
Buma Music Academy - pop 

 
Popmuziek is de afkorting van populaire muziek. Niets meer en niets 

minder. Het is dus geen genreaanduiding, maar een verzamelnaam voor 

alle muziek die door grote groepen mensen leuk gevonden en/of beoefend 
wordt. Dus los van geografische herkomst, gebruikte instrumenten enz. 

Dit essay volgt dat uitgangspunt en beoogt een overzicht te geven van de 
verschillende muziekstijlen die door de jaren heen hele mensenmassa’s op 

de been gebracht hebben. 
 

Dat gezegd hebbende, rijst de vraag: waar laten we die geschiedschrijving 
beginnen? Was de folk van muzikanten als Lead Belly en Woodie Guthrie 

begin 20ste eeuw de eerste ‘pop’muziek? De akoestische plattelandsblues 
van Robert Johnson, die volgens de overlevering zijn ziel aan de duivel 

verkocht in de jaren ’30? De country die in de jaren ’40 van vele 
koeienjongens en –meisjes sterren maakte? De elektrische stadsblues 

(rhythm & blues) van na de 2e wereldoorlog? Wellicht de gospel en 
daaraan gekoppelde beatmissen, die in de jaren ’60 en ’70 van de vorige 

eeuw ook Nederlandse kerken veranderden in swingpaleizen? 

 
Rock-‘n-roll 

Enigszins arbitrair, maar in navolging van velen, verkiezen wij de 
doorbraak van de rock-‘n-roll (in) als startpunt. 

De term ‘rock-‘n-roll’ werd sinds 1942 door de Amerikaanse columnist 
Maurie Orodenker gebruikt om de uptempo muziek te beschrijven, die 

voortkwam uit rhythm & blues, country, blues en gospel. Disk jockey Alan 
Freed nam deze benaming in 1951 over en maakte die populair. 

Rock Around The Clock van Bill Haley & His Comets, opgenomen in het 
voorjaar van 1954, wordt alom beschouwd als de doorbraak van de rock-

‘n-roll. Slechts drie maanden later nam Elvis Presley zijn eerste hit That's 
All Right (Mama) op. Het zou toen nog een paar jaar duren voordat ook in 

Engeland de eerste authentieke rock-‘n-rollster zou opstaan. Dat was Cliff 
Richard.  

 

Surf 
De massahysterie die deze heupwiegende popsterren veroorzaakten, 

bracht de muziekwereld in een stroomversnelling. Zo beïnvloedde rock-‘n-
roll beginjaren ’60 de (instrumentale) surfrock van bijvoorbeeld Dick Dale 

& The Del-Tones, waarin de elektrische gitaar of saxofoon een belangrijke 
rol speelde. Er ontstond ook een vocale variant, surfpop, die leunde op 

sterke zangharmonieën. The Beach Boys waren (en ze bestaan nog altijd!) 
de belangrijkste vertegenwoordigers van die stroming. 

 
Wall Of Sound 

Rock-‘n-roll was zeer populair op de toenmalige AM-radiozenders en 
jukeboxen, al was het daar niet specifiek voor gemaakt. Dat was heel 

anders bij de ‘wall of sound’-muziek van Phil Spector. Die was er speciaal 
op afgestemd om goed te klinken via de AM en jukeboxen. Daartoe 



creëerde hij - door veel instrumenten dezelfde partij tegelijkertijd te laten 

spelen en veel gebruik te maken van galm - een compact, gelaagd, vol 
geluid, waarin de zangpartijen bijna verdronken. Zeg maar gerust ‘over de 

top’, zo bombastisch. Spector noemde het zelf zijn ‘Wagneriaanse aanpak 

van rock-‘n-roll’. Da Doo Ron Ron van The Crystals is een goed voorbeeld 
van de wall of sound, maar Spector werkte ook met onder meer Ike & 

Tina Turner en The Beatles. 
 

Ska 
Tegelijkertijd kwamen Jamaicanen, door daar gelegerde Amerikaanse 

militairen, beginjaren ’60 via de radio in aanraking met rhythm & blues en 
jazz. Door die te vermengen met elementen uit de Caribische mento en 

calypso ontstond een nieuwe muzieksoort: ska. Prince Buster was een van 
de pioniers in dit genre. De Britse skaband Madness noemde zich naar 

Busters gelijknamige nummer en hun eerste hitsingle, The Prince, was een 
eerbetoon aan hem. Zij leidden daarmee eindjaren ’70 de tweede skagolf 

in, waarin ook bands als The Beat en The Selecter populair waren. 
Eindjaren ’80/beginjaren ’90 volgde nog een derde golf, die de vanuit 

Nederland opererende Mark Foggo in de schijnwerpers zette. 

Halverwege de jaren ’60 evolueerde ska in Jamaica tot rocksteady, wat 
zich eind van dat decennium verder ontwikkelde tot reggae. Bob Marley 

en Jimmy Cliff maakten dat genre wereldberoemd, en andersom. 
 

Motown 
In ‘motor town’ Detroit ontstond uit een combinatie van rhythm & blues 

en gospel een heel eigen geluid, dat genoemd werd naar het label dat 
hierin grossierde: Motown. De liedjes waren simpel van opzet en waren 

vaak voorzien van een prominente baslijn, tamboerijn, strijkers, blazers 
en zorgvuldig gearrangeerde achtergrondvocalen. Onder leiding van de 

legendarische platenbaas Berry Gordy scoorde het label in 1961 zijn 
eerste Amerikaanse nummer 1-hit met Please Mr. Postman van The 

Marvelettes. De tien jaar die volgden brachten maar liefst 110 top 10-
noteringen voort, van artiesten als Diana Ross & The Supremes, The Four 

Tops, Marvin Gaye, Michael Jackson en The Jackson 5. 

