeurslezing past duidelijk in de sociaal-culturele strategie van een nichemedium 
omm hiphop als een sociale beweging neer te zetten. De muziek van de artiesten krijgt nauwe-
lijk ss aandacht, hoewel de auteur duidelijk gecharmeerd is van de variatie in Cavemans reper-
toire,, hetgeen hij afwijkend vindt van de doorsnee-hiphopplaat. 
Alss Caveman geen debuutalbum met een aardig scorende single uit had is het maar zeer de 
vraagg of NME aandacht aan deze band besteed zou hebben. Caveman krijgt na dit artikel 
nooitt meer een coververmelding. 

Bijlag ee 3. Codeboe k Snoo p Dogg y Dogg 

Dee eerste drie niveaus van de analyse (algemene achtergrondinformatie, presen-
tatiee en onderwerpen) zijn op dezelfde manier gecodeerd als in de analyse van de 
artikelenn over nationale hiphop in OOR en NME (zie bijlage 2). Bij niveau 4 
staann de analyseconcepten die specifiek voor deze case zijn toegevoegd. Deze 
conceptenn zijn tot stand gekomen door twee codeurs een tiental Snoop-artike-
lenn uit verschillende media te laten coderen. De meeste conceopten spreken 
voorr zich; concept 9 (invloeden) gaat in op muzikale invloeden die terug te 
horenn zijn in het werk van Snoop. Intragenre verwijst daarbij naar hip-
hop-invloeden,, extragenre naar andere muzikale invloeden (funk, soul, etc). 
Socioculturelee invloeden zijn bijvoorbeeld vrienden, familie, Californië, maat-
schappelijkee en privé-gebeurtenissen. 

1.. ALGEMEEN 
databestandnr. . 
titel l 
datum m 
auteur r 
2.. PRESENTATIE 

A.. PLAATS IN HET BLAD EN OP DE PAGINA 

paginaa (zie globale indeling - varieert licht gedurende de onderzoekperiode): 
soortt covermelding (hiërarchisch aflopend): 
soortt artikel (hiërarchisch aflopend): 
B.. OMVANG 
C.. LAYOUT 
kop p 
lead d 
gebruikk grote letter 
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gebruikk (steun)kleuren 

tussenkoppen n 
fot o o 

3.. ONDERWERPEN 
watt (globaal onderwerp) 

hoee (beoordeling, invalshoek, stijl) 

wiee (hoofd- en bijfiguren) 
waarom m 
waar r 
wanneer r 
4.. SPECIFIEKE CONCEPTEN SNOOP DOGGY DOGG 

1.. Snoop Achtergronde n 
o.a.. levensloo p 

2.. Dogg y Styl e 
A.. Produce r Dr.Ore, producti e Dogg y Style , The 

Chronic ,, The Chroni c Tour 
8.. Tekste n 
C.. Manier van rappe n 
D.. Muziek van Dogg y Styl e 
E.. Verkoo p 

3.. Clips van Snoop 
4.. Functi e van Snoo p 
bijv .. rolmode l voor de jeugd , verhalenverteller , muzikaa l 
genie ,, etc 
5.. de buur t 

o.a.. Long Beach, LA, Eastsid e 
6.. referentie s aan band/posse/collega' s 
bijv .. Dr Dre, Daz, Warren C, Kump t 

7.. Geweld . 
A.. Bendeleve n 
B.. Drug s 
C.. Gangst a Rap 
D.. LA-riot s 
E.. Moor d (proce s Snoop ) 

8.. Stij l 
o.a.. houdin g en kledin g 
9.. Invloede n 

A.. Intr a genr e 
B.. Extra genr e 
C.. Sodoculturel e invloede n 

10.. Media 
A.. Media over Snoop 
B.. Snoo p over Media 
C.. Andere n (bv collegarappers , fans ) over Snoop 

11.. Sekse en Etnicitei t 
A.. Sekseverhoudinge n en sexualitei t 
B.. Etnisch e relatie s en klasse n 

4.. Subgenre s in de hitparad e 

Completee lijst subgenres (de cellen vormen samen de 12 gehercodeerde subgen-

ress waarmee de analyse is uitgevoerd): 

