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Note n n 

Theoretisc hh kader 

ii  Scratching: het ritmisch heen en weer bewegen van een grammafoonnaald in een 
groeff  van een vinylplaat. 

22 'Neukend' wordt gebruikt zoals 'fucking' in Amerikaanse rap: als een niet seksueel 
georiënteerdd bijvoeglijk naamwoord, dat kracht bij moet zetten; en 'schiet' in de be-
tekeniss van aanvangen, beginnen. Het populair taalgebruik is terug te zien in 'heb' 
inn plaats van 'heeft'; mierenneuker. 

33 In feite wordt het begrip tieners vaak gebruikt om jongeren in de puberteit aan te 
duiden,, dus de jongste groep binnen de hele groep van jongeren. 

44 Generatie wordt hier gebruikt zoals de socioloog Mannheim dat doet: het verwijst 
naarr een groep mensen die een bepaalde gescheidenis delen en zich daarmee, als 
apartee generatie, onderscheiden van eerdere en latere generaties (Frith 1987:18; 
Abmaa 1990:12-13) 

55 Cultuur verwijst naar het proces waarin sociale groepen bepaalde leefpatronen ont-
wikkelenn en waarin ze uitdrukking geven aan hun sociale en materiële levenserva-
ringen.. Cultuur uit zich dus niet alleen in producten, maar is ook het handelen van 
eenn bepaalde groep mensen in een bepaalde tijd en ruimte. Door cultuur af te bake-
nenn binnen een bepaalde tijd of ruimte is echter niet gezegd dat cultuur iets vast-
staandss is. Zo is mijn beleving van de Indische cultuur niet die van mijn ouders, en is 
diee van hen ook weer veranderd door hun komst van voormalig Nederlands-Indië 
naarr Nederland. Bovendien is onze blik op het Indisch cultureel erfgoed weer veran-
derdd door de aanwezigheid van het hedendaagse Indonesië. Cultuur moeten we niet 
opvattenn als het uiteindelijke resultaat, maar als sociale actie in beweging, dyna-
mischh en veranderlijk. 

66 Peer groups (vriendengroepjes; groepen van gelijken) komen voort uit het Ameri-
kaansee campus-leven dat in de jaren twintig is voorbehouden aan middenklasse-
jongeren,, maar langzaam ook opengesteld wordt voor arbeidersjongeren, die aan dat-
zelfdee campusleven deelnemen. In de jaren vijfti g heeft deze peer group-vorming ook 
zijnn weg gevonden buiten de campus. In die periode is de onverschilligheid ten op-
zichtee van het volwassen waardenpatroon met name groot, omdat hier de breuklijn 
tussenn twee generaties (de vooroorlogse generatie van de jaren dertig en de naoorlogse 
generatiee van de jaren vijftig) het grootst is. Het belang van de peer group blijf t ove-
rigenss groot, ondanks de langzame verschuiving van de traditionele bevelshuishou-
dingg die tot de jaren zeventig dominant was, naar een onderhandelingshuishouden 
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waarr kinderen en ouders in onderling overleg besluiten over gezinsaankopen, 
vakantiess en opvoeding. 

77 Teddy Boys/Teds: voornamelijk arbeidersjongens die van Amerikaanse rock 'n roll en 
rockabillyy hielden en gekleed waren in (pseudo-Edwardiaanse) pakken met een dunne 
stropdas,, vetkuiven en zogenaamde bordeelsluipers (schoenen met crêpezolen). 

88 Het CCCS gebruikt het woord jeugdcultuur niet. Clarke et al. introduceren het be-
gripp jongerenculturen (in de meervoudsvorm) om de (klassen)verschillen tussen 
jongerenn te benadrukken. 

99 Zo verwijst de kleding van skinheads (werkmanskleding, Dr. Marten's-'kistjes') 
volgendd het CCCS naar de klasseachtergrond van hun ouders, en houdt de skinhead-
cultuurr zowel in kleding als maatschappijvisie krampachtig vast aan traditionele 
waardenn en normen, terwijl de Mods, die ook een arbeiderachtergond hebben, in 
hunn stijl als een vorm van opwaartse mobiliteit verwijzen naar modern consumen-
tismee dat eerder past bij hogere klassen. Beide subculturen geven met hun stijl een 
bepaaldee betekenis aan het leven: de een behoudend en traditioneel, de ander flam-
boyantt en toekomstgericht. 

ioo Abma heeft zich in zijn promotieonderzoek vooral beziggehouden met een litera-
tuurstudiee van tegenculturen: de vrije jeugdbeweging aan het begin van deze eeuw 
enn de hippiecultuur uit de jaren zestig. Hij heeft de CCCS-subculturenbenadering 
gecombineerdd met opvattingen van Mannheim over het generatieprobleem en van 
Freudd over het ik-ideaal. Zie voor een uitgebreide kritiek op zijn werk Jeugd en 
Samenleving,, nr. 2/3 1991, pp.213-217. 

111 Dat de definities van sub- en tegencultuur soms door elkaar gebruikt worden, blijkt 
bijvoorbeeldd uit het gebruik van 'underground'. Het begrip 'underground' is oor-
spronkelijkk afkomstig uit tegenculturen (verwijzend naar hun alternatieve manier 
vann leven die afwijkt van de dominante cultuur, de mainstream), maar wordt tegen-
woordigg ook gebruikt om sociaal-culturele verschillen tussen popmuziekgenres/sub-
culturenn en hun fans aan te duiden (Shuker 1998:71). 

122 Johansson & Miegel hebben in hun Do die right thing. Lifestyle and identity in con-
temporaryy youth culture (1992) een uitgebreide studie verricht naar de herkomst van 
hett begrip lifestyles (pp. 8-21). Hoewel het lifestyle-begrip pas de laatste twee decen-
niania overal opduikt, gaat haar geschiedenis veel verder terug. In de klassieke sociologie 
(eindd negentiende eeuw- begin twintigste eeuw) zien Johansson & Miegel bijdragen 
diee hebben geleid tot de huidige sociaal-wetenschappelijke theorieën van lifestyles. 
Zijj  behandelen Webers distinctie tussen klassen en statusgroepen. Sociale status 
wordtt vaak uitgedrukt in specifieke levensstijlen ('style of life'). Ook behandelen de 
auteurss publicaties van Veblen en Simmel die specifieker ingaan op de manier 
waaropp verschillende klassen uiting geven aan hun status middels symbolen (zoals 
mode). . 

133 Voor het gebruik van Gans' werk in de popmuziek zie bijvoorbeeld Lewis 1987; 
Petersonn 1976. 

144 Hij noemt dit artikel ook echt een update van zijn werk uit 1974. 
155 Achterwaartse segmentatie staat tegenover voorwaartse segmentatie. Voorwaarste 

segmentatiee past in een consument-gerichte (i.p.v. productgerichte) benadering waar-
meee door marketeers gekeken wordt naar hoe mensen met merken omgaan. Bij voor-
waartsee segmentatie kunnen merktrouwe consumenten, merkwisselende consumenten, 
nieuwee gebruikers, gebruikers trouw aan een ander merk, en niet-gebruikers onder-
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scheidenn worden. Voorwaarste segmentatie gaat dus om daadwerkelijk gebruik Bij 
achterwaarstee segmentatie wordt getracht aankoopgedrag te voorspellen op basis van 
lifestyle.. Lifestyles vormen vanaf de jaren tachtig dee nieuwe variabele die, meer dan 
geografischee en demografische variabelen, als basis dient voor doelgroepsegmentatie. 
VALSS is een opvolger van de lifestyle-profielen gebaseerd op Activiteiten, Interesses 
enn Opinies (AlO-portretten), omdat die aankoopgedrag niet genoeg voorspellen. 

166 De eerste twee zijn behoefte-gestuurd, de daaropvolgende drie naar buiten gericht. 
Dee nummers zes tot en met acht zijn naar binnen gericht, en de laatste is een combi-
natiee van naar binnen en naar buiten gericht. De behoefte-gestuurden zijn de armste 
lifestyles.. Hun armoede heeft invloed op het consumptiepatroon. De Survivor en 
Sustainerr worden door Mitchell als weinig flexibel en wantrouwend getypeerd. De 
naarr buiten gerichte groep lifestyles zijn gericht op zichtbaar materialisme, zijn con-
ventioneell  en leven vaak in gezinsverband. De naar binnen gerichte lifestyles ken-
merkenn zich door de behoefte aan innerlijke groei, hebben belangstelling voor 
kunst,, zijn sociaal bewogen, en hebben een goede opleiding en/of baan. De laatste 
lifestylee is een combinatie van 'inner and outer directed' waar vooral evenwichtige 
mensenn bij horen die zeer goede banen hebben, en de beste kenmerken uit alle 
anderee lifestyles oppikken. 
Hett SRI gebruikt met VALS2 een iets andere indeling: Actualizers, Fullfïlleds, 
Achievers,, Experiences,, Believers, Strivers, Makers en Strugglers. De indeling ge-
schiedtt op basis van twee dimensies: zelforiëntatie (driedeling van principes, status 
enn actie) en bronnen (psychologische, fysieke, demografische en materiële middelen 
enn capaciteiten). Karakteristieken van de verschillende segmenten worden vaak op-
gedeeldd in leefstijl-, psychologische en consumptiekaraketeristieken. 

177 Het SWOCC-waardenonderzoek kan in principe goed gebruikt worden om onder-
zoekk te doen naar jongeren-lifestyles en mediagebruik. Een voorbeeld hiervan is de 
VNUU waardenmonitor, gebaseerd op het SWOCC waardenonderzoek. Bij deze mo-
nitorr worden merken en tijdschriften op basis van waarden aan elkaar gekoppeld. 
Daaruitt blijkt ondermeer dat waardenverschillen samenhangen met opleiding, 
maarr niet met inkomen. (Oppenhuisen 2000). Haar waardenonderzoek beperkt 
zichh daardoor bewust tot autochtone Nederlanders, waarbij de 160 waarden geclus-
terdd zijn in zes dimensies: relaties; sociaal georiënteerd zijn; waarden uit het verle-
den;; zekerheid; gezinsleven en conformistisch en hun respectievelijke tegenpolen: 
prestaties,, individueel, waarden van nu, uitdaging, vrijheid, je eigen weg gaan. 

188 Johansson & Miegel zijn een van de weinigen die hiphop in hun onderzoek betrek-
ken,, maar de omvang van het project noopt hen om clusters van muzieksmaak te 
makenn waardoor hiphop en acid house onder een cluster 'modern dance' (1992:164) 
vallen.. Op basis van hun factoranalyse klopt dat ook, maar mijn onderzoek onder 
subculturelee hiphoppers in 1989/1990 wijst juist uit dat zij housemuziek verafschu-
wenn en in clubs wordt altijd een scherp onderscheid gemaakt tussen house- en hip-
hopfeesten. . 

199 In 2000 zijn 12-19 jarigen nog maar verantwoordelijk voor 11% van de verkoop. Het 
NVPII  is zich er echter van bewust dat deze leeftijdgroep steeds vaker (illegaal) muziek 
viaa internet afneemt. 

200 De gelijkschakeling tussen popmuziek en tienermuziek komt incidenteel nog voor, 
zoalss in Microphone Fiends. Youth music and Youth culture van Andrew Ross en 
Triciaa Rose (1994). 



