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Inleiding

Al sinds wij ons kunnen herinneren is hiphopmuziek relevant geweest in Nederland. Het 

wekt al jaren de interesse van een groot publiek en is tegenwoordig uitgegroeid tot het 

grootste muziekgenre in de wereld. Dit is zo omdat het naar ons idee dit het enige genre is 

dat op een brutale manier tegengas durft te geven tegen de wijze waarop wij ons als 

samenleving gedragen. De meeste topics gaan over taboes in de samenleving zoals het 

uitsluiten van bevolkingsgroepen, omgaan met armoede en onrechtvaardig handelen van 

autoriteiten. Hiphop is de laatste jaren steeds toegankelijker geworden voor de luisteraars 

door intensiever gebruik van sociale media en streamingdiensten. Mensen kunnen nu zelf 

meer invloed hebben op wat ze luisteren en zijn nauwelijks meer afhankelijk van radio of tv. 

Hiphop is niet altijd even groot en sociaal geaccepteerd geweest zoals dat nu het geval is. 

De algemene blik van de maatschappij op hiphop heeft de afgelopen jaren een enorme 

transitie doorgemaakt. Hiphop is nu veel meer mainstream1 in plaats van underground2. 

Dit resulteert erin dat de markt voor hiphopmuziek veel groter is geworden en het aanbod 

van artiesten ook. Waar er vroeger een beperkt aanbod was aan hiphopartiesten is er nu 

juist een overschot, je kan nu de ene dag bekend zijn en de andere dag is iedereen je 

alweer vergeten. Een aantal jaar geleden was er maar een aantal grote namen waren zoals 

Lange Frans, Keizer, Kleine Viezerik, Ali-B, Yes-R etc., maar tegenwoordig zijn er enorm 

veel artiesten die door middel van sociale media binnen enkele weken, of soms dagen in 

geval van viraliteit3, enorm bekend worden en dit ook blijven. De manieren om in deze 

industrie toe te treden en succesvol te worden zijn ook veranderd. Wij willen onderzoeken 

hoe deze muziekindustrie door de jaren heen getransformeerd is tot wat het nu is en wat dat

betekent voor toetreders van deze industrie. Het doel van het onderzoek is om de werkwijze 

van de hiphopindustrie uit te lichten. In een eigen onderzoek gaan wij proberen zelf toe te 

treden tot de hiphopindustrie om zo goed te kunnen onderzoeken hoe moeilijk of makkelijk 

het tegenwoordig is om je bereik uit te breiden, maximale streams4 op streamingplatformen 

te vergaren en uiteindelijk succesvol te worden.

1 De activiteiten van kunst en muziek stromingen die voor de grote massa interessant is en duidelijk zichtbaar is 
in de maatschappij.
2 Een subcultuur met kunstzinnige uitingen en gebruiken niet bedoeld voor de grote massa.

3 Het in een korte tijd presteren om bekend te worden via een online platform.

4Een keer dat iemand een liedje afspeelt op een streamingdienst, zoals Spotify, Deezer of Apple Music.
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Hypothese:

Wij verwachten dat dit onderzoek over de hiphopindustrie en het toetreden in deze industrie 

ons een mooie inkijk kan geven in een van ‘s werelds populairste muziekgenres. Graag 

komen wij te weten wat je er voor moet doen om je hier in te kunnen begeven en hoe je hier 

succes in te kunt hebben. We willen er voornamelijk achter komen wat een succesvolle 

artiest onderscheidt van een minder succesvolle artiest en wat hier de oorzaken van zijn. 

Ook hopen wij dat dit onderzoek een dieper inzicht gaat bieden in de hiphopcultuur en de 

invloeden hiervan op diverse doelgroepen. We willen ook een aantal mensen uit de hiphop- 

industrie interviewen, om zo een echte insider in deze unieke wereld te krijgen. Dit zou ons 

uiteindelijke onderzoek sterker onderbouwen.    

Wij verwachten dat je, wanneer je als artiest succesvol wilt zijn in de muziekwereld, moet 

beschikken over het volgende: een groot bereik (via sociale media of andere platformen), 

een label waar je muziek onder uitbrengt en het belangrijkste is naar onze mening het 

hebben van kapitaal. Onze verwachting is ook dat een artiest alleen bekend kan worden als 

al deze factoren aanwezig zijn en de artiest onder de juiste begeleiding, van bijvoorbeeld 

een manager, deze factoren juist benut.

Ook denken wij dat het behoorlijk lastig zal zijn om in ons eigen deelonderzoek te slagen. 

Namelijk het promoten van Ilya’s muziek en Ilya als artiest. Vooral op korte termijn zal het 

lastig zijn om waar te kunnen nemen hoe het is om zelf succesvol toe te treden in de hiphop-

wereld. Met dit experiment  krijgen we hopelijk wel een beter inzicht om onze hoofdvraag te 

kunnen beantwoorden.

Door te onderzoeken hoe deze scene5 zoveel progressie heeft kunnen maken, hopen wij te 

leren hoe het hiphopgenre is veranderd door de jaren heen in Nederland. Wij denken dat de 

voornaamste reden van het succes van een hiphopartiest is dat deze artiest origineel en 

talentvol is. Ook kan een artiest bekendheid en succes krijgen door op een geschikt moment

in de tijd reflectie te bieden op de samenleving en deze te bekritiseren. Hiermee creëert 

deze een groot bereik omdat veel mensen zich niet vertegenwoordigd voelen, maar nu wel 

een soort representatie ervaren. Tegenwoordig zijn er ook veel artiesten die in een vrij korte 

tijd enorm groot worden. Wij verwachten dat onze verklaring zal zijn dat sociale media en 

andere platformen sneller een veel groter publiek aan kunnen spreken ten opzichte van 

vroeger, waar er enkel radio en TV een groot publiek konden bereiken. Over het algemeen 

hopen wij dus dat dit onderzoek ons een echte insider geeft in deze industrie en aantoont 

hoe moeilijk het nu daadwerkelijk is om toe te treden in een industrie zo groot als die van de 

hiphopwereld.

5 Synoniem industrie.
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Hiphop

Wat is hiphop?

Hiphop is een oorspronkelijk Afro-Amerikaanse culturele beweging die zich uit in muziek, 

kledij, unieke jargons, kunst, dans, levenswijze etc. Voornamelijk wordt deze stijl geuit in 

kenmerkende ritmische muziek, ondersteund door rijmende rap. Deze rap wordt uitgevoerd 

door zogeheten rappers, ‘’masters of ceremonies’’ (MC’s)6 of hiphoppers. Vaak wordt 

gedacht dat hiphop en rap hetzelfde is. Rap is echter enkel de rijmende zang die 

onafhankelijk is van de beat of het metrum van de muziek. Deze muziek geeft de vorm van 

de hiphop, maar enkel een goed samenhangende combinatie van de twee kan resulteren in 

authentieke hiphopmuziek. De hiphopbeweging is altijd een sub-cultuur geweest in de vaak 

lagere bevolkingsklassen, maar wordt de laatste tijd steeds meer een mainstreambeweging. 

Veel hiphopkenners7 zien deze beweging als een kunstvorm, uitlaatklep en vorm van 

culturele expressie. Maar voornamelijk wordt hiphop gebruikt als een weerspiegeling op de 

maatschappij. Dit laatste is zeer typerend voor het hiphopgenre; het doorbreken van taboes 

van de samenleving en het bespreekbaar maken van de schrijnende negatieve kanten van 

het leven. Enerzijds wordt er hierdoor op deze scène neergekeken, maar anderzijds wordt 

dit juist gewaardeerd door de hiphopliefhebbers. Hiphopkenners8 zoals Vincent Patty (Jiggy 

Djé) en Bowie van Loon (Hiphop in je smoel) zijn echter van mening dat hiphop niet enkel 

een vorm van expressie is maar ook vooral een lifestyle en subcultuur.

  Zie hier breakdancers, uiting van de hiphop subcultuur.

6 Een publiekelijk spreker in de hiphop muziek.

7 -Kupers V. (2019)
  -Melchers F. (2021) 
8 -Patty V. (2018)
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Graffiti

De muziek is enkel een onderdeel van de hiphopcultuur9. Deze subcultuur wordt ook op 

andere manieren getoond, door bijvoorbeeld kunst zoals graffiti en graphic designs. Dit is 

een manier hoe hiphop zich in het dagelijks straatbeeld kan begeven. Op veel bekende 

plekken is vaak graffiti te zien, het een kunstzinniger dan het andere, maar allemaal 

onderdeel van de uiting van de hiphopcultuur. 

Vaak wordt graffiti art gemaakt door skaters, deze groep heeft een tegendraadse houding 

naar de maatschappij10 en kan als probleemgroep beschouwd worden. De skaters in zijn 

algemeen zijn onderdeel van de groep die hiphop in leven houdt. Zij dragen dagelijks bij aan

het in beeld brengen van de hiphopcultuur op het straatbeeld, door te skateboarden, zich 

naar deze culturele beweging te kleden, de muziek op openbare plekken te beluisteren en 

vooral door graffiti te maken die bijna overal te zien is.

Skatepark  ‘halfpipe’ onder viaduct Amsterdam-Oost.

9 De moderne culturele beweging die zich uit in muziek, kunst en taal.
10 Assurfin, T. (2017)
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Een van de bekendere hiphop graffitiwerken in Nederland is in februari 2020 gemaakt op de 

muur van de oude Bijlmerbajes door kunstenaarscollectief Kamp Seedorf. Op de graffiti- 

tekening is een tableau afgebeeld van een van de meest gewaardeerde hiphopsessie ooit in

de Nederlandse scene. Het is de wintersessie11 uit 2014 van de MC MocroManiac, op het 

online muziekplatform 101Barz12. Deze sessie wordt zo geprezen omdat het niveau waarop 

deze MC zijn muziek maakte zo hoog lag, dat veel liefhebbers het gevoel hadden dat deze 

sessie veel invloed had op de progressie en de acceptatie van het genre in Nederland. De 

sessie wordt door bijna elke hiphopkenner13 beschouwd als een classic.         

             

    

Graffititekening van MocroManiac en Rotjoch, gemaakt door Kamp Seedorf.        

Hoe is hiphop ontstaan?

