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Justin Bieber ontspoord 
 
Van eieren gooien naar zijn buurman tot onder invloed racen in een Lamborghini. Justin Bieber 
(19) is het popidool van een hele generatie pubermeisjes, maar lijkt na vijf jaar overvloedige 
aandacht te bezwijken onder zijn eigen roem. 
 

Gearresteerd 
Justin Bieber gaf zichzelf vorige week aan bij de politie in 5 
Toronto. Hij zou vorig jaar december een chauffeur van een 
limousine hebben mishandeld. De 19-jarige Canadees, die 
in Californië woont, werd vorige week al gearresteerd voor 
rijden onder invloed en straatracen. Ook kwam de zanger in 
opspraak vanwege graffiti en omdat hij het huis van zijn 10 
buurman met eieren zou hebben bekogeld. Bij een huiszoeking werden drugs gevonden.  
 
Sociale media 
Het lijkt bijna onvermijdelijk dat Justin Bieber ontspoort. Als tieneridool kreeg hij te jong te veel roem 
en geld. En de sociale media lijken zich nu ook tegen hem te keren. De politie plaatste de foto die 
werd gemaakt bij zijn arrestatie op Twitter. De hashtag #DeportBieber kreeg volgens Twitter 15 
gemiddeld ruim 6000 tweets per minuut gedurende de twaalf uur na zijn arrestatie. Ruim 120.000 
mensen tekenden een petitie om de Canadese zanger zijn Amerikaanse verblijfsvergunning te 
ontnemen. Het Witte Huis moet dit verzoek nu zelfs officieel in behandeling nemen. 
 
Van YouTube naar platencontract 
Toen Justin Bieber 12 jaar oud was, plaatste hij video’s van zichzelf op YouTube. Eerst werden zijn 20 
video's een paar honderd keer bekeken, maar dat werden al snel tienduizenden views. Uiteindelijk 
had hij zoveel YouTube-fans dat hij ontdekt werd door de muziekindustrie. De platenmaatschappij van 
Usher haalde de inmiddels 13-jarige Canadees naar de Verenigde Staten. Toen ging het pas echt 
hard met zijn carrière. Zijn debuutsingle, One Time, haalt in 2009 in meer dan tien landen de top 30. 
En dat op 15-jarige leeftijd.  25 
 
Records 
Ook met een professioneel platencontract op zak, blijft Bieber actief op YouTube, Facebook en 
Twitter. Zo staat hij in direct contact met zijn fans, die zichzelf beliebers noemen. Op Twitter vestigt hij 
record na record. Bieber is vrijwel dagelijks trending topic. Met bijna 50 miljoen volgers is hij de op één 
na meest gevolgde persoon ooit (na Katy Perry). In juli 2010 was Justin Bieber de beroemdheid met 30 
de meeste zoekopdrachten op internet. Baby was lange tijd de best bekeken YouTube-video ooit, met 
meer 500 miljoen views.  
 
Belieber of hater 
Echte beliebers laten hun idool niet vallen in deze moeilijke tijden. Toen Bieber zich bij het 
politiebureau meldde werd hij omringd door gillende fans. Maar #FreeBieber kreeg toch beduidend 35 
minder tweets dan #DeportBieber. En de petitie om Justin Bieber vrij te laten, werd ook lang niet zo 
vaak getekend als de anti-Bieber-petitie. Het lijkt erop dat de anti-fans van Bieber het gewonnen 
hebben van de beliebers. 
Naar: www.volkskrant.nl, www.ad.nl 
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