1.. hiphop/hardcor e 
2.. hiphop/jaz z 
3.. hiphop/ol d schoo l 

10.. breakdanc e 
11.. electr o 
12.. sample-collag e 

20.. hiphop/swingbea t 
21.. swingbea t met rap 

4.. hiphop/mello w 
5.. hiphop/balla d 

13.. crossove r (pop en 
rockk met rap) 
14.. disc o met rap 
15.. new wave met rap 
16.. fun k met rap 
22.. novelt y 

6.. hipho p zonde r verder e 
toevoegin g g 

17.. hip hous e 

23.. rap met zang 

7.. regga e met rap 
8.. hiphop/dancehal l 
9.. raggamuffi n 

18.. hous e met rap 
19.. hous e met toastin g 

24.. zang met rap 

1.1. Hiphop zonder verdere toevoeging (in de grafieken: hhl) 
Dee criteria voor deze categorie zijn van zowel muzikale als subculturele aard. De hits uit 
dezee categorie zijn muzikaal gezien hiphop, maar hebben noch de street credibility van 
categoriee twee, noch het melodieuze geluidd van categorie drie. Een voorbeeld hiervan is 
HereHere comes the Hammereen hit uit 1991 van MC Hammer. 
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2.2. Subculturele hardcore hiphop (hh/+) 
Inn deze categorie zitten de hits van artiesten die zich bezig houden met 'echte' hiphop. 
Ditt zijn de artiesten die te veel te zien/horen zijn in de micromedia. Deze categorie is een 
verzamelingg van drie aanvankelijk in dit onderzoek gebruikte categorieën: old school (de 
eerstee vorm van op de plaat vastgelegde hiphop), hardcore (de kern van subculturele hip-
hop),, en jazz rap. Voorbeelden van de eerste twee zijn de hits van respectievelijk 
Sugarhilll  Gang en Public Enemy. Een voorbeel van de laatste categorie is Cantaloop, een 
hitt uit 1992 van US3. 
5.. Melow hiphop (him) 
MelowMelow is een door stagiair Job de Wit zelfbedachte samentrekking van de woorden me-
lodieuss en het Engelse mellow, zachtaardig, ontspannen. Een voorbeeld van melow is 
hett werk van De La Soul (ondermeer een nummer-één-hit met Me myself and I\x\ 1989). 
4.4. Reggae met rap en raggamuffin (rag) 
Reggaee is de in de jaren zestig ontstane Jamaicaanse variant van Afro-Amerikaanse 
rhythmm & blues en Jamaicaanse ska-muziek. De toevoeging 'met rap' spreekt voor zich. 
Raggamuffinn (samentrekking van reggae en de Engelse term ragamuffin, schooier) heet 
ookk wel kortweg ragga. Het is Jamaicaanse rap in patois (ook wel: toasting) over door-
gaanss electronische reggaemuziek (ook wel: dancehall) of hiphopmuziek. Eventueel 
wordtt het geheel aangevuld met een gezongen gedeelte (vaak door een gastzangeres). 
Eenn voorbeeld hiervan is Mr. Loverman van Shabba Ranks, een hit uit 1992. 
5.5. Electro-, breakdance- en sample-hits: electronica (ele) 
Eenn verzamelterm voor sterk aan hiphop verwante subgenres. Electro: Tussen 1981 en 
19844 met name onder hiphop-fans populaire, vrijwel uitsluitend Newyorkse, doorgaans 
geheell  electronische funkmuziek. Vaak voorzien van vervormde vocalen en/of spelcom-
puterriedeltjes.. Bijvoorbeeld Rockitvan Herbie Hancock uit 1983. Breakdance: Hier 
uiteraardd niet de dansvorm zelf, maar muziek over en voor breakdancing. Voorbeeld: 
HeyyouHeyyou Rock Steady Crew van de Rock Steady Crew. Sample-hits: Het muzikale ge-
deeltee van hiphop in de klassieke zin bestaat uit het met scratchen doorspekt in- en uit 
elkaarr mixen van vinylplaten. Ook zonder rap zijn op deze manier (weer nieuwe) platen 
gemaakt.. Met de uitvinding en het betaalbaar worden van de sampler werden de moge-
lijkhedenn van een dergelijke collage-manier van componeren groter (Goodwin, 1988). 
Dee eerste en grootste van deze hits was Pump up the volumeuh 1987 van het Engelse gele-
genheidscollectieff  M/A/R/R/S. 
6.6. Disco-, rock- en pop met rap: crossover (cro) 
Crossoverr betekent een vermenging van twee stijlen of genres waarbij de oorspronke-
lijk ee uitgangspunten nog duidelijk te ontwaren zijn. Alle muzikale genres zijn natuurlijk 
inn meer of mindere mate een kruisbestuiving. Wanneer die een geheel eigen geluid heb-
benn wordt daar echter doorgaans een nieuwe naam voor bedacht. 