 

De hiphop movement  is rond de jaren 70 in New York ontstaan in de Bronx14; een 

multiculturele wijk met veel armoede en etnische minderheden. Een dergelijke 

achterstandswijk wordt in Amerika ook wel een getto genoemd. Destijds werden de getto's 

als afvoerputjes van de samenleving beschouwd. De ‘onderklasse’ die hier woonde voelde 

een speciale culturele verbondenheid met de buurt en bewoners hiervan, doordat deze 

stedelijke wijken vaak bewoond werden door slechts één etniciteit. Dit is erg typerend voor 

de Amerikaanse getto's en iets dat je in Nederland niet snel zal tegenkomen. In Nederland is

er namelijk meer sociale huur voorziening15,waardoor er de mogelijkheid is voor arme 

etnische minderheden om zich te begeven in duurdere autochtonen buurten. Dit resulteert in

meer etnische diversiteit per buurt en voorkomt etnische segregatie. Maar in Amerika is 

deze sociale huur voorziening er nauwelijks tot niet16. Dit zorgt voor etnische isolatie ten 

opzichte van de rest van de gemeenschap, waardoor de bewoners van getto’s meer gehecht

zijn aan de eigen identiteit en cultuur. 

11 Een muziekoptreden van een artiest bedoeld voor een online platform.

12 Mocromaniac, Rotjoch (2014)
13 Raptop. (2020)
14 Huismans S. (2017)
15 Ministerie van Algemene Zaken. (2020)
16 Verhagen F. (2020)
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Elke culturele groep, bijvoorbeeld Hispanics of Jamaicanen gaven aan alles in hun 

omgeving een eigen culturele twist; denk aan eten, volkstaal en ook zeker de muziek. In de 

jaren 70 was het disco funk en dub17 genre erg groot. Etnische minderheden in de getto’s 

gaven hier hun eigen twist aan en begonnen met andere, vaak snellere, metrums en 

combinaties van deze genres te experimenteren. De muziek die hieruit ontstond was de 

verre voorloper van de hiphop die we vandaag de dag kennen. Gek is het niet dat er veel 

creatieve vooruitgang was met deze voorloper van de hiphopmuziek, de boel stagneerde 

echter. Het is namelijk vaak zo dat de verpaupering van een buurt bevorderlijk is voor de 

creativiteit van de bewoners, dit was alleen in de Bronx niet het geval, omdat er geen 

inmenging tussen culturen was door de etnische segregatie. 

Maar hetgeen doorslaggevend was voor de bekendheid van eerste vorm van hiphop waren 

de block parties.18 Dit waren buurtfeesten waar deze eigen gemaakte muziek gedraaid werd 

en dit subgenre zich in populariteit uitbreidde onder de lagere bevolkingsklassen en andere 

etnische groepen. Door deze block parties werd het bereik enorm vergroot en sindsdien had 

het nieuwe muziekgenre de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen.

Block Party in the Bronx 1978

Uiteindelijk slaat deze muziek aan bij een echt groot publiek in 1979 door de rapformatie 

‘’The Sugarhill Gang’’ met het nummer Rapper’s delight. Het nummer is een cover19 van het 

nummer Good times van discoformatie Chic, wat een enorme discohit was in 1979 en al een

groot publiek trok. Toen dus The Sugarhill Gang besloot om hier een cover van te maken 

was er al een groot publiek dat al bekend was met deze catchy beat. Het is dus niet gek dat 

deze cover ook goed geluisterd werd.

17 Wikipedia-contributors (2020)
18 Warnett G. (2016)
19 Een bewerking van een bestaand lied door een andere artiest dan de originele artiest van het bewerkte lied.
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Wat deze cover een hiphoplied maakte was dat het een versneld metrum en een rijmende 

woordkeuze had. Volgens sommigen is dit nummer ook de oorzaak voor de terminologie 

Hiphop. Dit door de volgende tekst die het refrein vormde: ‘’I said a hip hop, hippie to the 

hippie, the hip, hip a hop, and you don't stop, a rock it” (The Sugarhill Gang, 1980).

Hierna is de term hiphop in de volksmond blijven hangen en een begrip geworden. Korte tijd 

daarna kwam er een andere hiphophit die zeker ook een bijdrage heeft geleverd aan wat 

hiphop vandaag de dag is. Dat is namelijk het nummer The Message van rapgroep 

Grandmaster Flash and the Furious Five, ook uitgebracht onder het record label van Sugar 

Hill. Het nummer gaat over de verpaupering van de wijk South Bronx in New York. De 

rapgroep benoemt hier het maatschappelijke probleem van verpaupering en de 

consequenties hiervan:

 “Broken glass everywhere. People pissin' on the stairs, you know they just don't 

care”(Grandmaster Flash and the Furious Five, 1982).

Dit nummer werd een enorme hit en had hetzelfde bereik als het nummer ‘Rappers delight’. 

Het verschil was alleen dat de onderwerpen totaal anders waren en de nummers allebei een

andere bedoeling hadden. ‘Rapper’s delight’ was er echt enkel voor het experimenteren met 

het nieuwe genre en het amuseren van de luisteraar ten opzichte van ‘The Message’ , waar 

het doel was om de grote massa in te lichten over het maatschappelijk sociale probleem van

de Bronx. Sinds deze hits zijn de ogen van het grote publiek voorgoed geopend voor het 

hiphopgenre.

Rap 

Over de term rap is veel onduidelijkheid en verwarring omdat het zo nauw verbonden is met 

het hiphopgenre. Er zit echter een groot verschil in. Rap is namelijk een apart muziekgenre, 

terwijl hiphop de hele culturele beweging is die verschillende muziekstijlen, onder andere 

rap, met zich meebrengt20. Met rap is de nadruk op de teksten gelegd en is enkel de lyricale 

vaardigheid van belang. Vaak wordt er door MC’s ofwel rappers op hiphoppers  

neergekeken21 omdat het rappen meer als een vaardigheid beschouwd wordt en hier 

persoonlijkere complexere teksten gebruikt worden ten opzichte van de hiphopper, waar de 

beat een grotere rol bepaalt in de muziek en hierdoor de lyricale complexiteit minder van 

belang is.

Een goed voorbeeld voor dit verschil is te zien in het hiphop subgenre; mumble rap22.

Dit genre is te herkennen door onduidelijke vaak in herhaling vallende verzen, neem 

bijvoorbeeld het nummer ‘Gucci Gang’ van Lil Pump23.

20 Inzenders Wikipedia(2020)
21 Lipsum tech. (2020) 
22 Angrisano, A. (2020)
23 Lil Pump (2017) 

10

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03G2xFiWQq3unvKvCxyzxTCMmUyfQ:1612176481553&q=The+Sugarhill+Gang&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDYwLckoKihT4tTP1TcwTDGoStFSyk620s8tLc5M1i9KTc4vSsnMS49PziktLkktskosKsksLlnEKhSSkaoQXJqeWJSRmZOj4J6Yl76DlREAqxOyMVcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjK6P2zwcjuAhUgRBUIHcu0AAwQmxMoATAEegQIBBAD


De verses worden ondersteund door een hiphopbeat die eentonig, snel ritmisch en vooral 

met een diepe bass de focus op de verzen van de rapper wegneemt. De mumble rap is een 

extreem voorbeeld van hoe de beat de overhand heeft in een hiphoplied, waardoor de 

lyricale vaardigheden niet van belang zijn. Enerzijds kan gezegd worden dat hiermee de 

kwaliteit van de hiphopmuziek achteruit gaat, omdat er eigenlijks niks verteld wordt, maar 

enkel herhaling van betekenisloze verzen aanwezig is. Anderzijds is het grote publiek van 

tegenwoordig ook geïnteresseerd in dit genre en smaken verschillen nou eenmaal.

50 Cent, een van de bekendste rappers op het moment.

Ontstaan rap

Rap is evenals het hiphopgenre in de buitenwijken van grote steden aan de oostkust van de 

Verenigde Staten ontstaan in de jaren 70’24. Hier leefde grote groepen minderheden, 

waaronder veel Afro-Amerikanen en Midden-Amerikanen, met name Jamaicanen. Zij komen

natuurlijk niet oorspronkelijk uit Amerika, maar zijn vooral nakomelingen van slaven of 

economische vluchtelingen. Deze hebben in de grote steden hun eigen etnische wijken waar

ze hun eigen muziek, geïnspireerd door het land van herkomst of land van voorvaderen, 

gebruiken om een gevoel van hun eigen cultuur te behouden. Zo hebben veel Afro-

Amerikanen een eigen muziekstijl afkomstig uit het westen van Afrika, hun oorspronkelijke 

leefgebied. Dit is te verklaren door de trans-Atlantische slavenhandel25 in West-Afrikaanse 

slaven van vele West-Europese landen van de 17e eeuw tot en met begin 19e eeuw. Er 

werden maar liefst 12,5 miljoen slaven van West-Afrika naar Midden-, Zuid- en Noord-

Amerika verscheept over de Atlantische Oceaan. Na de afschaffing van de slavernij bleven 

er in Amerika alleen al vier miljoen slaven achter op de plantages. 

24 Huismans S. (2017)
25 Koops, E. (2020)
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Deze hadden nog veel meer dan hun nakomelingen in de buitenwijken van grote 

Amerikaanse steden hun eigen cultuur,  gebruiken en vooral muziek. In deze Afrikaanse 

culturen is muziek een essentieel gedeelte van de etnische identiteit en zorgt het voor 

samenhorigheid binnen de culturele groep. Tevens zorgt deze muziek voor het behoud van 

eeuwenoude tradities en gebruiken die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Door 

deze liederen te zingen blijven deze idealen, rituelen en cultuur in leven.

 

           

                          Verspreiding van slaven vanuit Afrika door de trans-Atlantische slavenhandel.

Griot / Djeli

Bevolkingen uit landen als Ivoorkust, Senegal, Nigeria, Kameroen en nog vele meer in het 

binnenland, waar het merendeel van de slaven vandaan gehaald werden, hebben ieder hun 

eigen unieke verhalen, geschiedenis, cultuur en muziek. In deze culturen was en is muziek 

de manier om deze oude verhalen nieuw leven te blazen en cultuur te behouden.

Degene die de taak moest vervullen om de nieuwe generaties over de geschiedenis van 

families en omstreken te onderwijzen heet een Griot of een Djeli26. Dit was een persoon die 

door middel van ritmische muziek met trommels en zang vertelde over geschiedenis en 

gebruiken. Vanuit een westers perspectief zou je deze het beste kunnen vergelijken met een

troubadour. Door deze Griots of Djeli’s werd snelle ritmische muziek in de culturen 

opgenomen en werd dat de standaard.

