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redactioneel

Dat muziek iets heel geografisch is, 
is ons tijdens het allereerste college 
Culturele Geografie ‘met de paplepel 
ingegoten’. Ik heb het natuurlijk over 
de Wolfe Tones. In dit nummer vind 
je een uitgebreide geografie over 
deze Ierse band. Ook kun je de sfeer 
opsnuiven van de Mexicaanse muziek. 
Hoe geografie en muziek in je hoofd 
en om je heen bij elkaar komen lees 
je in een artikel over de iPod cultuur. 
Een wel heel bijzondere verspreiding 
van muziek komt aan het licht via 
de etherpiraterij en de technisch 
planologen kunnen ook aan hun 
trekken komen met een artikel over 
een zingende brug. Achterin staat 
natuurlijk weer een aantal vaste 
rubrieken, waaronder één nieuwe: de 
Recensie.

Dan nog een nieuwtje van de redactie. 
Wij moeten het vanaf het volgende 
nummer helaas met een man minder 
doen; Jurjen Zuijdendorp gaat de 
redactie verlaten. Via deze weg wil 
ik hem ontzettend bedanken voor 
zijn bijdragen aan Girugten in het 
afgelopen jaar!

Als laatste zou ik nog willen zeggen: 
geografie, daar zit muziek in! Vooral 
in dit nummer. Veel leesplezier!

Wietske Wilts

colofon
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De behoefte aan water of een andere drank is dan groot, erg 
groot. Je ploft neer en je laaft je met drinken. Maar tegelijkertijd 
word je overspoeld met muziek, Mexicaanse muziek en ik kan je 
verzekeren, dat is een  bijzondere gebeurtenis. 

Plaats van handeling is het dorp Santa Cruz Papalutla, in de 
Tlacolula vallei in de zuidelijke deelstaat Oaxaca. Veldwerkstation 
en pleisterplaats binnen het excursietraject van menig Groninger 
student en ook de plaats waar ondergetekende in de jaren ’80 
uitgebreid veldwerk deed voor zijn PhD-onderzoek.

De muziek dwarrelt van boven neer als een godsgeschenk en is 
afkomstig uit de arbol de dinero (de geldboom) die voorzien is van 
twee grote luidsprekers. Deze speakers blèren mededelingen over 
het dorp. Het is de krachtigste installatie die de concurrentie doet 
verstommen. Een dagelijks terugkerend ritueel zijn de mañanitas: 
de verzoeknummers ter gelegenheid van de diverse verjaardagen. 
In de jaren ’80 nog gespeeld vanaf lp’s en slecht sporende bandjes; 
tegenwoordig vooral door middel van illegaal gebrande cd’s met 
soms opwindende trillers of hangers. 
Maar eenmaal per jaar wordt (bijna) alles uit de kast gehaald. 
Dan is de groep gringos of queros  op bezoek, ditmaal vanuit de 
overzijde van de grote plas en niet vanuit het Noorden. Tot groot 
vermaak van de familie en met hen vele andere dorpsgenoten. 
Een bus vol  jonge mensen, veel groter dan de doorsnee Mexicaan 
en zeker dan die van het platteland. En wat voor taal spreken zij in 
godsnaam? Een spectaculaire en dankbare onderbreking van de 
alledaagse plattelanderige sleur.

De opbouw van het muzikale programma is altijd weer 
verrassend en loopt veelal parallel met de soort van drank die 
wordt ingeschonken en genuttigd. Het is bovendien afhankelijk 
van de mannen achter de knoppen. Als het señor Luis betreft 
-compadre van de schrijver- starten we rustig en is het einde vaak 
onvoorspelbaar. Hoe anders als zoon Napo de panelen bespeelt, 
of nog opwindender als de kleinzoons Luis jr., Napo jr. en El 
Gordito (het dikkertje) als volleerde dj’s en lokale rappers een 
show ten beste geven. Compadre Luis begint meestal met wat 
mariachi, ranchera of corrido muziek, met klassieke thema’s 
als bedrog en onbeantwoorde liefde of de heldendaden uit de 
Mexicaanse revolutie. Afgewisseld met wat jarocha nummers, 
een soort van Caribische volksmuziek uit de regio Veracruz 
en Tabasco, gebieden die we net bezocht hebben. Deze genres 
worden echter als voorspel beschouwd en gaan gepaard met het 
nuttigen van refrescos (frisdranken als Cola en Sprite). En als Luis 
senior dan nog achter de knoppen staat -meestal verkiest hij als 
gastheer een actieve en participerende rol in het sociale gebeuren 
met de buitenlandse gasten- vormen de salsa en de cumbia de 