 
Soul 

Motown en soul schurken heel dicht tegen elkaar aan. Ook soul komt 
voort uit rhythm & blues en gospel, aangevuld met jazzinvloeden. De term 

soul werd oorspronkelijk gebruikt als benaming voor gospelmuziek met 
niet-religieuze teksten, maar werd uiteindelijk een parapluterm voor alle 

populaire muziek uit die periode (tweede helft jaren ’60, eerste helft jaren 
’70) die door zwarte muzikanten gemaakt werd. Zodoende kan gezegd 

worden dat artiesten zo divers als James Brown en Otis Redding 
soulmuziek maakten. Het werkelijke onderscheid zat hem in de andere 

genres die in de mix verwerkt waren, zoals funk in het geval van Brown. 
 

Beat 



De Engelsen zaten ondertussen niet stil. Daar werden rock-‘n-roll, doo-

wop, skiffle en rhythm & blues in de blender gestopt, die er beatmuziek 
uitperste. De Liverpoolse variant werd Merseybeat genoemd, naar de 

rivier die door de stad stroomde. De bekendste band in dit genre had de 

even logische als suffe naam The Beatles. Sinds zij in 1963 debuteerden 
met de cover Love Me Do, domineerden hun eigen, hoogst oorspronkelijke 

liedjes de popmuziek. Niet alleen in de jaren ’60, maar tot vandaag aan 
toe. Hun grootste tegenhangers waren The Rolling Stones, die hun rock-

‘n-roll drenkten in rhythm & blues. 60 jaar na dato treedt de band nog 
steeds op. 

De beatmuziek veroorzaakte een heuse ‘British invasion’ in de 
Amerikaanse hitlijsten, die werd aangevoerd door The Beatles. Zij stonden 

eind 1963 met vijf verschillende singles in de charts. Dat had zelfs Elvis 
nooit voor elkaar gekregen. 

Ook in Nederland krijgt de beat vaste voet aan de grond en ontstaat het 
subgenre nederbeat. Mede aangejaagd door de voor de kust van 

Scheveningen gelegen radiopiraat Veronica wordt Den Haag de 
beathoofdstad van ons land en vieren bands als de Golden Earring(s), Q65 

en Cuby & The Blizzards grote successen. 

 
Folkrock 

De beat had ook zijn invloed op bands uit Amerika, zoals The Byrds. Zij 
speelden traditionele folk en door Bob Dylan geschreven protestnummers 

(zoals Mr. Tambourine Man) op elektrische instrumenten, in een stijl die 
sterk beïnvloed was door The Beatles. Hiermee beïnvloedden zij op hun 

beurt artiesten als Tom Petty & The Heartbreakers, R.E.M. en The Smiths. 
Ook Britse bands legden zich met succes op folkrock toe. The Animals 

scoorden met hun versie van The House Of The Rising Sun een van de 
grootste hits in het genre. 

Beginjaren ’10 van de 21ste eeuw beleeft folk een revival. Onder 
aanvoering van Mumford & Sons scoren ook bands als Lumineers, Edward 

Sharpe & The Magnetic Zeros, Of Monsters And Men en Philip Philips 
(radio)hits. De veelgehoorde kritiek dat deze moderne variant wel erg 

formulematig is, leidt tot een YouTube-filmpje 

(http://www.youtube.com/watch?v=as4O2ZorKP8) waarin Mumford & 
Sons en het folkgenre op de hak genomen worden. Gelukkig neemt de 

band zichzelf ook niet heel serieus, getuige hun recentste clip 
(http://www.youtube.com/watch?v=rId6PKlDXeU). 

Ook een artieste als Ellie Goulding put onder meer uit de folk, maar 
creëert een eigen geluid door het met elektronische invloeden te mengen. 

 
Psychedelica 

Experimenten met drugs in met name de folkrock scene en muzikale 
experimenten door nieuwe studiotechnieken (zoals gitaarfeedback) en 

niet-Westerse invloeden (bijvoorbeeld uit India), resulteerden in de 
tweede helft van de jaren ’60 in een psychedelische revolutie. Veel van 

deze invloeden werden geïntroduceerd door – opnieuw – The Beatles. Zij 
werden gevolgd door onder meer Grateful Dead, Jefferson Airplane en Jimi 

http://www.youtube.com/watch?v=as4O2ZorKP8
http://www.youtube.com/watch?v=rId6PKlDXeU


Hendrix. Uit de psychedelica ontwikkelden zich de avant-garde (Frank 

Zappa, Captain Beefheart, Velvet Underground) en de flower power 
beweging. Hét anthem van de bloemenkinderen was San Francisco (Be 

Sure To Wear Flowers in Your Hair), de enige hit van de in 2012 overleden 

singer-songwriter Scott McKenzie. 
Hij (en veel van de hierboven genoemde bands) trad in juni 1967 ook op 

op het Monterey International Pop Music Festival, dat een tweedeling in de 
popcultuur markeerde: vooruitstrevende, artistieke rock (‘underground’) 

vs. commerciële mainstream pop. 
 

Countryrock 
Nadat bands als The Beatles (wie?), The Rolling Stones en Buffalo 

Springfield al gedurende de jaren ’60 af en toe countryelementen in hun 
muziek stopten, gingen Bob Dylan en The Byrds dat aan het eind van het 

decennium wat structureler doen. Hun voorbeeld werd gevolgd door onder 
meer de Flying Burrito Brothers, Emmylou Harris, Doobie Brothers, Linda 

Ronstadt en de Eagles. 
25 jaar later blies een volgende generatie artiesten (waaronder The 

Jayhawks en Wilco) nieuw leven in het genre, dat werd omgedoopt in alt-

country en later americana. 
Toch heeft country in Nederland nooit echt de status bereikt die het in de 

Verenigde Staten had. Het is hier nooit meer geworden dan een (fanatiek 
beleden) subcultuur, met uitschieters als Pussycat en Ilse DeLange. In 

2013 krijgt het jonge bandje Mister And Mississippi veel aandacht, dat ook 
een deel van zijn roots in de country heeft. 

