
Buma Music Academy - hiphop 

 
Triphop is een rustigere, sferische variant van drum ’n bass. Die ontstond 

in het Engelse Bristol, ooit een van de belangrijkste havens in de 

Atlantische slavenhandel en anno nu een stad met bevolkingsgroepen in 
alle kleuren en smaken. Dj’s, mc’s, b-boys en graffitiartiesten vormden 

daar in de jaren ’80 informele soundsystems, vergelijkbaar met de crews 
in de Bronx. Uit die soundsystems kwamen in de eerste helft van de ’90-

er jaren onder meer Massive Attack, Portishead en Tricky voort. Zij 
beïnvloedden ook artiesten buiten het genre, variërend van Madonna tot 

Radiohead. 
 

Crossover 
Die versmelting van hiphop met andere genres was dé trend van de jaren 

’90. Gang Starr-rapper Guru bracht vier Jazzmatazz-albums uit, waarop 
hij hiphop aan jazz koppelde. Terwijl die werden volgespeeld door echte 

artiesten, samplede het project Us3 – met permissie – de complete 
catalogus van het legendarische jazzlabel Blue Note. Dit resulteerde onder 

meer in de hit Cantaloop (Flip Fantasia). Andere artiesten die jazz en rap 

combineerden waren Buckshot LeFonque en (recenter en in Nederland) 
Pete Philly & Perquisite. 

 
Maar nog groter was de vrijage tussen hiphop en rock, die al halverwege 

de jaren ’80 door Run DMC en Aerosmith was geïnitieerd. Rage Against 
The Machine verenigde beide genres in één band en brak in 1993 

wereldwijd door met hun tegendraadse party anthem Killing In The Name. 
Maar het is een publiek geheim dat de Nederlandse Urban Dance Squad 

model gestaan had voor hun sound. Ook Limp Bizkit, Cypress Hill, Everlast 
en Kid Rock rapten lustig over knallende gitaren heen en maakten langere 

tijd de hitlijsten onveilig. 
 

Een van de grondleggers van de hiphop/rock-crossover waren de Beastie 
Boys. Tevens waren zij een van de eerste blanke rapacts. Ook Vanilla Ice 

viel in die categorie, maar de bekendste en meest succesvolle witte rapper 

is toch wel Eminem. Zijn album The Slim Shady LP stoomde het genre in 
een keer klaar voor de 21ste eeuw. 

 
Hiphop = pop 

De opmars van hiphop leek niet te stuiten en Dr. Dre verdient daarvoor 
veel credits. Nadat hij zelf in de 80-er jaren een invloedrijk rapper was als 

onderdeel van gangsta rap crew NWA (Niggaz With Attitude), legde hij 
zich later toe op productie. Hitalbums van onder anderen Eminem, 50 

Cent en Jay-Z werden onder zijn supervisie opgenomen. 
 

Zo werd hiphop langzaamaan een standaardingrediënt van de mainstream 
Amerikaanse (en veramerikaniseerde westerse) cultuur. Het is dan ook 

veel meer dan alleen een muziekcultuur. Het is een way of life, die ook 



zijn invloed (gehad) heeft op bijvoorbeeld dans (breakdance), kunst 

(graffiti) en mode. 
 

Jay-Z is misschien wel het bekendste voorbeeld van deze alomvattende 

aanwezigheid. Dat zie je ook terug in het verloop van zijn carrière. Hij 
begon als componist en uitvoerend artiest, kreeg daarna zijn eigen 

platenlabel, kledinglijn, club en is adviseur op het gebied van merken en 
marketing. Ondertussen verbrijzelde hij ook nog even het record van Elvis 

Presley voor meeste nummer 1-albums van een soloartiest in Amerika. 
Ondertussen wordt Jay-Z ook vaak gevraagd om bijdragen te leveren op 

liedjes van anderen, die daardoor meeprofiteren van zijn succes. 
De rol van gastartiest wordt ook veel ingenomen door rappers als 

Will.I.Am, Sean Paul, Pitbull, Flo Rida en B.o.B, die eerst – en schijnbaar 
uit het niets – een grote hoeveelheid eigen hits scoorden.  

 
Dipje? 

Het feit dat hiphop zo onlosmakelijk verweven is met de cultuur bewijst 
wel de populariteit ervan. Uit de albumverkopen is dat niet meer zo 

duidelijk af te leiden. Halverwege de jaren ’00 becijferde de Amerikaanse 

hitlijstorganisatie Billboard dat de verkoop van rapalbums met 44% 
gedaald was ten opzichte van begin van de eeuw. Sommigen voorspelden 

zelfs het eind van het genre. De oorzaak werd ook maar alvast gegeven: 
jongeren zouden klaar zijn met het geweld, de vrouwonvriendelijkheid en 

negatieve beeldvorming in de teksten. Tegenover die vooringenomen 
conclusie stond een onderzoek waaruit bleek dat 65% van de 

Amerikaanse 8 tot 18-jarigen dagelijks naar hiphop luisterden, waarmee 
het met gemak de populairste muzieksoort was onder kinderen en tieners. 