336 6 Noo sell ou t 

211 In feite is popmuziek een onderdeel van de bredere populaire cultuur, en, omdat het 
muziekk betreft, kan gesproken worden over populaire muziek. Zo zijn soaps en boe-
ketreeksboekjess en actiefilms respectievelijk populaire tv en populaire lectuur/pulp 
(Angg 1985; Hermes 1995). De discussies over wat populaire cultuur is, lopen langs 
preciess dezelfde lijnen als die over populaire muziek. 

222 Toen Nederland nog niet zo'n ontwikkelde geïndustrialiseerde samenleving was, zou 
carnavalsmuziekk echter onder de noemer volksmuziek vallen. Tagg maakt het onder-
scheidd tussen klassieke muziek, volksmuziek en populaire muziek op basis van een 
aantall  criteria waaronder de manier van productie en verspreiding, de soort samenle-
ving,, de financieringsvorm en de aanwezigheid van een duidelijke auteur (Tagg 1982:42). 

233 In feite past Ruttens definitie hier ook in, maar is hij niet uitgesproken over de esthe-
thiekk waarmee de muzikale kenmerken dan (h)erkend worden. 

244 Iemand anders van de 'kritische theorie-filosofen' die de massacultuur in zijn totali-
teitt beschouwt is Walter Benj amin. Zij n werk wordt vaak als voorloper van het post-
modernismee gezien, en juist gebruikt om massacultuur positief te interpreteren. 
Hoewell  Walter Benjamin met een andere optiek naar de techno-samenleving kijkt, 
deeltt hij met Frankfurter Schule-collega Adorno een aantal visies op de samenle-
ving,, zoals de in hun ogen spijtige teloorgang van traditionele kunst, het verdwijnen 
vann sociale banden tussen mensen en de functies van deze sociale netwerken. Zijn 
werkk is echter veel optimistischer ten aanzien van de moderne technologie (van zijn 
tijd).. In het gebruik van technologie ziet Benjamin democratisch potentieel voor 
individuelee cultuurmakers, maar ook voor de massa, hoewel hij soms nogal tegen-
strijdigee interpretaties van de massa heeft (zie voor kritiek op Benjamins massa-con-
ceptualisatiee Middleton 1990:64-83; Boomkens 1994:30-90). De 'kritische theorie'-
ideeënn hebben lange tijd het denken over pop beïnvloed, zeker als het gaat om de 
impactt van moderne technologie. Zo kan bijvoorbeeld de technologie van multi-
trackingg van vocalen, zoals in hiphop vaak het geval is, op verschillende manieren 
uitgelegdd worden. De ware technologische determinist zou a la Adorno kunnen zeg-
genn dat deze techniekk de persoonlijkheid van de zanger(es) vernietigt of universeel 
maakt.. Je zou echter ook in de traditie van Benjamin kunnen beweren dat dergelijke 
multitrackingg de persoonlijkheid van de ster verveelvuldigt, waardoor zijn/haar aura 
alleenn maar groter wordt (zie ook Middleton 1990:89). Boomkens gebruikt Benja-
minn in Kritische Massa weer op een andere manier. Popmuziek wordt vaak als alle-
daagsee cultuur afgezet tegen de hogere kunsten. Benjamin gaat er volgens Boom-
kenss (1994:129) van uit dat 'om een goed begrip te ontwikkelen van kunst in het tijd-
perkk van technische reproduceerbaarheid, wij beter terug kunnen vallen op de wet-
tenn van de alledaagse cultuur (verstrooiing, tactiliteit, gewoonte) dan op de princi-
pess van de 'hogere'kunstvormen (optiek, aandacht, concentratie)'. 

255 Fans brengen in hun fandom eigenlijk ook een soort sociaal-culturele productie op 
gang,, maar om het onderscheid tussen fans en artiesten in ieder geval theoretisch aan 
tee kunnen geven, prefereer ik de term consumptieve prakijken. 

266 Met de komst van internet en technologieën als cd-branders en mp3-filesharing, zal 
err de komende jaren waarschijnlijk veel meer onderzoek naar de rol van groothandel 
enn retail op gang (moeten) komen, omdat deze technologieën en kanalen de be-
staandee groothandel- en retailpraktijken drastisch zullen beïnvloeden. 

277 Hoewel Frith ook de onderkant van de muziekindustrie duidelijk een rol wil geven 
inn zijn model, noemt hij het top bottom, in plaats van bottom up; daarmee de 
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nadrukk toch leggend op de bovenkant van de industrie. Ook in zijn talent pool-
gedachtee redeneert hij vanuit de multinationals die uit de poel vissen. 
Dee Nation of Islam is erg populair bij Amerikaanse hiphoppers en in Europa voelen 
veell  islamitische allochtonen zich sterk aangetrokken tot hiphop (Heijmans & De 
Vriess 1998; Jacob 1993). Ook is er een behoorlijk groot aanbod van zogenaamde 
reli-hiphop:: hiphop waarin het christelijk geloof een centrale rol speelt (zie ook 
ApostlesApostles of Rock — The Splintered World of Contemporary Christian Music van 
Howardd & Streek uit 1999). 
Vergelijkendd onderzoek in meerdere landen is in mijn onderzoek geen onderzoeks-
doell  op zich. Crosscultural research naar muziek komt veel voor (Campbell Robin-
sonn et al. 1991; Wallis & Malm 1984), maar ik gebruik de vergelijking meer als onder-
zoeksinstrument.. Een vergelijking tussen de twee hiphop-gemeenschappen in termen 
vann overeenkomst en verschil komt wel zijdelings aan de orde, maar slechts als de 
vergelijkingg relevant is voor het begrip van de (popularisering van de) subcultuur. 

Onderzoeksopzet t 

11 Open coding: gedurende het open coderen worden de data opgedeeld in afzonder-
lijk ee delen (concepten), die vergeleken worden op overeenkomsten en verschillen en 
gecategoriseerdd (bijvoorbeeld hoofd- en nevenconcepten) worden. Zie voor een uit-
gebreidee open codeerinstructie: Strauss & Corbin 1990: 61-74. 

22 Als voorbereiding op de analyse van de berichtgeving over Snoop is door een stagiair 
eenn uitputtende analyse gepleegd van zijn videoclips, maar die is buiten dit proef-
schriftt gehouden. Dit geldt ook voor de analyses van videoclips van Amerikaanse 
hiphopartiestenn door de tijd heen, in het kader van een onderwijsprogramma over 
dee verbeelding van 'de buurt' in verschillende televisiegenres. 

33 De precieze etnische afkomst kan op basis van observaties natuurlijk niet vastgesteld 
worden,, waardoor er alleen maar een grove indeling in wit en zwart is gemaakt. Ook 
hett schatten van leeftijd is een hachelijke zaak, en gebeurde zeer grofmazig: jong 
(jongerr dan 18), gemiddeld (18-25), of oud (ouder dan 25). 

44 De 12 hoofdonderwerpen zij n: 1. concrete selectriecriteria, 2. professionaliteit & kwali-
teit,, 3. meningen ten aanzien van populariteit, 4. (inter) nationale markt, 5. etniciteit, 
6.. sekseverhoudingen, 7. succes- en faalfactoren, 8. criminaliteit, 9. meningen ten 
aanzienn van de media, 10. stijl, 11. inhoud van hiphopmuziek, 12. Betrokkenheid. 
Uiteindelijkk zijn 1, 2,7 en een neventrefwoord van 12 samengevoegd tot het kernbe-
gripp kwaliteit; 3 en 9 tot populariteit; 10,11 en een ander neventrefwoord van 12 tot 
stijl.. Het begrip (internationale markt is iets breder opgevat als nationale cultuur en 
niett alleen als afzetmarkt, waarbij een neventrefwoord van 9 aan nationale cultuur is 
toegevoegd.. Criminaliteit is iets breder opgevat en vervangen door afwijkend gedrag. 

55 Het dataverwerkingsprogramma is MORE, software voor Macs om charts en organi-
grammenn samen te stellen. MORE is dus niet ontworpen om data-analyse mee te ver-
richten,richten, maar is gebruikt om op een heel simpele manier data te ordenen en te labellen. 

66 NME heeft soms wel meer dan dertig verschillende artiestennamen op de cover staan 
(bijvoorbeeldd 25 december 1994), OOR houdt de cover soms zeer strak met slechts 
negenn namen (bijvoorbeeld 17 oktober 1987). 

77 Voor de selectie van de steekproef maakt het niet uit hoe de verdeling ligt, omdat er 
voldoendee artikelen gedurende de periode 1983-1994 verschenen zijn. De selectie 
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weerspiegeltt het verloop van de hiphop-populariteit voldoende. Er is geen gevaar 
voorr vertekening wat betreft periodiciteit in de media. Er bestaat een genummerde 
lijstt van de elementaire eenheden, namelijk een database met alle Britse artikelen. 
Dee systematische steekproef ziet er als volgt uit: Eerst wordt de intervallengte be-
paald;; k=N/n; k=i8i/23= 7,86. Afgerond wordt de intervallengte dan 8. Vervolgens 
wordtt de eerste steekproefeenheid (=a) getrokken. Dit is een toevalscijfer tussen 1 en 
k=8.. In dit onderzoek is het toevalscijfer a=7 geworden. De 23 artikelen worden dan 
duss a; a+k; a+2k; a+3k; ....a+22k. Alle artikelen uit de periode 1975-1982 zijn meege-
nomen,, omdat ik veronderstel dat daarin argumenten worden genoemd waarom de 
redactiee aandacht aan nationale hiphop besteedt. 

88 Alle Nederlandse artikelen en die van Hip Hop Connection zijn verzameld en gea-
nalyseerdd door stagiair Sander van der Kleij, nu werkzaam bij TMF. ioDance bestaat 
inmiddelss niet meer (opgegaan in Update en later in Bassic Groove), Magic Sounds 
heeftt enkele jaren later de blik verruimd en is geen duidelijk underground black 
dancemagazinee meer. Van Magie Sounds zijn slechts artikelen van 1993 tot en met 
maartt 1994 onderzocht, omdat de uitgever de nummers van april tot en met decem-
berr 1994 niet meer kon leveren (totale oplage uitverkocht). 

99 De aandacht voor gangsterrap blijf t overigens in alle media onverminderd, omdat 
tweee andere beroemde gangsterrappers, Snoops labelgenoot 2Pac en oostkust-col-
legaa The Notorious B.I.G. in respectievelijk 1996 en 1997, gewelddadig om het leven 
wordenn gebracht. Na hun dood scoren beide artiesten zeer grote hits. Het album van 
Thee Notorious B.I.G. dat op punt stond van uitkomen op het moment dat hij ver-
moordd werd, heette ironisch genoeg Life After Death. De vete die lange tijd bestaan 
heeftt tussen 2Pac en The Notorious B.I.G. wordt door fans veelvuldig aangegegrepen 
omm hun dood te verklaren als een gangoorlog tussen beider aanhang. Omdat beide 
rapperss het herhaaldelijk over hun naderend einde hadden worden door de subcul-
turelee gemeenschap op internet discussiegroepen gevormd, waarbij het werk van de 
artiestenn wordt uitgeplozen omdat dat aanwijzingen bevat dat ze toch nog springle-
vendd zijn. 

100 De hitlijstverzameling en -analyse is uitgevoerd door toenmalig stagiair Job de Wit, 
momenteell  werkzaam bij VPRO Radio 3 en OOR. De afbakening van de periode 
houdtt verband met de duur van zijn stageperiode. 