26 Bakker, E. (2009)
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Toen dus deze culturele groepen in bijvoorbeeld Amerika aankwamen werd ook de muziek 

met sneller metrum geïntroduceerd, die zich uiteindelijk, rond de jaren 60 in de volksbuurt 

The Bronx, ontwikkelde tot de rijmende, ritmische en snelle rap die wij vandaag de dag 

kennen.

De invloed die de oorsprong van hiphop heeft op de huidige muziek is vandaag de dag goed

waar te nemen. Veel Afro-Amerikaanse artiesten bespreken slavernij en rassenscheiding 

vaak in hun nummers. Het is een controversieel en moeilijk onderwerp, vooral in Amerika 

waar deze topics nog gevoeliger liggen. Zo schreef Nate Dogg in zijn nummer ‘Music And 

Me’ het volgende:“Time does change, but the music it remains the same.I hit em with the 

music from the slaves. Oh my goodness, what my ancestors gave. I don't want you to think I

don't know. They taught me how to reach deep down and touch the soul”.

Nate Dogg verwijst hier vanzelfsprekend naar het slavernijverleden van zijn voorvaderen. Hij

toont vooral aan dat het slavernijverleden en de muziek van zijn voorvaderen hem nog 

steeds beïnvloeden. 

            

Nate Dogg

De ontwikkeling van de hiphopindustrie in Nederland

De hiphopindustrie onderscheidt zich van de andere muziekindustrieën omdat het een hele 

eigen werking heeft. Als popartiest wordt je namelijk gerekend als ‘succesvol’ zodra jouw 

nummer bijvoorbeeld op de radio wordt afgespeeld. Een rapper hoeft niet noodzakelijk een 

radiohit te hebben om geslaagd te zijn in het genre. In de hiphop draait het ‘succes’ namelijk 

minder om geld en cijfers en meer om het respect dat je afdwingt als artiest. De hiphop- 

industrie begon op te komen in de seventies, maar kreeg pas echte populariteit en media 

aandacht in de jaren 80, met de opkomst van gangsterrap. Deze stroming onderscheidde 

zich van het originele hiphopplaatje, omdat het onderwerpen belichtte als seks, drugs en 

geweld. Nog nooit eerder was er een muziekgenre met zulke letterlijke teksten over deze 

topics.
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Er waren natuurlijk wel andere liedjes gemaakt over deze onderwerpen, maar de rappers 

maakten deze teksten nog groffer en realistischer, wat een van de kenmerken van het 

hiphopgenre is. Er valt niet te ontkomen aan de scheldwoorden en verhalen over drugs en 

seks, je wordt er mee geconfronteerd als luisteraar. Hierdoor kreeg gangsterrap een grote 

aanhang en waaide hiphop langzamerhand over van Amerika naar de rest van de wereld.

Omdat hiphop een redelijk jonge muziekstijl is, kwam in 1979 dus pas het eerste 

hiphoplabel, genaamd Sugar Hill Records, zoals we eerder al beschreven.  Hun nummer 

‘Rappers Delight’ belandde in 1980 ook in de Nederlandse top 40. Het was het eerste 

hiphopnummer dat zo hoog kwam in de lijsten en daardoor kreeg hiphop in Nederland ook 

steeds meer bekendheid. De eerste Nederlandse hiphop werd echter pas gemaakt in de 

jaren 90, aangezien Nederlanders daarvoor alleen Engelse teksten maakten. Def P, de 

leider van de in de jaren 90 populaire hiphopformatie ‘Osdorp Posse’, vertaalde 

Amerikaanse teksten direct naar het Nederlands. Dit zorgde voor komische, nog nooit 

eerder gehoorde woordcombinaties, zoals ‘moederneukende politie’27. Sinds de komst van 

Osdorp Posse werd het steeds meer geaccepteerd om in het Nederlands te gaan rappen. 

In 1995 werd het label TopNotch opgericht door Kees de Koning. Hierbij was het eerste 

hiphoplabel in Nederland ontstaan. Inmiddels is het label uitgegroeid tot het grootste label 

van Nederland, met veel populaire artiesten zoals Lil’ Kleine, Ronnie Flex en de Jeugd van 

Tegenwoordig. Met de jaren werd hiphop dan ook steeds meer geaccepteerd in Nederland, 

vanaf 2000 stonden er elk jaar meer hiphopnummers in de top 100. Zoals Kees de Koning 

zelf zei in een interview28: “Totdat Extince met het nummer ‘Spraakwater’ kwam in 1995, was

ik eigenlijk helemaal geen fan van Nederlandse  hiphop.” Erg ironisch, aangezien zijn label 

bijna alleen maar Nederlandse muziek heeft uitgebracht. Hij vertelde in hetzelfde interview 

ook hoe hij via distributiecentra naar de CD-winkel moest om de demo’s van zijn artiesten te 

kunnen verkopen, erg veel moeite dus. Om het toen te ‘maken’ in de hiphopwereld, moest je

nummer op de radio komen, dat was immers de enige manier hoe mensen in die tijd kennis 

konden maken met nieuwe muziek. Inmiddels is de wereld door de komst van internet, 

smartphones en tenslotte sociale media helemaal veranderd; binnen een paar clicks kan je 

nummer in principe al over de hele wereld beluisterd worden.

27 Osdorp Posse (1992)
28 Koning, K. (2020) 
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                                Kees de Koning, oprichter van het muzieklabel TopNotch.

In het interview dat wij hielden met producer Hens Solo (producer van vele hiphopartiesten, 

onder andere Bokoesam en Ares), werd echter duidelijk dat het in deze tijd niet perse 

makkelijk is om bekend te worden. ‘Iedereen kan in principe iets op het internet zetten, dat 

betekent ook dat er een heleboel troep online wordt gegooid’, vertelde hij onder andere. ‘Het

is veel moeilijker tegenwoordig om op te vallen als artiest’.

Hoe kun je toetreden in de hiphopindustrie?

In het voorgaande stuk hebben we onder anderen beschreven hoe de hiphop is ontstaan en 

wat de ontwikkelingen in dit genre zijn geweest. In dit hoofdstuk gaan we dieper kijken naar 

de manieren om te kunnen toetreden in de hiphopwereld. Deze wereld is dus redelijk 

uiteenlopend in stromingen en substromingen. Die zijn ontstaan door invloed van diverse 

culturen en indirect het gevolg van historische gebeurtenissen. In de bovenstaande teksten 

hebben we ook kunnen concluderen dat veel mensen de hiphopcultuur als een lifestyle zien.

Vele streven er naar te leven volgens deze subcultuur met al zijn kenmerken zoals, dans, 

kledij, graffiti en overige kunst. Al deze kenmerken hangen gezamenlijk rondom het meest 

kenmerkende aan de subcultuur; de hiphopmuziek. De hiphopindustrie is als een wiel met in

zijn as de muziek waar alles individueel omheen draait. De muziek is dus essentieel voor de 

culturele beweging en heeft veel invloed op zijn aanhangers. Maar hoe kun je je als artiest 

nou in de gigantische hiphopmarkt begeven en er een plekje bemachtigen? Welke factoren 

spelen een rol en welke middelen en eigenschappen moet je juist wel en juist niet gebruiken 

om als artiest succes te behalen in deze miljarden industrie?
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Platform & cloud

Wanneer je als artiest jouw naam of muziek op de kaart wil zetten heb je een platform nodig 

om je doelgroep en publiek aan te kunnen spreken. Met de betekenis van een platform in de

context van de bekendheid binnen de hiphop bedoelen wij: een plek online en/of fysiek waar

een persoon draagvlak en bekendheid binnen een bepaalde industrie kan hebben. Dit in 

combinatie met een passend imago en een bepaalde aanhang. Denk bijvoorbeeld aan 

sociale media-, radio- en/of tv-platformen. Er is hierbij altijd sprake van een groot publiek dat

zich heel laagdrempelig kan wenden tot een artiest. 

Wij zijn van mening dat een artiest wel over een aanhang, cloud29 of een zogenaamde 

fanbase moet beschikken om zich succesvol te kunnen noemen. Dit is van levensbelang 

voor de relevantie van de artiest. Als niemand je muziek, product of naam kent is de kans op

succes in de hiphopindustrie zeer klein. Je bereik is dan klein wat je succes belemmert. Dit 

omdat er dan geen interesse is vanuit labels, managements of sponsoren die de artiest 

financieel verder kunnen brengen en ook zelf op het succes van de artiest mee kunnen 

liften. Een platform & cloud hebben verschillende functies, maar het gaat er vooral om dat er

een groot bereik is waar veel mensen beïnvloed kunnen worden.

 

Rapper Russ met enthousiast publiek

Reclame maken voor labels of bedrijven is een manier voor een artiest om zijn bereik nuttig 

te maken. De fanbase van een artiest ziet de artiest als een idool en als voorbeeldfiguur. Als

een artiest een product of naam aanhangt zullen veel mensen in deze fanbase deze mening

of dit gedrag kopiëren30.

29 Aanhangers  in de online wereld op bijvoorbeeld sociale media of streamingdiensten. 
30 Zhuang, L. (2019)
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Een artiest heeft dus veel macht zodra deze een sterke aanhang voor zich weet te winnen, 

wat weer interessant is voor sponsoren, reclamebureaus, labels, managements en 

bedrijven. Zo vertelde Bowie van Loon ons in het interview dat de artiest macht heeft 

doordat hij invloed heeft op zijn aanhang. Een artiest kan deze macht bijvoorbeeld voor 

eigenbelang gebruiken, door bepaald gedachtegoed over te dragen op de aanhang, of door 

deze te gebruiken voor reclame en merchandise.

