POPMUZIEK

O De Amerikaanse
zanger Elvis Presley
is in de jaren 50 het
eerste popidool.

”Dromen zijn bedrog”. ”This is the life”. ”De dag dat
alles beter is”. ”Rosanne”. Reformatorische jongeren zingen popliedjes net zo makkelijk mee als de
psalmen zondags in de kerk.
Foto RD

Van onze verslaggevers

Onderzoek
APELDOORN – Bij na 90
procent v an de reformatorische j ongeren luistert soms,
geregeld of v aak naar popmu
ziek. Hun top 3 v an favoriete
iesten bestaat uit de Schotse
azrtngeres
Amy Macdonald, de
Naederlandse zanger
Marco Borsato en het Nederlandse
duo
Nick & Simon.

JONGEREN EN

POPMUZIEK
Dat blij kt uit een enquête van
deze krant onder 850 leerlingen
van reformatorische scholen. De
j ongeren zij n tussen de 13 en 18
j aar en volgen vmbo, havo, vwo
of mbo. Kerkelij k vertegenwoordigen zij het brede spectrum van
de Protestantse Kerk in Nederland tot de Oud Gereformeerde
emeenten in Nederland.
GTwaal
f procent van de j ongeren
luistert nooit naar popmuziek,
19 procent soms, 28 procent geregeld en 41 procent vaak. Van
degenen die niet naar pop luisteren, luistert 69 procent naar andere soorten muziek; 18 procent
v indt dat j e als christen niet naar
popmuziek mag luisteren.
De meeste j ongeren komen
v ia vrienden en klasgenoten in
aanraking met pop. Ze luisteren
de muziek v ia de radio (74 procent), de computer (68 procent)
of de mp3-speler (63 procent).
Radio 538 is populair: ruim de
helft van de ondervraagden luistert ernaar. Refoj ongeren luisteren het meest naar NederlandsPopenquête
O Negen van de tien refojongeren luisteren naar
popmuziek.
O Top 3 van favoriete zangers
bestaat uit Amy Macdonald, Marco Borsato en het
duo Nick & Simon.
O Bijna een kwart van de jongeren kijkt naar videoclips.

talige pop: 59 procent.
De Top 40 is bij 56 procent
van de ondervraagden populair.
d naar hun favoriete
Garevraag
tiesten, zetten j ongeren Amy
donald op de eerste plaats,
Mac
arco
Borsato op de tweede
M
plaats en het duo Nick & Simon
op de derde plaats itgaande
van een Nederlandse. tUop 3 staat
Borsato op nummer 1, het duo
Nick & Simon op nummer 2 en
Jan Smit op nummer 3.
Bij na een kwart van de j ongeren kij kt geregeld of vaak naar
v ideoclips op de popzenders MTV
en TMF. De helft van de j ongeren
doet dat nooit. Twaalf procent
gaat wel eens naar een popconcert of -festival; 57 procent v indt
dat te ver gaan.
Bij na 80 procent van de refo
j ongeren wordt wel eens gewaar-schuw d voor popmuziek. Dat
gebeurt het meest door ouders,
door leraren of in de kerk/op catechisatie.
wapen
den kregen een
DMachtig
e ondervraag
t
t
aan al s ellingen voorgelegd. Bij na 90 procent is het een beetj e
of helemaal eens met de stelling dat er popliedj es met een
onschuldige of goede boodschap
zij n. Ruim 60 procent v indt dat
het geen kwaad kan als j e alleen
naar de muziek luistert. Tegelij k
beaamt bij na 70 procent de stelling dat popmuziek een machtig
wapen in de handen van de duivel is. Bij na 60 procent onderschrijft de stelling dat mensen
die bekeerd zij n geen popmuziek
luisteren.
”Veel popmuziek vergiftigt j ongeren met drank, drugs en seks”:
44 procent van de ondervraagden is het daarmee een beetj e of
helemaal eens. ”Als ik naar pop
luister, spreekt mij n geweten”:
in die uitspraak herkent 35 procent van de j ongeren zich. Ruim
driekwart van de ondervraagden
verwacht over een paar j aar nog
steeds naar pop te luisteren.
Zie ook pag. 19: ”Opgepept door
pop”.
A refdag.nl/3vandaag.
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UTRECHT – Opv allende discrimin tie v an homo’s op de
werkv laoer komt
niet v aak voor.

