
Buma Music Academy - rock/alternative 

 
In de 21ste eeuw wordt het onderscheid tussen hardrock en heavy metal 

op consumentenniveau niet meer zo scherp gemaakt als voorheen. 

Uiteindelijk is het allemaal gitaarrock, zij het met verschillende 
inhoudelijke uitgangspunten, snelheden en dynamieken. Wel heeft de 

familie uitbreiding gekregen in de vorm van alternative rock (of indie 
rock), een parapluterm voor muziek met een hoog doe-het-zelfetos, dat 

voortkwam uit de punk.  
 

Alternative rock 
De term ‘alternative’ zegt meer over de (doe het zelf)houding van de 

muzikanten dan over hun sound, context of afkomst, hoewel de teksten 
zich vaak kenmerken door sociale betrokkenheid en commentaar op het 

gezag. Zo kon het dat genres zo divers als gothic, Madchester, industrial 
en shoegazing allemaal onder alternative werden geschaard. Grote 

gemene deler (maar ook niet 100% waterdicht) was dat de meeste bands 
door kleinere, onafhankelijke labels werden uitgebracht en dat de muziek 

doorgaans commercieel minder succesvol was dan andere rockgenres. Met 

de doorbraak van bands als Nirvana, de grunge en Britpop werd 
alternative, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt, in de jaren ’90 even 

onderdeel van de mainstream, maar dit was van korte duur. Dat kan ook 
niet anders, want als de mainstream steeds verandert, verandert 

alternative (dat zich juist tegen de mainstream afzet) uiteraard mee. Dat, 
aangewakkerd door de dood van Nirvana-voorman Kurt Cobain, de daarop 

volgende teloorgang van de grunge en het einde van de Britpop-hausse 
zorgden tegen het eind van het decennium voor een teruglopende 

populariteit van de alternative scene in zijn totaliteit. 
 

Dit neemt uiteraard niet weg dat bepaalde bands grote groepen fans voor 
zich wisten te winnen. De Verenigde Staten kenden een post-grunge 

periode, waarin – ook in de media – alle ruimte bleek voor acts als Creed 
en Matchbox Twenty. Tegelijkertijd deed Radiohead in Groot-Brittannië 

zijn definitieve ‘claim to fame’ met het alom bejubelde album OK 

Computer en bereidde daarmee de weg voor bands als Travis en Coldplay, 
die duidelijk door Thom Yorke en co. beïnvloed waren. 

 
Begin deze eeuw kwamen verschillende bands bovendrijven, die hun 

inspiratie vooral haalden uit de punk en new wave. Voorbeelden zijn The 
Strokes, The Hives, Franz Ferdinand, Muse, The White Stripes, Snow 

Patrol, Editors, Arctic Monkeys en The Killers. De term alternative rock is 
echter gaandeweg vervangen door indie rock. Een label dat de plank 

volledig misslaat als je bedenkt dat ‘indie’ oorspronkelijk stond voor: 
kleinschalig, low budget, doe het zelf, underground. Dit doet dus 

vermoeden dat indie vooral een marketingetiket is geworden, dat door de 
muziekindustrie op grote mainstream artiesten wordt geplakt om ze enige 

credibility mee te geven. Daarmee is het genre effectief ten grave 
gedragen. 



 

Nederlands alternatief 
Uiteraard heeft ons land zijn eigen alternative/indie-cultuur. Een groot 

aantal kleine labels legt zich toe op dit genre. Het bekendste daarvan is 

wellicht Excelsior Recordings, waarop in het verleden artiesten als Caesar, 
Daryll-Ann, Gem, Johan, Spinvis en zZz uitkwamen. Daarmee is het logo 

van Excelsior een soort kwaliteitskeurmerk geworden, al is dat geen 
waarborg voor (mainstream) succes. Diverse bands bestaan dan ook niet 

meer of zijn in andere projecten opgegaan. 
Via distributeur Play It Again Sam verschenen albums van onder meer 

Voicst en Moke, die hen veel media-aandacht, optredens en het nodige 
commerciële succes opleveren. 