Ook kan een artiest via zijn of haar muziek een sociaal kritisch of politiek standpunt 

overbrengen. Via het platform zal hij/zij dan meer aandacht wekken voor  dergelijke 

kwesties, in de hoop dat er steun komt voor zijn of haar mening. Denk bijvoorbeeld aan 

rapper Chivv, in 2019 maakte hij een nummer waarin hij zijn afkeer toonde voor Zwarte 

Piet31. Hij kreeg veel aanhang, maar ook heel veel kritiek op het nummer. Hij maakte op een 

handige manier gebruik van het hiphopplatform in combinatie met zijn cloud, om zo een 

maatschappelijk gevoelige kwestie aan te kaarten. Niet alleen in Nederland maar over de 

hele wereld werd en wordt het hiphopplatform gebruikt voor een stemgeluid van 

minderheden in de samenleving. Zo had de rapformatie N.W.A in Amerika een enorme 

invloed op de problematiek rondom politiegeweld32 tegen gekleurde Amerikaanse burgers. 

Ze brachten dit maatschappelijke probleem naar buiten met hun bekendste nummer ‘Fuck 

Tha Police’(1988 N.W.A). Zo zijn er nog meer voorbeelden waarin een rapnummer een 

politieke of maatschappelijke invloed had door goed gebruik te maken van het platform en 

de aanhang.

Rapformatie N.W.A

31 Chivv (2019)
32 Metro, (2020)
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Label

Jezelf groot maken en op de kaart zetten is voor artiesten die net toetreden enorm lastig. 

Hoe vind je bijvoorbeeld een startkapitaal, een publiek, een plek om je muziek te publiceren 

of een patent op jouw naam als artiest? Als je als artiest meer zekerheid wil hebben in deze 

industrie kan je overwegen te tekenen bij een label. Een label, ook wel platenlabel genoemd,

heeft voornamelijk als doel om artiesten te begeleiden bij het uitbrengen van muziek33. 

Hierbij zorgt het label ook voor de marketing, financiering, productie, promotie en het 

verspreiden van de muziek. 

Het label steunt de artiest financieel en levert hem/haar verschillende diensten in ruil voor 

een percentage van de gemaakte winst. Van de winst die gegenereerd wordt bij de 

uitgebrachte muziek op muziekplatformen als bijvoorbeeld Spotify, wordt een deel aan het 

label toegewezen. Dit wordt ook wel een royalty genoemd. Wanneer de artiest ook nog 

merchandise, commercials of andere vormen van inkomsten heeft, waarbij de naam of de 

artiest als product naar voren gezet wordt, is er een sync deal nodig om de naam van de 

artiest te kunnen gebruiken. Van deze deals krijgt het label weer een percentage. Het 

gedeelte dat naar het label gaat kan per artiest enorm verschillen. Meestal is het 50/50 

verdeeld tussen het label en de artiest, tenzij het label grote kapitaalrisico's moet nemen om 

de beginnende of al bekende artiest en nieuwe kans te bieden, waar het risico aanwezig is 

dat dit minimale winst op gaat leveren. In extreme gevallen34 kan het zo zijn dat de artiest 

slechts tien procent van de totale winst zich kan toe-eigenen. Dit laatste scenario is niet 

rendabel voor een artiest en vaak hebben beginnende artiesten het gevoel dat ze een 

verkeerde keuze gemaakt hebben door zich bij een bepaald label te hebben ingeschreven. 

33 Muziekbussiness.nl (2017)
34 Muziekbussiness.nl (2017)
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Om er voor te zorgen dat je als artiest zoveel mogelijk terugkrijgt voor de moeite en energie 

die in de muziek gestopt wordt, kan je overwegen om totaal onafhankelijk in de hiphop- 

industrie toe te treden. Je kan je eigen richtlijnen bepalen en genereert voornamelijk de 

meeste individuele winst. Je kan wel op beperkte platformen zelf  je muziek uploaden zoals 

Soundcloud, Youtube of bandcamp.

Tegenwoordig is het bereiken van een grote doelgroep laagdrempeliger geworden dan ooit 

te voren, mits je interessant en talentvol genoeg bent voor je publiek.’ Een voorbeeld van 

iemand die zónder label bekend is geworden, is de 18 jarige rapper Yssi SB uit Almere. Aan 

het begin van 2020, toen hij nog 17 was, kwam zijn nummer ‘Paper Zien’ uit. Het nummer 

werd erg populair en het werd honderdduizenden keren bekeken op YouTube. Gevestigde 

rapper Henkie T had het nummer opgemerkt en besloot Yssi te contracteren voor zijn label 

Quatro Vision. Sindsdien is het voor beide partijen een succes geweest, aangezien de 

nummers van Yssi SB, sinds hij bij Quatro Vision zit, nog meer streams en succes heeft 

gekregen. Dit komt door sociale media die talent, ongeacht je achtergrond en onderwerpen 

van je teksten, naar boven laat drijven. Het is nu niet alleen meer aan de grote labels en 

radiozenders om te bepalen wie en wat er groot mag zijn en wie niet. Deze keuze wordt nu 

ook gemaakt door het publiek waarvoor de muziek gemaakt wordt.”De labels hebben wel 

een grote invloed.”, zei  Hens Solo daarentegen in het interview.”Zij gaan elke week met 

Spotify aan tafel zitten om te bespreken of hun artiesten in de nieuwste afspeellijsten van het

platform kunnen komen. Deze playlists zijn cruciaal om een nummer een succes te maken. 

Daarnaast zijn de labels ook aandeelhouder van Spotify, wat ervoor zorgt dat hun invloed in 

het maken van de playlists nóg groter is.”, voegde hij daaraan toe. “Daardoor kan  het 

hebben van een label erg belangrijk zijn als je als artiest groot wilt worden”.   

Management

Als een artiest eenmaal succes heeft is het van belang dat deze op lange termijn succesvol 

blijft. Om dit te realiseren zijn er speciaal opgeleiden die de artiest een langetermijnvisie en 

doelen geven en er alles aan doen om deze te bereiken. Deze personen worden managers 

genoemd. Zij bepalen samen met de artiest welk imago er naar voren gebracht moet 

worden, wat de doelgroep gaat zijn, op welke manier de artiest zich toont op de socials, op 

welke plekken de artiest wel en niet op gaat treden etc. Ook regelt een manager de 

financiën en betaalt de artiest uit voor optredens. Een manager doet dus eigenlijk alles voor 

de artiest behalve muziek maken. 
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Er zijn twee soorten managers35 waar een artiest mee te maken kan krijgen: enerzijds een 

manager die zich heel persoonlijk met de artiest bemoeit en meegaat op tour om zo de 

artiest 24/7 te kunnen sturen, om zeker te zijn dat de samen gemaakte doelstellingen bereikt

zullen worden. Anderzijds is er de manager die enkel een groot netwerk heeft en met zijn 

connecties een team samenstelt, bestaande uit meerdere managers die zich ieder 

specialiseren in een gedeelte van het proces van de artiest. Hoe groter de artiest is, hoe 

meer gespecialiseerde managers er om een artiest heen hangen, om alle processen zo 

goed mogelijk te kunnen laten verlopen met als uiteindelijke doel maximalisatie van winst. 

De timing van een artiest om met een manager of management in zee te gaan kan  

afhangen van verschillende dingen. Het ligt er vooral aan of de artiest al genoeg potentie 

heeft om groot kapitaal binnen te halen. De manager krijgt namelijk een gedeelte van de 

gemaakte winst als tegenprestatie voor het managen van de artiest. Als er geen kapitaal 

binnenkomt of er is onvoldoende potentie, dan zal er vanuit de kant van de manager geen 

interesse zijn om de artiest te begeleiden. Zo heeft Ilya op het moment nog een te klein 

bereik, waardoor  de samenwerking voor beiden niet rendabel zal zijn en het voor een 

manager dus niet interessant is om samen te werken. Het aanbod van artiesten is vandaag 

de dag groter dan ooit, dus een manager heeft genoeg keuze om voor de financieel 

rendabele artiest te gaan. Ook kan het zo zijn dat de artiest al zelfstandig de benodigde 

stappen gezet heeft om zich succesvol in de industrie te begeven, waardoor het in zee gaan 

met een manager overbodig is in dit stadium.

Als je dan besluit om met een manager samen te werken kan je deze samenwerking zwart 

op wit zetten door een contract te tekenen. Een contract is een bevestiging van de 

afspraken tussen de artiest en het management of manager. Hier staan de volgende dingen 

in36:

- De duur van de samenwerking; deze is van belang omdat dit zekerheid geeft voor 

beiden partijen. De artiest heeft zekerheid over de steun van het management en het

management weet dat ze voor een bepaalde periode een inkomen kunnen 

genereren van de artiest.

- Welke partijen overeenkomstige afspraken aangaan; welke artiest met welke 

managers of management

35  Vi.Be. (2020)
36  Vi.Be. (2020)
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-  Het territorium waar de manager of management zich op mag begeven, bijvoorbeeld

Benelux, Europa of mondiaal.

- De functie van de manager of management, wat is het plan, wat zijn  de 

bevoegdheden en wat kan de artiest van het management verwachten.

- Percentages; het allerbelangrijkste voor het management is de inkomsten incasseren

van de artiesten die zij onder contract hebben. Het moet dus zwart op wit staan welk 

percentage het management zich kan toe-eigenen over bepaalde inkomsten van de 

artiest. Ook voor de artiest brengt dit zekerheid, omdat het management nu geen 

geld kan inhouden dat voor de artiest bestemd was.

Een contract biedt dus zekerheid en vertrouwen tussen de partijen, wat weer 

bevorderlijk is voor de samenwerking en uiteindelijk meer winst voor beiden oplevert.

 Lil Kleine met zijn manager Nathan Moszkowicz. Naast Lil Kleine managet hij nog vele

andere artiesten.

Kapitaal 

Als je naam wilt maken in de hiphopindustrie kan kapitaal je meer mogelijkheden bieden en 

je kansen vergroten. Als artiest wil je er natuurlijk zo professioneel mogelijk uitzien voor je 

fans. Dat kan door middel van bijvoorbeeld videoclips en goede producties. Doordat het 

tegenwoordig een stuk makkelijker is om professioneel over te komen, omdat de technieken 

verbeterd zijn, is het nu ook een stuk goedkoper om ‘groot’ te worden. Sociale media maken 

het voor artiesten ook een stuk makkelijker om bekend te worden. Als je filmpje op 

Instagram of Youtube maar vaak genoeg gedeeld wordt, kan je tegenwoordig al een 

behoorlijke fanbase opbouwen. Met die fanbase kan je zorgen dat mensen blijven luisteren 

naar je muziek en dat ze de muziek verder delen met hun vrienden en kennissen, waardoor 

je als artiest steeds groter kan worden. Het is echter erg moeilijk om tegenwoordig relevant 

te blijven, aangezien er een enorm aanbod is van artiesten. Elke dag kan immers iemand 

21



besluiten om muziek op het internet te plaatsen. Kapitaal kan dan weer een grote rol spelen 

omdat fans trouw blijven als de kwaliteit van de clip en van de muziek hoog zijn. 