apotheose. Maar soms ook niet: dan blijft het netjes, maar wat saai 
en rimpelloos. En dan wordt er inmiddels uit een ander vaatje 
getapt: bier voor de gematigden en mezcal voor de liefhebbers 
van de lokale likeur.

Hoe anders verloopt het programma als het conjunto “Napo y 
hijos” de show verzorgt. Het voorspel wordt tot een minimum 
beperkt of soms zelfs geheel overgeslagen. We duiken direct op 
de salsa en de cumbia. En dan smaakt frisdrank ook best goed, 
gelet op de hoeveelheid stof in de longen. Een tropische cocktail, 
een potpourri van musica tropical  en dat is een vrolijke mix van 
salsa, merenque , cumbia en banda muziek. De hogere versnelling 
voor de dj’s en het geachte publiek (althans de jongeren onder 
hen) bestaat uit het draaien van de meest recente rapmuziek 
fresh from the States of onverstaanbare coverversies van enkele 
populaire nummers in Spanglish of soms zelfs in Zapospanglish 
(Zapoteeks-Spaans-Engels). Onnavolgbaar door de vele uitingen 
van hybridisering en slang maar natuurlijk uiterst interessant 
voor cultureel geografen, die dan ook ondanks de vermoeidheid 
en andere geestesafmatting op de punt van de plank gaan zitten 
of zelfs de stoffige en zanderige dansvloer opgaan, al dan niet 
vergezeld van de dorpsjeugd. Opvallend is het ontbreken van 
nummers door Mana, Cafe Tacuba, Control Machete, Los de 
Abajo of Molotov: bands die hoog scoren in de urban scene. 
Het platteland heeft duidelijk een andere smaak en voorkeur. De 
climax en vaak ook de afsluiting van het geheel bestaat uit enkele 
reggaeton nummers, waarvan de betekenis van de tekst een aparte 
studie vereist, zo boordevol van symboliek en jargon als die is. 
Maar de boodschap in de show is duidelijk: het wordt tijd om 
op te stappen. De boom wordt weer rust gegund en is alweer in 
afwachting van de lading boodschappen en mañanitas voor de 
dag van morgen en overmorgen. 

Stel je voor: een stoffig dorp ergens in het zuiden van Mexico. Je bent er neergestreken na een vermoeiende tocht door het 
platteland laverend tussen cactussen, doornstruiken, ezelkeutels, rotsen en stof, vooral veel stof. Je hebt tot nu toe veel en 
interessante informatie opgestoken en intensief geobserveerd: over de rurale economie, over het lokale politieke systeem, 
over de rol van migratie, over de verschillende kwaliteiten van de bodem, over het ingewikkelde systeem van grondbezit en 
grondtransacties, over de positie van vrouwen, over de essentiële rol en moeilijke toegankelijkheid van water… En je weet 
inmiddels dat de rurale bevolking bestaat uit lusteloze campesinos (keuterboertjes) met een sombrero op en gezeten aan de 
voet van een cactus, wachtend op mañana…

