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Oog op de toekomst  
 
In Transit  
Deze middag staat in het teken van transitie. Te midden van overvloed en 
schaarste –verkeren we in een periode vol tegenstellingen waarin in rap tempo 
de realiteit nieuwe vormen aanneemt. 
Tegen deze permanente  achtergrond van veranderingen – is flexibiliteit 
essentieel. Hoe blijf je inspelen om de vele onzekerheden en crises. Hoe houd 
je balans? Wat zijn de vaste waarden tussen de turbulentie. Een tijd waarin 
continu her-ijken een must is. 
 
World Music Forum NL is van en voor het veld. Een honk een hub, aanjager / 
verbinder/ versneller – versterker van de sector. Om de plek binnen het 
muziekveld te verstevigen en uit te bouwen –door samenwerking te stimuleren 
onderling maar juist ook om te verankeren met de omgeving.  
Flexibileit en veerkracht, onkruid vergaat niet – we are the undergrowth…de 
risome. 
 
We begonnen in 2006 – waarin we (naar aanleiding van expert meetings) in het 
toenmalige  Tropentheater met een klein groepje besloten tot de oprichting 
van het World Music Forum NL. Het bestuur van het eerste uur bestond uit:   
Emiel Barendsen, toemalig directeur Tropentheater,  
Rob  van de Bosch toenmalig Bosch & Gonzalez  en Stan Rijven.  
Met 15 man en 1 vrouw schreven we een aanvraag voor de Creative Challenge 
Call – die toen niet werd gehonoreerd – Maar het gaf ons de energie en 
motivatie om door te zetten. Het toenmalige Tropentheater verleende de 
sector de eerste jaren de gastvrijheid als ontmoetingsplek voor de World Blend 
Cafe’s. 
Mede-oprichters zijn: Rob Boonzajer Flaes van Binoq Atana, Scott Rollins 
Otrabanda Records, Erk Willemsen Keijzer 18, Hans Peters, Music & Words, 
Ben Mendes NPS Output, Jerome Williams Earthbeat, Oscar van der Pluijm 
Codarts, Rein Spoorman Tropenmuseum, Gijs Levelt Karnatic Lab, Guus 
Dutrieux Ducos Prodcutions, Hans de Lange, de Doelen, Maarten Rovers Rasa, 
en ondergetekende. 
 
Ooit met houtje-touwtje begonnen zonder enige financiering, zijn inmiddels 
uitgegroeid tot een serieus Netwerk – opensource platform -  
-> Halen  & brengen wederzijdsheid staat voorop. Het gaat om samenwerking 
en solidariteit.  
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We hebben ook anderen geïnspireerd - Ons concept of elementen daarvan zijn 
regelmatig gekopieerd of dienden als inspiratiebron.  
Denk aan o.a. Cineblend, Belgian World Music Network, New Music Now,  
Italian WM netwerk.  
 
 
 
Resultaten: Inmiddels 16 jaar  

• Met veel passie/ minimaal budget heel veel voor elkaar hebben gebokst 
• netwerk van 3000+ organisatie en geïnteresseerden in de sector 
• 350 actief aangeslotenen  
• 120+ WBC’s  en expertmeetings 
• 160+ showcases – tijdens WBC’s , Dutch Delta Sounds Festival, off-

Womex podia 3 jaar, en ook tijdens inJazz 
• Sector onderzoek 2012 en publicatie tweejaarlijkse monitors tot 2019 
• Muziekuitgaves, CD’s  - Direcotries, de Who is Who, Het tijdschrift 

Beyond nu uitgemond in Mixedwordmusic.com 
15 edities Womex sinds 2007 / op Babel Med, en Visa 4 Music 

• ruim 350 Sprekers 
• Spotlight artists en Groepen en artiesten die binnen WMF NL hun eerste 

stappen zettendaarna doorbraken in een breder circuit: Altin Gün, 
Amsterdam Klezmer Band, Caravan, The Dubbeez, Jungle by Night, Karsu, 
Lingua Franca Ensemble, Magda Mendes, Maite Hontelé, Mehmet Polat, 
Minyeshu, Nils Fischer & Timbazo, NO blues, Ronald Snijders, Shishani & 
the Nambian Tales, Son Swagga, Kuenta i Tambù, Tabanka, Samira’s 
Blues 
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Hoe verder – vol energie 
 
Plannen genoeg maar armen tekort… 
In permanente vernieuwing –als organisatie –om een stabiele factor voor het 
veld te blijven -> -blijven aanjagen, stimuleren en verbinden– niet alleen binnen 
maar vooral buiten het veld 
-> divers publiek diverse muziek in een divers ecosysteem. 
wederzijdsheid voorop 
onafhankelijk   
accelerend 
samenwerkend 
inspirerend  
met naast de die-hards,  
volop ruimte voor nieuwe generatie  nieuw talent 
 
Dank aan: 
De mede-oprichters, maar ook alle collega’s die een aandeel hebben gehad om 
dit netwerk gestalte te geven.  Dank ook aan Buma Cultuur, PBCF , Sena 
Performers, DPA,  
 
Vandaag gaat het in op de Transitie veld 
Publiek, programmeurs, media, muziek-educatie wat is er nodig om de muziek 
en daarmee de sector te laten floreren - daar gaat deze middag over. 
 
Het gaat om de verbeelding/ vergezichten / inspiratie/ solidariteit  
Niet alleen halen maar ook brengen dat is ‘open source’ - delen. The wisdom of 
the crowd. 
 
Sector is ook een open source – Met onderlinge kruisbestuiving tussen 
muziekdisciplines – overlappingen -  vervagende grenzen… 
Ik wens jullie allen veel inspiratie toe!  
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Het verloop van de dag:  
>We gaan met elkaar in gesprek – naar aanleiding van de exposés door  
cultureel raadgever Mehmed  Marechal,  Arne Dee senior beleidsadviesur bij 
het VNPF en Yassine Boussaid directeur van de Meervaart.  
> Na de pauze zullen is er ruimte voor een plenaire discussie met de sprekers.  
> Doel is dat we gezamenlijk een aantal concrete punten destilleren als richtlijn 
de agenda voor de toekomst.  
> En dan is er muziek  Dareyn en sluiten we af met een borrel. En vanavond 
vanaf nog twee concerten door SonCe Trio en FaKrutu Dakar Edition. 
  
Naar voor we zover zijn nog even een terugblik  op de ontwikkeling van het 
begrip wM door Stan Rijven – en graag geef ik het woord terug aan onze MC 
Miate Hontele  
 
 
Einde dag Met dank aan: Loubna El Boujouffi 
sprekers: Arne Dee, Mehdi Maréchal, Yassine Boussaid, Dareyn, Maite Honele, 
Stan Rijven , De music Darey: emiine Boistanci Maya Fridman en Modar Salama  
achter de schermen: Charlie Crooijmans, Eric van Nieuwland, Tim Jonker, 
Marianne Smitshoek,  de technici van TV en alle anderen die ik nu vergeet te 
noemen.  
 