Dat steltvoorzitterLaurien Koster
van de Commissie Gelij ke Behandeling (CGB) op basis van een onderzoek dat de commissie heeft
laten uitvoeren door het Verwey Jonker Instituut en dat vanmorgen is openbaar gemaakt.
De problemen van homo’s op
de werkvloer hebben veelal te
maken met opmerkingen of
grapj es die verw ij zen naar hun
seksuele geaardheid. Er is echter
geen sprake van intimidatie, fy siek geweld of discriminatie bij
de salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Bij een van de onderzochte
bedrijven met meerdere vestigingen in het land bleek de
godsdienstige achtergrond van
werknemers ook geen zichtbare
en directe gevolgen te hebben
voor bej egening van homo’s op
de werkvloer.
Wel speelt in sommige gebie
den meer onbehagen onder ho-mo’s over het niet open kunnen
zij n over hun seksuele voorkeur.
Een homoseksuele teamcoach
stelt in het onderzoek dat het
een groot verschil is of hij in Ter-

neuzen of in Rotterdam werkt.
„christelij ke Terneuzen ”
In hdeet hij
voel
aan dat open zij n over
zij n geaardheid mogelij k problemen met zich mee zou brengen
en besloot hij daar niks te zeggen.
Een aantal personeelsmanagers
stelt in het onderzoek dat de biblebelt achterloopt in vergelij king met de rest van de locaties
van hun bedrijf. „Bij vertrouwenspersonen is weinig bekend,
maar zij hebben wel het vermoeden dat het voor homo’s hier lastiger kan zij n.”
Ook zij n er geen incidenten
bekend die daadwerkelij k tot
bej egeningsproblemen hebben
geleid, maar er is wel een vermoeden van managers en vertrouwenspersonen „dat er op
enkelewerkvloeren homonegativ iteit bestaat vanuit christelij ke
waarden.”
Een manager diversiteit geeft
aan dat hij de biblebelt als oubollig ziet en dat de cultuur daar
ook niet gemakkelij k is te veranderen.
De C B zegt regelmatig signalen te Gkrij gen dat homo’s zich
ongelij k behandeld voelen. Koster: „Toch bewandelt deze groep
zeer beperkt de weg naar de
commissie. Deze lage instroom
is verrassend.”

Amy Macdonald
wordt op 25
augustus 1987
in het Schotse
Bishopbriggs
geboren eïnspireerd door de Schotse b. rGitpopband Trav is en de Engelse
rockband The Libertines staat
de zangeres vanaf haar 15e op
het podium met akoestische
optredens. In 2007 breekt ze
in Engeland en Schotland door
met haar eerste album ”This
is the life” Het album heeft in
v ier dagen.tijd de gouden status;
in totaal verkoopt ze meer dan 1
milj oen exemplaren. Het nummer ”Mr. Rock & Roll” op dit
album geeft haar bekendheid in
Europa. Het nummer ”This is
the life” zorgt voor haar doorbraak in Nederland: ze scoort
er de grootste solohit voor een
vrouwelij ke artiest ooit mee.
De single haalt in j uni 2008 de
nummer 1 van de Top 40 en
wordt de bestverkochte van dat
j aar. De zangeres is verloofd met
voetballer Steve Lovell.

Foto ANP

Marco Borsato
(42), in Alkmaar
geboren, woont
gedurende zij n
j eugd in Italië. In
1990 breekt hij
door als hij de Soundmixshow
w int. Nadat hij drie albums in
het Italiaans uitbrengt, stapt hij
in 1994 over op het Nederlands.
Zij n nummer ”Dromen zij n
bedrog”, dat in dat j aar uitkomt,
is een groot succes. Wekenlang
staat het op nummer 1 van de
Top 40; het wordt de bestverkochte single van 1994. In 2006
heeft Borsato opnieuw een hit
die wekenlang de nummer 1
van de Top 40 bezet: ”Rood”.
Borsato wordt gezien als een
van de succesvolste Nederlandse
zangers. Tegelij k staat hij met
een geschat vermogen van 27
milj oen euro te boek als de bestbetaalde zanger van Nederland.
Sinds 1998 is de zanger ambassadeur van de stichting War
Child. In dat j aar trouw t hij met
Leontine Ruiters. Het stel heeft
drie kinderen.
Nick Schilder
en Simon Keizer
vormen samen
het zangduo Nick
& Simon. Beiden
stammen uit een
bekende Volendamse muziekfamilie.
anvankelij k is het duo vooral
teAzien in optredens van hun
vriend Jan Smit. De singles
”Steeds weer” en ”De soldaat”
worden in 2006 een groot succes. In datzelfde j aar verschij nt
hun eerste album: ”Nick &
Simon”. Het album bereikt de
platina status.
n 2007 scoren ze hoog met de
siIngles ”Kij k omhoog” en ”Pak
maar m’n hand”. Een j aar later
boeken de mannen succes met
”Rosanne” en ”Hoe lang?”. De
eerste wordt de meest gedraaide
nederpophit in de horeca. De
tweede bezet wekenlang een
hoge positie in de Top 40.
Begin deze maand wordt het
derde album van het duo, ”Luister”, dubbel platina.