 
Aangezien in het huidige muziekklimaat steeds meer (beginnende) 

artiesten de touwtjes in eigen handen nemen, schieten de kleine labeltjes 
als paddenstoelen uit de grond. Bands realiseren zich dat er maar weinig 

plaats is aan de top en dat de weg daar naartoe lang en arbeidsintensief 
is. Het doe-het-zelfelan is daardoor weer helemaal terug en door een 

grotere betrokkenheid bij allerlei procedurele en zakelijke beslissingen zijn 

muzikanten meer dan ooit op de hoogte van de businesskant van de 
materie. Ook de media bieden diverse platforms waarop jong talent zich 

kan profileren. 
De aanbodzijde van nieuwe bands en muziek is dus behoorlijk goed op 

orde. Nu nog kijken hoe meer vraag kan worden gecreëerd… 
 

Een band die daar geen gebrek aan heeft en waarschijnlijk de populairste 
Nederlandse alternatieve rockband is, is Within Temptation. Toen zij de 

grunts achterwege lieten en meer focus gingen leggen op 
(zang)melodieën – waardoor de feeërieke stem van zangeres Sharon den 

Adel een prominentere rol ging spelen binnen hun gothic metal – werd de 
single Ice Queen in 2002 volstrekt onverwacht een hit. Het bleek een 

springplank naar nog groter succes, eerst in Nederland en al snel ook 
(ver) daarbuiten. Van 2003 tot en met 2007 ontving de band jaarlijks de 

Export Prijs, als best verkopende Nederlandse band in het buitenland. In 

het kielzog van Within Temptation kregen ook andere gothic metalbands, 
zoals Evanescence, Nightwish en, uit de lage landen, After Forever en 

Epica, veel bijval. 
 

Meer metaal 
Ondertussen bleef metal in de 21ste eeuw onverminderd populair, vooral 

op het vasteland van Europa. De belangrijkste innovaties vonden plaats in 
Scandinavië en vooral Duitsland en de Benelux bleken daar zeer voor 

open te staan. Bands als Dimmu Borgir (Noorwegen), Children Of Bodom 
(Finland), HammerFall (Zweden) en Blind Guardian (Duitsland) bereikten 

met hun albums hoge noteringen. 
 

Ook een geactualiseerde metalversie had inmiddels postgevat. Nu metal 
(ook wel rap metal) werd eindjaren ’90 geïntroduceerd en was in feite een 



mix van elementen uit de metal, grunge, punk, rap en turntablism. Rond 

de eeuwwisseling bereikte het genre zijn hoogtepunt en deden bands als 
Limp Bizkit, KoRn, Slipknot, Linkin Park en Papa Roach goede zaken. 

 

De media begonnen echter al snel hun aandacht te verleggen. Het nieuwe 
troetelkindje heette emo. Ook dit genre bestond toen al aan aantal jaren, 

maar het had zich ontwikkeld tot een meer mainstream sound, die bij een 
groter en ouder publiek aansloot dan voorheen. Jimmy Eat World was een 

van de eerste bands die hiervan profiteerden. Hun cd Bleed American was 
bijna niet aan te slepen. Journalisten plakten het label emo vervolgens 

ook op bands als Fall Out Boy, My Chemical Romance, Paramore en Panic! 
At The Disco. Die waren daar niet allemaal van gediend, maar 

profiteerden er wel volop van. 
 

Oude rotten 
Naast de behoefte om nieuwe wegen in te slaan, is de hang naar het 

verleden bij veel rockbands groot. Een band als Wolfmother bijvoorbeeld 
combineert elementen van Deep Purple en Led Zeppelin en spreekt 

daarmee een gevarieerd publiek aan. De genreaanduiding retro-metal is 

echter treffend gekozen. Maar ook de inspiratiebronnen zelf weten niet 
van ophouden. Dat blijkt wel uit reünietournees van bands als Van Halen, 

The Who, Black Sabbath en zelfs een eenmalig optreden van Led Zeppelin. 
 