Binnenn sommige genres zijn sommige crossovers zo populair dat men de term daarbin-
nenn als een eigen subgenre beschouwt: in heavy metal- en punkkringen betekend het 
woordd crossover een mengvorm tussen deze twee. De Amerikaanse band Suicidal Ten-
denciess is wellicht het bekendste voorbeeld hiervan. In de wereld van rock- en funkmu-
ziekk betekent crossover een mengvorm hiertussen. Bekendste voorbeelden hier zijn de 
Redd Hot Chili Peppers. Ook de vermenging van hiphop met rock of metal wordt vaak 
crossoverr genoemd. Urban Dance Squad is een crossover-voorbeeld van het mengen 
vann meerdere popmuziekgenres met hiphop en noemt hun plaat uit 1991 dan ook toe-
passelijkk Genuine Crossover. In dit onderzoek wordt met 'crossovers' gerapte hits be-
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doeldd die muzikaal gezien geen hiphop zijn, en ook niet tot categorie vier behoren. 
Voorbeeldenn van disco-, rock- en pop met rap zijn respectievelijk Rock meAmadeuswzn 
Falcoo (1986), Midlife crisisvzn Faith No More (1992) en Unbelievablevzxv EMF (1990). 
7.. Hiphouse (hih) 
Housemuziekk (zie categorie acht) met vrijwel continu een rapper/ster aan het woord (in 
plaatss van af en toe een kreet). Doorgaans gekenmerkt door een nerveuze en/of opzwe-
pendee voordracht. Teksten gaan meestal over dansen. Initiators waren waarschijnlijk de 
Engelsee Beatmasters die samen met de Cookie Crew in 1987 een hiphouse-hit hadden 
mett Rok da house. Hiphouse was met name populair van 1989 tot en met 1991. 
Jee zou hiphouse, in vergelijking met categorie acht, 'rap met house' kunnen noemen, 
maarr om de één of andere reden heeft dit subgenre wel een eigen naam gekregen en het 
anderee niet. 
8.8. House met rap (hmr) 
Housee is al dan niet instrumentale, doorgaans muzikaal geheel electronische dansmu-
ziek.. Gekenmerkt door een minimum aantal BPMs van 120, een heldere, continue 
hi-hatt en een doorlopende basdrum. De verschillen tussen 'house met rap 'en hiphouse 
zittenn zowel in de muziek als in de rap. Waar hiphouse een subgenre op zichzelf vormt, 
gaatt het bij house met rap in de eerste plaats om housemuziek waarover gerapt wordt. 
Ditt gebeurt ook vaak in combinatie met zang. Voorbeelden zijn de hits van 2Unlimited. 
p.p. Swingbeat (swi) 
Swingbeatt is de ook in Nederland in zwang geraakte Britse term voor het Amerikaanse 
newnew jack swing. Swingende muziek, nieuwe stijl. Het idee is de harde electronische beats 
enn de uiterlijke stijl van de hiphop te combineren met met soul gezegende zang. Grote 
mann achter deze stijl is producer Teddy Riley, mede verantwoordelijk voor grote (Ame-
rikaanse)) successen van onder andere Johnny Kemp, Kool Moe Dee, Guy, Wreckx-n-
EfFect,, Heavy D & The Boyz en Michael Jackson. Andere belangrijke producers zijn het 
duoo L.A. Reid & Babyface (voor Bobby Brown). Hits uit deze categorie kunnen zowel 
swingbeatt met rap, een vaak gemaakte combinatie als hiphop met een swingbeat-geluid 
zijn.. Een voorbeeld van het eerste is My prerogative van Bobby Brown en één van het 
tweedee Now that we found love van Heavy D & The Boyz uit 1991. Halverwege de jaren 
negentigg gaat dit genre door het leven als R&B. 
10.10. Novelty (nov) 
Humoristischh bedoelde, niet uit de hiphop-subcultuur afkomstige rapplaten. Een voor-
beeldd hiervan is Check out the chicken van Grandmaster Chicken uit 1989. Aanvankelijk, 
aann het begin van de jaren tachtig, werden de eerste hiphophits zoals Rappers Delight tn 
TheThe Message ook beschouwd als novelty-hits. 
//.. Rap met zang (rmz) 
Eenn voorbeeld hiervan is Buffalo stance van Neneh Cherry uit 1989. 
12.12. Zang met rap (zmr) 
Bijj  'zang met rap' is de zang prominenter dan de rap, en bij 'rap met zang' andersom. 
Eenn voorbeeld hiervan is Mary had a Ititle boy van Snap! uit 1990. 
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Bijlag ee 5. Verkoo p muzie k in EU-lande n 