 
Het is dus waarschijnlijker dat hiphop onverminderd populair was, maar 

dat de liefhebbers andere manieren gevonden hadden om aan de muziek 
te komen. Er werd echter ook gesuggereerd dat de teksten van recentere 

hiphopalbums minder aansprekend waren dan in de hoogtijdagen en ook 
de terugloop in het gebruik van samples (een geldkwestie) zou er de 

oorzaak van zijn dat de verkoop van het genre terugliep. 

 
Maar ook een teruglopende markt kent zijn uitschieters. OutKast verkocht 

11 miljoen exemplaren van hun dubbelalbum Speakerboxxx/The Love 
Below en kreeg een Grammy Award in de categorie Album of the Year 

(2003). Toen bleek dat cd’s van Kanye West en 50 Cent in september 
2007 op dezelfde datum zouden uitkomen, werd dat in de VS zelfs tot een 

kunstmatige ‘strijd’ opgeklopt (die overigens door West gewonnen werd). 
Ook Gnarls Barkley behaalde een groot albumsucces, hoewel dat eigenlijk 

maar op één enkele hitsingle - Crazy - gebaseerd was. 
 

Door het aanhoudende succes verweven steeds meer mainstream 
popartiesten hiphopinvloeden in hun muziek. Beproefd recept: voeg aan 

een liedje van je album een rapper toe en het wordt een hit. Zo worden 



de charts nog altijd gedomineerd door hiphop, in zijn pure vorm en 

afgeleiden daarvan. 
 

Nederland 

Natuurlijk is Amerika de bakermat van het genre, maar laten we niet doen 
of de interessante ontwikkelingen alleen daar plaatsvinden. Om dicht bij 

huis te blijven: ook Nederland kent een rijke hiphopcultuur. In eerste 
instantie waren de raps vooral in het Engels. MC Miker “G” & DJ Sven 

scoorden in 1986 een wereldwijde hit met hun Holiday Rap en ook ‘The 
Chief’ Tony Scott was eindjaren ’80 een van de pioniers. Écht grote 

successen - ook internationaal - waren er in de jaren ’90 weer voor acts 
als Twenty 4 Seven, 2 Unlimited en 2 Brothers On The 4th Floor, 

voorafgaand aan en tijdens de eurodance hausse.  
 

Tegelijkertijd begon een nieuwe generatie, onder aanvoering van de 
Amsterdamse Osdorp Posse, in het Nederlands te rappen. Dat was 

onversneden spul, in de rauwe stijl van Public Enemy. Voorman Def P. 
schuwde de clichés van zijn Amerikaanse voorbeelden niet en zorgde voor 

een grappig bijeffect door die letterlijk in het Nederlands te vertalen. De 

nederhop werd hiermee een feit. 
Waar de Osdorp Posse behoorlijk compromisloos zijn eigen weg ging, 

verkozen anderen een commerciëlere koers, en niet zonder effect. 
Spraakwater van Extince (een van de eerste releases op het label 

TopNotch, dat anno nu hét hiphoplabel van Nederland is) werd in 1995 de 
eerste echt grote nederhophit en Brainpower haalde in 2002 zelfs de 

nummer 1 met Dansplaat. Lange Frans & Baas B herhaalden deze 
prestatie in de jaren daarna met hun singles Zinloos en Het Land Van… en 

ook Ik Neem Je Mee van Gers Pardoel bivakkeerde in 2011 wekenlang 
bovenaan de hitlijsten. 

 
Ali B, De Jeugd van Tegenwoordig en The Opposites mogen evenmin 

onvermeld blijven. Het zijn stuk voor stuk hitfabrieken die grote groepen 
fans aan zich weten te binden. En niet alleen hiphopliefhebbers ‘pur 

sang’… 

 
Heb je nog even vier minuten over? Bekijk dan vooral dit filmpje, waarin 

de Franse beatboxer Eklips de geschiedenis van hiphop samenvat. 
Wicked! http://youtu.be/g0_2vmkTmf0 

 
Spotify-links: 