111 Rutten heeft bij de kenmerken van alle uitvoerenden ook gelet op hun etnische af-
komst,, maar dit bleek een onmogelijke opgave (1991:87). Hij heeft wel de etniciteit 
vann de leadvocalist kunnen vaststellen. In Afro-Amerikaanse muziek is een op de 
vierr leadzangers wit, en 1% wordt in de Nederlandse taal gezongen (zoals de ska/reg-
gaee van Doe Maar). Niet in elke analyse van kenmerken van de uitvoerenden wordt 
dee etniciteit van de leadvocalist meegenomen. In de door hem onderzochte Afro-
Amerikaansee muziek hanteert 91% de ik-vertelvorm (vaker dan alle andere genres), 
enn daarvan is 59% van het mannelijke geslacht (minst van alle genres). Bovendien 
scoortt Afro-Amerikaanse muziek het hoogst op 'onzeker perspectief op verleden/toe-
komst'' (57%), het laagst op 'positief perspectief (20%), en iets lager dan gemiddeld 
opp 'negatief perspectief (15%). Eén op de tien Afro-Amerikaanse hits is afkomstig 
uitt Nederland. 

122 Geen enkele van de genoemde memoden houdt exact rekening met de verschillen in 
hett totale aantal verkochte singles per week. Rutten werkt in zijn onderzoek met 
wegingsfactoren;; over hett jaar 1983 had hij zowel informatie van de hitlijsten als de 
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gerealiseerdee verkoop. De relatie tussen scores in punten en reële verkoop heeft hij 
alss uitgangspunt genomen voor de weging van alle songs in de populatie (Rutten, 
1991:: 76). Het werken met een dergelijke wegingsfactor is de meest ideale methode, 
maarr was niet te realiseren voor dit onderzoek, omdat ik geen toegang had tot wer-
kelijkk gerealiseerde verkoopcijfers. 

Beschrijvingg van het fenomeen 

11 Verdubbeling van de eerste orde is simpelweg een verdubbeling van de lettergreep 
zoalss boo-boo, en bye-bye. Van de tweede orde zijn woorden waarbij de eerste mede-
klinkerr wordt veranderd: bow-wow en mumbo-jumbo; bij verdubbelingen van de 
derdee orde verandert de klank van de klinkers: flip-flop, tip-top, en dus ook hip-hop. 

22 In mijn doctoraalscriptie over het ontstaan van de Nederlandse hiphop-cultuur be-
steedd ik wel meer aandacht aan de plaats die graffiti en breakdancing innemen (Wer-
muthh 1990,1993). Zie voor een uitgebreide studie naar graffiti, Casdeman 1982 

33 Versioning: het bewerken van bestaande muziek. Hiphop krijgt vaak de kritiek dat 
hett simpele muziek is. In feite betreft het dan kritiek op het sterk repetitieve ele-
ment.. James Snead interpreteert de westerse kritiek op herhaling als volgt. Volgens 
hemm proberen alle culturen zich te beschermen tegen het verlies van identiteit, re-
pressie,, aanpassing aan anderen of aanvallen van anderen (in Rose 1994a: 69). Wes-
tersee culturen proberen herhaling te maskeren door het als stilstand of zelfs regressie 
tee interpreteren. Herhaling kan alleen maar voor progressie staan als repetitie bin-
nenn een harmonisch doel wordt gebruikt, zo vat Snead de westerse handelswijze op. 
Daarr tegenover staat dat in zwarte culturen geen eenduidig einddoel hoeft te zijn: 
'diee thing (the ritual, the dance, the beat) is there for you to pick up when you come 
backk to it. If there's a goal... it is always deferred; it continually cuts back to the start 
(idem:: 69). Voor zwarte muziek, en ook voor hiphopmuziek, is herhaling geen doel 
opp zich, maar staat zij voor een continu proces. 

44 Playing the dozens en signifying zijn zwarte woordspelletjes. 'Playing the dozens' is 
deell  van een lange Afro-Caraïbische en Afro-Amerikaanse traditie van verbale woord-
spelletjes,, scheldpartijen en keihard liegen. Deze traditie gaat in Amerika zeker terug 
tott 1850 toen het pattin' juba heette, ritmisch verhalen vertellen. Middeleeuws 
Afrik aa kende al savanne griots, rondtrekkende verhalenvertellers. De griots vormen 
dee voorlopers van pattin' juba. Het scheldspel signifying komt van een beroemd ver-
haall  The Signifying Monkey dat in vele versies in de Afro-Amerikaanse en Afro-
Carïbischee cultuur voorkomt, evenals figuren als de slechterik Stackolee en de nar 
Shine.. De figuur Shine uit de Afro-Amerikaanse toasts en blues vind je in Afrikaanse 
griot-verhalenn terug als de figuur van de nar: bij het Yoruba volk heet de nar Eshu, 
diee tevens symbool staat voor de god van spraak en taal. Al deze Afrikaanse tradities 
zijnn met de overtocht van slaven naar de beide Amerika's meegenomen, en in eigen-
tijdsee vormen en in verschillende regio's terug te vinden. De Afro-Amerikaanse 
'playingg the dozens' zie je in de Afro-Caraïbische calypsomuziek terug, en eeuwen-
oudee Nigeriaanse scheldpartijen waar je eikaars moeder voor schut zet, zijn in Ame-
rikaansee hiphop terug te vinden. Dit 'jouw moeder '-spelletje wordt weleens de 
ultiemee pan-Afrikaanse belediging genoemd, (zie ook Wermuth 2000a; en bijvoor-
beeldd www.yomama.com). Voorbeeld: 
Yoo mamma teeth are so yellow, traffic slows down when she smiles! 

http://www.yomama.com
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Yoo mamma teeth are so yellow, she spits butter! 
Yoo mamma teeth are so yellow, I can't believe its not butter. 
55 Hoewel de homoseksuele liefde in de rap nooit openlijk is bezongen, zijn er wel raps 

tegenn homofobie en potenrammen, zoals Language of Violence van Disposable 
Heroess of Hiphoprisy (1992). De Afrikaans-Britse dichteres Patience Agbabi, die 
zichh duidelijk manifesteert als 'hiphop poet', rapt wel in haar voordrachten over 
homoseksuelee liefde, maar zij verkeert, waarschijnlijk niet toevallig, meer in literaire 
dann in hiphop-kringen. 

66 Het zwarte nationalisme in de hiphop staat overigens niet op zichzelf. Bewegingen 
alss de Nation of Islam hebben in de jaren negentig opeens weer veel jonge aanwas. 
Opp universiteiten is veel belangstelling voor Black Studies en ook in andere gebie-
denn van de populaire cultuur (naast popmuziek) zijn sporen terug te vinden van een 
oplevingg van het zwart nationalisme, getuige de films van bijvoorbeeld Spike Lee 
(Bakerr 1993; Rose 1994a; Wallace & Dent 1992). 

77 Public Enemy, dat gezien kan worden als de spreekbuis van de militante zwarte natio-
nalistischee hiphop, laat hun rapper Flavor Flav (de nar van het gezelschap) rondlo-
penn met een grote klok rond zijn nek. Flavor Flav vertolkt de rol van nar die in veel 
oudee toasts en signifying-verhalen voorkomt. De meeste toasts celebreren de slech-
terikk Stagolee (ook wel Stackalee, Stacker Lee, et cetera) en narren als Shine. Deze 
personagess figureren in verschillende versies, en soms ook in totaal verschillende 
verhalen,, maar altijd met dezelfde moraal: Stagolee breekt met veel geweld de macht 
vann de witte man. Stagolee heeft altijd fysiek geweld nodig, terwijl Shine juist grap-
penn en grollen maakt om zijn doel te bereiken, met als voornaamste doelen: sex en 
dee witte man slimmer af te zijn. Volgens Burns (1995:34) geven toasts zwarten man-
nenn een bepaald machtsgevoel en status ten opzichte van vrienden. 

88 In een aantal studies naar de relatie tussen allochtonen en muziek wordt het begrip 
diasporaa gebruikt. Het begrip verwijst in zijn algemeenheid naar de vrijwillig e en/of 
gedwongenn verspreiding van een volk— historisch het meest gebruikt voor de joodse 
diaspora.. Toegepast op zwarte muziek verwijst het ook naar een bepaalde gemeen-
schappelijkheidd die nationalisme overstijgt, maar niet per se essentialistisch is. 
'Diasporaa then may be considered as a site in which music provides opportunities to 
formulatee new alliances beyond national boundaries, rather than only as a fantasy of 
home,, affirming 'tradition' or 'origins" (Sharma et al. 1996:9). Zie ook Gilroy (1995:82): 
'Thiss musical heritage [de muziek van wat Gilroy de Black Atlantic noemt - MW] 
graduallyy became an important factor in facilitating the transition of diverse settlers 
too a distinct mode of blackness. It was instrumental in producing a constellation of 
subjectt positions that openly indebted for its conditions of possibility to the Carib-
bean,, The United States, and even Africa. It was also indelibly marked by the British 
conditionss in which it grew and matured.' 

99 Native Tongues-beweging: Jungle Brothers, A Tribe Called Quest, De La Soul, 
Moniee Love en Queen Latifah. 

100 De eerste echte bewustzijnsrap is natuurlijk The Message van Grandmaster Flash, 
Mellee Mel & The Furious Five uit 1982: een keiharde maatschappelijke analyse van 
hett leven in het getto. De hoogtijdagen van de bewustzijnsrap vallen echter samen 
mett de opkomst en de teloorgang van het Public Enemy-tijdperk. Van Yo! Bum 
RushRush The Show van Public Enemy uit 1987 tot aan 1992, wanneer Greates Misseŝ ver-
schijnt.. Ook de Native Tongues-leden komen in die periode met hun belangrijkste 
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werken:: Straight Out thejunglevan de Jungle Brothers verscheen in 1988, terwijl an-
deree klassiekers zoals Three Feet High and Risingvzn De La Soul en AU Hail the Queen 
vann Queen Latifah uit 1989 stammen. De Afrocentrische focus verdwijnt langzaam 
naa het verschijnen van 5 Years, $ Months, 2 Days van Arrested Development in 1992. 

nn De G in G Funk is in het hiphop-slang oorspronkelijk een verwijzing naar de g in 
'guy'' of'girl', maar heeft al snel de connotatie gekregen van de 'g' in gangster of het 
hebbenn van seks ('Don't tell me he^Wthat girl', in Stavsky et al. 1995). De G staat in 
hiphop-slangg ook voor 'grand', een briefje van duizend dollar. 

122 In het geval van zwarte nationalistische message raps is er veel duidelijker sprake van 
eenn homologie tussen de 'sound', de lyrics en de visualisatie in uiterlijk en videoclips. 
Jee houdt van het geheel van geluid, tekst en beeld, of je verwerpt het onmiddellijk. 

133 Zie ook Brian Cross' boek uit 1993 met de veelzeggende titel: It 's not about a salary. 
Rap,Rap, Race and Resistance in Los Angeles. 

144 In Nederland vinden bijvoorbeeld jaarlijks 'slechts' 35 liquidaties in het criminele 
circuitt plaats, en dit zijn niet eens allemaal zogenaamde 'drive-by-shootings' (De 
Volkskrant,, 29 oktober 1997). In gangsterrapvideo's en -films zijn drive-by-shootings 
dee normaalste zaak van de wereld. Ter vergelijking, in Los Angeles worden gemid-
deldd jaarlijks zo'n 8600 mensen vermoord, en in de hele Verenigde Staten loopt één 
opp de 28 zwarte mannen kans vermoord te worden, tegen één op de 164 witte man-
nen.. Bovendien wordt 93% van de gedode zwarte mannen vermoord door een 
anderee zwarte, de zogenaamde black-on-black-crime (Ro 1996:7). 