Aandeell genre en oorsprong in verkoop geluidsdragers in EU-landen, 1995 (in %) 

Griekenland d 

Croot-Brittannië ë 

Italië ë 

Frankrijk k 

Finland d 

Duitsland d 

Spanje e 

Denemarken n 

Zweden n 

Nederland d 

Portugal l 

Ierland d 

België ë 

Oostenrijk k 

bronn : IFPI-cijfers in 

nationaal nationaal 
Populair Populair 

56 6 

51 1 

49 9 

47 7 

46 6 

35 5 

32 2 

30 0 

28 8 

23 3 

21 1 

16 6 

14 4 

10 0 

Laingg 996 

andereandere EU 
Populair Populair 

20 20 

8 8 

21 1 

20 0 

25 5 

22 2 

Niett bekend 

Niett bekend 

Niett bekend 

39 9 

44 4 

Niett bekend 

48 8 

45 5 

restrest van de 
wereld wereld 

20 0 

34 4 

31 1 

25 5 

20 0 

34 4 

Niett bekend 

Niett bekend 

Niett bekend 

27 27 

30 0 

Niett bekend 

30 0 

37 7 

klassiek klassiek 

4 4 

7 7 

9 9 

8 8 

9 9 

9 9 

8 8 

5 5 

5 5 

11 1 

5 5 

4 4 

8 8 

8 8 

totaaltotaal EU 
Populair Populair 

76 6 

59 9 

70 0 

67 7 

71 1 

57 7 

Niett bekend 

Niett bekend 

Niett bekend 

62 2 

65 5 

Niett bekend 

62 2 

55 5 

6.. Genres Nederlands e popmuzie k 

Ontwikkelingg samenstelling naar genre binnen aandeel Nederlands in de single- en 
albumjaarlijstenn (gewogen), in percentages 

pop/rockpop/rock MOR dance volks overig 

singlesingle album single album single album single album single album 

1990 0 

1991 1 

1992 2 

1993 3 

1994 4 

1995 5 

6 6 

29 9 

2 2 

21 1 

16 6 

16 6 

35 5 

50 0 

20 0 

20 0 

18 8 

21 1 

17 7 

15 5 

18 8 

17 7 

28 8 

19 9 

20 0 

10 0 

47 7 

51 1 

40 0 

23 3 

42 2 

8 8 

66 6 

54 4 

23 3 

36 6 

14 4 

0 0 

0 0 

19 9 

24 4 

2 2 

29 29 

48 8 

5 5 

8 8 

26 6 

15 5 

31 1 

26 6 

24 4 

9 9 

10 0 

27 27 

3 3 

0 0 

9 9 

0 0 

7 7 

14 4 

0 0 

14 4 

9 9 

0 0 

8 8 

28 8 

** gegevens 1995 tot en met week 39 
Bron:: Rutten et al. 1996:148 
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Edgee 7. Favoriet e muziekgenre s 1986-1999 

