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Een nieuwe rol voor de wereldmuzieksector 
Mehdi Maréchal 
 
Ik zou graag willen beginnen met een citaat van David Byrne, frontman van Talkin’ 
heads maar ook oprichter van het Luaka Bop platenlabel:  
 
“In my experience, the use of the term world music is a way of dismissing artists or 
their music as irrelevant to one's own life. It's a way of relegating this ''thing'' into the 
realm of something exotic and therefore cute, weird but safe, because exotica is 
beautiful but irrelevant; they are, by definition, not like us. Maybe that's why I hate the 
term. It groups everything and anything that isn't ''us'' into ''them.'' 
 
Waarom vind ik dit citaat interessant? Niet dat ik hier weer de discussie wil lanceren 
over het gebruik van de term “wereldmuziek” of voorstellen wil doen van hoe we 
muziek dan wel moeten categoriseren, maar omdat ik zijn slotzin “it groups evenything 
that isn’t us into them” heel uitdagend vind. Ik ben mij al altijd al zeer bewust geweest 
van de wijze waarop categorisatie en labels een impact hebben op de sociale relaties 
tussen mensen en binnen samenlevingen. Dat was trouwens één van de redenen 
waarom ik 10 jaar geleden één van de initiatiefnemers was om het woord “allochtoon” 
te begraven in Gent. Ik ben er nl. van overtuigd dat mechanismes van categorisering, 
controlemechanismen zijn, en dus gelinkt zijn aan machtsposities. Dit is absoluut ook 
zo in de culturele sfeer. De Palestijnse intellectueel Edward Saïd noemt het, in zijn 
baanbrekend boek “culture & imperialism”: “The power to narrate, or to block other 
narratives from forming and emerging”. Categorisatie heeft dus niet alleen een impact 
op de realiteit, het vormt de realiteit ook. Daarom dat het interessant is om na te gaan 
hoe categorisatie die realiteit beïnvloedt, en wat die realiteit dan precies is, in het 
bijzonder in de diverse samenlevingen van vandaag.  
 
Onze samenlevingen hier in West-Europa zijn de afgelopen 50 jaar sterk veranderd. 
Zeker de grote centrumsteden zijn op het vlak van etnische achtergrond, culturele 
referentiekaders, taal en religie enorm divers en heterogeen geworden. De opdeling 
van al deze mensen in allesomvattende categorieën wordt niet alleen steeds 
moeilijker, het wordt ook problematisch, zeker wanneer die categorieën als absolute 
contrasten worden neergezet. “Voel je je vooral Nederlander of Marokkaan?” “Ben je 
moslim of feminist?” alsof het ene het andere zou uitsluiten… Het idee dat er essentiële 
elementen zijn in iemands identiteit die zijn hele doen en laten bepalen staat haaks op 
de erkenning van cultuur als een veranderlijk en evoluerend iets. Zoals de Brusselse 
rapper Manza ooit mooi zei: “onze afkomst staat vast, onze identiteit die wordt 
gevormd”. De verschillen inzake inkomen, taal, religie, opleidingsniveau en culturele 
expressie kan je niet langer uitsluitend verklaren door de etnisch-culturele origine. 
Maar het zijn wel die essentialistische benaderingen van cultuur en identiteit die 
belangrijke instrumenten zijn om een systeem in stand te houden dat de privileges van 
een zelfverklaarde categorie “wij” moet beschermen van een categorie “zij”.  
Het goede nieuws is dat dit discours volgens mij geen lang leven beschoren is, omdat 
het wordt ingehaald door de realiteit van onze diverse samenlevingen. De categorieën 
die vroeger in staat leken om onze samenlevingen te ordenen schieten nu schromelijk 
te kort. De vlag dekt de lading niet meer. En dan moet je vroeg of laat wel op zoek 
naar nieuwe vlaggen… 
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Mijn punt is: culturele verschillen tussen mensen proberen verklaren door enkel te 
kijken naar etnisch-culturele achtergrond, het zgn. culturalizeren, is verleden tijd.  
 