Tegelijkertijd werden verschillende supergroepen geformeerd, zoals 
Audioslave (met ex-leden van Rage Against The Machine en Soundgarden) 

en Velvet Revolver (met voormalige leden uit Guns N’ Roses en Stone 
Temple Pilots). Die scoorden behoorlijk, maar bestonden slechts een paar 

jaar. 
Dat deden de Foo Fighters, waarin Nirvana-drummer Dave Grohl zich tot 

multi-instrumentalist ontpopte, beter. De band groeide uit tot een van de 
succesvolste rockbands van de 21ste eeuw, zeker live. Naast zijn eigen 

band nam Grohl deel aan de superband Them Crooked Vultures, waarin 
tevens Josh Homme uit Queens Of The Stone Age en Led Zeppelin-bassist 

John Paul Jones zitting hadden. 

 
Ook niet kapot te krijgen: Green Day. De band die mede verantwoordelijk 

mag worden gehouden voor de heropleving van de punkrock en dat heeft 
weten te transformeren tot een stadionvullend genre. Ondanks hun 

smeuïge, radiovriendelijke sound en het hoge entertainmentgehalte van 
hun concerten geven zij niet de indruk hun idealen veel geweld aan te 

doen. Iedereen blij dus. 
 

Spotify-links: 
Nirvana – Smells Like Teen Spirit 

Creed – Higher 
Matchbox Twenty – 3AM 

Radiohead – Paranoid Android 
Travis – Turn 

http://open.spotify.com/track/4hy4fb5D1KL50b3sng9cjw
http://open.spotify.com/track/1e5grnGb7YIcX9EuJM1mtB
http://open.spotify.com/track/5vYA1mW9g2Coh1HUFUSmlb
http://open.spotify.com/track/0LTZD4vTsp0EN1wXatc9IR
http://open.spotify.com/track/21sDabSZxMIYrs2fClzv5i


Coldplay – Yellow 

The Strokes – Last Nite 
The Hives – Hate To Say I Told You So 

Franz Ferdinand – Take Me Out 

Muse – Bliss 
The White Stripes – Seven Nation Army 

Snow Patrol – Run 
Editors – Munich 

Arctic Monkeys – I Bet You Look Good On The Dancefloor 
The Killers – Somebody Told Me 

Caesar – Before My Head Explodes 
Daryll-Ann – Surely Justice 

Gem – Good to Know You 
Johan – Tumble and Fall 

Spinvis – kom terug - december mix 
zZz – Ecstasy 

Voicst – Everyday I Work On The Road - Radio Edit 
Moke – This Plan 

Within Temptation – Ice Queen 

Evanescence – Bring Me To Life 
Nightwish – Wish I Had An Angel 

After Forever – Energize Me (Radio Edit) 
Epica – Cry for the Moon - Live in Miskolc 

Dimmu Borgir – Progenies Of The Great Apocalypse 
Children Of Bodom – Needled 24 / 7 

Hammerfall – Last Man Standing 
Blind Guardian – Lord Of The Rings. 

Limp Bizkit – My Way 
Korn – Freak On A Leash 

Slipknot – Spit It Out 
Linkin Park – Breaking The Habit 

Papa Roach – Last Resort - Album Version (Ex) 
Jimmy Eat World – The Middle 

Fall Out Boy – This Ain't A Scene, It's An Arms Race 

My Chemical Romance – Welcome To The Black Parade 
Paramore – Misery Business - Single Version 

Panic! At The Disco – I Write Sins Not Tragedies 
Wolfmother – Joker And The Thief 

Van Halen – Why Can't This Be Love 
The Who – Baba O'Riley - Original Version 

Black Sabbath – Paranoid 
Audioslave – Original Fire 

Rage Against The Machine – Bulls on Parade 
Soundgarden – Spoonman 

Velvet Revolver – Slither 
Guns N' Roses – Welcome To The Jungle 

Stone Temple Pilots – Trippin' On A Hole In A Paper Heart 
Foo Fighters – This Is A Call 