155 Het gebruik van het woord 'pop' en 'rock' is binnen het domein van de popmuziek 
nogall  verwarrend. Bij de 'pop' van popmuziek is het gewoon de afkorting van popu-
lair.. Als het gebruikt wordt als 'een poppy sound' of'wij maken geen pop' wordt ver-
wezenn naar de pop/rock-dichotomie. Zo vallen bijvoorbeeld ook underground techno 
off  punk binnen de categorie rock, vanwege hun typische rockidioom, terwijl de mu-
ziekk zelf geen rockmuziek (rockmuziek als muziekstroming) is. 
Binnenn de dichotomie van lage versus hoge cultuur wordt alle populaire muziek, 
ongeachtt of het binnen het rock- of popidioom valt, geassocieerd met alle waarden 
uitt het popidioom. 

166 Van de vier kernelementen zijn vraag- en antwoordspelletjes en improvisatie inmid-
delss gemeengoed geworden in de populaire muziek en de jazz. De twee andere 
begrippenn vragen wellicht om uideg. 
Bluee notes: Het blue notes-fenomeen is moeilijk te beschrijven met de gangbare ter-
minologiee en het notatiesysteem van de westerse muziektheorie. Voorbeeld: in de 
deepp blues van Muddy Waters is de muziek gecomponeerd met de eerste, vierde en 
vijfdee noot van de toonladder, plus een zogenaamde 'toevallige' of'veranderende' 
derdee en zevende noot. Deze laatste twee zijn de 'blue notes'. Blue notes zijn het best 
tee omschrijven als tonen die tussen majeur en mineur in vallen. In de jazz en blues 
komenn de blue notes veelvuldig voor, zowel in gitaar-, als pianospel, maar ook in de 
vocalen.. Bessie Smith, Ray Charles, Aretha Franklin zijn beroemd geworden van-
wegee hun blue notes. 
Syncopatie:: het leggen van nadruk op een zwak maatdeel dat met een volgend zwaar 
maatdeell  wordt samengetrokken; tegen de maat ingaand ritme. 

177 De opvattingen over etniciteit van Hall en Gilroy worden vaak anti- anti-essentialis-
tischh genoemd. 
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Socialee en esthetische productie 

ii  Alles wat niet of nauwelijks zichtbaar en hoorbaar is in de massamedia wordt in de 
popmuziekk underground genoemd, vergelijkbaar met het begrip obscure films in de 
filmwereld. filmwereld. 

22 Bestaande cijfers gaan vaak over de categorieën wereldmuziek, jazzgeoriënteerde 
kunst-- of concertmuziek, of klassieke en traditioneel religieuze muziek (Mutsaers 
19943:3).. Op deze indeling is het een en ander af te dingen. In deze genre-indeling 
wordtt er van uitgegaan dat er een duidelijke relatie bestaat tussen de etnische af-
komstt van allochtonen en de muziek die zij maken. De muziek van vele allochtone 
muzikantenn is terug te vinden in popgenres die niet direct gelieerd zijn aan hun land 
vann herfkomst, maar die wel een grote en specifieke aantrekkingskracht uitoefenen 
opp die etnische groep, zoals de toeëigening van rock-'n-roll door Indo's, reggae door 
Surinaamsee muzikanten en hiphop door Turken. Bovendien betreffen die cijfers 
vaakk concerten die worden gegeven door buitenlandse muzikanten die hier op toer-
neee zijn, en gaan ze niet over de aantallen allochtonen die als artiest op de binnen-
landsee markt opereren, 

33 De term immigranten- of allochtoon ondernemerschap pretendeert niets anders te om-
schrijvenn dan het zelfstandig ondernemerschap van immigranten (kinderen). Er is 
sprakee van etnisch ondernemerschap als de muziek niet alleen gemaakt wordt door 
immigranten-artiesten,, maar ook geproduceerd en gedistribueerd door 'eigen' maat-
schappijenn en vervolgens vooral aftrek vindt binnen de eigen gemeenschap (etnische 
gemeenschaps-- of enclave-economie; zie Light & Rosenstein 1995; Rath en Kloos-
termann 1998). Dergelijke enclave-economieën kunnen bestaan uit zowel amateur-
alss professionele artiesten, maar de sociaal-esdietische en materiële productie is bijna 
onzichtbaarr voor de rest van de samenleving. 

44 Met gabbermuziek bedoelt Janor gewoon muziek voor vrienden, en niet de zoge-
naamdee gabberhouse. 

55 Dit snelle (af)wisselen van stijl is natuurlijk niet exclusief voor hiphopartiesten: 
Madonnaa en U2 doen dat ook bij elk album, en artiesten als Janet Jackson of Bar-
braa Streisand wisselen tijdens hun shows ook continu van kleding- en haarstijl. 

66 Overigens is het verschil dat Frith maakt tussen populistisch en avantgarde niet het-
zelfdee als tussen het pop- en rockidioom. Hij gebuikt die tweedeling binnen het 
rockvertoogg van de subcultuur. 

77 Gilroy en Hall noemen het een driehoek omdat het Caraïbisch gebied en Amerika 
beidee gebieden waren met omvangrijke slavenpopulaties. Gilroy noemt de driehoeks-
relatiee ook wel The Black Atlantic, tevens de titel van een van zijn boeken (1995) 

88 Rutten heeft onderzocht wat het aandeel mannen en vrouwen is in de Afro-Ameri-
kaansee muziek tussen i960 en 1985 dat in de Nederlandse hitparade heeft gestaan. 
Groepenn bestaande uit louter mannen en mannelijke solisten beslaan meer dan de 
heltt van het totaal (52%). Vrouwelijke solisten en groepen bestaande uit louter vrou-
wenn zorgen elk voor 15% en 8% van het totaal (1991:103). Ik ga er vanuit dat deze ver-
houdingenn niet dramatisch zijn gewijzigd na 1985. De hiphop- en raphits in 1997 uit 
mijnn eigen Nederlandse onderzoek zijn merendeels door mannen gemaakt: negen 
vann de dertien hits uitsluitend door mannen, twee uitsluitend door vrouwen en twee 
doorr sekse-gemengde groepen. 
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99 Veel zwarte feministen hebben gewezen op de uitsluiting van zwarte vrouwen in de 
zoektochtt naar hedendaags feminisme. Ook veel popmuziek-studies naar feminisme 
inn de popmuziek beperken zich tot het feministische gehalte van witte popmuziek. 

100 Thornton constateert in haar onderzoek naar de house-subcultuur dat 'dance records 
andd club clodies may be easily transported and exported, but dance crowds tend to 
bee municipal, regional and national. Dance styles, for example, which need to be 
embodiedembodiedfatherfather than just bought, are much less transitional tlian other aspects of 
thee culture'(1995:3). Dit geldt niet voor de breakdance in hiphop. In Groot-Brit-
tanniëë en Nederland zijn dezelfde 'moves' te zien als in Frankrijk of Duitland. Dit 
geldtt ook voor het dansen van hiphoppublieken. Het 'cool' op en neer knikken van 
hett hoofd of bubbling/bogling dansen ziet er in Groot-Brittannië hetzelfde uit als 
inn Nederland, en in Groningen hetzelfde als in Amsterdam. Bovendien vergeet 
Thorntonn de exportwaarde van de artiesten zelf. Bekende house-dj's draaien soms 
evenn vaak of vaker in het buitenland dan in eigen land. En dit geldt nu weer net niet 
voorr hiphopartiesten. House als verzamelgenre is sneller en bij grotere publieken 
aangeslagenn dan hiphop. 

111 Sansone ziet al in 1991 dat sranangwoorden worden overgenomen door jongeren uit 
anderee etnische groepen (1992:184). In de Volkskrant van 13 november 1999 wordt 
ingegaann op het Murks dat veel scholieren praten. In Utrecht worden inwoners van 
dee zwarte wijk Lombok door een onderzoeksteam gevolgd, omdat zij daar veel Murks 
sprekenn en vergeleken met inwoners van andere zwarte wijken beter met elkaar inte-
greren.. Het team onderzoekt nu of Murks een positieve bijdrage levert aan die integratie. 

122 De meeste geïnterviewde artiesten spelen op het moment van interviewen (halver-
wegee de jaren negentig) in bands die anno 2001 niet meer bestaan. Vanwege onder-
lingee verschillen van mening over de muzikale koers of het gebrek aan succes, zitten 
zee nu in andere bands of zijn ze opgehouden met hiphop, zo laten ze weten. Het ver-
loopp van hiphopbands is naar mijn inschatting niet hoger dan in andere genres. Ver-
schill  van mening en gebrek aan succes zijn in de popmuziek de meest genoemde 
redenenredenen om uit bands te stappen (Longhurst 1995:64-72). 

133 Als de groep zich tijdens de radio-uitzending ook nog eens kritisch uidaat over col-
lega-rapperr Extince, neemt Radio 3 de touwtjes stevig in handen. Het optreden van 
dee Osdorp Posse wordt slechts op één speakerkanaal uitgezonden, terwijl op het 
anderee kanaal Extince's optreden klinkt, dat om 'veiligheidsredenen' op hetzelfde 
tijdstipp in een belendende zaal plaatsvindt. Nadien hoor ik van verschillende hip-
hop-artiestenn dat zij een dergelijk ingrijpen van Radio 3 absoluut niet weten te waar-
deren,, en dat zo'n actie volgens hen wederom bewijst dat Radio 3 de subcultuur 
ondermijntt en niet erkent. 

Materiëlee productie 

11 Bij Rutten & Oud staat het woord muziekindustrie voor de platenmaatschappijen, 
terwijll  ik het woord gebruik voor de hele cultuurindustrie die muziek produceert, 
duss media, podia en platenmaatschappijen. Overigens geldt hun opmerking na-
tuurlijkk niet alleen voor Nederland, maar ook voor Groot-Brittannië en waarschijn-
lij kk voor heel veel westerse markten. 
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22 Het precieze aantal kernpodia dat in het Podiumplan wordt opgenomen kan jaar-
lijk ss verschillen, omdat er wel eens podia uit verdwijnen die niet langer aan de selec-
tiecriteriaa van het plan voldoen. In 1998 waren het er 38. 
A-podia:: grote, professioneel gerunde, stedelijke podia met een landelijk publieksbe-
reikk en een capaciteit van meer dan 700 bezoekers, die frequent popmuziek programme-
ren.. Een aantal daarvan is zo groot dat die ook wel turbopodia genoemd worden. 
B-podia:: kleine, niet-stedelijke en niet- of semi-professioneel gerunde podia. Zij heb-
benn een regionale uitstraling en programmeren relatief minder freqent; capaciteit 
tussenn de 300 en 700 bezoekers. 
C-podia:: capaciteit tot 300 bezoekers. 

33 In het seizoen 1984-1985 warenn er overigens nog maar 383 subsidiale concerten. Er is 
duss een enorme toename van Nederlandse optredens op de zogenaamde kernpodia 
waarr te nemen, maar het aantal aangesloten podia is ook toegenomen, evenals het 
totalee subsidiebedrag: van 5 ton in '84/'85 tot 9 ton in 1997. Van de lijst met 832 con-
certenn zijn er ongeveer 54 hiphopconcerten, omdat niet van alle bands een genre-
omschrijvingg gemaakt kon worden. 