APELDOORN – Negen van de tien reformatorische jongeren luisteren naar popmuziek. Slechts 18 procent vindt dat je als christen niet naar deze muziek mag luisteren. In een
onderzoek onder 13- tot 18-jarigen geeft de jeugd aan vooral via vrienden en klasgenoten in aanraking te komen met pop. Ze beluisteren de muziek via de radio, de computer
Foto ANP
en de mp3-speler.

Evert van Dijkhuizen en
Jaco van der Knijff

Achtergrond
APELDOORN – Popmuziek
is, als afkorting v an populaire muziek, een verzamelnaam voor tal v an muziekstijlen. Centraal kenmerk
is dat het g aat om breed
toeg ankelijke amusementsmuziek.

Populaire muziek is van alle
tijden l in de middeleeuwen en. Ade renaissance zij n
er deuntj es die iedereen
kent. Met de uitv inding van
de radio en de grammofoonspeler, eind 19e eeuw, wordt
het mogelij k muziek vast te
leggen en te verspreiden.
Pas na de Tweede Wereldoorlog is er in Nederland
sprake van popmuziek, als
binnen de populaire muziek

een aparte muziekcultuur
voor j ongeren ontstaat en j ongeren zelf grammofoonplaten
gaan kopen In de loop van de
j aren zal de.aan
duiding ”popmuziek” sterk verwant raken
aan termen als j eugdcultuur,
massacultuur en commercie.
Qua muziekinstrumenten
wordt er bij popmuziek
vooral gewerkt met elektrische gitaar, basgitaar, drums
en synthesizer.
alverwege de j aren 50 is in
Nederland het zogenaamde
levenslied populair, met
zangers als Johnny Jordaan,
de Zangeres Zonder Naam en
De Straatzangers. In die tijd
is ook de invloed uit Amerika
groot. Genres als country and-western en boogiewoogie
waaien over, gevolgd door
rock-’n-roll. De eerste Nederlandse rockplaat (1960)
Idool
H

is ”Kom van dat dak af ” van
Peter en zij n Rockets.
Wereldw ijd ontstaat in
de j aren 50 het fenomeen
popidool, vooral door het
optreden van de Amerikaanse
zanger Elv is Presley. Jongeren
gaan zich spiegelen aan een
popmuzikant.
60 maakt de
In de j aren
iek een snelle ontw ikpopmuz
keling door als gevolg van de
opmars van The Beatles en
de opkomst van de zeezender
Radio Veronica. In Nederland
zij n ook de liedj es van zangers als Boudew ij n de Groot
en Joop Visser populair.
Vanuit de rockmuziek ontw ikkelen zich in de j aren 70
varianten zoals hardrock en
punk. In Nederland v inden
de eerste popfestivals plaats:
Kralingen en Pinkpop. Velen
laven zich in die j aren aan de
zogenaamde palingpop en de
smartlappen van zangers als

Britney Spears en Eminem.
De introductie van commerciële radio en telev isie zorgt
ervoor dat er meer ruimte
komt voor muziek van artiesten als René Froger en Frans
Bauer. Het Nederlandstalige
lied van zangers als Marco
Borsato en Guus Meeuw is
qspﾜuffsu!wbo!ef!uw.qsphsbn
’s van Paul de Leeuw. Na ma
2000 spelen tv -programma’s
als Star Academy en Idols en
dancefestivals als Sensation
en Dance Valley een belangrij ke rol in de popwereld.
Vanaf de j aren 80 raken
id
v
eoclips in een stroomverHitparade
d
j
d
d
90
t
n
neem
snell
e
aren
e
ans
, onder meer door de
Imuziekstij l house een grote - telev iing
sienetwerken MTV en
vlucht, met als echte Holland- TMF, waarmee zangers hun
se variant de gabberhouse.
nieuwe nummers promoten.
Bekende dance-dj’s zij n DJ
Sinds j aar en dag kent Nederland hitlij sten, bijvoorbeeld
Tiësto en Armin van Buuren. Daarnaast is er een w ijd de Top 40, die wekelij ks een
scala aan hitparadepop, met
overzicht geven van de popunamen als The Spice Girls,
lairste nummers.
Heintj e en Vader Abraham.
aren 80 is er sprake
In ddee jzogenaam
de new
van
wavestij l met donkere en
meeslepende muziek. Vanuit
de hardrock ontw ikkelt zich
de ruige heavy metalmuziek.
Ook ontstaan aan het eind
van de j aren 80 typische
dansmuziekstij len als house
en acid, met een zware technobeat en een enorm volume.
Bekende artiesten zij n
ichael Jackson en adonna
M
Ook André Hazes meMt zij n le-.
vensliederen gooit hoge ogen.

