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week 6 – 3 februari 2014 – tekst niveau A 
 

Het gaat mis met Justin Bieber  
 
Hij is wereldberoemd: Justin Bieber. Hij is een van de populairste tieneridolen aller 
tijden. Vooral meisjes zijn fan van Justin. Ze noemen zich 
‘beliebers’.  Maar steeds meer mensen zijn boos op hem. Want hij 
misdraagt zich behoorlijk. 
 
Sprookje 5 
Justin Bieber komt uit Canada. Hij begon als kleuter met drummen. En 
met gitaarspelen. Later ging hij ook zingen. Toen hij twaalf jaar was, 
plaatste hij video’s van zichzelf op YouTube. In korte tijd werden zijn 
filmpjes tienduizenden keren bekeken. Iemand van de 
platenmaatschappij van zanger Usher zag het filmpje ook. Die liet hem 10 
overvliegen naar Amerika. Justin kreeg een contract. Hij was toen pas 14 jaar oud. Zijn 
liedjes zijn in veel landen populair. Bieber werd een echte superster. 
 
Roem 
Justin Bieber is inmiddels wereldberoemd. Hij bulkt van 
het geld. Het idool kan dus alles doen wat hij wil. En hij 15 
heeft enorm veel fans. Op Twitter volgen bijna 50 miljoen 
mensen hem. In Nederland was Baby een grote hit. Het is 
een van de best bekeken YouTube-video’s ooit. De clip is 
meer dan 500 miljoen keer bekeken. Maar roem kan rare 
dingen met je doen. Zeker als je al op jonge leeftijd heel 20 
beroemd wordt. Dat zie je wel bij Justin Bieber. 
 
Crimineel 
Justin Bieber is de laatste tijd vaak in het nieuws. Niet omdat hij weer een nieuwe hit heeft. 
Maar omdat hij zich steeds vaker behoorlijk misdraagt. In het begin ging het vooral om kleine 
dingen. Zoals het te laat komen voor optredens. Of het lenen van een fiets zonder te vragen. 25 
En men zegt dat hij het huis van zijn buurman met eieren heeft bekogeld. De laatste tijd lijkt 
Bieber echt crimineel te worden. Vorige week werd hij gearresteerd voor rijden onder 
invloed. En voor straatracen. De politie heeft ook drugs in zijn huis gevonden.  
 
Spuugzat 30 
Veel mensen zijn het gedrag van Bieber spuugzat. Ze vinden dat hij een slecht voorbeeld 
geeft aan zijn jonge fans. Daarom vinden ze dat hij weg moet uit Amerika. Er zijn daarvoor al 
ruim 120.000 handtekeningen verzameld. Ze zeggen: ‘Justin is gevaarlijk en roekeloos. En 
hij gebruikt drugs. Hij moet het land worden uitgezet.’ We zullen zien of dat ook 
daadwerkelijk gaat gebeuren… 35 
 
Bron: www.volkskrant.nl, www.ad.nl, www.wikipedia.nl  

 

 het idool = iemand die veel fans heeft 
roekeloos = heel onvoorzichtig 
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Een optreden van Justin Bieber 
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