 
Symfonische rock 

Maar de rockmuziek kent ook zijn pompeuzere momenten. Beginjaren ’70 
ontstond binnen de progressive rock een variant die zich van de 

psychedelica onderscheidde door meer klassieke invloeden: symfonische 
rock. Kenmerken zijn het herarrangeren van klassieke werken naar het 

rockidioom, het schrijven van eigen composities volgens klassieke 
structuren, het inzetten van klassieke instrumenten (of een heel orkest) in 

aanvulling op de rockinstrumenten of het gebruik van synthesizers om 

klassieke instrumenten na te bootsen. 
Frank Zappa en The Beatles (wie anders?) pionierden op dit vlak en 

Emerson, Lake & Palmer, Genesis, Pink Floyd, Genesis, Yes en Electric 
Light Orchestra zijn maar enkele van de bands die het genre 

vervolmaakten. De Nederlandse band Focus mag in dit rijtje niet 
onvermeld blijven. 

 
Glamrock 

Een ander rocksegment dat geen concessies deed aan de bombast was de 
glamrock, die ongeveer tegelijkertijd met de symfonische rock ontstond 

uit een vrijage tussen popdecadentie en zwartgallige romantiek. Dit uitte 
zich, behalve in de muziek, ook in een hilarische kledingstijl. Door 

plateauzolen, wijde broekspijpen, uitbundige make-up en haardrachten 
vervaagde het verschil tussen man en vrouw. Daarmee maakten artiesten 



als David Bowie, Lou Reed en The Sweet behalve een muzikaal ook een 

maatschappelijk statement. 
 

Disco 

Hoewel de glamrock maar een kort leven beschoren was, is de invloed op 
latere genres overduidelijk. Denk maar aan de gothic rock en, halverwege 

de jaren ’70 al, de disco. Andere stijlen die in deze vrolijke dansmuziek 
terugkomen zijn funk, latin en soul. Disco is over het algemeen afkomstig 

uit elektronische instrumenten en beleefde met de film Saturday Night 
Fever in 1977 zijn hoogtepunt. Populaire vertolkers van het genre waren 

Donna Summer, Chic en de Bee Gees. 
In later jaren tonen talloze band zich schatplichtig aan het genre, 

waaronder, vanaf de jaren ’90, Daft Punk. Door gastbijdragen van zowel 
Chics Nile Rodgers als discoproducer Giorgio Moroder aan hun album 

Random Access Memories maken zij in 2013 de cirkel rond. 
Overigens namen ook niet-disco artiesten in de loopp der jaren nummers 

op met een duidelijke knipoog naar disco. Kiss bijvoorbeeld (I Was Made 
For Lovin’ You). 

 

Hardrock 
Kiss was van huis uit een hardrockband. De definitie van dat genre is 

eigenlijk een wiskundige formule: seks + satanisme + rock = hardrock. 
Vandaar ook de bijnaam cock rock. In eerste instantie was heavy metal 

een synoniem voor hardrock, maar gaandeweg werd die term gehanteerd 
voor muziek die harder dan hard(rock) was. Had hardrock nog een bluesy 

swing, heavy metal was vaak strakker en donkerder. Overeenkomsten zijn 
het dominante gebruik van elektrische gitaar, bas en drums, en zang die 

kan variëren van rauw tot hele hoge uithalen. 
Hoewel de scheidslijn dus niet altijd heel scherp is, zijn Aerosmith, AC/DC, 

Van Halen en Guns N' Roses voorbeelden van hardrockbands; Led 
Zeppelin, Black Sabbath, Metallica en Iron Maiden worden gezien als 

heavy metalacts. 
De commerciële piek van het genre lag in de tweede helft van de jaren 

’80. Daarna nam grunge het stokje over, hoewel veel post-grungebands 

zich bedienden van harde rock, waarna aan het begin van de 21ste eeuw 
hernieuwde interesse in het genre ontstond. 

 
Punk 

Regelmatig komt het voor dat muziek niet zozeer een uiting is van 
technisch vakmanschap, maar eerder vorm geeft aan een levenshouding 

en/of maatschappelijke betrokkenheid. Daar is punk misschien het 
sterkste voorbeeld van. Punk mocht rammelen. Sterker: dat moest. Punk 

was een opgefokte, primitieve vorm van rock-‘n-roll met een hoog doe-
het-zelfgehalte, die halverwege de jaren ’70 uit garagerock ontstond. De 

nummers waren snel, rafelig, kort en basaal en de teksten vaak politiek 
van aard en tegen de gevestigde orde gericht. Die maatschappijkritiek (in 

dit geval gericht tegen de Russische president Poetin) kwam de 



vrouwenpunkband Pussy Riot uit Moskou in 2012 op een straf van twee 

jaar werkkamp te staan. 
In de 70-er jaren voerden Ramones, Sex Pistols en The Clash de troepen 

aan en tegen het eind van de 20ste eeuw zorgden Green Day en The 

Offspring voor een opleving van het genre. Punk werd big business. Hoe 
tegenstrijdig… 

 
New wave 

Tegelijkertijd met punk ontstond new wave. In eerste instantie werden 
beide termen door elkaar gebruikt, maar new wave is wel degelijk een 

eigen categorie. Weliswaar kwamen beide genres voort uit de rock en 
hadden ze dezelfde maatschappelijke achtergrond, maar new wave leende 

ook elementen uit de elektronische en experimentele muziek, en de 
liedjes waren veel melodieuzer en daarmee meer ‘pop’. Het was dé 

muziekstijl in de eerste helft van de jaren ’80, mede doordat de definitie 
zo breed was, dat zowel artiesten als Joe Jackson en Elvis Costello als 

Blondie, Talking Heads, Joy Division en The Cure eronder vielen. Ook de 
skarevival werd voor het gemak tot de new wave gerekend, maar dan 

dansbaarder en met meer humor. 