Kritiek p ersoneelsmanagers op bi blebelt
Binnenlandredactie

poptop 3
refojeugd

O André Hazes
gooit in de jaren 80
hoge ogen met zijn
levensliederen.

PERKPOLDER – Tijdens een grote brandweeroefening werd vandaag in de lege veerhaven van Perkpolder een aanvaring tussen een binnenvaartschip
Foto Willem Woznitza
en een tanker nagespeeld, waarbij een brand uitbrak. Er werd gebruikgemaakt van oefenpoppen.

Gratis kranten
Metro en Sp!ts
b estaan tien jaar

Lev en Mandela
w eerg eg ev en
in stripb oek

AMSTERDAM (ANP) – De gratis
kranten Metro en Sp!ts bestaan
zondag precies tien j aar.
De kranten leven er al weken
obbs!upf!fo!xjmmfo!nbboebh!ﾝjol!
uitpakken op de tiende verj aardag, met prij zen voor lezers en
speciale extra dikke j ubileumedities waarin onder meer wordt
teruggeblikt op het afgelopen
decennium.
etro heeft voor de j ubileumuiMtgave twee gasthoofdredacteuren in huis gehaald. „Tevens
brengen we een beeldverhaal
over onszelf, hoe Metro elke dag
gemaakt wordt”, vertelt hoofdredacteur Robert van Brandw ij k.
Sp!ts blikt terug met acht feestelij ke pagina’s, waaronder de
allereerste voorpagina en een
voorpagina van v ijf j aar terug.

AMSTERDAM (ANP) – Wie
wjoeu!ebu!ef!cjphsbﾜf!pwfs!
de
Zuid-Afrikaanse antip
rtheidsstrij der Nelson
aM ande
l te veel letters bev t
kaan zicha binnenkort op heta ,
stripboek stortten.
ij Contact liet gisteren
Uittgever
we
en dat het stripboek over het
levenvan de oud-president vanaf
10 j uli in de boekw inkels ligt.
Het boek verschij nt ter ere van
de 91e verj aardag van Mandela,
die op 18 j uli die leeftijd bereikt.
Hij heeft zelf het voorwoord geschreven. Jonge Zuid-Afrikaanse
tekenaars hebben meegewerkt
aan het boek, dat verhaalt over
andela’s vroege j eugd, zij n opM
komst als activ ist, de lange j aren
in gevangenschap, zij n vrij lating
en zij n rol op het wereldtoneel.

(Advertentie)

!Ef!pgﾜdjfs!wbo!
j[XPMMF!)BOQ*!
ustitie heeftg isteren
voor de
rechtbank in Zwolle een celstraf v an 2,5 j aar geëist tegen
twee autodieven. Het duo liep
tegen de lamp door het kentekenreg istratiesysteem boven de
A28 bij Zwolle.
Hun advocaten noemen het bew ij s van de registratiecamera’s
onrechtmatig. De twee mannen

worden verdacht van 21 autodiefstallen in Noord- en OostNederland.
Sinds april vorig j aar worden
kentekens op de A28 bij Zwolle
gescand. De beelden worden
vergeleken
met kentekens van
bekende criminelen. De bekendmaking van de proef leidde
tot kritiek van onder meer het
College Bescherming Persoonsgegevens. Die hekelt het zonder

onderscheid monitoren van weggebruikers in de strijd tegen criminaliteit.
Het is voor zover bekend de
eerste keer dat een rechtbank
in Nederland zich buigt over de
rechtmatigheid van de registratiecamera’s.
de pgﾜdjfs!
tiWpmhfot!
42-j arigewbo!
uit
e hebbenef!
S. Hkvtuj
.
Lobith en T. W. (52) uit Epe zich
tussen april 2008 en j anuari dit

j aar schuldig gemaakt aan 21
autodiefstallen. Uit gegevensvan
de snelwegcamera’s blij kt dat in
die bewuste periode op meerdere
tijdstippen gestolen auto’s over
de snelweg A28 reden, met kort
daarvoor of daarachter de auto
van de twee verdachten. Naar
aanleiding daarvan besloot de
politie om de twee mannen stelselmatig te observeren.
Uitspraak op 2 j uli.
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