44 In Londen zou de Brixton Academy de status van een A-podium hebben, Subterra-
niania van een B-podium en Blue Note van een C-podium. De omvang van het poten-
tiëlee hiphoppubliek is in Londen veel groter en er zijn veel meer (grote) podia. In 
19944 hebben de 26 aangesloten leden van de Britse Concert Promoters Association, 
diee verantwoordelijk zijn voor ongeveer 80% van alle grote podiaconcerten, onge-
veerr 5.000 grote concerten georganiseerd voor in totaal bijna 10 miljoen bezoekers. 
Hett gemiddelde bezoekersaantal van deze concerten is 2.000. 

55 Voorbeelden: multiculterele festivals (Racism Beat it, Bevrijdingspop, Black Cul-
turee Week, Notting Hil l Carnival); grote popfestivals waar verschillende soorten 
popconcertenn zijn te beluisteren (Reading, Drum Rhythm); grootschalige dance-
partiess (Extrema zomerfeest, Amsterdam Dance Event); spoken word festivals 
(Doublee Talk, Crossing Border). 

66 Het lokaal persen van platen is goedkoper dan wereldwijde distributie. 
77 De debuutplaat van de Postmen is gemaakt voor hun eigen label Social Life Music, 

uitgebrachtt door het gespecialiseerde hiphoplabel Top Notch en vervolgens door 
hett grotere V2 gedistribueerd. Een andere act op Top Notch, Extince, noemt zijn 
eigenn maatschappij Call die Kops Productions, en laat de marketing en distributie 
vann zijn album over aan Virgin Benelux. Het kleine hiphoplabel Soul Relation 
Recordss heeft een licensing deal met Blue Funk, terwijl de marketing en distributie 
vann Soul Relation Records in handen is van Dureco, en de muziekrechten van EMI. 
Dergelijkee ondoorzichtige deals gelden ook voor Mango met Island Records, Tal-
kinn Loud met Phonogram, Bite records met CNR en Positiva met EMI. Island 
recordss is op haar beurt weer eigendom van Universal. En Virgin is eigenaar van V2, 
maarr zelf sinds een paar jaar eigendom van EMI; en CNR is een onderdeel van het 
Nederlandsee mediaconcern Wegener/Arcade. 

88 In 2000 is 3% van alle verkochte platen R&B/soul (waartoe ook rap en hiphop gere-
kendd worden, NVPI, 2001). In Groot-Brittannië is het aandeel rap/hiphop 5%. Ter 
vergelijking:: in Amerika is dat in 2000 13% (IFPI 2001). 

99 In 2000 is het aandeel nationale populaire muziek gestegen naar 26%. 
100 Uit bijlage 5 is niet af te lezen hoe groot het Britse aandeel is in Nederland. Laing 

schrijftt in een begeleidend commentaar dat het grootste gedeelte Brits is (1996). Dat 
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geldtt in bijna alle Europese landen. Rutten schrijft in zijn studie naar hitmuziek in 
Nederlandd dat tussen i960 en 1985 27% van alle hits in Nederland gemaakt wordt 
doorr Britse uitvoerenden (Rutten, 1991:184). En in een analyse van de 100 beste ver-
kochtee singles en albums in Europa in 1995, uitgevoerd door het tijdschrift Music & 
Media,, bleek dat 27 van de top 100-albums en 16 Top 100-singles uit Groot-Brittan-
niëë kwamen. De Anglo-Amerikaanse dominantie in die Top 100 (Groot-Brittannië, 
Ierland,, VS en Canada) bleek daar ook uit: 66 van de albums, en 42 van de Top 
100-singles.. Het verschil tussen de cijfers van albums en singles is vooral toe te schrij-
venn aan het hitsucces van dance-artiesten uit niet-Engelssprekende landen, aldus 
Laingg (1996:27). 

111 In 1998 wordt de Europese muziekmarkt met een waarde van 13 miljard dollar voor 
40%% bepaald door 'lokaal' repertoire (lees: nationale muziek), een groei van 9% ten 
opzichtee van 1992. Noord-Amerika blijf t de lastigste markt voor niet-Amerikaanse 
artiesten:: 85% van de verkochte muziek is afkomstig van Amerikaanse of Canadese 
artiesten.. Nederlandse en Britse artiesten zijn voor het grootste gedeelte afhankelijk 
vann succes in eigen land, en daarna heel beperkt in het buitenland (vooral Europa). 

122 In Nederland werden bijvoorbeeld hiphouse-artiesten als Technotronic en Tony 
Scottt in het verleden nog wel eens uitgebracht op algemene dance-albums. Daar-
naastt verschijnen er regelmatig verzamelalbums bij kleine hiphoplabels zoals De 
Posse-seriePosse-serie van DJAX, Dutch Masters van Topnoten. Het NPI heeft ook enkele hip-
hop-verzamelalbumss uitgebracht, en op festivalcompilaties als Noorderslag komen 
ookk wel eens hiphopbands voor. Dergelijke compilatie-albums worden echter door 
zeerr kleine publieken gekocht. De compilatie-albums die zeer goed verkopen zijn de 
zogenaamdee TV-CD's; albums waarmee geadverteerd wordt op televisie, zoals vele 
Arcade-series.. 1996 was een uitzonderlijk goed jaar voor nationale hiphop in Neder-
land.. Arcade brengt dan naar aanleidingvan de hitsuccessen van Extince, Arnhems-
gewijss en Ross & Iba Rap van Tong\ïit> een compilatie-album met Nederlandstalige 
rap,, ragga en R&B. In Engeland is de situatie vergelijkbaar. 

133 Zo neemt major platenmaatschappij EMI de Nederlandse hiphopformatie Moon-
runnerss onder contract zonder veel energie in de promotie van de band te steken en 
magg een nog zeer jonge Extince eenmalig de gimmick The Milkshake Rap opnemen. 

144 Zo'n tien jaar na Siegers' uitspraak is DJAX nog steeds zelfstandig en heeft het label 
meerr dan vijfti g hiphopplaten uitgebracht. Het merendeel van de DJAX-releases 
haaltt de hitparades niet, en tegenover elk hoogtepuntpunt (het hitsucces van de 
Spookrijderss in 1999) staat ook een dieptepunt (het vertrek van de Osdorp Posse 
naarr hun eigen Ramp Records). 

155 In datzelfde jaarr haalt de Nederlander Def Rhymz een gouden single (40.000 stuks 
verkocht)) met Doekoe. 

1616 Een hiphopgroep wordt gecontracteerd door een podiumprogrammeur op basis 
vann de kernbezetting, vaak twee rappers en een dj. Tijdens een concert bestaan hip-
hopgroepenn echter vaak uit een hele 'posse' van rappende sidekicks en dansers die 
ookk allemaal van dat ene honorarium betaald moeten worden, nog afgezien van de 
kostenn voor de manager, de tourbus, de geluidstechnicus enn eventueel ook een PA. 

177 Volgens hoofdredacteur Frans Lomans van Sportweek in een college aan de Univer-
siteitt van Amsterdam heeft dit voornamelijk te maken met de etnische afkomst van 
dee cover-persoonlijkheid. Hij verkoopt minder exemplaren in de losse verkoop als 
err zwarte sporters op de voorkant staan, ongeacht hun populariteit. Op basis van 
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zijnn jarenlange ervaring bij Nieuwe Revu is hij van mening dat dit ook geldt voor 
bladenn als OOR: vooral zwarte artiesten op de cover verkopen slecht. OOR noch 
NMEE wilde dit bevestigen 

188 Hoewel in 2001 een onderzoek verscheen dat de publieke popzender Radio 3FM op 
primee time meer nieuwe muziek en minder hits draait dan hun commerciële colle-
ga's,, hebben opvallend genoeg twee commerciële stations speciale hiphop-pro-
gramma'ss (KinkFM en Radio538), terwijl Radio 3 dat heeft afgeschaft. In hoeverre 
nieuwee hiphop ook meer kans krijgt op Radio 3 in vergelijking met die andere stati-
onss is niet bekend. 

199 Ten tijde van dit interview bestonden TMF en The Box nog niet in Nederland. 

Consumptievee praktijken 

11 De verschillende consumptiepraktijken hebben niet alleen verschillende functies 
voorr fans; zij worden ook bij elke activiteiten anders aangesproken. Bij de consumptie 
vann popmuziek zijn fans de ene keer onderdeel van een cultureel publiek (club- en 
concertbezoek,, luisteren naar een cd), de andere keer van een mediapubliek (kijken 
naarr videoclips) of een marketingdoelgroep (kopen van een 12"). De hoedanigheid 
waarinn fans worden aangesproken heeft ook invloed op de betekenis die fans ontle-
nenn aan een activiteit. 

22 Nog afgezien van de verschillende vraagstellingen waardoor gegevens niet helemaal 
vergelijkbaarr zijn. 

33 In hun overzicht van muzikaal-esthetische verschillen tussen alle genres noemen 
Vann Bork & Jacobs bij de extra-muzikale kenmerken van disco dat er ook gebruik 
wordtt gemaakt van gimmicks: rappen en scratchen (1986:133). Rap en DJ-technie-
kenn worden door hun dus afgedaan als gimmicks, en niet beschouwd als serieuze 
muzikalee kenmerken, laat staan een zelfstandig genre. Ook bij Rutten blijkt uit een 
homogeniteitsanalysee van hitparademuziek dat soul, disco, rap, ska/reggae, jazz, 
funkk en blues een aparte dimensie vormen (1991:92). 

44 Actieve consumptie: bezoeken disco/buurthuis, radio luisteren, dansen, platen draaien. 
Passievee consumptie: tv kijken, lezen over popmuziek, met vrienden praten over 
popmzuiek,, radio luisteren. 
Vermaak:: gezelligheid, in de stemming, ontspanning. 
Horenn bij een groep: meepraten over popmuziek, hoort erbij als je jong bent, 
hobby,, vrienden dezelfde voorkeur, hitlijsten bijhouden. 
Zelfreflectie:: nadenken over bepaalde dingen, over idealen, doet je herinneren. 
Escape:: even alles vergeten, verveling verdrijven, wegdromen. 

55 In een aanvullende analyse concludeert Carat dat fans van hiphop (niet rap) voorna-
melijkk te vinden zijn in Amsterdam en ongeveer 10% uitmaken van de hele steek-
proefpopulatiee (Carat Nederland, 1997/1998 meting 3). Hiphopfans kijken volgens 
Caratt ondergemiddeld televisie, maar wel veel video. Populaire televisieprogram-
ma'ss zijn met name buitenlandse series zoals Heartbreak High, The Nanny en Fresh 
PrincePrince of Bel Air. The Pitch, het toenmalige hiphoprogramma van TMF, is het meest 
favorietee muziekprogramma. De Wu-Tang Clan is hun favoriete band, en voetbal 
enn basketbal zijn hun favoriete sporten. Nike en Adidas kunnen allebei met goed fat-
soenn (met stijl dus) gedragen worden, en qua kleding doen H&M, Carhartt, Nike en 
Championn het goed bij de hiphopfans. In dit onderzoek geven de hiphopfans aan 
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lieverr strips of tijdschriften dan boeken te lezen. Het bezit van en interesse in com-
puterss is lager dan gemiddeld. Overigens zijn hun kleding- en sportvoorkeur en hun 
tv-gedragg niet exclusief of typerend voor hiphoppers. Hun voorkeur voor The Pitch 
enn "Wu-Tang Clan is dat wel, en hoon dus bij de specifieke invulling van hun fandom. 