In Nederland (maar ook daarbuiten) scoorden bands als Clan Of Xymox en 
de Minny Pops. 

 
Nederpop 

Ook Nederlandstalige bands schuwden de maatschappijkritiek niet. 
Teksten gingen niet zelden over racisme, de koude oorlog en 

heroïneverslaving. Het hysterische succes van Doe Maar plaveide de weg 
voor onder meer Frank Boeijen Groep, Het Goede Doel, Toontje Lager, Het 

Klein Orkest en Noodweer. Het was ook in die periode (1983) dat ter 
aanmoediging de Grote Prijs van Nederland in het leven geroepen werd. 

De grootste Nederlandstalige popartiest diende zich echter pas in 1990 
aan (hoewel hij toen nog in zijn moedertaal, het Italiaans zong). De eerste 

Nederlandstalige single van Marco Borsato, Dromen Zijn Bedrog, werd in 
1994 gelijk een van de grootste hits aller tijden. 

 

New romantics 
Halverwege de ’80-er jaren ontstond uit new wave de new romantic 

scene, waarvan de muziek werd aangeduid als ‘sophisticated pop’. Bands 
als Duran Duran, Orchestral Manoeuvres In The Dark, Spandau Ballet en 

ABC maakten deel uit van deze beweging, die zowel muzikaal als visueel 
schatplichtig was aan David Bowie en Roxy Music. 

 
Hiphop 

Een crossoverhit (met een mix van stijlen) zorgde in 1986 voor de 
doorbraak van een genre dat toen al meer dan een decennium bestond. 

Rapper’s Delight van The Sugarhill Gang uit 1979 wordt weliswaar gezien 
als de eerste raphit en Rapture van Blondie was het eerste popnummer 

waarin gerapt werd, maar het genre was toen nog niet mainstream. 
Pioniers als Afrika Bambaataa, Public Enemy en LL Cool J werkten in het 



begin dan ook nog vanuit de ‘underground’. Pas toen Run DMC een 

bewerking maakte van Aerosmiths rockklassieker Walk This Way, werd 
wereldwijd het grote publiek bereikt. Al snel braken ook de Beastie Boys 

door en begon de ‘gouden eeuw’ van de hiphop: eindjaren ’80 en 

beginjaren ’90. De La Soul scoorde grote hits met hun (radio)vriendelijke 
rapnummers, maar aan de andere kant van het spectrum bevond zich de 

gewelddadige gangsta rap van NWA. Een van die ‘Niggaz With Attitude’, 
Dr. Dre, zorgde er later als producer van onder meer Eminem, 50 Cent en 

Jay-Z voor, dat het hiphop tot de dag van vandaag zeer populair is. 
Overigens is hiphop niet alleen muziek, maar een complete cultuur, die 

vier kernelementen kent: rap, scratch, breakdance en graffiti. 
 

Crossover 
Hiphop bleek zich uitstekend te lenen als element in interessante 

crossovers. Pionier DJ Kool Herc gebruikte in de jaren ’70 (verlengde) 
breaks uit funktracks als basis om overheen te rappen, en na het 

voorbeeld van Run DMC en Aerosmith werd ook rock een dankbare 
inspiratiebron. De Beastie Boys en, in Nederland, Urban Dance Squad 

waren belangrijke inspiratiebronnen voor succesvolle acts als Rage Against 

The Machine en Limp Bizkit. 
Ook de koppeling met jazz was beginjaren ’90 populair, mede dankzij de 

vier Jazzmatazz-albums die Gang Starr-rapper Guru uitbracht en het 
sampleproject Us3, dat de hele catalogus van het legendarische jazzlabel 

Blue Note tot zijn beschikking kreeg. 
Eindjaren ’90 begonnen artiesten hedendaagse r&b en hiphop te kruisen 

en ontstond de verzamelterm (en radioformat) ‘urban’, die onderdak bood 
aan artiesten als Mariah Carey, Usher, OutKast en Beyoncé & Jay-Z. Van 

de meeste tracks werd ook een versie zonder rap opgenomen, om in de 
VS geen airplay op conservatievere radiostations mis te lopen. 

 
Wereldmuziek 

Een ander paraplubegrip is wereldmuziek. Die term werd eindjaren ’80 
geïntroduceerd om alle niet-westerse muziek aan te duiden. Een enorm 

breed scala aan genres dus, dat een aantal grote hits oplevert. Mory 

Kanté, Wes, Kaoma, Cheb Khaled en Mano Negra, om er maar een paar te 
noemen. Ook het feit dat artiesten als Paul Simon hun westerse 

popmuziek vermengen met invloeden van andere continenten zet 
wereldmuziek op de kaart. 

