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ontwikkeling en de risico’s die daarmee in verband worden gebracht. De Meere onderstreept 
met zijn benadering het belang om de eenduidige (objectivistische) benadering van ‘technolo
gie’ open te breken en risicoconflicten niet te reduceren tot waarden- of belangenconflicten van
uit het idee dat er (wetenschappelijke) consensus bestaat over de aard van het risico. Tevens 
geeft hij steun aan de stelling dat het (politieke) debat over de maaLschappelijke aanvaardbaarheid 
van bepaalde technologische ontwikkelingen niet gevat kan worden in termen van eenduidige 
‘technische feiten’ ; evenmin dat het gevoerd kan worden louter op basis van de risicodefinities 
die de wetenschappelijke experts ons aandragen. Het zwaartepunt van sociaal-wetenschappe- 
lijke analyse verschuift daarmee van waarden- en belangenposities naar de sociaal-cognitieve 
dimensie van controversen. Ondanks De M eere's kritiek op de zogenaamde culturele analyse 
(van o.a. Mary Douglas) levert hij zelf het bewijs dat verder onderzoek naar de netelige maat
schappelijke dilemma’s rondom technologische vooruitgang en zogenaamde technologische 
risico’s gezocht moet worden op het niveau van de culturele dynamiek.

Michiel Schwarz
Senior beleidsadviseurVormgevlngsinstituut Amsterdam

K. Negus, Popular music in theory: An introduction. Polity Press, Cambridge 1996,243 pp.

Keith Negus is een bekend en geroemd onderzoeker op het gebied van popmuziek. Iemand ook 
die in staat is een link te leggen met theoretische discussies. In Popular music in theory richt 
Negus zich op onderzoekers, docenten en studenten. Hij probeert hen een overzicht te geven 
van de verschillende manieren waarop popmuziek wetenschappelijk benaderd is. Daarbij dekt 
hij zich direct in door te stellen dat volledigheid en eenheid van argumentatie niet tot zijn doel
stellingen behoren. Het thema dat de rode draad door het boek vormt is ‘mediation’ : ‘bemidde
ling’ tussen maker of uitvoerder van muziek aan de ene en de luisteraar of consument aan de 
andere kant.

Het boek is een uitstekend boek voor docenten en studenten om het overzicht dat het biedt. 
Ook voor de geïnteresseerde muziekliefhebber, o f wetenschappelijke buitenstaander die zich 
een beeld wil vormen van het sociaal wetenschappelijk denken over popmuziek is dit een prima 
boek. Door het kritische standpunt dat Negus inneemt, is het tevens een boek waarmee de lezer 
in discussie kan treden. Voor onderzoekers biedt het boek echter niet genoeg diepgang, in 
tegenstelling tot wat Negus zelf denkt. Daarvoor is het toch te veel een opsomming van gedach
ten en concepten die bij de ‘ingewijden’ gemeengoed zijn. Ook nieuw empirisch onderzoek 
komt niet aan bod.

Zo schetst Negus de ontwikkeling in het denken over de rol van het publiek en die van de 
muziekindustrie sinds Adomo. Het beeld van de domme, makkelijk te manipuleren luister- 
schapen en de slechts op winst beluste kooplieden in de muziek, is meeren meer genuanceerd. 
Vooral ook doordat denken over popmuziek iets werd dat minder vanuit de leunstoel en meer 
door onderzoek in het veld geïnspireerd en gevoed werd.

Na in de eerste twee van de zeven hoofdstukken te hebben gesproken over vragers en aan
bieders, gaatNegus in de volgende vijf hoofdstukken in op concepten of benaderingswijzen die 
hij centraal acht bij het bestuderen van popmuziek. Dat zijn volgens hem de bemiddeling, iden
titeiten, geschiedenissen, politiek en lokaliteiten van popmuziek. Hierin laat zich de socioloog 
zien die niet uit de titel en de introductie blijkt; wanneer iemand meer econoom is, zoals ikzelf, 
zouden hier andere keuzen gemaakt zijn.