Waarom vertel ik dit nu en wat is de link met de cultuursector en meer bepaald de 
muzieksector? Wel, wanneer we proberen categorisatie en culturalisatie toe te passen 
op  muzikale productie, dan wordt dit, omwille van onze diverse en cultureel 
heterogene samenlevingen, eveneens zeer moeilijk. Niet-Westerse muziek wordt plots 
geen exotisch importproduct meer, maar lokale muziek, die gespeeld en beleefd wordt 
door medeburgers. Labelen we de muziek van de Belgische Baloji dan als 
wereldmuziek of Belgische rap? Is Altin Gün een Nederlandse rockband? En vanaf 
wanneer erkennen we het Amsterdams-Andaloesisch orkest als Nederlands muzikaal 
erfgoed? We kunnen nu wel zeggen dat dat er eigenlijk allemaal niet toe doet, en dat 
het label geen belang heeft zolang de muziek maar goed is. En inderdaad, muziek is 
altijd het product van diverse culturele invloeden en van hybridisatie. Er is niet zoiets 
als “authentieke” Senegalese of Marokkaanse muziek. Wat vandaag als “authentiek” 
beschouwd wordt was ooit een verbasterde fusie van genres en stijlen. Senegalese 
Mbalax is sterk beïnvloed door Cubaanse salsa en son, Marokkaanse Gnawamuziek 
door West-Afrikaanse ritmes, etc. En dan zwijgen we nog over Blues, jazz, rock en alle 
andere “westerse” genres… Het lijkt onzinnig te zijn om labels en categorieën te 
bedenken voor culturele expressievormen die per definitie het product zijn van 
kruisbestuiving, dus waarom liggen we hier dan wakker van? We kunnen allemaal, 
ongeacht onze sociale positie en etnisch-culturele origine, genieten van de muziek die 
we goed vinden. Music for all! Of niet? Er speelt toch iets anders…  
 
Ik ga mijn hele leven regelmatig naar zgn “wereldmuziek” concerten. En in vele 
gevallen moet ik vaststellen dat het publiek toch grotendeels bestaat uit de blanke 
middenklasse. Zelf als ik naar concerten ga van Highlife legende Ebo Taylor in mijn 
thuisstad Gent, nochtans de Vlaamse stad met de grootste Ghanese gemeenschap, 
zie ik er amper mensen van Ghanese origine… en hoeveel Ethiopiërs zijn er op 
concerten van Mulatu Astatké in de AB? Er zijn duizenden Syrische vluchtelingen in 
West-Europa, maar op een concert van Omar Suleiman kan je ze vaak op één hand 
tellen. Er is hier toch iets uit de maat, een soort van mismatch? En wat precies?  
 
Ik denk dat we het antwoord gedeeltelijk vinden in hoe “wereldmuziek” sinds vnl. de 
jaren ’80 is geëvolueerd tot een specifiek muzikaal genre, dat zich volledig los van de 
autonome muzikale expressie binnen diasporagemeenschappen en hun thuislanden 
heeft ontwikkeld. En bovenal, van de wijze waarop het hele concept “wereldmuziek” 
moeite heeft om zichzelf los te trekken van een zeer eurocentrische benadering van 
de wereld. In de jaren ’80 ontstond wereldmuziek vooral als een marketting-categorie 
voor niet-westerse traditionele muziek. In zijn meest rudimentaire vorm stond 
“wereldmuziek” voor het “toegankelijk maken van exotische muziek voor westerse 
oren”. Niet-Westerse muziek ging dus door een proces van aanpassingen om te 
komen tot een format die makkelijk werd opgenomen door een westers publiek. De 
beste voorbeelden van die “sound” zijn de westerse wereldmuzieklabels die in die 
periode ontstonden: Mango records, Real-world records, Putumayo en World Circuit. 
Labels die als gezamenlijkheid hadden dat ze artiesten uit het zuiden lieten opnemen 
in Studio’s in Europa of de VS en via westerse producers of sound-engineers, die de 
specifieke “worldmusic” sound aan de opnames konden toevoegen. Het zet een 
evolutie in gang van wat ik de “wereldmuzificatie” van talloze niet-westerse muzikale 
genres noem. Als je wil weten wat ik daarmee bedoel dan moet je eens goed luisteren 
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naar Salif Keita’s originele opnames met de Bamako Rail Band in de jaren ‘70 en die 
vergelijken met zijn albums bij Mango in de jaren ’80. Dat die “wereldmuzificatie” een 
enorme impact had op de artiesten zelf en op de manier waarop muziek werd gespeeld 
en vermarkt in hun landen van herkomst, is een understatement, en daar zou ik een 
heel tweedaags seminarie over kunnen vullen. Maar kort samengevat komt het erop 
neer dat er vaak parallelle circuits ontstonden waarbij artiesten bepaalde specifieke 
“wereldmuziek” opnames maakten en daarnaast lokale opnames voor het 
thuispubliek.  
 