Ook kan geld je helpen om meer mensen te bereiken. Je kunt bijvoorbeeld een shoutout37 

kopen op grote instagram accounts, of zelf reclame maken op platformen. 

Wat betekent ‘succes’?

Wanneer is er dan succes behaald? Ten eerste heeft succes voor elk individu een andere 

betekenis. Zo vinden bepaalde  artiesten het belangrijk om veel geld te verdienen. Anderen 

vinden het dan weer veel belangrijker om gewaardeerd te worden en weer een ander deel 

wil vooral de emoties van de luisteraars bereiken. Een gepast bijvoorbeeld hiervan is de 

Eindhovense rapper Fresku. Hij zei zelf ooit in een interview met de VPRO voor 2voor1238 

dat zijn succes is behaald is op het moment dat hij één individu kon raken met zijn muziek, 

dat vind ik veel belangrijker dan het aantal streams of het geld. In een interview dat wij 

hielden met producer Hens Solo (15 januari 2021) zei hij dat hij zichzelf succesvol kan 

noemen als hij van muziek zijn werk kan maken en hier financieel onafhankelijk door kan 

zijn. Ook denkt hij dat je als artiest enkel relevant bent als je geregeld muziek toont om het 

publiek geïnteresseerd te houden en dat een te lange stille periode kan resulteren in een 

desinteresse naar de artiest. Ook hebben wij hiphopjournalist Bowie van Loon (29 januari 

2021)  geïnterviewd over wat succes voor hem betekende in hiphop. Hij concludeerde dat 

succesvol zijn als artiest is niet zo zeer veel gestreamd worden, maar eerder het relevant 

zijn en bekend zijn onder je doelgroep, het gaat niet om geld maar om de support van je 

publiek, dát is succes. Bowie van Loon gaf hier het voorbeeld van Tyfoon, een artiest die 

zelden muziek uitbrengt, maar wel nog steeds een groot publiek heeft dat graag naar hem 

luistert en constant muziek van deze artiest verwacht. Een ander voorbeeld volgens Van 

Loon was dat succes ook op een andere manier behaald kan worden, zo is de hiphopartiest 

Jacin Trill momenteel niet relevant door zijn muziek, maar krijgt hij eerder op sociale media 

veel aandacht, waardoor hij als artiest relevant blijft en dus succesvol. Het succesvol zijn is 

dus eigenlijk een grote fanbase geïnteresseerd houden in jou als persoon of als artiest. 

Zo zien we dat succes voor iedereen een andere betekenis heeft. Over het algemeen 

kunnen we wel concluderen dat succes behaald is als de doelen van de artiest gerealiseerd 

zijn. 

37 Een promotie
38 Zwennes, E. (2012)
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Toch is het niet zo dat artiesten na het behalen van hun doelen klaar zijn met hun beroep. 

De kunst van ‘succesvol’ blijven is om de lat steeds hoger te leggen, waardoor er steeds 

nieuwe mijlpalen bereikt kunnen worden. 

Rapper Fresku.

Veranderingen van de  Nederlandse hiphopindustrie vanaf de jaren 

80’ tot nu

We zien dus dat hiphop in Nederland ontwikkeld is tot een van de grootste muziekgenres. 

Nederland maakte voor het eerst kennis met de genre in de jaren 80, terwijl er in Amerika al 

erg veel hiphopartiesten waren en het een van de grootste muziekvormen was. Het genre 

was in Nederland nog niet populair bij het grote publiek, maar in de stedelijke gebieden 

waren er wel al kleine subculturen die geïnteresseerd waren in het genre. Hoe is het genre 

van een kleine subcultuur naar het grootste muziekgenre veranderd? We zullen ons nu 

focussen op de veranderingen die de hiphop in Nederland vanaf de jaren 80 tot nu met zich 

mee heeft gebracht.   

Zelfstandigheid artiest vroeger en nu 

In de jaren 90 was het toetreden in de hiphopindustrie veel lastiger dan dat dat nu is. Om 

bekend te kunnen worden in de hiphopscene moest je een label hebben om het grote 

publiek te kunnen bereiken, anders was het praktisch bijna onmogelijk om gezien te 

worden39. Er was niet iets zoals sociale media en internet, dus het was veel ingewikkelder 

om een platform op te bouwen. Zonder label of management kon je in die tijd niet de tv- en 

radioshows bereiken die noodzakelijk waren om door te kunnen breken als artiest. 

39 Koning, K. (2020)
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Om bij zo een label of management te komen moest je natuurlijk ook eerst ontdekt worden. 

Artiesten moesten dus op creatieve manieren er voor zorgen dat zij op gingen vallen bij een 

management om hiermee de aandacht van een groot publiek te kunnen trekken. Vaak 

gingen artiesten naar open mic evenementen40 om daar hun talenten te showen. Zo’n open 

mic event is een georganiseerde muziekavond voor en door artiesten, om iedereen een 

kans te geven om zijn of haar muziek voor een publiek te kunnen laten horen en aan het 

optreden te wennen. Iedereen mag hier zijn muziek laten horen ongeacht het genre. De 

meeste artiesten hadden de hoop dat het publiek of een belangrijk persoon in de industrie 

de artiest interessant zou vinden om zo de bekendheid van de artiest te vergroten. Deze 

open mic avonden worden vandaag de dag41 nog steeds georganiseerd met dezelfde 

intentie als bijna 30 jaar geleden.

Viraliteit

Tegenwoordig kan je met een enkel filmpje op Youtube of Instagram al doorbreken door de 

werking van het internet. Dit kan gebeuren door viraliteit, een uitzonderlijke werking van 

sociale media42 en andere internetplatformen die een trend of video als een virus over het 

internet verspreiden43. Deze video of muziek is vaak enorm vernieuwend en uniek, waardoor

deze extra belangstelling wekt bij het grote publiek. Tegenwoordig is het viral gaan en een 

groot publiek aanspreken niet zo moeilijk als dat het ooit was. Het publiek kan je namelijk 

gratis bereiken en zij kunnen ook jou als artiest gratis luisteren een aanschouwen.

Zo vertelde Hens Solo ons in een interview (30-01-2021) dat hoe relevant je wordt 

gevonden, wordt niet meer door labels en managements bepaald, maar door het publiek en 

dat de luisteraars van de muziek hier dus een essentiële rol in spelen. Je hebt dus niet meer

perse een label nodig om groot te worden en misschien zelfs viral te gaan. Artiesten zijn dan

ook de afgelopen jaren een stuk zelfstandiger geworden. Het label helpt tegenwoordig nog 

steeds mee met het groot maken van de artiest, maar het is dus zeker niet noodzakelijk om 

onder contract te staan bij een platenmaatschappij. Zo heeft de, pas sinds 2019 bekende, 

rapper ADF Samski door middel van viraliteit en zonder externe hulp zoals een label, een 

40 Een avond waarin rappers de kans krijgen om hun talent te laten zien voor een kleinschalig 
publiek
41 OpenMicAmsterdam. (2020)
42 MSc, R. V. (2013)
43 Bril, L. (2020)
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flinke stempel gezet in de hiphopwereld. In 2019 ging Samski namelijk viral44 met zijn 

nummer No Hook 3. 

Hierover vertelde Bowie van Loon ons dat onafhankelijk zijn het beste is voor de artiest. Hij 

nam als voorbeeld ADF Samski en vertelde hoe het is dus zeker mogelijk om als artiest je 

eigen label te starten of als geheel onafhankelijke artiest bekendheid te krijgen. Er zijn 

tegenwoordig genoeg middelen om bekendheid te vergaren als individu waarvan de 

belangrijkste sociale media.

 

ADF Samski

Nederlandse scene vanaf de Jaren 80 tot nu

Jaren 80

Toen hiphop was ontstaan in de jaren 70, was het vooral populair in Amerikaanse 

achterstandswijken, bijvoorbeeld in New York. Het was in de jaren 80 toen de eerste 

Nederlanders deze stijl gingen overnemen.  De eerste Nederlandse rappers, zoals Extince, 

rapten toen nog in het Engels. Het genre was er voor de mensen die hielden van de urban 

cultuur en voor mensen die zich konden inleven in de teksten. Aan het begin was het in 

Nederland alleen populair onder bepaalde groepen in grote steden.

 

44 Disseldorp, R. (2020)
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Rapper Extince

Jaren 90

Toen rapgroep Osdorp Posse in 1989 opgericht werd door de frontman Def P, werd het 

begrip ‘nederhop’ voor het eerst gebruikt. Aan het begin vertaalden zij Engelse teksten naar 

het Nederlands, en was het vooral bedoeld als een soort grap45. Het werd pas serieuzer 

genomen toen rappers hun eigen teksten in het Nederlands gingen schrijven. Nog steeds 

was het toen niet populair onder het grote publiek, maar alleen voor bepaalde liefhebbers. In

1995 kwam de Noord-Brabantse rapper Extince met zijn single ‘Spraakwater’. Dit was het 

eerste Nederlandse rapnummer dat in de top-10 kwam, onder begeleiding van het toen 

gloednieuwe ‘TopNotch’ van Kees de Koning. Tegenwoordig is dit een van de belangrijkste 

en grootste muzieklabels in Nederland. 

Osdorp Posse, een van de grondleggers van de Nederlandse hiphop.

Jaren 0

Het genre werd steeds meer geaccepteerd door het grote publiek, maar het was nog steeds 

niet het populairste genre. Wel belandden er dus steeds meer rap/hiphopnummers op de 

hitlijsten. In Zwolle was er de hiphopgroep Opgezwolle en zij waren in het begin van de 

21ste eeuw het grootst. Er ontstonden steeds meer blogs, sites en programma’s, zoals het 

in 2006 opgerichte 101Barz. Presentator Rotjoch nodigt elke week een rapper uit, om een 

kans te bieden op het grotere podium. Veel rappers zijn op deze manier bekend geworden, 

maar er was nog geen echte doorbraak gekomen in de ontwikkeling van hiphopindustrie. De

45 Griffoen, P (2013)
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industrie was nog steeds underground en had nog een lange weg te gaan om als 

mainstream gezien te worden. 