Mediation is de rode draad en keert in alle hoofdstukken terug. Negus onderscheidt drie vor
men: de practices waarmee muziek wordt geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd, het
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gebruik van technologieën bij distributie van muziek en de rol van macht, met name dan vol
gens Negus bij de creatie en het ontvangst van kunstwerken. (Wat echter al snel blijkt wanneer 
hij gaat uitleggen, is dat dit onderscheid moeilijk vast te houden is bij empirisch onderzoek.) 
Processen van bemiddeling leiden ertoe dat er zich in de distributie van muziek specifieke 
patronen voordoen. Rockmuziek bijvoorbeeld blijkt dan meer bij muziekliefhebbers met een 
mannelijke, overwegend blanke identiteit te gaan passen. In en door bemiddeling groeien ook 
opvattingen over wat bijvoorbeeld het rocktijdperk is, de geëigende plaats, o f de politieke dui
ding van popmuziek. Geen daarvan zijn eenduidig vast te stellen.

Popular music in theory biedt veel, maar ook in het proces van bemiddeling waar dit boek 
zich in bevindt, blijkt in de distributie naar een publiek, dat groepen met een bepaalde identiteit 
meer baat zullen hebben van dit boek dan andere groepen. Het boek blijkt vooral geschikt als 
een goede inleiding tot de sociaal-wetenschappelijke studie van popmuziek.

Wilfred Dolfsma 
Vakgroep Kunst- en Cultuurwetenschappen, 

Erasmus Universiteit Rotterdam

Martin Shaw. Civil society and media in global crises: Representing distant violence.
Pinter, London/New York 1996,212 pp.

Martin Shaw analyseert in het boek Civil society and media in global crises de wijze waarop de 
Britse media wereldwijde crises representeren. Daarmee sluit de auteur aan bij de globali- 
seringsdiscussie. Shaw onderzoekt de hypothese die stelt dat de conflicten in verafgelegen 
gebieden door de werking van de massamedia globaal worden en consequenties hebben voor 
de publieke opinie in westerse staten. De publieke opinie leidt op haar beurt weer tot druk op 
westerse regeringen. Deze regeringen worden door de druk van de publieke opinie gedwongen 
om hun krijgsmachten in te zetten ten behoeve van crisisbeheersingsoperaties. In een situatie 
van globalisering laten verafgelegen conflicten ons niet meer koud.

Toch leidt globalisering niet automatisch tot een toename van internationale vredeshand
having en/of crisisbeheersingsoperaties. Het boek van Shaw maakt het pijnlijk duidelijk dat 
vele conflicten niet doordringen tot de westerse publieke opinie. In ieder geval hebben de media 
niet altijd die impact op de publieke opinie die regeringen doet besluiten hun politieke agenda 
bij te stellen. Er is echter één uitzondering en dat is de interventie kort na de Golfoorlog in Koer- 
distan. Tijdens de Koerdische opstand bracht de druk van de media zulke verschuivingen in de 
publieke opinie teweeg dat een aantal belangrijke landen tot militaire interventie besloot. Juist 
omdat de Koerdische opstand het enige geval is waarbij de interventie hoofdzakelijk is toe te 
schrijven aan de invloed van de media, concentreert Shaw zich op de representatie van deze 
opstand.

In het begin wordt de lezer kregelig van het grote aantal detailanalyses. Elke belangrijke 
institutie wordt namelijk in een apart hoofdstuk uitvoerig besproken. Maar de diversiteit aan 
analyses levert wel een breed beeld op van de reacties van de Britse samenleving. Bij elkaar 
genomen zijn de analyses bijzonder rijk, gedetailleerd en compleet. Shaw schetst in achtereen
volgende hoofdstukken het onvermogen van traditionele instituties als de politiek, de kerk, het 
onderwijs, de intelligentsia, de vredesbeweging en de moslimbeweging om zin te ge ven aan het 
conflict in de Golf. Geen van deze instituties krijgt werkelijk grip op de complexiteit van het 
conflict tussen Irak en de westerse alliantie. Als voorbeeld kan het onvermogen van de Britse 
moslimgemeenschap genoemd worden om een keuze pro of contra Saddam Hoessein te 
maken.
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