Favorietee muziekgenres 1986-1999 van jongeren tussen de 12-24 jaar' 

muziekvoorkeur muziekvoorkeur 

Alternatievee popmuziek 

Anders s 

Ballads,, easy listen., 
romantischee muziek 

Blues,, rhythm and blues 

Country y 

Disco o 

Funk k 

Gabber,, happy hardcore 

Gewonee rock 

Gouwee ouwe 

Grungee 1 

Hardrock,, grunge, heavy 
metal,, speed 

Heavyy metal' 

(Acid)) House, techno 

Instrumentaal, , 
orgelmuziek k 

Jazz z 

Klassiek k 

Mellow,, trance 

MOR,, hitparademuziek, pop 

Nederlandsee pop, 
levensliedd en cabaret 

Neww wave 

Punk k 

Rap,, hiphop, jazzdance, 
triphop p 

Reggae,, steel, ska, salsa, 
calypso o 

Rockk 'n ' roll, rockabilly 

Soul,, R&B, swingbeat, , 
bubbling g 

Symphonischee rock 

Wereldmuziek k 

Synthesizermuziek k 

1986 1986 
VanVan Bork 
&& Jacobs 

12 2 

21 1 

36 6 

22 2 

12 2 

77 77 

8 8 

20 0 

6 6 

56 6 

31 1 

42 2 

1987 1987 
Sikkema Sikkema 

12 2 

7 7 

20 0 

11 1 

16 6 

8 8 

10 0 

14 4 

8 8 

11 1 

1991 1991 
idem idem 

7 7 

4 4 

8 8 

10 0 

5 5 

5 5 

4 4 

3 3 

7 7 

4 4 

9 9 

4 4 

3 3 

3 3 

3 3 

1993 1993 
idem idem 

8 8 

2 2 

1 1 

8 8 

6 6 

8 8 

16 6 

1 1 

1 1 

1 1 

24 4 

2 2 

1 1 

3 3 

4 4 

1 1 

2 2 

1995 1995 
idem idem 

7 7 

1 1 

1 1 

2 2 

10 0 

3 3 

1 1 

7 7 

17 7 

1 1 

1 1 

2 2 

24 4 

2 2 

1 1 

3 3 

4 4 

4 4 

2 2 

T997 7 
idem idem 

2 2 

3 3 

3 3 

17 7 

4 4 

2 2 

3 3 

2 2 

6 6 

8 8 

23 3 

2 2 

2 2 

6 6 

1999 9 
idem idem 

2 2 

3 3 

1 1 

1 1 

3 3 

5 5 

2 2 

3 3 

1 1 

2 2 

1 1 

10 0 

29 9 

3 3 

1 1 

3 3 

1 1 

11 1 

1 1 
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Bijiag ee 8. Favoriete genres Carat-onderzoek 

Favorietee genres in Nederland onder 11 -14-jarigen (1997-1998) (Carat Nederland, 1998)' 

favorietefavoriete muziek allen V M 11-12 jaar 13-14 jaar ter vergelijking: ter vergelijking: 
(top(top 10) '97/98-3 '97/98-3 '97/98-3 "97/98-3 '97/98-3 allen'97/98-2 allen 1999 