Nieuwe generatie

Dit veranderde in 2015, toen het hiphopalbum New Wave uitgebracht werd. Aan dit project 

werkten meer dan 15 artiesten en producers mee. Dit album bevatte een soort nieuwe stijl 

van rappen, overgenomen uit Amerika. Voor New Wave werd autotune46 maar weinig 

gebruikt in de hiphopscene, maar dit album veranderde die norm. De beats kregen ook een 

modernere, andere vorming, wat zeer goed aansloeg bij het grote publiek. Bijna elk nummer 

uit het album bereikte namelijk de Nederlandse top 40, met als hoogtepunt het nummer 

Drank & Drugs van Ronnie Flex en Lil’ Kleine. Dit nummer stond 14 weken in de top 40. 

Door de komst van sociale media, werd het voor deze artiesten een stuk makkelijker 

gemaakt om bekend te worden. Het platform 101Barz is nu nog steeds een belangrijke 

speler in de hiphopscene, mede doordat YouTube steeds groter is geworden. Artiesten als 

Sevn Alias, Boef en Kevin zijn mede dankzij Rotjoch’s 101Barz groot geworden. De 

studiosessies47 zijn vaak een beginpunt van een carrière in de hiphopindustrie. 

De sociale mediageneratie krijgt haar bekendheid op een heel andere manier dan de 

generaties ervoor. Zonder dat een nummer één keer op de radio is geweest, kan het 

namelijk al veel bekendheid krijgen. Dit komt onder andere dus door de komst van YouTube,

maar misschien nog wel meer door streamingplatformen, zoals Spotify. De fans kunnen op 

hun telefoon nieuwe artiesten ontdekken, en het is dus niet meer nodig om op tv of radio te 

komen. 

Albumcover van het in 2015 uitgebrachte album New Wave.

46 Software die producers gebruiken om stemmen aan te passen naar bepaalde tonen
47 Kort optreden voor een camera waarin rappers één of meerdere nummers presenteren, vaak op 
eigen beats of bestaande beats
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Eigen onderzoek toetreden hiphopindustrie

Om nog meer inzicht te krijgen in het proces dat een artiest doormaakt onderweg naar 

succes, hebben wij besloten een eigen onderzoek te starten. Ilya maakt namelijk zelf muziek

samen met vrienden, eerder voor het plezier dan voor de bekendheid en het geld. Er zijn al 

een aantal nummers afgerond en klaar om op diverse platformen te delen. Hiermee willen 

we onderzoeken hoe moeilijk het is om een plekje te veroveren in de hiphopindustrie en wat 

voor ons de beste manieren zijn om dat te bereiken. In ons onderzoek willen we waarnemen

hoe we Ilya zijn bereik kunnen maximaliseren en hoe we hem als artiest zo groot mogelijk 

kunnen maken met zijn muziek. Dat willen we doen door Ilya en zijn nummers zo veel 

mogelijk te promoten op sociale media, om zo te proberen het bereik te vergroten en 

enigszins succes te behalen. Het doel van dit onderzoek is om te kijken hoe Ilya als artiest 

kan toetreden tot de hiphopindustrie en hoe moeilijk het is om zonder label en goede 

contacten een platform te krijgen. Het nummer dat wij voor het onderzoek willen gebruiken 

heet ‘NOTHING LEFT TO SAY’ en is op 11 januari jl. uitgekomen op alle platformen (Spotify,

Youtube, SoundCloud, etc.). De waardes die we willen waarnemen, waarvan wij denken dat 

ze van toegevoegde waarde zijn voor het onderzoek, zijn de volgende: streams, het aantal 

volgers en het aantal luisteraars op Spotify. We richten ons dus volledig op Spotify, omdat 

we denken dat daar de meeste luisteraars actief zijn en de kans op veel streams hierop het 

grootst is, kijkend naar de doelgroep waar wij ons op willen focussen (jongeren).
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Albumcover van het nummer

Hypothese

Onze verwachting is niet dat Ilya na dit onderzoek veel bekendheid zal hebben en een 

erkend artiest gaat worden, maar wel dat er progressie zal zijn in het bereik en aantal 

streams die we waar kunnen nemen. Dit is van belang voor het onderzoek en daarom zullen

we er alles aan doen om het bereik dat we kunnen vergroten te maximaliseren. We gaan al 

onze kennissen op sociale media vragen om het nummer te delen en de verwachting is dat 

ongeveer 70 mensen Ilya  gaan promoten, waardoor het nummer hopelijk een grotere groep

dan onze eigen bubbel treft en mogelijk iemand uit de industrie die er positief naar kan 

kijken. Door onze interviews gaan we mensen uit de industrie spreken en misschien vinden 

we ook een mogelijkheid om de muziek te laten horen aan een van de geïnterviewden. 

Omdat Ilya nu een minimaal bereik heeft, vinden wij dat ons onderzoek geslaagd is als het 

nummer minstens 1000 streams op Spotify heeft in minder dan een maand. Wij hebben 

vanwege dit kleine bereik, door enkel de 70 mensen die ons gaan promoten, de verwachting

dat het aantal streams niet erg hoog zal zijn. Alles wat boven deze mijlpaal komt is natuurlijk 

mooi meegenomen.

Geschikte toetredingstactieken

Er zijn dus verschillende manieren om als artiest groot te worden en cloud te genereren, wij 

hebben voor ons onderzoek de volgende opties om uit te kiezen:
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- Zelfstandig via gratis streamingplatformen muziek uploaden, zoals Soundcloud 

of Youtube. Hiermee kan je je imago als artiest verbeteren en je introduceren aan het

grote publiek. Dit kan op een eigen pagina en/of account. Als beginnend artiest is het

het beste om op een al bestaand kanaal te uploaden. Het Youtube kanaal van Based

doet precies dit; ze kijken naar welke artiesten aan het opbloeien zijn en posten hun 

videoclip op hun Youtubekanaal. 

- Sociale media; hier kan je gratis jezelf promoten en je naam bekend maken. Je kan 

ook hier met  een eigen account groot proberen te worden.

Maar als artiest kan je ook op bijvoorbeeld sociale media accounts komen die al een 

grote aanhang hebben om zo sneller een grotere massa te kunnen bereiken. De 

Instagramaccounts, RapnieuwsTv of ParraTV promoten bijvoorbeeld beginnende 

artiesten op deze manier. Dit is wel vaak tegen betaling van de artiest of in ruil voor 

een promotie van de artiest voor het sociale media account.

- Betaalde streamingdiensten; zoals Spotify, Apple Music en iTunes, deze vergroten 

je bereik aanzienlijk. Maar het nadeel is wel dat je inkomsten minimaal worden door 

hoge percentages van je opbrengsten, die je de streamingdienst terug moet geven. 

- Labels;  als beginnende artiest kan je met een label in zee gaan, dit is een tactische 

overweging die je kan maken. Het label kan namelijk jouw bereik als artiest 

maximaliseren door de vele connecties en zorgen dat deuren geopend worden die 

jezelf niet zou kunnen openen. De keerzijde is echter wel dat het label een redelijk 

groot percentage van je inkomsten incasseert.

- Managements; deze geven je als artiest een langetermijnvisie en maken een 

structureel plan en stellen doelen waar jij als artiest naartoe kan gaan werken, maar 

ook hier moet je een gedeelte van je inkomsten afstaan.

Onze tactiek

De tactiek die wij kiezen om toe te treden is de volgende:

Het doel van ons onderzoek is om te kijken hoe wij in een korte tijd een groter bereik kunnen

vergaren. Ilya heeft momenteel niet eerder muziek op Spotify of andere streamingdiensten 
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geplaatst en het bereik is nu nog vrij klein. Hierdoor zal een samenwerking met een label of 

management niet realistisch zijn. Ook zal het veel te tijdsintensief zijn voor de waarschijnlijk 

minimale opbrengst die de samenwerking kan opleveren. Voor beide partijen is het dus niet 

interessant om samen te werken. Dit sluiten wij dus uit voor ons onderzoek.

Ons doel is dus om een zo groot mogelijk publiek te krijgen zonder kapitaal en externe hulp. 

Om dit voor elkaar te krijgen is een betaalde of gratis streamingdienst voor ons de beste 

optie. Wij kunnen nu laagdrempelig, zonder beperkingen van een tweede partij, muziek 

online zetten en naar onze eigen richtlijnen het bereik vergroten. Wij kiezen voor de 

volgende laagdrempelige manier om Ilya als artiest te laten slagen in het onderzoek: wij 

promoten Ilya als artiest via sociale media zoals bijvoorbeeld Instagram of Snapchat. Hier is 

het voor ons realistisch om het bereik te vergroten, doordat daar onze doelgroep te vinden 

is. Het volgende is voor ons de beste manier om van niks naar iets groters te kunnen 

komen: via een al bekend Instagramaccount een promotie krijgen, gratis of op een 

commercieel Instagramaccount tegen betaling. 

Wij zullen dus, met weinig kapitaal en zonder externe hulp, op deze manier een poging doen

om Ilya en zijn muziek in twee maanden zo groot mogelijk te maken.

Nulmeting

Om een duidelijk beeld te krijgen van onze progressie, zullen we ook een nulmeting moeten 

doen. Dat wordt genomen op het moment dat het nummer online gaat. De waardes die wij 

dus gaan toetsen zijn: streams en luisteraars per maand en volgers op Spotify. Deze 

waardes hebben we gekozen omdat ze het duidelijkst weergeven hoe de groei verloopt van 

het proces. 

Op dit moment (10-01-2021) is dit de stand van zaken (nulmeting):

- Streams Spotify nummer: 0

- Luisteraars Spotify per maand: 0 

- Volgers Spotify: 0 

Proces en progressie van het onderzoek

Om een nummer op Spotify te krijgen heb je een distributeur nodig, een soort makelaar 

tussen de artiest en Spotify. Normaal is een label deze tussenpersoon, maar omdat Ilya niet 

bij een label getekend heeft, moest dit door hemzelf worden geregeld. Gelukkig zijn er 
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instanties die tegen betaling je muziek op platformen zoals Spotify plaatsen. Ilya heeft voor 

een instantie gekozen genaamd ‘DistroKid’. Deze regelt dat je als artiest tegen betaling een 

jaar lang ongelimiteerd muziek kunt uitbrengen. Oorspronkelijk was het idee om het nummer

op vrijdag 8 januari jl. op Spotify uit te brengen, op het moment dat de meeste artiesten hun 

nieuwe muziek uitbrengen48. Maar doordat DistroKid dit niet voor elkaar kreeg kwam het 

nummer pas uit op maandag 11 januari. Ilya deelde het nummer op zijn Instagram samen 

met ongeveer 80 andere kennissen en volgers. Hierdoor heeft het nummer een groter bereik

gekregen. 