66 In 1997 maken rap en hiphop 14% uit van alle singles in de hitparade (zie hoofdstuk 
9)) en in datzelfde jaar noemt slechts 2% van de jongeren tussen de 12 en 14 jaar in een 
representatieff  onderzoek onder jongeren hiphop en rap als hun favoriete muziek 
{Sikkema/Interview,, 1997). 

77 Opvallend is dat binnen de Amsterdamse groep respondenten de Barlaeus-gymnas-
tenn vooral voor rap gaan, en de leerlingen van het Montessorilyceum voor hiphop. 
Volgenss een van de onderzoekers heeft dit verschil te maken met het onderscheid 
tussenn zwarte en witte scholen. Op het Montessori Lyceum zitten veel meer zwarte 
jongeren.. Deze verschillen tussen de twee scholen zijn overigens niet terug te vinden 
bijj  R&B, evenals hiphop een zwart genre; en ook niet bij klassieke muziek, dat vooral 
alss een wit genre door het leven gaat. Het is dus onduidelijk of de etnische afkomst 
vann de scholieren de reden is voor de geconstateerde verschillen, en of de jongeren 
hett misschien wel over precies dezelfde muziek en artiesten hebben, maar er een 
anderee naam op plakken. Carat doet daar zelf ook geen uistpraken over. 

88 In 1987 wordt rap als zelfstandig genre voorgelegd. In de jaren daarna zijn de rappor-
tagess van Sikkema altijd op geaggregeerd niveau. Rap en hiphop vallen dan samen 
mett triphop en jazzdance in één categorie. 

99 Veel onderzoek naar spectaculaire subculturen heeft de kritiek gekregen dat het zich 
bezighoudtt met marginale, want kleinschalige stromingen (zie onder andere G. Clarke 
1990:81-96').. Toch is 10% van alle jongeren in absolute aantallen een aanzienlijk 
deel.. Een voorbeeld: In 1999 noemt in totaal 4% van alle ondervraagde jongeren tus-
senn de 12 en 19 jaar in Nederland rap of hiphop 'is echt mijn favoriete soort muziek'. 
Daarnaastt noemt meer dan een derde van hen (36%) dit genre 'goed'. Als deze cijfers 
geprojecteerdd worden op de totale populatie in die leeftijdsgroep (ruim 1,4 miljoen) 
dann vinden ruim 53.000 jongeren rap en hiphop goede muziek, en nog eens zo'n 
6.0000 'echt favoriet'. Als we ervan uitgaan dat deze 6.000 mensen tot de subcultuur 
gerekendd kunnen worden dan is dat inderdaad niet veel, maar de impact die rap en 
hiphopp hebben op meer dan een derde van alle jongeren tussen 12 en 19 jaar is na-
tuurlijkk wel groot. De significantie van een subcultuur kan ook afgeleid worden uit 
dee hartgrondige hekel die andere jongeren er aan hebben (in 1987 respectievelijk 
82%% aan punk en 74% aan hardrock). Punk en hardrock zelf werden als favoriet ge-
noemdd door respectievelijk minder dan 1 procent en nog geen drie procent als 'echt 
favoriet'.. Het feit dat er een duidelijke negatieve mening is over een splintegroep, 
rechtvaardigtt de beschrijving dat er sprake is van een onderscheidende smaakgroep 
off  subcultuur. Het rechtvaardigt overigens niet dat er zo weinig aandacht is in de 
wetenschapp voor genres die buitengewoon populair zijn. 

100 In 2001 zijn de eerste resultaten van Sikkema's nieuwe jongerenonderzoek bekend 
geworden.. R&B als 'echt mijn favoriete muziek' blijkt onder 12-24 jarigen gezakt te 
zijnn tot zo'n 6,5%. In de eerste resultaten (rapportage top 4 favoriete genres) komt 
hiphopp niet voor. Dance staat op de eerste plaats met 16%, gevolgd door hitparade-
muziekk (14%). 

111 Zie bijvoorbeeld Goossens 1995; Keus 1994; Lange & Tomassen 1994; De Leeuw et 
al.. 2000; Leurdijk et al. 1995; Matsanioti 1996; Pels 1996; Wermuth 1990,1993a. Bij 
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dee meeste van deze onderzoeken ben ik ook zelf betrokken geweest als begeleider of 
(co-)) auteur. 

122 Hoewel leden van studentencorpsen hun dispuutsstropdas soms nog jaren later 
dragenn als onderscheidingsteken, is het Britse schooluniform eigenlijk nooit 
toegeëigendd door een 'spectacular subculture'. 

133 Of er ook zwarte jongeren bestaan die nooit naar hiphop of rap luisteren is volgens 
mijj  nog nooit onderzocht. 

144 Dat er sprake is van een bewegend equilibrium kan ook herleid worden uit de cate-
goriee 'gouwe ouwe' die in de tweejaarlijkse jongerenonderzoeken van Sikkema te-
rugkomt,, en elke twee jaar aangevuld wordt met nieuwe muziek die opeens tot de 
'gouwee ouwe' gerekend kan worden ongeacht of het oorspronkelijk new wave of 
heavyy rock betrof. Muziek die opgenomen wordt in het popcanon, wordt op een 
gegevenn moment allemaal MOR. 

155 Ik gebruik hier voor de generalistische kenners expres cultureel kapitaal en niet sub-
cultureell  kapitaal. Qua kennis kunnen subculturele leden en generalistische kenners 
mett gemak met elkaar wedijveren, maar de andersoortige investeringen die subcul-
turelee leden plegen, maakt dat deze groep meer subcultureel kapitaal heeft dan de 
generalistischee kenners. Binnen het gehele popveld scoort het cultureel kapitaal van 
eenn generalist echter weer hoger. 

166 De ironische houding ten opzichte van het seksisme in hiphop kan vergeleken wor-
denn met de onderhandelende kijkerspositie die Ien Ang in haar studie naar soap-kij-
kerss omschrijft (Ang 1985). 

177 In het onderzoek van Van Bork & Jacobs bleek sowieso dat de inhoud songteksten 
niett heel erg belangrijk wordt gevondenn door jongeren: 60% antwoordt dat het hen 
'niett uitmaakt' waar teksten over gaan. Van degenen die teksten wel belangrijk vin-
den,, heeft de grootste groep een voorkeur voor 'verliefdheid of liefde' als onderwerp 
(1986:78). . 

188 Dit is ook mooi terug te zien in de interviews. In de interviews die in 1993 zijn ge-
houdenn worden heel vaak Onyx en Naughty By Nature genoemd. In 1994 komen 
Nas,, Jeru the Damaja en Snoop Doggy Dogg vaker voor. 

199 Deze roep om zichtbaarheid van zwarte jongeren is ook terug te vinden in het onder-
zoekk van Sansone. Zijn proefschrift heet niet voor niets Schitteren in de Schaduw (1992). 

200 Ook het vertrek van oude subculturele leden geeft nieuwe artiesten en in hun kiel-
zogg nieuwe fans ruimte om toe te treden tot de subcultuur. Overigens is de populari-
seringg van de subcultuur niet de reden waarom subculturele leden uittreden. Leden 
vertrekkenn meestal niet van de ene op de andere dag, maar verleggen hun prioritei-
tenn langzaam. Sommigen vinden banen in de muziekindustrie waardoor ze een 
anderee relatie met de subcultuur ontwikkelen. Anderen gaan zich meer richten op 
banenn en relaties buiten de subcultuur. Er zijn dan ook nauwelijks subculturele le-
denn boven de 30 jaar, hoewel dat met het oog op het tijdstip van het ontstaan van de 
nationalee subculturen theoretisch wel mogelijk zou zijn. 

211 Generalistische kenners zijn typisch de mensen die werken als vrijwillige r bij een 
poppodiumm of lokale radio. Hun textuele productiviteit beperkt zich niet tot het 
hiphop-genree en uit zich zowel privé als publiek. 
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Nichemedi aa en populariserin g 

ii  Vanwege de lastige beschikbaarheid van radio-uitzendingen is de analyse beperkt 
tott tijdschriften. 

22 Oplagecijfers 1999/2000: 
Neww Musical Express (NME): 90.763 
Smashh Hits: 230.764 
Melodyy Maker: 34.068 
Hitkrant:: 66.735 
OOR:: 33.589 
NMEE is het grootst binnen de Britse 'serieuze' muziek-nichemedia, OOR is dat in 
Nederland. . 

33 Het grappige is dat de subcultuur en micromedia al van te voren inspelen op deze 
trendsettendee rol van de nichemedia. Thornton beschrijft hoe de subculturele hou-
semediaa al op voorhand verwachtten dat deze twee bladen zich vooral zouden stor-
tenn op het party-gevoel, in plaats van op de muziek, en waren verrast dat na die eerste 
XTC-berichtgevingg in NME en Melody Maker, de zogenaamde tabloids in eerste in-
stantiee niets van zich lieten horen. Enige tijd later barstte de bom inderdaad alsnog 
enn ontstaat er in de Britse massamedia een ware kruistocht tegen het XTC-monster 
(Thorntonn 1995:131-132). Zij noemt dit de 'moral panics' marketingstrategie van 
anonieme,, kleine dancestromingen. 

44 Zo schrijft de auteur bijvoorbeeld Mikergy in plaats van MC Miker G en Iaat hij de 
filmfilm  Beat Street al in 1983 verschijnen, terwijl die pas in 1984 uitkwam. Ook laat hij 
Bambaataaa al in 1973 in Nederland optreden, hetgeen erg onwaarschijnlijk is omdat 
diee toen pas 13 jaar oud was en nog geen platen had gemaakt. 

55 Zo kan NME het zelfs in 1994 nog niet laten het B-Boy verleden van de Massive 
Attack-Iedenn te benadrukken door in een bijzin fijntjes het dan hipste hiphopmerk 
tee noemen:' a heaven where you're dressed up in Stussy [inclusief verkeerde spelling 
-- MW] and drift along the South Seas watching the funeral pyres on the beachfront' 
(NMEE 17 september 1994). 

66 Vele jongerenmodes zijn in Groot-Brittannië ontstaan, zoals teds, mods, two tone 
skaa en punk. Het terrein van dee vrije tijd is, waarschijnlijk mede door het keurslijf 
vann het schooluniform, het geschiktste podium voor individuele en collectieve dis-
tincties.. Nederland heeft afgezien van gabber nooit het voortouw genomen in de 
ontwikkelingg van jongerenmodes. 

77 Lara Ankersmit heeft tijdens haar stageonderzoek de berichtgeving van OOR en Hit-
krantt vergeleken. 

Dee medi a als waakhon d 

11 De microbladen besteden aan alles wat uit NWA voortkomt veel aandacht. Da 
Lenchh Mob en Y0Y0, protegees van Ice Cube mogen zich evenals Snoop Doggy 
Doggg verheugen op grote subculturele belangstelling uit Europa voordat hun de-
buutalbumss hier officieel worden uitgebracht of zij optredens hebben verzorgd. 

22 HHC is een iets ander tijdschrift dan Magie Sounds. HHC richt zich vooral op de 
subcultuurr maar ook op de directe kring generalistische en specialistiche kenners 
daarbuiten.. Het blad is in Groot-Brittannië in alle tijdschriftkiosken te vinden en 



350 0 Noo sel l ou t 

zelfss bij de grotere kiosken op het Europese vasteland. Het blad is het label fanzine 
bijnaa ontstegen. Het is full colour, heeft reclame-inkomsten en een betaalde redac-
tie.. Magie Sounds daarentegen is een voorbeeld van een klassiek fanzine dat met be-
perktee financiële middelen gemaakt wordt door fans en nauwelijks of niet betaalde 
redacteuren.. HHC is veel dikker dan Magie Sounds, kan af en toe Amerikaanse arti-
kelenn aankopen of zelf naar Amerika afreizen, hetgeen verklaart waarom er veel meer 
aandachtt is voor Snoop Doggy Dogg. De aandacht voor Snoop in HHC varieert van 
interviews,, album- en concertrecensies tot aan ingezonden brieven en redactionele 
commentaren.. In Magie Sounds is die verscheidenheid veel minder: enkele nieuws-
berichten,, commentaren en ingezonden brieven. Met name de ingezonden brieven 
enn strips krijgen veel aandacht van de redactie omdat volgens hen 'de lezers bepalen 
watt ze zelf willen lezen'. 