Terwijl de grote “wereldmuzieksterren” een schare westerse fans bereikten en toerden 
langs gerenommeerde westerse concertzalen, kende de autonome muzikale productie 
binnen de diasporagemeenschappen dus vaak een heel andere evolutie. Dit was in 
het bijzonder het geval voor muzikale stijlen en genres die “moeilijker” waren voor een  
westers publiek. Deze muziekproductie ontwikkelde zich in parallelle circuits, vaak 
buiten de reguliere concertzalen om. Muziek werd gespeeld in gemeenschapscentra 
en buurthuizen, bars en restaurants en communicatie gebeurde via eigen netwerken 
van winkels en sleutelfiguren binnen de gemeenschap. Hun beste kans om een wijder 
publiek te bereiken was om “ontdekt” te worden door een blanke producer (een nieuwe 
Ry Cooder), die dat vaak deed omdat hun muziek plots “flavor of the month” was 
geworden, of vrij vertaald: populair bij een westers publiek. Zoals Cumbia enkele jaren 
geleden, of Dabka en Funana vandaag. De bottom-line om geprogrammeerd te 
worden lijkt nog altijd te zijn dat je iets moet spelen wat populair is bij het “reguliere” 
blank middenklasse publiek. Ik formuleer dit nogal scherp, en ik weet we de laatste 
jaren wat afstand genomen hebben van die “world music sound”, dat er een nieuwe 
interesse is autonome opnames van artiesten uit verschillende gemeenschappen. Dat 
zij uiteraard ook niet stil gezeten hebben en dat ze nu opnemen in studio’s die soms 
beter en moderner zijn dan die waar André Hazes opneemt. Dat er ook veel initiatieven 
zijn om te programmeren voor de gemeenschappen of hen alvast te betrekken in de 
programmatie, en dat zijn waardevolle evoluties, maar ze zitten soms nog teveel 
gevangen in dat “sociale” keurslijf… We sleuren er dan toch graag dat 
“maatschappelijke integratieverhaal” bij… terwijl het enkel zou moeten gaan over de 
kunst.  
 
Daar, en nu kom ik tot de kern van mijn pleidooi, is er een rol die de 
“wereldmuzieksector” bij uitstek zou kunnen vervullen. Er zijn duidelijk nog drempels 
wanneer het gaat over de culturele participatie van verschillende culturele 
gemeenschappen en er is een koudwatervrees inzake programmatie. Inclusief in de 
muzieksector. Dat heeft zoals gezegd te maken met het verschil in smaak en 
herkenning, maar ook in culturele codes. Ik zag ooit een Roma-familie weggestuurd 
worden van een Balkan-brass concert omdat de blanke organisatoren vonden dat ze 
te luidruchtig waren. Terwijl “hun” muziek gespeeld werd, was het concert blijkbaar 
toch niet voor “hen”. En anderzijds moeten we ook erkennen dat we niet langer enkel 
Roma gaan aantrekken met Balkan-muziek: de meesten die ik ken houden meer van 
Reggaeton en Bollywood dan van folklore die ze associëren met hun opa. Het 
zoveelste bewijs dat culturele consumptie niet langer gelijkloopt met etnisch-culturele 
achtergrond, zeker wanneer het gaat om 2e en 3e generaties.  
Er ligt daar een belangrijk terrein voor het teweegbrengen van een 
mentaliteitsverandering. De “wereldmuzieksector” is doorheen zijn bestaan vnl. bezig 
geweest met het programmeren van niet-westerse muziek voor een westers 
doelpubliek, maar dat betekend niet dat het bezig geweest is met het promoten van 
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culturele diversiteit, en al zeker niet wanneer dit zich niet reflecteert in het publiek. Dit 
is een rol die de wereldmuzieksector, laten we het voorlopig nog zo noemen, wel kan 
spelen in de toekomst. Dat begint met jezelf te herpositioneren in het veld en je 
doelpubliek te herzien. Maar hoe doen we dat dan? En waarom? De tweede vraag is 
eenvoudig te beantwoorden: uit democratische verantwoordelijkheid. Wanneer de 
demografische samenstelling van je bevolking veranderd, dan vereist dat ook een 
veranderde representativiteit, in je programmatie maar ook in je publiek. In het 
bijzonder wanneer je publieke gelden ontvangt.  
 