De eerste dag werd het nummer 809 keer gestreamd en na de eerste 24 uur dat het  

nummer online stond, had het al meer dan 1000 streams op Spotify. 

Na de eerste twee dagen zagen we wel een forse daling, die ontstond omdat de stories49 

van degenen die het promootten na 24 uur weer verdwenen op Instagram en Snapchat. 

Daardoor kreeg het nummer steeds minder aandacht omdat veel mensen maar eenmalig 

bereid waren het nummer te delen. De promotie van kennissen op sociale media nam 

steeds meer af, maar het liedje werd nog steeds gestreamd. Er was na de eerste twee 

dagen geen constante groei, maar het streamen is zeker niet gestopt.

Hieronder zie je een overzicht van het aantal streams tot nu toe (31 januari 2021). In totaal 

heeft het nummer nu 2308 streams. 

 

48 Global Release Day, sinds 10 juli 2015
49 Een foto of filmpje dat voor 24 uur online blijft staan op een account.
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Hierboven zie je het aantal streams per dag. Je ziet dat het aantal streams op de dag van de

release het hoogst was, omdat het nummer erg veel gedeeld werd. De tweede dag stonden 

de meeste stories nog online, waardoor het nog steeds aandacht kreeg van mensen, 

daarom kreeg het nummer 715 streams. Daarna zie je een flinke daling in het aantal 

streams, zie dag 13 van januari in de bovenstaande grafiek

Bereik:

Met ons onderzoek was het de bedoeling om een zo groot mogelijk bereik te krijgen. Onze 

focus lag voornamelijk op Nederland, maar het blijkt dat het nummer in totaal in 14 

verschillende landen is gestreamd. De meeste streams komen weliswaar uit Nederland, 

maar toch bewijst dit dat je door sociale media een wereldwijd bereik kunt kweken. 

Hieronder zie je een overzicht van het aantal streams per land50.

Top countries for this song

LAST 28 DAYS STREAMS

1 Netherlands      2,3k   

2 Spain                   11

3 United States   10

4 Belgium       6

5 Italy                   5

6 France        4

7 United Kingdom 3

8 Mexico         2

9 South Africa     2  

10       Germany             2

11 Morocco      1

12 Canada      1

13 Switzerland     1

14 Israël                 1

50 Spotify for Artists, GUZMAN & MONTY
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Conclusie eigen onderzoek

We zien dat het nummer meer streams heeft gekregen dan dat we verwachtten. Ten 

opzichte van de nulmeting (10-01-2021)is dit nu de stand van zaken (01-02-2021): 

● Streams Spotify: 2325 

● Luisteraars Spotify: 592

● Volgers Spotify: 21

We zien dus dat het nummer redelijk vaak is geluisterd door diverse mensen, maar dat het 

absoluut nog niet vergelijkbaar is met de ‘grote artiesten’. Aangezien iedereen in principe de 

mogelijkheid heeft om muziek uit te brengen, is het namelijk erg moeilijk om op te vallen. Als

je wilt dat jouw nummer gezien wordt door een groot publiek, zal je dus meer moeten doen 

dan alleen het nummer uitbrengen en het te laten delen door tachtig man. Om dit te 

realiseren kan je bijvoorbeeld een betaalde promotie doen via een groot Instagramaccount, 

of bijvoorbeeld door te adverteren.

Het totaal aantal streams is meer dan twee keer zo hoog als wij verwacht hadden in onze 

hypothese. Ook is het bereik groter gebleken dan verwacht. Dit betekent dat ons onderzoek 

geslaagd is omdat wij meer dan de 1000 streams behaald hebben en zelfs in Israël, Zuid-

Afrika en Canada is er naar het nummer geluisterd, dit is zeker buiten onze bubbel. Dit 

bevestigt de potentie voor het vergroten van bereik die sociale media heeft voor beginnende

artiesten. 

Door Bowie van Loon en Hens Solo te interviewen hebben wij tijdens de gesprekken toe 

kunnen lichten dat we zelf met het nummer van Ilya een poging gingen doen om tot de 

hiphopindustrie toe te treden. Beiden waren geïnteresseerd in het nummer en hebben het 

beluisterd, Bowie van Loon wilde zelfs, mits hij het lied van de juiste kwaliteit vond, het 

nummer in een bekende Spotify playlist zetten. Hier hebben we nog geen terugkoppeling 

over gehad. Maar dat wij deze mogelijkheid überhaupt gecreëerd hebben betekent voor ons 

dat de verwachting dat bekende figuren uit de industrie het nummer zouden gaan luisteren 

en hier mogelijk iets mee willen doen, uitgekomen is.

De beste manier om veel streams te krijgen is echter om in een grote playlist te belanden, 

vaak gecreëerd door Spotify zelf. In ons interview met Hens Solo (30-01-2021) kwam ook 
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naar voren dat de grote labels, zoals TopNotch en Sony, elke week met Spotify aan tafel 

gaan, om te zorgen dat de nieuwe muziek van hun artiesten belandt in zo’n soort playlist. 

Dat maakt het voor de kleine, beginnende artiesten natuurlijk nog lastiger om in zo een 

afspeellijst terecht te komen. Je hebt dus hoe dan ook geld nodig om op te kunnen vallen in 

de hiphopwereld. ‘De kans is 1 op een miljoen dat je het zonder geld en een label kan 

maken in de industrie’, constateerde Hens Solo in het interview.  

Conclusie:

De hoofdvraag van ons PWS luidt: ‘hoe kun je als artiest succesvol toetreden tot de 

hiphopindustrie?’ Om deze vraag te kunnen beantwoorden, hebben we deze vraag moeten 

ontleden. We moesten kijken naar de definities van ‘succesvol’ en naar de geschiedenis van

de hiphopindustrie. Het woord ‘succesvol’ heeft voor iedereen een andere betekenis, 

hebben wij gemerkt. Wij concluderen nu dat je over het algemeen als succesvol wordt 

gezien als je van de muziek kan leven of wanneer je als artiest je artistieke uitingen en 

emoties kan overbrengen op een publiek. We hebben geconstateerd dat de hiphopwereld 

tegenwoordig enorm groot geworden is in Nederland. Daardoor is het extra moeilijk om als 

beginnende artiest een groot publiek te bereiken, omdat er veel concurrentie is ten opzichte 

van vroeger. Maar anderzijds zou je kunnen stellen dat het een stuk makkelijker is om toe te 

treden ten opzichte van twintig jaar geleden, door de komst van het internet en de sociale 

media. Vroeger had je een label nodig en een distributiecentrum om een plaat uit te kunnen 

brengen en waren er maar een paar rappers die konden leven van muziek, bijvoorbeeld 

Lange Frans, Ali-B en Yes-R. Tegenwoordig kan je al na een paar clicks een nummer online

zetten. Het aanbod is daardoor dus wel  gigantisch gestegen, waardoor de luisteraars enorm

veel keuze hebben in wat zij kunnen luisteren. Het is nu wel makkelijker om beluisterd te 
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worden, maar door dit hoge aanbod zal je niet snel opvallen tussen alle artiesten. Uiteindelijk

bepalen de labels en platformen zoals Spotify welke nummers in de afspeellijsten komen te 

staan en welke nummers dus grotere kans hebben om veel streams te krijgen. Met ons 

eigen onderzoek hebben wij ook ervaren hoe lastig het nou daadwerkelijk is om bekend te 

worden als hiphopartiest. Uiteindelijk hebben we ons bereik redelijk vergroot en mensen 

buiten onze eigen bubbel weten te bereiken. Dit enkel door de werking van sociale media, 

wat de kracht van het moderne platform aantoont. Na mensen uit de industrie gesproken te 

hebben en na grondig eigen onderzoek kunnen wij nu concluderen dat er bepaalde factoren 

meespelen in het succes van een artiest en vooral voor de beginnende artiest. Enkel 

wanneer een artiest dus beschikt over een fanbase / publiek en kapitaal kan een artiest 

‘succesvol’ toetreden tot de hiphopindustrie en relevant blijven. Onze belangrijkste conclusie

is dat de externe hulp zoals bijvoorbeeld managers en labels niet van levensbelang zijn voor

het behalen van je doelen als artiest en dat tegenwoordig veel meer mogelijk is om als 

onafhankelijke artiest toe te treden tot de hiphopindustrie door het online bereik.

Evaluatie:

Toen we begonnen met ons PWS, waren we erg enthousiast over ons gekozen onderwerp. 

We wisten wel dat we iets met hiphop wilden doen, aangezien dit ons erg aansprak, maar 

het lukte ons aan het begin niet om een goede hoofdvraag te bedenken. We wilden het eerst

doen over de invloed in het algemeen van hiphop, maar kwamen er toen achter dat dit een 

veel te breed onderwerp was. We bleven te lang twijfelen over onze hoofdvraag en er was 

weinig progressie. Toen corona er ook nog bij kwam en de scholen voor vijf maanden sloten,

hebben we weinig aandacht gegeven aan ons PWS. Aan het einde van de vijfde klas 

hadden we met onze begeleider, Daan Minderman, een definitief besluit gemaakt over onze 

hoofdvraag. In plaats van de algemene invloed van de muziek, wilden we ons meer richten 

op het platform en het bereik dat deze muziekstijl met zich meebracht. Deze hoofdvraag is 

een stuk specifieker en liet ons een duidelijker beeld geven over hoe we aan de slag zouden

gaan. Nadat we de inhoudsopgave hadden gemaakt, kwam er steeds meer structuur in ons 

PWS, wat er voor zorgde dat ons werktempo versnelde. De late verandering van onze 

hoofdvraag zorgde er wel voor dat we de laatste maanden erg veel werk moesten inhalen. 