33 De strip verwijst naar de Lifers Group, een groep zwarte gevangenen die levenslang 
gevangenn zit. Slick Rick is een van de eerste gangstarappers wiens werk diende als in-
spiratiebronn voor Snoops nummer Lodi Dodi. Slick Rick en Doug E. Fresh namen 
hett nummer La-Di-Da-Di op in 1984. Volgens Source, het grootste Amerikaanse 
hiphopblad,, wordt in dit hiphopnummer voor het eerst 'bitch' gebruikt om vrou-
wenn aan te duiden. 

44 In HHC belandt Snoop op de vijfde plaats in de lezersvraag 'who is in 1993 the most 
importantt being ?' 

55 In 1994 doet Snoop tweemaal het Verenigd Koninkrijk aan om een aantal uitver-
kochtee optredens te verzorgen. Bij aankomst in zijn hotel blijkt het personeel hem te 
weigerenn nadat men vernomen had dat Snoop verdacht werd van betrokkenheid bij 
eenn moord. De media-aandacht voor het hotelincident leidt tot vragen in het parle-
mentt waarbij er door de Conservatieve Partij op aangedrongen wordt om Snoop 
Doggyy Dogg het land uit te zetten. 

66 Heel af en toe zijn er wel lezers die op typische black issues reageren die buiten de 
problematiekk van de gangstarap zelf liggen, zoals van Semtex X Da Militant Blak 
Radicall  Yout uit Herts, in HHC van maart 1994: 'My race is suspicious of the white e 
racee the riots and what's said on wax are only the beginning! Take away all the pre-
sentt white hate groups in America, replace the black ghetto with humane living con-
ditions,, take away the white man's widescale active racism and destroy those 'devils' 
inn power and our suspicions might go away. But you're left with this: whites, the 
worstt racial crime known to the history of man- slavery, the evil trade that built 
Americaa and half of Europe. Think about it'. 

77 HHC kan ook niet laten dit keer op keer te benadrukken. Snoop is volgens hen verle-
gen,, durft de camera niet rechtstreeks in te kijken en oogt intelligent, iets wat een 
gangsterr blijkbaar niet kan zijn. 'Snoop comes off intelligent, almost shy in conver-
sation.. One thing is for certain, he hardly seems the gangsta of his vinyl persona!' 
(HHCC november 1993:15).' 

88 Al in Rapper's Delightkomt het doorgaans homofobe karakter van hiphop naar vo-
ren:: 'And you can be my boyfriend, you surely can. Just let me quit my boyfriend, 
he'ss called Superman. I said he's a fairy, I do suppose flying through the air in panty-
hose'.. Slechts een enkele rapper bekritiseert homofobie en potenrammerij, zoals 
Thee Disposable Heroes of Hiphoprisy in Language of Violence, 

99 Cultuurcriticus Nelson George meent dat gangleden die in de gevangenis gezeten 
hebbenn homo-erotiek als een verboden onderwerp beschouwen, omdat het aangeeft 
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datt zij ofwel 'genomen' zijn, en dus het onderspit hebben moeten delven, hetzij zelf 
actieff  op dat terrein waren. George ziet in de expliciete 'male bonding' van gang- en 
posseledenn deze verborgen homo-erotiek terugkeren en deels ook in de manier waar-
opp gangstarappers met seksualiteit en vrouwen omgaan: 'For many young men their 
sexx and romantic dealings were forever altered by die sexual activity that goes on be-
hindd bars. (...) If sex is taken, from this viewpoint [gangstermentaliteit - MW], it is 
nott an act of love but power. (..) Suspicion of women, loyalty to the crew, adoption 
off  a stone face in confronting the world, hatred of authority - all major themes of 
gangstarapp - owe dieir presence in lyrics and impact on audiences to die large num-
berr of African-American men incarcerated in die '90s' (1998:44). 

100 HHC plaatste hun eerste artikel in juli 1993, Het Parool in november 1993. OOR heeft 
blijkbaarr eerst de kat uit de boom gekeken alvorens aandacht te besteden aan Snoop 
Doggyy Dogg. 

111 De verdachtmaking van moord is dan al in verschillende (buitenlandse) micro- en 
nichemediaa en in Het Parool gemeld. 

122 De Sex Pistols zijn zelf ook bekend geworden wegens hun (vermeende) anarchie, 
obsceniteiten,, geweld, moord en zelfmoord (Nancy en Sid). 

133 De zelfmoord van Cobain en zijn relatie met riot grrrl Courtney Love van Hole zijn 
natuurlijkk ook breed uitgemeten in de pers als voorbeeld van de destructieve zelf-
kantt van rock 'n roil. 

144 Daarnaast wordt Terry Dicks, parlementslid voor de Conservatieve Partij aan het 
woordd gelaten die Snoop het land wil uitzetten. Daily Star doet via Dicks in eerste 
instantiee voorkomen dat Snoop niet verdacht wordt, maar betrokken is bij moord. 
Laterr in het artikel (vier pagina's verderop) wordt uitgelegd dat de bodyguard van 
Snoopp beschuldigd wordt van deze moord, en dat Scotland Yard geen enkele reden 
ziett om hem het land uit te zetten, omdat hij niets illegaals in Groot-Brittannië heeft 
gedaan. . 

155 Gangsterrap wordt niet uitsluitend door zwarte jongeren uit het getto gemaakt. Zo 
iss House of Pain wit, net als de inmiddels ook vaak bekritiseerde 'white trash trailer-
kid'' Eminem. En de zwarte rapper Ice Cube is kind van ouders die beiden aan de 
UCLAA werkten en hij heeft zelf ook een studie in architectuur gevolgd. 

1616 De journalist bezoekt een Amerikaans optreden van House of Pain en Cypress Hill , 
eenn respctievelijk witte en etnische gemengde crew, waar veel witte jongeren op af-
komen.. Hij constateert dat 'sommige fans steekwapens dragen en dat men agressief 
danstt (stage diving, slamming en crowd surfing), maar dat het optreden net zo ruig 
iss als een gemiddeld heavy metal-optreden'. 

177 Sommige journalisten schrijven Snoops naam niet correct, terwijl hij toen al een hit 
hadd en in één geval had de journalist het cd-hoesje voor zich moeten liggen, aange-
zienn het een cd-recensie betrof (meerdere malen Snoop Doggy Dog in plaats van 
Snoopp Doggy Dogg in de Volkskrant, 10 december 1993). Verder leidt Snoops echte 
naamm en verleden tot allerlei speculaties. De ene keer heet hij Calvin Broadus en is 
hijj  geboren in 1972. Een andere keer gaat hij door het leven als Cordavar Varnando 
off  Cordavar Varnado, geboren in 1971. Het aantal delicten waar hij voor in de ge-
vangenisvangenis is beland varieert van twee tot vijf ; en artikelen over de typische gettojeugd 
(alleenstaandee moeder met kinderen van verschillende vaders) worden afgewisseld 
mett artikelen over Snoops vader die zorgde dat hij met goede cijfers highschool 
afmaakte.. Ook de namen van het moordslachtofTer en de daadwerkelijke daders 
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wordenn verkeerd gespeld of zijn verschillend in de onderzochte media. Verder zijn 
err de twee dagbladartikelen die verdacht veel op elkaar leken, en waarin bronnen 
niett onthuld worden en onjuistheden ook gekopieerd worden. 

188 De platenmaatschappij heeft zelf natuurlijk ook bijgedragen aan de stereotypering 
vann de gangsterrapper door de samenstelling van het promotiemateriaal. 

199 De media, niet alleen de gedrukte pers, buigen zich in de jaren negentig veelvuldig 
overr de multiculturele samenleving als probleem. Leurdijk constateert in haar on-
derzoekk naar de berichtgeving over de multiculturele samenleving op televisie dat 
journalistenn verschillende repertoires aan de dag leggen om hier aandacht aan te bes-
teden:: het voorlichtingsrepertoire, het integratierepertoire, het registratierepertoire 
enn het confrontatierepertoire. Op basis van de interviews in Hoofdstuk 5 en de 
inhoudsanalysee lijk t het er op dat popjournalisten in mijn onderzoek zich vooral 
latenn leiden door het confrontatierepertoire: 'Binnen het confrontatierepertoire doen 
journalistenn afstand van een voorzichtige opstelling ten aanzien van allerlei maat-
schappelijkee en politieke gevoeligheden. (...) Het lijk t er op dat etnische afkomst in 
dee jaren negentig weer sneller en in meer situaties relevant wordt geacht dan in de 
periodee daarvoor (Leurdijk, 1999:177-178). Leurdijk heeft geen directe relatie 
gevondenn tussen de verschillende genres die zij heeft onderzocht (documentaires, 
talkshows,, realityshows en actualiteitenrubrieken) en de ideologische inhoud van de 
interpretatiekaderss die naar voren komen in de inhoud van de programma's. In de 
inhoudd ziet zij meerdere interpretatiekaders tegelijk voorkomen, hoewel er enkele 
well  dominanter zijn dan andere, zoals de problemen in oude wijken als 'minderhe-
denprobleem'' (Leurdijk, 1999:83). 

200 In hun fascinatie voor afwijkend gedrag lijken de tienermedia en publieksbladen 
zoalss Nieuwe Revu op de tabloids, maar hun berichtgeving is veel minder of niet 
moraliserend.. Door songteksten af te drukken en de cd te verloten wordt Snoop in 
diee media muzikaal populairder gemaakt, terwijl zij tegelijkertijd zijn afwijkend 
gedragg blijven benadrukken. Dat afwijkend gedrag wordt echter niet als echt bedrei-
gendd neergezet, maar als iets spannends dat bij popmuziek hoort. In feite promoten 
dezee media afwijkend gedrag, maar de scherpe kantjes zijn er wel grotendeels van af-
gehaald.. Snoop's afwijkend gedrag - in dit geval zijn seksistische en gewelddadige 
teksten,, alsmede zijn crimineel verleden - wordt geneutraliseerd: zijn gangsterrap is 
verwordenn tot 'betekenisloze exotica' (Hebdige 1979:97). Wat Hebdige ziet bij 'de 
media'' is hier alleen terug te vinden bij de typische tienermedia en publiekstijd-
schriften. . 

Hiphopp in de hitparade 

11 Welke hiphop tot de 'echte' hiphop gerekend mag worden en welke tot 'versleutelde' 
iss tot stand gekomen op basis van de indelingen die de geïnterviewden maken. Dit is 
duss een voorbeeld van een 'audiene cum content'-benadering. 

22 Als ik spreek over 1993A bedoel ik de 283 onderzochte hits; als er 1993 staat verwijst 
datt naar het gehele geprognostiseerde jaar. 