http://open.spotify.com/track/3AJwUDP919kvQ9QcozQPxg
http://open.spotify.com/track/7kzKAuUzOITUauHAhoMoxA
http://open.spotify.com/track/0dcJ1SsbTmAvC3ZVvUYMIy
http://open.spotify.com/track/7kw6yVmdZGuRcWGi4adXYT
http://open.spotify.com/track/279IuhllrfAauLGsIt9eXL
http://open.spotify.com/track/3m6KkYKdnbffMpGd9Pm9FP
http://open.spotify.com/track/63xBKQr7HJkKaSyhwEWCnE
http://open.spotify.com/track/4z88dsPMPlCPakuhBYkcuP
http://open.spotify.com/track/0S7zL7ae0KpOSPKeFQpHo8
http://open.spotify.com/track/1lDWb6b6ieDQ2xT7ewTC3G
http://open.spotify.com/track/3QRWCBxpdNcjxHi5BIsYbq
http://open.spotify.com/track/3esV5ePV4GbeZjmGtJq5aX
http://open.spotify.com/track/5aXL7ncXrsfpAG5A9H3IDn
http://open.spotify.com/track/3PKAc7BmRf6udRAuvANvcM
http://open.spotify.com/track/5Ux44MCiUpsquRXjJq4MBZ
http://open.spotify.com/track/0sUBqurEjR09oAa0wKuuMK
http://open.spotify.com/track/3Ub3RQM9o5ZASDNqjNTjpk
http://open.spotify.com/track/2ePQKL3UHCNnVM2lTrd3BM
http://open.spotify.com/track/1TNpJkmtcJVQ5LvpylbzVy
http://open.spotify.com/track/4CDoeHIz44HzXq3j6LkZq6
http://open.spotify.com/track/6Q6q4wKqer9L47Xt1xGsMW
http://open.spotify.com/track/1uNjfQj3rZbJLrJRs7cXSH
http://open.spotify.com/track/0KALXSno85MsIfXBiQ6SBR
http://open.spotify.com/track/4koouAqzPZELDfPeFpOKru
http://open.spotify.com/track/5IjTGUgCEUDw8t6wIVbmrg
http://open.spotify.com/track/7sa1xOgT1c8xQfbSL5FrCe
http://open.spotify.com/track/5NDGt2224PKAS6ax9CdE07
http://open.spotify.com/track/1cTIkQUcWtwooj2rDcNB5n
http://open.spotify.com/track/1dgkDdISPJgSUeZcloNZIH
http://open.spotify.com/track/0YbUPhJ1hcFDsUV3U7kQ5k
http://open.spotify.com/track/0o86I453nz7kkwVqJjseAO
http://open.spotify.com/track/0SjhCnjTT2bXD9RtU8bFT9
http://open.spotify.com/track/5kD9T7GForh8LnRz5ClbL8
http://open.spotify.com/track/2GD8Ia7rtJzfgTIy20TaRI
http://open.spotify.com/track/5wQnmLuC1W7ATsArWACrgW
http://open.spotify.com/track/2GnMqOzDPMWTiWGkC8uvIw
http://open.spotify.com/track/5cY8y2XgOfkAh4kSWLFKkz
http://open.spotify.com/track/7c7p8ILjIU4uGyZVYj94Vh
http://open.spotify.com/track/6CK4xXnpKHJQA4YFoQ6Ads
http://open.spotify.com/track/7Az9kfq4JLD8auD1xoErrP
http://open.spotify.com/track/3L8WgDYS5TtwbyxOPSAiFf
http://open.spotify.com/track/7CtnaQBwxE3uTYIdTTGXAT
http://open.spotify.com/track/1mjQfuj2qBcRXQZSoHUqUs
http://open.spotify.com/track/2Ekzm3AGOE0u3uXy6rhAZY
http://open.spotify.com/track/7kF1iPJTj3VFJX9XokQ80F
http://open.spotify.com/track/0mCj9395EGJwklTBtGpLd9
http://open.spotify.com/track/1whAGgcXk2B1W3XluT2m0B
http://open.spotify.com/track/1KZVbkPnQYwaN5OeAHGa4P


Them Crooked Vultures – New Fang 

Green Day – Longview 
 

http://open.spotify.com/track/37chc886yyUq0amK9lfwhM
http://open.spotify.com/track/2AeMsSPvfa5nSIN4yMiDpP