 
House 

In de loop van de jaren ’80 ontwikkelde zich in Chicago de house sound, 
gebaseerd op onder meer disco, hip hop en elektronische popmuziek van 

bijvoorbeeld Giorgio Moroder en Kraftwerk. Detroit was de bakermat van 
de techno. Kenmerkend was het gebruik van drumcomputers, 

synthesizerbaslijnen en een hi-hat tussen de beats. De single die house 
van de clubs naar de hitlijsten bracht, was Love Can't Turn Around van 

Farley ‘Jackmaster’ Funk. Het genre werd verder vercommercialiseerd 
door het productietrio Stock Aitken & Waterman en via knip- en plakhits 



van o.a. M/A/R/R/S, Bomb The Bass en S-Express, die overigens vaak 

exact dezelfde samples gebruikten. Dan waren The KLF, en later Moby en 
Daft Punk, oorspronkelijker. Maar het belangrijkst was, dat wereldsterren 

als Madonna en Janet Jackson het genre omarmden en zo van dance de 

nieuwe popmuziek maakten. 
 

Eurodance 
Hoewel dancemuziek in de Verenigde Staten ontstond, hebben de 

belangrijkste ontwikkelingen in Europa plaatsgevonden. Nederland, België 
en Duitsland hadden daarin een voortrekkersrol. In België transformeerde 

house in new beat, een tussenvorm op weg naar eurodance. Doordat de 
hits in dit genre veelvuldig gebruikmaakten van een vrouwelijke 

zangmelodie en een mannelijke rap, kan veilig gesteld worden dat 
eurodance beginjaren ’90 een belangrijke rol gespeeld heeft in de 

acceptatie van rap/hiphop buiten Amerika. Voorbeelden van artiesten die 
vanuit Europa de wereld veroverden zijn 2 Unlimited, Snap!, Captain Jack, 

Haddaway, Captain Hollywood Project en Vengaboys. 
Eurodance steekt tot de dag van vandaag regelmatig de kop op. 

Recentelijk nog als duidelijk hoorbare invloed in verschillende singles van 

Rihanna en Maroon 5. 
Aanzienlijk minder melodieus, maar ook heel populair was gabber. Deze 

afsplitsing van hardcore techno ontstond in Rotterdam, waar de 
Rotterdam Termination Source met Poing een van de eerste hits in het 

genre scoorde. Typische elementen waren een snelle, overstuurde 
basdrum en vaak geschreeuwde teksten, die veelal over drugs en geweld 

gingen. De commerciëlere variant, die halverwege de jaren ’90 ontstond, 
werd happy hardcore genoemd.  

 
Grunge 

Ook door hardcore geïnspireerd, maar dan hardcore punk, is grunge. 
Andere overeenkomsten met gabber waren het overstuurde (gitaar)geluid 

en de vaak geschreeuwde teksten, maar daarmee hield de vergelijking wel 
op. Deze in Seattle opkomende stroming had ook heavy metal en 

indierock als invloeden, en kenmerkte zich o.a. door de afwisseling van 

harde en rustige passages binnen de nummers. Het album Nevermind van 
Nirvana katapulteerde grunge de mainstream in en de popmuziek zou 

nooit meer hetzelfde zijn. Pearl Jam en Soundgarden behoren tot de 
bands die in de slipstream van Nirvana eveneens het wereldpodium 

beklommen. 
Met de zelfmoord van voorman Kurt Cobain kwam niet alleen een einde 

aan Nirvana (multi-instrumentalist Dave Grohl startte een nieuwe band: 
Foo Fighters), maar ook aan de grunge. Post-grunge bands als Bush en 

Nickelback stonden toen echter al in de startblokken.  
 

Britpop 
In Groot-Brittannië begonnen bands zich tegen de negatieve, 

zelfdestructieve inborst van grunge af te zetten. Damon Albarn verklaarde 
dat Blur een ‘anti-grungeband’ was en Noel Gallagher (van die andere 



hoofdrolspeler van de Britpop-hype, Oasis) gaf aan Live Forever 

geschreven te hebben als reactie op I Hate Myself And I Want To Die van 
Nirvana. Britpop was een voortvloeisel uit de Madchester scene van 

beginjaren ’90, met bands als The Stone Roses, Inspiral Carpets en Happy 

Mondays. De onderwerpen van Britpopnummers waren over het algemeen 
typisch Engels, net zoals de muzikale invloeden, die in de hoek van The 

Kinks en The Beatles lagen).  
De door de pers bedachte ‘battle of Britpop’ (op dezelfde dag kwam een 

single van Oasis en een van Blur uit, en de vraag welke van de twee op 1 
zou binnenkomen in de hitlijst domineerde de pers) werd door 

laatstgenoemde gewonnen, maar luidde wel het eind van het genre in. 
Met name Blur koos voor een minder poppy geluid en het publiek verlegde 

zijn interesse naar artiesten als de Spice Girls en Radiohead. Van de acts 
die vandaag de dag nog populair zijn, heeft Coldplay de duidelijkste link 

met de Britpop van toen. 
 

Big beat 
De aandacht werd ook een beetje afgeleid door een genre dat meer de 

extremen opzocht. Big beat (ook wel chemical beats genoemd, naar een 

van de grondleggers van het genre: The Chemical Brothers) combineerde 
heftige breakbeats met elementen uit acid house, hip hop, dramatische 

geluidseffecten en een punk attitude. Een niche, zou je denken, maar The 
Prodigy en Fatboy Slim wisten er, ook in Nederland,  de hoogste regionen 

van de hitlijsten mee te bereiken. 
 

Nederhop 
Nadat MC Miker “G” & DJ Sven al in 1986 een wereldhit scoorden met hun 

Holiday Rap, boekten Tony Scott en Osdorp Posse incidentele successen, 
maar duurde het nog bijna tien jaar voordat er een echte nederhopgolf 

kwam. Spraakwater van Extince - een van de eerste releases op hét 
Nederlandse hiphoplabel TopNotch - maakte in 1995 de tongen los, en 

niet alleen die van de rapper zelf. Zijn succes inspireerde onder meer 
Brainpower, Ali B, Lange Frans & Baas B, De Jeugd van Tegenwoordig, 

The Opposites en Gers Pardoel, die de afgelopen jaren hoge chartposities 

haalden. 
 