Massive Attack – Karmacoma 
Portishead – Sour Times 

Tricky – Hell Is Round The Corner 
Ronny Jordan – No Time To Play  

Us3 – Cantaloop (Flip Fantasia) 
Buckshot LeFonque – Music Evolution 

Pete Philly & Perquisite – Mystery Repeats 
Rage Against The Machine – Killing In The Name 

http://youtu.be/g0_2vmkTmf0
http://open.spotify.com/track/24GbsxKy50E7Zm3mKFTqcW
http://open.spotify.com/track/3jD8mKsaq5iDmLhRGx9hLJ
http://open.spotify.com/track/2gS4t9X7qyYOhxnF4AsN0G
http://open.spotify.com/track/0oQQiNucGPXqn40ALbfvZR
http://open.spotify.com/track/487Ji3lzDq9tJ2XHNtXrAf
http://open.spotify.com/track/043AoY9VNBvHfM5ZSCxyPR
http://open.spotify.com/track/75O60YOeXQJsVeEpXvBpYh
http://open.spotify.com/track/4SkDYOAZSsHb7uF66xXpgt


Urban Dance Squad – Demagogue 

Limp Bizkit – Nookie - Album Version (Edited) 
Cypress Hill – (Rock) Superstar - Explicit LP Version  

Everlast – Black Jesus 

Kid Rock – Sugar - Explicit Album Version 
Beastie Boys – Sabotage 

Vanilla Ice – Ice Ice Baby (Radio Edit) 
Eminem – The Real Slim Shady 

50 Cent – In Da Club 
Jay-Z – 99 Problems 

will.i.am – It's A New Day 
Sean Paul – She Doesn't Mind 

Pitbull – I Know You Want Me (Calle Ocho) - Radio Edit 
Flo Rida – Turn Around [5,4,3,2,1] 

B.o.B – So Good 
OutKast – Hey Ya! - Radio Mix/Club Mix 

Kanye West – Stronger 
Gnarls Barkley – Crazy - single version 

M.C. Miker – Holiday Rap - Radio Mix 

Twenty 4 Seven – Slave To The Music 
2 Brothers On The 4th Floor – Can't Help Myself 

Osdorp Posse – Origineel Amsterdams 
Extince – Kaal Of Kammen 

Brainpower – Dansplaat 
Lange Frans & Baas B – Het Land Van (Live) 

Gers Pardoel – Ik Neem Je Mee 
Ali B – Leipe Morco - Flavour Remix 

De Jeugd Van Tegenwoordig – Sterrenstof 
The Opposites – Slapeloze Nachten 

http://open.spotify.com/track/4O8QZyTl48JLo93cdFWLlN
http://open.spotify.com/track/5QGeTpkaapkF4CYi5M3SvG
http://open.spotify.com/track/2PqlNf0pCCyPARt6LPToUD
http://open.spotify.com/track/6gWbKrjWhU558rEEGtW1zJ
http://open.spotify.com/track/7CEfq7PzpXmTYBIM2r5HcP
http://open.spotify.com/track/7zLZFcyX6jN6YX7KFRzZf3
http://open.spotify.com/track/0BRq5EUvAP7F6c1yPAZTCR
http://open.spotify.com/track/5gyHc40xVrGnR1usmKaLaW
http://open.spotify.com/track/7iL6o9tox1zgHpKUfh9vuC
http://open.spotify.com/track/4HsL5A46wa0O2jQ0ngj3H7
http://open.spotify.com/track/0M2Flxhth35wy1QnT4k4c8
http://open.spotify.com/track/1CmmRxVeqXDdqbSoPy1XgV
http://open.spotify.com/track/3BqkHpqdhQsynoSg9XEC39
http://open.spotify.com/track/4KJZc3jQYlTwQrOd6DtHbC
http://open.spotify.com/track/38lqyHftH5FWStAHjd664Q
http://open.spotify.com/track/3AszgPDZd9q0DpDFt4HFBy
http://open.spotify.com/track/24H5KPBdSvHQMRXTp12K3J
http://open.spotify.com/track/6FlAGda9qkDhTU7ctFM4uG
http://open.spotify.com/track/32dWVAddRpgxI8qDrRsVIW
http://open.spotify.com/track/4vNC2w3XqNSR4peTN3HNpn
http://open.spotify.com/track/6w3IUjsVNzvm7OqcFmAkQa
http://open.spotify.com/track/11i08OHF8rJ4nGrQrblLhw
http://open.spotify.com/track/3BABzNfmgbdRgKjwBobybF
http://open.spotify.com/track/5dX8kUF1ugdikFb8A6FnlQ
http://open.spotify.com/track/3iTGbS4dSpZU6oSqLcletm
http://open.spotify.com/track/4ZwnlmWd39W8PiFnw25Nfl
http://open.spotify.com/track/21aUj8UkDNzya4dw6i8s8T
http://open.spotify.com/track/6CGXTNx0MsvLGAxU7gSHRe
http://open.spotify.com/track/652hWPdOUIkKv3a4HJDzBv