-d
oor  D

r. P
eter D

ru
ijven

- 

De muziekboom
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Wij stappen de bus in. Maar ook dan gebeurt het nog 
wel eens dat op de achtergrond muziek hoorbaar is 
geproduceerd door een van de twaalf bandas of conjuntos 
die het dorpje rijk is. Deze groepen bestaande uit 15 tot 
20 personen en een mix van vele blazers en een enkel 
maar zeer nadrukkelijk en vaak uit het ritme lopend 
slaginstrument. Deze bandas voorzien de gehele regio 
van gewenste muziek op bruiloften en partijen, op de dia-
de-muertos (Allerzielen) maar ook tijdens de feria van de 
patroonheilige van de dorpen. Hoogtepunt op dat feest is 
de jaripeo waarbij jonge mannen de confrontatie met de 
stier aangaan. Beide –de stier en de jongen-  zijn behoorlijk 
opgefokt en opgezweept door onder meer felle, striemende 
muziekstoten. Bij die gelegenheid keren ook vele migranten terug 
voor familie- en dorpsbezoek. Pronkend met hun verworven 
bezittingen in de vorm van kleding, auto’s en andere duurzame 
consumptiegoederen of zij spelen een rol in de sponsoring van 
dit feest. Het gebeurt zelfs wel dat deze bandas immigranten in 
de Verenigde Staten bezoeken om het dorpsfeest van Santa Cruz 
in oktober daar te vieren of een bruiloft of een quinceaneria (een 
feest op de 15de verjaardag van een meisje). Het repertoire van 
deze bandas bestaat uit een interessante mix van ranchera, jarabe, 
corrido, danzon, valse, son en alles wat het publiek maar wil 
horen. Meestal in een wat ander ritme en toonzetting dan dat wij 
die gewend zijn…

Of zijn de muzikale klanken van deze bandas niet echt en vormen 
zij slechts vlagen van herinnering in het geheugen van de schrijver, 
die hem doen terugdenken aan de soms spannende maar vaak 
ook uiterst saaie tijd in de campo tijdens zijn onderzoek? Een 
zinsbegoocheling misschien gevoed door een selectief geheugen, 
of een in de lucht hangen van vette valse tonen en melodieën 
en gelijk aan een surrealistische beleving zoals beschreven in de 
romans van Gabriel Garcia Marquez of van de Mexicaanse auteur 
Juan Rulfo? Of heeft de mezcal zijn soms weldadige werk gedaan 
en vloeit alles wat in elkaar over en valt dat alles dan juist op de 
goede plaats?

We verlaten het erf, de boom en het dorp. Een tocht door het 
afwisselende landschap beschenen door de namiddagzon is een 
mooie visuele aanvulling op de dia-del-campo. Na de grote 

inspanning en ontbering zoals ondergaan door sommige van de 
deelnemers die zich als mojados (wet backs) voelen. Een bizarre 
ervaring in deze droge omgeving maar niet geheel onvoorstelbaar. 
Een veelzijdige kennismaking en soms confrontatie met het 
keuterboerenbestaan op het platteland. 

Juist het laatste traject –op weg naar de ‘bewoonde wereld’- 
heeft nog een leereffect in zich. In toenemende mate blijken de 
campesinos opgenomen te worden in een zich moderniserende 
en globaliserende wereld. Niet alleen door muziek en drank en 
andere genietingen des levens maar ook in termen van de basis 
van hun bestaan. Ouderen zijn werkzaam in de stad of verder 
weg en jongeren volgen onderwijs elders. De infrastructuur is 
gedurende de laatste jaren aanzienlijk verbeterd en uitgebreid. 
Menige boerenfamilie is daardoor in haar bestaan in toenemende 
mate afhankelijk van externe bronnen van bestaan in de regio, 
elders in Mexico of verder weg in El Norte.

We hebben de muziekboom achter ons gelaten. In de bus klinkt 
dan meestal weer vrolijke mariachi muziek, of als de chauffeur 
en de lokale gids echt willen genieten de klanken van de 
zogenaamde narco-corridos: een soort Robin Hood ballades over 
de drugshandel die zich afzetten tegen de domme politici en de 
USA en lokale helden (capos en trafficantes) verheerlijken. Deze 
muziek is echter ook moorddadig: de laatste tijd rollen er koppen 
en niet alleen van capos, maar vooral van zangers, agenten en 
politici. Een nare bijsmaak dus bij deze muziek.
Op het einde van de dag wordt deze bijsmaak weggewerkt door 
een heerlijke maaltijd in een comidor familiar, een eenvoudig 
restaurant met lopend buffet, waarbij de verschillende smaken 
van de Mexicaanse keuken geproefd en genoten kunnen worden. 
Andere zintuigen dan de auditieve worden gestreeld, verwend of 
aangevallen en verkracht… En tja, daar wordt dan weer mariachi 
muziek gedraaid of gespeeld. En eenieder weet dan inmiddels: 
die traditionele en stereotiepe muzieksoort is slechts een blad 
of tak van de veel rijkere muziekboom van Mexico, Oaxaca en 
Santa Cruz. En niet het gehele Mexicaanse platteland bestaat 
uit cactussen en doornstruiken, maar het kent ook bomen met 
eigenaardige en vreemde vruchten…