36



Op onze verzoeken voor interviews kwam ook maanden lang geen reactie, wat ons geen 

optimistisch beeld gaf voor het verloop van het profielwerkstuk. Daarbovenop kwam ook nog

eens dat het nummer van Ilya, door ingewikkeldheden met Spotify, vele weken later pas 

gestreamd kon worden dan wij hadden gewild. Maar toen het liedje eindelijk te streamen 

was, wij interviews geregeld hadden en een over het algemeen positieve feedback kregen 

op onze eerste versie, voelde het als een strakke wind in onze zeilen. Het gevoel werd weer 

optimistisch en uiteindelijk hebben we met een positief gevoel naar de eindversie 

toegewerkt. Het eigen onderzoek heeft ook zijn vruchten afgeworpen en voor ons gevoel de 

cirkel rond gemaakt. 

Individuele evaluatie, Ilya Guzmán Alcalá :

Aan het begin vonden we het allebei moeilijk om een goed onderwerp te verzinnen. We 

hadden veel ideeën maar weinig onderwerpen spraken ons echt aan. Uiteindelijk besloten 

wij om het over hiphop te doen, een onderwerp dat zowel mij als Thomas interesseert. We 

hadden veel motivatie om het PWS hierover te doen aan het begin, maar toen de 

coronacrisis uitbrak, hebben we het PWS een stuk minder serieus aangepakt en hadden we 

weinig motivatie om eraan te werken. Dat zorgde ervoor dat we aan het begin van de zesde 

klas eigenlijk nog vrij weinig eraan gedaan hadden, waardoor we veel werk moesten inhalen.

Het idee om mijn eigen nummer bij het PWS te betrekken, heeft mij persoonlijk erg goed 

gedaan, omdat ik meer gemotiveerd raakte.

Ik denk dat de samenwerking tussen Thomas en mij over het algemeen goed verliep. Wel 

hadden we het werk meer kunnen verdelen, zodat we niet op het laatste moment stress 

zouden hebben. Ik ben erg blij met de hulp van onze begeleider, Daan Minderman, omdat hij

ons veel nieuwe inzichten en ideeën gaf voor ons werkstuk. Daarom kijk ik terug naar een 

leerzaam proces en ben ik zeer tevreden over het eindresultaat. 

Individuele evaluatie, Thomas ten Bruggencate : 

Ik vond de samenwerking met Ilya in het begin goed verlopen, we waren samen creatief 

bezig en konden elkaars behoeftes goed aanvoelen. Samen hadden we het gevoel dat we 

op een mooi onderwerp zouden komen. Tussen de zomervakantie en de herfstvakantie was 

de samenwerking van beiden kanten niet al te best, maar toen de deadline voor de eerste 

versie van het profielwerkstuk naderde veranderde dit. De werkhouding werd sinds de 

kerstvakantie beter en ik heb met plezier en oprechte interesse aan het onderwerp gewerkt 

voor dit profielwerkstuk. Ik vind vooral de creatieve aanpak van het onderwerp voor mij 

persoonlijk motiverend, omdat het niet meer echt als een schoolopdracht voelde. Achteraf 

kijk ik met een positieve blik terug op het gehele proces en had het, behalve de non 

productieve periode, niet anders aan willen pakken.
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Logboek PWS Thomas en Ilya

Datum Wat we gedaan hebben?
6 december 2019 Duo gevormd en onderwerp uitgekozen
20 februari-6 maart 2019 Plan van aanpak gemaakt
8 maart- 23 april 2019 Aangepast Plan van aanpak (goedgekeurd 

door Daan)
1 mei- 1 juni Deelvragen beantwoord
20 juni- 20 augustus Zomervakantie en 2 deelvragen 

beantwoord
23 september Thomas’ gesprek met Daan
5-7 oktober Tussentijdse rapportage gemaakt
9 oktober Gesprek met Daan, afspraken gemaakt 

over onze nieuwe hoofdvraag
10-14 oktober Nieuwe hoofdvraag bedacht, extra 

deelvragen en extra bronnen
15-22 oktober Contactgegevens verzameld voor 

interviews
5 november nieuwe tussenrapportage en plan van 

aanpak aangepast
13 november Feedback tussenrapportage Daan 

ontvangen
20 november-4 december Eerste versie uitgewerkt en ingeleverd
17 december-25 januari Feedback van Daan ontvangen. We 
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hebben elk punt van kritiek doorgenomen 
en het geprobeerd te verbeteren. Ook 
hebben we zelf nog dingen 
toegevoegd/verwijderd waarvan we dachten
dat het beter kon. 

29 & 30 januari Interview gehouden met Bowie van Loon 
(Hiphop in je smoel) en Berend Hensema 
(Hens Solo)

30 januari- 1 februari Interviews verwerkt in PWS en bronnenlijst 
verfijnd

1 februari Definitieve versie PWS ingeleverd

Bijlagen:

Bijlage A; (interview met Bowie van Loon 29-01-2021)

Vraag 1
Zou je misschien kort toe kunnen lichten hoe je terechtgekomen bent in de hiphopindustrie 
als muziek journalist en tekstschrijver ?
Wat is jouw rol?

Hij is muziek journalist en tekstschrijver, hij had een management opleiding gevolgd en kon 
het managen van hiphop in je smoel regelen en werd uiteindelijk journalist. Deze opleiding 
heeft hem enorm geholpen met zijn toetreding in de hiphopindustrie als journalist en 
tekstschrijver

Wat is hiphop voor jou?
Alles, van expressie tot kunst en werk. Journalistiek is ook expressie.

Vraag 2
Hoe heeft jouw platform Hiphop in je smoel en individuele bijdrage aan het platform invloed 
op de grootsheid van hiphop in Nederland? 

Het Vergroot het bereik van hiphop en informeert mensen over hiphop waardoor er meer 
kennis en interesse is vanuit de grote massa, dus ja direct wel invloed.

Vraag 3 
Hiphop was vroeger vooral underground maar de laatste jaren steeds meer mainstream ook 
door invloed van sociale media.
Vind je dat door de invloed van sociale media de hiphop kwalitatief beter is of dat door het 
gigantische bereik en het grote geld de muziek commerciëler en van mindere ‘rauwe ’ 
kwaliteit is.

Nee je moet het zien als een vijver waar iedereen in kan vissen waar jij 1 soort vis wil 
vangen terwijl de rest de andere soorten willen. Jij bent op zoek naar rauwe hiphop en de 
rest naar mainstream. Maar door sociale media komt er veel meer muziek en wordt het 
lastiger om in deze enorme stapel muziek de underground rauwe echte klassieke hiphop te 
vinden. De vijver wordt als het ware een meer waardoor het lastiger is om die ene specifieke
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vis te vangen die jij zo graag wil. De kwaliteit gaat niet naar achteren maar juist vooruit in 
sommige genres, maar formules hinderen de kwaliteit.

Vraag 4
Nu naar de artiesten zelf,
Heb je een label en of kapitaal nodig om succesvol te worden? of is sociale media 
tegenwoordig ook een krachtig middel om als onafhankelijke artiest je doelen te bereiken?

Onafhankelijk zijn is het beste dat er is, neem ADF Samski, hij werd mega populair door 
vitaliteit onder label of mangement dat het ondersteunde. Het is ook mogelijk om als artiest 
je eigen label te starten en hiermee als onafhankelijke artiest bekendheid te vergaren. Er zijn
tegenwoordig genoeg middelen om bekendheid te vergaren als individu.

Vraag 5
Wanneer ben je als artiest een succesvol persoon ,volgens jou? Welke eigenschappen moet
de artiest hebben.

Succesvol zijn als artiest is niet zo zeer veel gestreamt worden maar eerder het relevant zijn 
en bekend zijn onder je doelgroep. Zo kan een artiest als tyfoon niet vaak muziek uitbrengen
maar wel nog steeds een groot publiek hebben dat graag naar hem luistert. Ook is een 
artiest als Jacin Trill een persoon die nu even geen muziek uitbrengt maar eerder op sociale 
media veel aandacht krijgt en hier ook van profiteer. Het succesvol zijn is dus eigenlijk 
gewoon een grote fanbase geïnteresseerd houden in jou als  persoon en of verschijning als 
artiest. maar de eigenschappen die belangrijk zijn is dat je als artiest een verhaal hebt en dit 
ook op de juiste manier brengt naar de wereld, met uitzondering van viraliteit want hier is 
vaak het verhaal niet van belang maar de impulsieve positieve emotie die je overbrengt op 
het grote publiek.

Vraag 7
Hoe zorg je dat je relevant blijft in de industrie?En wanneer is een artiest dood volgens jou? 
welke factoren hebben hier een rol in?

Je fanbase constant geïnteresseerd houden in jou als artiest door veel op sociale media te 
zitten en regelmatig muziek te uploaden. Het is eigenlijk meer dat je een kwalitatief 
constante versie van jezelf toont die je imago als artiest zijnde bevestigd. Als je dit niet doet 
of inconsistent bent dan haken mensen af en kan je ten onder gaan in de muziekwereld.

Vraag 8
Wij probeerde nu in ons eigen experiment toe te treden in de industrie om te kijken hoe 
moeilijk of gemakkelijk het nou daadwerkelijk is om bereik te vergroten maar, Denk je dat het
tegenwoordig makkelijker is om toe te treden als beginnend artiest ten opzichte van 
vroeger ? En als zou het makkelijker zijn als tekstschrijver of muziekjournalist om vroeger of 
vandaag de dag toe te treden en waardoor komt dit verschil? Sociale media?

Zeker, ongeacht je rol in de muziekwereld is het tegenwoordig makkelijker om je op een 
stabiele positie te begeven. Neem de artiesten, deze hebben nu veel meer interesse vanuit 
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het grote publiek werk ten opzichte van vroeger. Door deze aandacht is er ook meer kapitaal
dat omgaat in de industrie en dit trekt weer managers, labels, adverteerders, recensenten en
journalisten aan. Het is als een lawine waarbij de artiest de eerste sneeuwbal is die gaat 
rollen die de rest van de berg met zich meeneemt. Als journalist is het ook beter en 
makkelijker werk. Er is meer interesse vanuit het publiek naar hiphopinformatie en meningen
over hiphop. En er is meer om over te schrijven omdat de scene nu groter is.

Oftewel door het groter worden van de scène profiteren alle omstanders daarvan door meer 
werk en meer interesse vanuit groot publiek.
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