33 Rutten (1991) komt in zijn onderzoek tot een gemiddeld aandeel van 16% Afro-Ame-
rikaansee popmuziek tussen i960 en 1985, hetgeen een verzameling is van soul, funk, 
disco,, ska/reggae, blues, jazz en rap (maakt 1% van dat Afro-Amerikaanse genre uit). 
Naa pop/rock levert Afro-Amerikaanse muziek het grootste aantal hits aan de hitparade. 
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44 De mainstreaming van hiphop is alleen in relatie tot de gemiddelde populariteit van 
hett genre zelf bekeken, en niet in relatie tot andere genres. Hoewel ik wel naar het 
marktaandeell  van het aantal hiphophits op het totaal aantal hits in de Top 40 heb 
gekekenn kan ik niet zeggen of hiphop vergeleken met andere genres nu meer of min-
derr mainstream is. Daar zou een veel uitgebreidere genre-analyse voor nodig zijn. 
Figuurr 9.2 geeft antwoord op de vraag of hiphop op een gegeven moment onderdeel 
vann de mainstream-popcultuur is geworden, en dat is wanneer het genre een stabiele 
plaatss in de hitparade heeft verworven. 

55 Omdat onderzoek is gedaan naar alle hiphophits in de onderzoeksperiode (zoge-
naamdd universumonderzoek) zijn alle geconstateerde veranderingen betekenisvol. 
Omdatt het geen steekproefonderzoek is waarbij veranderingen al dan niet statis-
tischh significant zijn, spreek ik in dit universumonderzoek over betekenisvolle ver-
anderingen.. De vraag is dan natuurlijk wat betekenisvolle stijgingen of dalingen in 
hett resultaat zijn. Ik gebruik de Mock-schaal om de veranderingen als al dan niet 
betekenisvoll  te kunnen interpreteren. Mock wordt gebruikt om bijvoorbeeld winst-
off  omzetresultaten ten opzichte van het jaar daarvoor te kunnen duiden (zowel 
dalingenn als stijgingen): 
<2%:: fractioneel 
2-4%:: gering 
4-7%:: licht 
7-12%:: duidelijk 
12-20%:: belangrijk 
20-30%:: sterk 
30-45%:: aanzienlijk 
>45%:: fors 

66 Uitzondering is de periode 1984-1987, waarin het resultaat van 1986 als enige een 
forsee stijging laat zien temidden van dalingen. De tweede periode is dus grillig. Ik 
komm daar bij de behandeling van de subgenres in die tweede periode op terug. Het 
opdelenn van de periode in drie aparte periodes 1984-1985,1986 en 1987 bleek een 
zelfdee grillige resultaat van subgenres op te leveren. Omdat het slechts om één afwij-
kendd jaar gaat en de subgenre-analyse dezelfde resultaten gaf (bijj  handhaving van de 
helee periode en bij opdeling in drie periodes), heb ik ervoor gekozen 1986 niet als een 
apartee periode te behandelen. 

77 In die onderzochte maanden van 1993 zijn er 15 hiphophits, waardoor er (geëxtra-
poleerd)) voor 1993 in totaal 37 hits met 6.386 punten te verwachten zijn. 

88 Door de toenemende popularisering van jungle, triphop en drum 'n bass na 1993 zal 
eenn systematisch onderzoek naar de hitparades tussen 1993 en 2000 waarschijnlijk 
eenn grote invloed laten zien van zowel hiphopvocalen als hiphopbeats. 

99 Door afrondingsverschillen komen de opgetelde percentages in de figuren soms iets 
bovenn de 100% uit. 

100 Salt 'n Pepa komen het langst voor in de hitperiode 1979-19933, maar over de peri-
odee 1979-1997 strijkt 2Unlimited met de eer: zij hebben 16 hits gescoord in zes jaar 
(1991-1996). . 

111 Rutten heeft in zijn proefschrift ook naar de herkomst van hitartiesten tussen i960 en 
19855 gekeken en komt daar tot een iets evenwichtigere verdeling tussen de grote drie: 
Nederlandd (29%), Verenigde Staten (28%) en Groot-Brittannië (27%). Rap en hiphop, 
vallendd onder zijn noemer Afro-Amerikaanse muziek, laat wat betreft de herkomst 
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vann artiesten een vergelijkbaarder beeld zien met mijn onderzoek. Van elke tien Afro-
Amerikaansee hits tussen i960 en 1985 is er één afkomstig uit Nederland (11%) en 9% 
vann de Afro-Arnerikaanse muziek in de Nederlandse hitparade is afkomstig uit Groot-
Brittannië;; 64% is afkomstig van Amerikaanse artiesten (Rutten 1991). 

122 Daarbij moet wel aangtekend worden dat de situatie voor die 'echte' nationale hip-
hopp er vanaf het einde van de jaren negentig - dus na de onderzoeksperiode - er wel 
watt anders uit ziet: artiesten als Extince, Spookrijders, Postman, E-Life en Def Rhymz, 
allenn al heel lang bezig als subculturele artiesten, weten de nationale 'echte' hiphop 
ookk over het voetlicht te brengen bij niet-subculturele muziekliefhebbers. Deze er-
kenningg lijk t samen te vallen met de voortschrijdende popularisering van Ameri-
kaansee hiphop. Zo scoren in 1997 de Amerikanen PufF Daddy en oudgediende LL 
CoolJJ dat jaar elk drie hits. PufFDaddy scoort met I'll  be missing you, ter nagedach-
teniss van zijn vermoorde vriend, de rapper Notorious B.I.G., echt een enorme hit: 
6555 punten. Ter vergelijking: zUnlimited is met hun allergrootste hit No Limit,—te-
vensvens de allergrootste hit in de totale onderzochte periode (1979-1993) - nooit verder 
gekomenn dan 574. De hits van de nieuwe lichting nationale hiphopartiesten zijn ook 
niett zo groot. Extince haalt bijvoorbeeld met Spraakwater\<,o punten. Zijn hit staat 
zevenn weken in de Top 40 met als hoogste positie 8, terwijl TwilightZonevan zUnli-
mitedd er tweemaal zo lang in stond en op nummer 1 belandde en PufFDaddy's mon-
sterhitt zelfs 20 weken bivakkeerde in de Top 40, waarvan negen weken op nummer 
1.. Acts die vaak in de serieuze nichemedia zoals OOR aandacht krijgen, zoals de 
Osdorpp Posse, Gotcha! en Urban Dance Squad hebben tot en met einde 1997 nog 
nooitt de hitparade gehaald. Zij komen wel voor in de Album Top 100 lijsten en de 
Tipparade. . 

133 Dat de groep subculturele leden en generalistische kenners in omvang veel kleiner is 
dann de specialistische kenners en incidentele liefhebbers blijkt ondermeer uit het feit 
datt artiesten die door de eerste groep hooggewaardeerd worden nauwelijks of niet de 
hitparadee bevolken; ook niet de Top 100-albumlijsten. 

144 Het adoptiecurvemodel laat zien hoe een nieuwe ontwikkeling door verschillende 
groepenn door de tijd heen wordt geadopteerd. Deze adoptieurve kent de volgende 
verdeling: : 

Hett adoptiecurvemodel van Rogers kent een aantal beperkingen. Ten eerste is het 
geenn goed model om de diffusie van nieuwe producten adequaat te voorspellen. Ten 
tweedee heeft Kotier terecht (1991:343) aangetekend dat de laggards van het ene pro-
ductt de innovators zijn van een ander product. De kenmerken van een innovator 
liggenn dus niet vast, zoals Rogers veronderstelde in zijn ideaaltyperingen samen-
gesteldd uit demografische, socio-economische en persoonlijke karakteristieken. Ten-
slottee gaat het klassieke adoptiecurvemodel uit van een grote invloed van interper-
soonlijkee contacten bij de adoptie van nieuwe producten. Dit gaat echter niet op 
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voorr bijvoorbeeld low interest-artikelen. In het geval van de adoptie van nieuwe 
popmuziekk is 'word of mouth' echter wel belangrijk: 87% van alle jongeren praat re-
gelmatigg met vrienden over popmuziek (Van Bork & Jacobs 1986:92) en ook de fans 
inn dit onderzoek geven aan dat zij zich in hun aankopen vaak laten leiden door het 
oordeell  van vrienden. Als rekening gehouden wordt met de twee eerste bezwaren is 
Rogers'' model zeer goed bruikbaar voor de popularisering van nieuwe popmuziek. 
Eenn alternatief diffusiemodel van Bass is zeer bruikbaar als het gaat om duurzame 
consumentengoederen,, maar dat is niet het geval bij popmuziek (zie ook Marketing 
Bulletinn 1995 nr.6, 32-41). 

155 De preoccupatie met liefde in de breedste zin van het woord gaat ook al op in de hit-
paradess van 1955: 86,8% (Horton 1990/1957:21). En ook Rutten signaleert in zijn 
tekstinhoudelijkee analyse van de hits tussen i960 en 1985 dat het thema 'liefde, seks 
enn relaties' veruit het populairst is, 72%. Hij concludeert tevens dat andere thema's 
zoalss 'oorlog en vrede', 'school' en 'arbeid' dermate weinig dan wel dermate verho-
lenn in de teksten aan bod komen dat ze niet betrouwbaar te coderen te zijn (1991:81). 
Laingg komt tot vergelijkbare conclusies in een vergelijkende studie tussen punk en 
Britsee Top 50-songs: slechts 4% van de Top 50 heeft 'sociaal en politiek commen-
taar'' als hoofdonderwerp (Laing 1985:27). 

Bijlage n n 

11 De scores van 19866 komen uit Van Bork & Jacobs (1986: 83) en zijn gebaseerd op 
'sterkee voorkeur'. De andere cijfers zijn allemaal van Sikkema. De percentages van 
19877 zijn gebaseerd op de antwoorden "sterk ja" bij de vraag of men ze (24 voorge-
legdee genres) "over het algemeen leuk vindt om te horen". 
Sikkema'ss gegevens van 1987 zijn overgenomen van Rutten (1991: 53). De data van 
1991-19999 komen uit de begeleidende Sikkema-publicaties van het Jongerenonder-
zoekk van Inter/View, aangevuld met de mediaplanningsbestanden van 1997 en 
1999.. De antwoorden van 1991-1999 zijn gebaseerd op de vraag 'muziekvoorkeur' en 
hett antwoord 'sterke voorkeur'. De gegevens kunnen verschillen van andere publi-
catiess vanwege afrondingsverschillen. 

22 In 1995 is grunge apart genoemd, en in 1997 als samengestelde categorie. 
33 In 1997 is er onderscheid gemaakt tussen hardrock en heavy metal, waardoor ze ge-

scheidenn opgenomen zijn, en in 1995 als 1 categorie. 
44 Omdat Carat nog maar net is begonnen met deze reeks onderzoeken en zij de onder-

bouw-leerlingenn volgen in hun gedrag en meningen zijn er nog geen resultaten 
voorhandenn van leerlingen die ouder zijn dan 15 jaar. 

55 Totalen verschillen van de cijfers bij de verschillende leeftijdsgroepen vanwege af-
rondingverschillenn met twee cijfers achter de komma, zoals uitgevoerd en gepubli-
ceerdd door de onderzoekers zelf. 

66 Totalen verschillen van de cijfers bij de verschillende leeftijdsgroepen vanwege af-
rondingverschillenn met twee cijfers achter de komma, zoals uitgevoerd en gepubli-
ceerdd door de onderzoekers zelf. 

77 Uit de hitlijstanalyse in Hoofdstuk 9 blijkt ook dat het aantal hiphop-hits tussen 
19888 en 1991 veel groter is dan de periode daarvoor en daarna. 