Trance 
Internationaal bleef Nederland de toon aangeven op dancegebied. Hoewel 

Duitsland gezien wordt al bakermat van de trance (met opnieuw Kraftwerk 
als grote inspiratiebron en Jam & Spoon en Paul van Dyk als voorlopers) 

werden dj’s als Tiësto, Armin van Buuren en Ferry Corsten de grote 
namen in het genre. Niet zelden draaiden zij voor uitverkochte stadions. 

Trance trok echter niet alleen volle zalen, maar haalde ook de hitlijsten, 
doordat het een toegankelijke variant van techno was met ruimte voor 

melodie en vocalen. Nog altijd is trance populair, waarmee het een van de 
langst lopende dancestromingen is. 

 
Drum ‘n’ bass 



Ondertussen vormde techno in Groot-Brittannië de basis voor een heel 

ander genre: daar ontstond door toevoeging van elementen uit ragga, 
hiphop, dub en sterk opgeknipte breakbeats de jungle. Hoewel drum ‘n’ 

bass vaak als synoniem gebruikt wordt, was dat in feite de volwassener en 

meer credible opvolger van jungle. Acts die mainstream hits wisten te 
scoren in dit/deze genre(s), waren onder meer Leftfield, Underworld, 

David Bowie, Moby, Kosheen en Portishead. 
Die laatsten worden ook vaak gezien als een van de eerste artiesten die 

scoorden in een afgeleid genre: triphop. Dit was in feite een dromerige 
afsplitsing van de hectische drum ‘n’ bass. Ook Massive Attack, Moloko en 

Morcheeba waren succesvol in deze muzieksoort. 
 

Nu metal 
Nadat Run DMC en Aerosmith in 1986 voor het eerst succesvol hiphop en 

rock aan elkaar koppelden, bracht deze crossover regelmatig nieuwe hits 
voort. Maar nooit zo stelselmatig als rond de eeuwwisseling, toen bands 

als Limp Bizkit, KoRn, Slipknot, Linkin Park en Papa Roach hun slag 
sloegen. Zij mixten elementen uit de metal, grunge, punk, rap en 

turntablism op een dusdanige manier, dat een eigen genreaanduiding 

gerechtvaardigd was. Dit werd nu metal (ook wel rap metal). Mede door 
deze stroming kreeg de rockmuziek begin 21ste eeuw weer wat meer grip 

op het publiek. 
 

Gothic rock 
Een genre dat daar zeker ook toe heeft bijgedragen, is de gothic rock. Die 

klonk begin deze eeuw overigens totaal anders dan bands die in de jaren 
’80 ‘gothic’ genoemd werden, zoals Sisters Of Mercy, Siouxsie & The 

Bansees en The Cure. Dit keer was metal de basis en legden (vaak 
prachtige, feeërieke geklede) zangeressen daar opera-achtige 

zangpartijen overheen. De Nederlandse band Within Temptation bereikte 
in 2002 als eerste een megastatus, niet alleen in eigen land maar ook 

elders. Dat leverde hen meerdere jaren achtereen de Export Prijs op, als 
best verkopende Nederlandse band in het buitenland. Ook After Forever, 

Epica, Evanescence (uit de VS) en Nightwish (uit Finland) mochten op 

enthousiaste reacties rekenen. 
 

Blue-eyed soul 
De afgelopen tien jaar heeft ook een opmerkelijke opleving van de blanke 

(of blue-eyed) soul plaatsgevonden, die overduidelijk door Britse 
zangeressen werd aangevoerd. Joss Stone zette in 2003 de eerste stap 

met haar album The Soul Sessions, waarna ook Duffy, Amy Winehouse en 
Adele enorm succesvol waren. De tweede cd van Adele is het 

bestverkochte album van de 21ste eeuw, een record dat daarvoor in 
handen was van Winehouse’s Back In Black. Alle genoemde zangeressen 

braken ook groots door in de Verenigde Staten. 
Van de mannen verwierven Jamie Lidell en de Fransman Ben L’oncle Soul 

enige bekendheid in Nederland, maar was vooral de Australiër Gotye 
succesvol. Hij scoorde een wereldhit met Somebody That I Used To Know. 



 

Caro Emerald 
Een artieste die niet onvermeld mag blijven - en die met haar mix van 

jazz, latin, easy listening, soul en moderne beats in feite haar eigen genre 

gecreëerd heeft - is Caro Emerald. Nadat zij en haar producers geen 
platenmaatschappij wisten te interesseren om haar muziek uit te brengen, 

startten zij een eigen label en brachten haar debuutsingle Back It Up zelf 
uit. Die groeide dat jaar direct uit tot het meest gedraaide nummer op de 

Nederlandse radio. Sindsdien is ze bezig met een indrukwekkende opmars 
in binnen- én buitenland, die haar in haar korte loopbaan al alle denkbare 

muziekprijzen heeft opgeleverd. Haar debuutalbum Deleted Scenes From 
The Cutting Room Floor stond in 2010 maar liefst 27 weken op 1 in de 

Nederlandse albumlijst (waarmee zij het record van Michael Jacksons 
Thriller verbrak) en bracht maar liefst vijf hitsingles voort. 

Next stop: Verenigde Staten. 
 