Ter nagedachtenis aan mijn compadre Senor Luis Garcia

Kijk op www.girugten.nl om muziek uit mexico te 
beluisteren

G



7girugten maart 2009

Plaatsbeleving
met muziek op je hoofd

Je kent het misschien wel: je moet naar Zernike en omdat je altijd maar datzelfde saaie stuk fietst zet je je mp3-speler op om 
de fietstocht toch nog enigszins plezierig te maken. De muziek leidt je al spelend naar Zernike en met je favoriete bandje 
op de achtergrond ben je er zo. Dat de fietstocht door de muziek levendiger wordt valt je natuurlijk op. Maar gebeurt er ook 
iets met de ruimte waarin je je bevindt? Verandert die ook doordat je muziek luistert?

Muziek heeft macht. Macht over het gevoel. Verschillende soorten 
muziek kunnen immers een blij of juist verdrietig gevoel geven. Dit 
heeft ook te maken met de herinneringen die aan muziek kleven. 
Je hoort bijvoorbeeld de klanken van “Schatje, mag ik je foto?”, 
en voor je het weet sta je in gedachten weer in die ene Spaanse 
disco te feesten. Welk effect muziek op mensen heeft is vaak heel 
persoonlijk: de een krijgt bijvoorbeeld een somber gevoel van een 
liedje in mineur, terwijl de ander er juist rustig van wordt. Elke 
muziekervaring is daardoor anders, en is afhankelijk van de plaats 
en tijd waarin de luisteraar zich bevindt. Kortom, muziek maakt 
veel gevoelens en gedachten in iemand los. Dit gevoel gaat soms 
echter nog verder en werkt dan door in de manier waarop plaatsen 
beleefd worden.

‘iPod cultuur’
Het idee van het beleven van plaatsen terwijl er muziek op de 
achtergrond speelt is redelijk nieuw, doordat de draagbare 
audiospeler (‘personal-stereo’) nog niet zo lang bestaat. Door 
de komst van deze apparaten krijgt muziek er een eigenschap 
bij: het is verplaatsbaar. Want overal waar je maar wilt kun je nu 
muziek meenemen en luisteren. Vooral de mp3-speler is populair 
en inmiddels zullen er weinig jongeren zijn die er geen hebben. 
Dit past ook goed in de huidige westerse samenleving met haar 
grote mobiliteit en individualisering. Personal-stereogebruikers 
zonderen zich immers sterk af van hun omgeving, omdat ze 
alleen hun eigen muziek horen, en niet de andere geluiden die 
in de omgeving voorkomen. Ook leven ze op het moment van 
luisteren in hun eigen muziekwereldje; voor de medemens is 
even geen aandacht. Bovendien is de mp3-speler een aangename 
reisgezel bij lange reizen met het vliegtuig, de trein of de boot in 
deze steeds mobielere wereld. 

De personal-stereo speelt inmiddels zo’n belangrijke rol in het 
dagelijks leven dat het apparaat voor velen onmisbaar wordt. 
Hierdoor ontstaat er een soort ‘iPod cultuur’ (waarbij de iPod 
symbool staat voor alle mp3-spelers, discmans en niet te vergeten 
walkmans). Het belangrijkste van deze iPod cultuur is dat mensen 
steeds meer afhankelijk zijn van mobiele apparaten. De vrijheid 
van de gebruiker op privé en mobiel gebied staat hier centraal, de 
gebruiker kan immers alle muziek luisteren die hij wil, op elke plek 
waar hij maar wil. Zo representeert de iPod cultuur  een wereld 
waarin elk individu is opgesloten in zijn eigen ruimte, bewegend 
op zijn eigen ritme. 