Hoe? Wel, zoals ik al eerder zei zit culturele expressie overal, en zeker muziek. 
Verschillende culturele gemeenschappen produceren en verspreiden hun muziek door 
talloze eigen netwerken. Nieuwe muzikale werelden liggen niet langer op duizenden 
kilometers van hier maar net om de hoek. De “wereldmuzieksector” kan een 
belangrijke signaalfunctie vervullen in het herkennen en erkennen van die interne 
muzikale werelden, en een rol opnemen als katalysator naar de ruimere muzieksector. 
De wereldmuziekprofessional als cartograaf van die nieuwe muzikale werelden. Dit 
vanuit een principe van gelijkwaardigheid, en vanuit de erkenning dat geen enkele 
cultuur dominant mag zijn en dat verschillende culturele gemeenschappen naast, 
tussen en met elkaar bestaan. Anders eindigen we weer met het opzetten van 
“interculturele avonden” en sturen we niet-westerse artiesten weer door naar zgn. 
interculturele centra, die zo hun zelfgekozen monopolie op het thema behouden en 
een soort culturele apartheid in stand houden. Dit is een zaak van iedereen en van de 
hele muzieksector indien we een democratisch en representatief cultuurbeleid willen 
voeren.  
 
Wereldmuziek-actoren kunnen partnerschappen aangaan met verenigingen of 
sleutelfiguren die inzicht hebben in de specifieke muzikale dynamieken binnen 
bepaalde culturele gemeenschappen. Ze kunnen op die manier programma’s 
samenstellen op maat en vraag van die gemeenschappen of nieuwe formats 
ontwikkelen die aansluiten bij hun culturele noden. Ze kunnen samen nieuwe events 
ontwikkelen die mensen samenbrengen. Daarbij is het belangrijk dat we lessen trekken 
uit de fouten uit het verleden:  

- Geef de instrumentele aanpak op, waarbij je vnl. op zoek bent naar een plaatsje 
voor “anderen” in onze instellingen. Want verandering komt zelden van 
binnenuit. Trek de straat op en ga partnerschappen aan. 

- Geef de talentontwikkelings- aanpak op, waarbij je ervan lijkt uit te gaan dat 
andere culturele gemeenschappen eerst hun cultureel kapitaal moeten 
vergroten voor ze goed genoeg zijn om deel te nemen.  

- Geef je eigen agenda op en ga op zoek naar een gezamenlijke agenda, vanuit 
gedeelde noden en opportuniteiten.  

- Let op voor valkuilen, zoals het te snel en makkelijk uitbesteden aan zgn. 
professionals van de diversiteitsindustrie, die je vooral de nodige 
windowdressing kunnen bieden tegen vaak hoge sommen, maar geen 
duurzame veranderingen kunnen teweegbrengen.  

 
Wanneer de muzieksector de bereidheid toont om zichzelf in vraag te stellen, zijn 
standaarden tegen het licht te houden en voldoende lef toont om nieuwe keuzes te 
maken, dan denk ik dat echte veranderingen mogelijk zijn. De Wereldmuziek-sector 
heeft de netwerken, de motivatie en de kennis in huis om een vector te zijn van die 
verandering. En wie nog nood heeft aan extra motivatie, hier is weer David Byrne:   
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