Dubstep 
De laatste dancetrend is dubstep, wat door zijn combinatie van hectische 

ritmiek en loom pulserende baslijnen een beetje tussen drum ‘n’ bass en 

triphop lijkt in te hangen, maar ook duidelijke reggae-invloeden kent. Na 
al een jaar of tien in de (Londense) underground gebubbeld te hebben, 

gaven producers als Chase & Status, Skrillex, Nero en DJ Fresh het genre 
beginjaren ’10 het laatste zetje richting het grote publiek. Maar ere wie 

ere toekomt: Britney Spears was in 2007 de eerste popartieste die 
dubstep-invloeden liet horen in haar track Freakshow. Op haar latere 

single Hold It Against Me en het bijbehorende album Femme Fatale waren 
die invloeden nog nadrukkelijker aanwezig. 

Liveshows (zoals die van Skrillex) zijn weliswaar een tape-act, maar ook 
een keiharde totaalervaring, inclusief overrompelende visuals, een heftige 

licht- en lasershow en af en toe een opzwepende tekst. 
 

Al met al heeft de 21ste eeuw tot nu toe, in tegenstelling tot eerdere 
decennia, niet veel nieuwe (sub)genres opgeleverd, óf die zijn al eerder in 

dit stuk vermeld. Er heeft echter wel een aantal ontwikkelingen 

plaatsgevonden, dat op muziek in de volle breedte van invloed geweest is. 
 

Auto-tune 
Een van de belangrijkste hoorbare ontwikkelingen is waarschijnlijk de 

auto-tune. Dit is van oorsprong een apparaat waarmee dankzij subtiele 
bijsturing gemaskeerd kon worden dat een stemopname niet helemaal (of 

helemaal niet) toonvast was. Tegenwoordig worden vaak expres 
agressievere instellingen gebruikt, waardoor het apparaat vooral dienst 

doet als stemvervormer. Het resultaat klinkt als een robotstem, die 
trapsgewijze sprongen van noot naar noot lijkt te maken, in plaats van 

onhoorbaar van de ene in de andere toonhoogte over te gaan. Believe van 
Cher was de eerste hit die hiervan gebruikmaakte, waardoor deze 

techniek ook wel het ‘Cher-effect’ genoemd wordt. Tegenwoordig is het 
effect, in meerdere of mindere mate, te horen op talloze nummers, van 



artiesten variërend van Kanye West via Christina Aguilera tot Maroon 5. 

Zelfs tijdens live concerten wordt het ingezet ‘omdat mensen betalen voor 
een perfect optreden’. Zeer recent lieten verschillende zangers via Twitter 

weten dat zij zelfs auto-tune meenden te horen tijdens tv-talentenjacht 

The Voice Of Holland. Sinds dat in 2010 ook in het concurrerende X Factor 
werd geconstateerd, is gebruik van het apparaat daar verboden. 

 
Talentenjachten 

Sinds 1983 wordt jaarlijks de Grote Prijs van Nederland georganiseerd, 
waaruit sindsdien artiesten als Volumia!, Brainpower, Marike Jager, a 

balladeer, Sabrina Starke, Lucky Fonz III en Dio zijn komen bovendrijven. 
Maar het verschijnsel ‘muziekcompetitie’ is pas echt in een 

stroomversnelling geraakt sinds de tv zich erop gestort heeft. Sinds begin 
deze eeuw zijn (deels uitwisselbare) formats als Starmaker, Idols, 

Popstars, Holland’s Got Talent, X Factor, Rock Nation, The Voice of Holland 
en De Beste Singer-Songwriter van Nederland de revue gepasseerd, die 

diverse (veelal kortstondige) artiestencarrières hebben opgeleverd. Bands 
als K-otic, RED! en Stereo zijn alweer uit elkaar en wie kent nog winnaars 

als Sharon Kips, Jamai Loman, Wesley Klein, Daniëlle Bubberman en 

Tessa Kersten? 
Verschillende radiostations zijn hun eigen zoektocht gestart: 3FM heeft 

het Serious Talent-concept en 538 zijn Demo Duel. 
 

Doe het zelf 
Op deze manier nemen de media de platenmaatschappijen hun 

oorspronkelijke taak om nieuwe artiesten te ontdekken (a&r genoemd: 
artist & repertoire) uit handen. Op zijn minst verrichten zij al wat 

voorwerk. Het is onderdeel van een algehele tendens waarbij het aloude 
takenpakket van de labels wordt uitgehold. Tegelijkertijd worden 

muziekmaatschappijen zelf ook selectiever in het aantal bands dat zij 
onder contract nemen. 

Die twee elementen samen leiden ertoe dat steeds meer (beginnende) 
artiesten de touwtjes in eigen handen nemen. Door die doe het zelfaanpak 

ontstaat een grotere betrokkenheid bij allerlei procedurele en zakelijke 

beslissingen, waardoor muzikanten meer dan ooit op de hoogte zijn van 
de businesskant van de materie. Dat maakt hen ook mondiger op het 

moment dat het echt op onderhandelen aankomt. Dat neemt echter niet 
weg dat aan succes een aantal belangrijke zaken vooraf gaat. Niet in het 

minst goede liedjes en een trouwe schare fans. Social media spelen daarin 
een steeds belangrijkere rol. De rol van internet is sowieso totaal 

veranderd en steeds meer artiesten proberen het delen van muziek om te 
buigen van een bedreiging in een mogelijkheid tot direct contact met de 

liefhebbers. 
 