R&B B 

Pop p 

Rap p 

Hiphop p 

Hardcore e 

House e 

Klassiek k 

Rock k 

Punk k 

Gabber r 

Alles s 

Trance e 

Dance e 

Hardrock k 

27 27 

23 3 

12 2 

10 0 

6 6 

3 3 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

--
--
--
--

40.6 6 

30.6 6 

11.9 9 

10.0 0 

1.9 9 

2.5 5 

1.3 3 

2.5 5 

--
0.6 6 

--
--
--
--

13.0 0 

16.9 9 

14.3 3 

9.1 1 

10.4 4 

2.6 6 

2.6 6 

1.3 3 

3.9 9 

3.2 2 

--
--
--
--

25.6 6 

31.1 1 

20.0 0 

5.6 6 

3.3 3 

2.2 2 

4.4 4 

2.2 2 

2.2 2 

2.2 2 

--
--
--
--

28.8 8 

21.9 9 

9.6 6 

11.0 0 

7.3 3 

3.7 7 

1.4 4 

1.4 4 

1.8 8 

1.4 4 

--
--
--
--

18 8 

17 7 

18 8 

--
13 3 

7 7 

--
2 2 

2 2 

--
--
. . 
. . 
--

40 0 

16 6 

11 1 

11 1 

--
--
--
3 3 

--
--
9 9 

8 8 

4 4 

4 4 

-- betekent dat het genre in de vorige ronde niet of niet als zodanig in de Top 10 van favoriete 
muziekstromingenn voorkwam 

9.. Populariteit van hiphop en R&B 

Populariteitt van hiphop/rap/triphop/jazzdance bij verschillende leeftijdsgroepen (1987-1999, in %) 

19877 1991 1993 1995 1997 1999 

12-1412-14 jaar 

15-1915-19 jaar 

12-199 jaar 

20-244 jaar 

ALLEN5 5 

NB B 

NB B 

NB B 

NB B 

10 0 

NB B 

NB B 

15 5 

2 2 

9 9 

NB B 

NB B 

5 5 

1 1 

3 3 

6 6 

4 4 

5 5 

2 2 

3 3 

2 2 

3 3 

3 3 

1 1 

2 2 

5 5 

3 3 

4 4 

1 1 

3 3 
Bron:: Sikkema 1987-1991 
NB:: niet bekend, want niet uitgesplitst gerapporteerd 
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Populariteitt van soul/R&B/swingbeat/bubbling bij verschillende leeftijdsgroepen (1987-1999, in %) 

12-1412-14 jaar 

15-1915-19 jaar 

12-199 jaar 

20-244 jaar 

ALLENN 6 

1987 7 

NB B 

NB B 

NB B 

NB B 

11 1 

1991 1 

NB B 

NB B 

3 3 

4 4 

3 3 

1993 3 

NB B 

NB B 

2 2 

2 2 

2 2 

1995 5 

2 2 

5 5 

4 4 

2 2 

4 4 

1997 7 

6 6 

8 8 

7 7 

4 4 

6 6 

1999 9 

13 3 

14 4 

14 4 

6 6 

11 1 

Bron:Sikkemaa 1987-1991 
NB:: niet bekend, want niet uitgesplitst gerapporteerd 

Dee bovenstaande data zijn moeilijk te interpreteren, omdat een aantal gegevens 
ontbreektt over de verschillende leeftijdsgroepen. Hiphop en R&B (beide in 
ruimstee zin) zijn vooral populair bij 12-19-jarigen en minder bij de oudste groep 
jongerenn (20-24 jaar). Ook zijn beide genres halverwege de jaren tachtig popu-
lairderr dan tien jaar later.7 R&B/soul is met een duidelijke heropleving bezig, 
terwijll  hiphop vanaf 1993 redelijk stabiel is gebleven. 

Hiphopp is iets populairder bij de allerjongste groep (12-14 jaar) dan bij de 
ouderee groepen. In 1995 houdt 6% van deze groep van hiphop. In 1999, als zij 
doorgeschovenn zijn naar de leeftijdsgroep 15-19 jaar, is dat nog maar 3%, terwijl 
5%% van de nieuwe allerjongsten hiphop hun favoriete genre noemt. Als de stel-
lingvann Van Bork & Jacobs klopt, zou hiphop bij de allerjongste groepen moe-
tenn verdwijnen (daar zijn de allernieuwste genres vooral populair) en mee moeten 
groeienn met de ouder wordende groep. Dat is hier niet het geval. 

Dee voorkeur voor R&B laat ook een onduidelijk patroon zien. Het genre 
groeitt wellicht mee met het ouder worden, maar er is ook nog steeds aanwas bij 
dee allerjongste groep. Omdat soul en R&B tot één categorie zijn samengevoegd 
zouu soul meegegroeid kunnen zijn met de ouder wordende jeugd, terwijl de 
jongstenn zich vooral thuis voelen bij R&B. Op basis van bovenstaande gegevens 
iss dat echter niet af te leiden. 