Kortom: de 21ste eeuw tot nu toe heeft nog wel degelijk muzikale 
innovaties laten zien, maar die vinden meer hun oorsprong in (digitale) 

technologische ontwikkelingen dan in het creatieve (songwriting)proces. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marike_Jager


Spotify-links: 

Lead Belly  
Woodie Guthrie  

Robert Johnson 

Bill Haley & His Comets - Rock Around The Clock  
Elvis Presley - That's All Right (Mama) 

Cliff Richard 
Dick Dale & The Del-Tones 

The Beach Boys 
Phil Spector 

The Crystals - Da Doo Ron Ron 
Ike & Tina Turner  

Prince Buster  
Madness – The Prince 

The Beat  
The Selecter  

Mark Foggo  
Bob Marley  

Jimmy Cliff 

The Marvelettes - Please Mr. Postman 
Diana Ross & The Supremes 

The Four Tops 
Marvin Gaye  

Michael Jackson 
The Jackson 5 

James Brown  
Otis Redding  

James Brown 
The Beatles - Love Me Do 

The Rolling Stones 
Golden Earring(s) 

Q65  
Cuby & The Blizzards 

The Byrds - Mr. Tambourine Man 

Bob Dylan  
Tom Petty & The Heartbreakers 

R.E.M.  
The Smiths 

The Animals - The House Of The Rising Sun 
Mumford & Sons  

Lumineers 
Edward Sharpe & The Magnetic Zeros 

Of Monsters And Men  
Philip Philips  

Ellie Goulding  
Grateful Dead 

Jefferson Airplane  
Jimi Hendrix  



Frank Zappa 

Captain Beefheart 
Velvet Underground 

Scott McKenzie - San Francisco (Be Sure To Wear Flowers in Your Hair) 

Buffalo Springfield  
Flying Burrito Brothers 

Emmylou Harris 
Doobie Brothers 

Linda Ronstadt  
Eagles 

The Jayhawks  
Wilco 

Pussycat 
Ilse DeLange 

Mister And Mississippi 
Emerson, Lake & Palmer 

Genesis 
Pink Floyd 

Genesis 

Yes  
Electric Light Orchestra  

Focus 
David Bowie 

Lou Reed  
The Sweet  

Donna Summer 
Chic  

Bee Gees,  
Kiss - I Was Made For Lovin’ You  

Giorgio Moroder 
Daft Punk 

Aerosmith 
AC/DC 

Van Halen  

Guns N' Roses  
Led Zeppelin 

Black Sabbath 
Metallica  

Iron Maiden 
Pussy Riot  

Ramones 
Sex Pistols  

The Clash  
Green Day  

The Offspring 
Joe Jackson  

Elvis Costello  
Talking Heads 



Joy Division  

The Cure  
Clan Of Xymox  

Minny Pops 

Doe Maar  
Frank Boeijen Groep – Zwart Wit 

Het Goede Doel - Gijzelaar 
Toontje Lager 

Het Klein Orkest – Over De Muur 
Noodweer – In De Disco 

Marco Borsato - Dromen Zijn Bedrog 
Duran Duran 

Orchestral Manoeuvres In The Dark 
Spandau Ballet  

ABC  
Roxy Music 

The Sugarhill Gang - Rapper’s Delight 
Blondie - Rapture 

Afrika Bambaataa 

Public Enemy  
LL Cool J  

Run DMC featuring Aerosmith - Walk This Way 
De La Soul  

NWA  
Eminem 

50 Cent  
Jay-Z 

DJ Kool Herc  
Beastie Boys  

Urban Dance Squad  
Rage Against The Machine  

Limp Bizkit 
Guru – No Time To Play 

Us3 - Cantaloop 

Usher 
OutKast  

Beyoncé 
Mory Kanté – Yé Ké Yé Ké 

Wes - Alane 
Kaoma - Lambada 

Cheb Khaled - Didi 
Mano Negra -  

Paul Simon – Diamonds On The Soles Of Her Shoes 
Kraftwerk 

Farley ‘Jackmaster’ Funk - Love Can't Turn Around 
M/A/R/R/S – Pump Up The Volume 

Bomb The Bass – Beat Dis 
S-Express – Theme From S-Express 



The KLF -  

Moby – Everytime You Touch Me 
Madonna  

Janet Jackson 

2 Unlimited 
Snap! 

Captain Jack 
Haddaway 

Captain Hollywood Project  
Vengaboys 

Rihanna 
Maroon 5 - Payphone 

Rotterdam Termination Source - Poing 
Nirvana  

Pearl Jam  
Soundgarden  

Foo Fighters 
Bush  

Nickelback 

Blur – Country House 
Oasis - Live Forever 

The Stone Roses 
Inspiral Carpets – Dragging You Down 

Happy Mondays 
The Kinks  

Spice Girls - Wannabe 
Radiohead 

Coldplay  
The Chemical Brothers 

The Prodigy  
Fatboy Slim  

MC Miker “G” & DJ Sven - Holiday Rap 
Tony Scott  

Osdorp Posse  

Extince - Spraakwater 
Brainpower 

Ali B 
Lange Frans & Baas B 

De Jeugd van Tegenwoordig 
The Opposites  

Gers Pardoel 
Jam & Spoon  

Paul van Dyk  
Tiësto 

Armin van Buuren  
Ferry Corsten 

Leftfield 
Underworld 



David Bowie – Little Wonder 

Kosheen – Hide U 
Portishead 

Massive Attack 

Moloko  
Morcheeba 

Limp Bizkit 
KoRn 

Slipknot 
Linkin Park  

Papa Roach 
Sisters Of Mercy 

Siouxsie & The Bansees  
The Cure 

Within Temptation – Ice Queen 
After Forever 

Epica 
Evanescence  

Nightwish 

Joss Stone  
Duffy - Mercy 

Amy Winehouse 
Adele  

Jamie Lidell  
Ben L’oncle Soul  

Gotye - Somebody That I Used To Know 
Caro Emerald - Back It Up 

Chase & Status 
Skrillex 

Nero  
DJ Fresh  

Britney Spears - Freakshow 
Cher - Believe  

Kanye West  

Christina Aguilera  
Volumia! 

Brainpower 
Marike Jager 

a balladeer 
Sabrina Starke 

Lucky Fonz III  
Dio 
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