 
Soundscapes 
Personal-stereogebruikers kunnen hun eigen ‘landschappen’ van 
muziek maken, de zogenaamde ‘soundscapes’. Een soundscape 
is een omgeving gecreëerd door geluid. Dit hoeft niet alleen 
door gecomponeeerde muziek te zijn, maar het kan ook door 
stadsgeluiden als sirenes en verkeer en plattelandsgeluiden zoals 
vogels en trekkers. Geluid wordt hier als het ware gebruikt als 
manier om de wereld waar te nemen en betekenis te geven: de 
fysieke objecten en het gevoel gecreëerd door muziek of geluid 
smelten samen en maken een nieuw landschap. Het kan bij een 
soundscape om werkelijke landschappen gaan, maar ook om 
abstracte constructies die gemaakt worden in het hoofd van de 
luisteraar. De mp3-speler is een middel waarmee soundscapes 
gemaakt kunnen worden, en doordat het apparaat draagbaar is 
kunnen er binnen korte tijd verschillende soundscapes ontstaan. 
De luisteraar creëert zijn eigen omgeving of landschap door naar 
muziek te luisteren die alleen hij hoort, afgesloten van de publieke 
ruimte. De luisteraar bevindt zich op deze manier als het ware in 
een ‘sound bubble’: elke luisteraar loopt in een soort bellenblaasbel 
door de stad en hij hoort alleen zijn eigen muziek, want alle andere 
geluiden zijn buitengesloten door de muziek. Deze soundscapes 
die door de personal-stereo ontstaan maken saaie en betekenisloze 
ruimten vaak plezieriger, het centraal station bijvoorbeeld of de 
dagelijkse weg naar Zernike. Het zien wordt hierdoor ook vaak 
gescheiden van het horen. Als de luisteraar over het station loopt 
terwijl hij muziek luistert, hoort hij namelijk niet de geluiden die 
hij eigenlijk zou moeten horen: pratende mensen, bussen, treinen, 
informatie die omgeroepen wordt, enzovoorts. Hij ziet ze wel, 
maar hoort ze niet. 

-d
oor  In

g
e d

e V
ries- 
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Shuffle    
Daarnaast zorgt muziek ervoor dat elke beleving van een 
plaats anders is. Naar Zernike fietsen kan bijvoorbeeld 
met Coldplay of Jan Smit spelend op de achtergrond twee 
verschillende ervaringen opleveren. De muziekkeuze 
heeft daarom veel invloed op de beleving van de omgeving. 
Meestal zijn Coldplay en Jan Smit bewust gekozen door 
de luisteraar, maar wat als deze de shuffle-stand gebruikt? 
Met de shuffle-stand worden alle liedjes die op de mp3-
speler staan in willekeurige volgorde afgespeeld. De 
eigen vertrouwde muziek speelt dan nog wel, maar het is 
elke keer een verrassing welk liedje de luisteraar te horen 
krijgt. Deze onvoorspelbaarheid maakt de omgeving bijna 
spannend, want elke muziek ‘kleurt’ de omgeving op zijn 
eigen manier. Als er dan telkens een andere artiest klinkt, 
krijgt de omgeving bij elk nieuw liedje een andere ‘kleur’. 
Coldplay kan de ruimte gewichtig en serieus doen lijken, 
terwijl Jan Smit er wellicht een fleurig geheel van maakt. 
Deze manier van beleven kan echter alleen met het gebruik van 
een mp3-speler. Discmans en walkmans kunnen immers maar 
een cd of bandje draaien, de luisteraar zal daardoor nooit verrast 
worden door onverwachte liedjes.  

Beheersen van de omgeving
Met name in de stad zijn veel geluiden als verkeer, sirenes, 
bouwwerkzaamheden, enzovoorts. Vooral dán zien personal-
stereo gebruikers hun apparaat als een middel om deze vaak 
ongewenste geluiden mee af te sluiten. De gebruiker heeft 
daarmee als het ware controle te hebben over de omgeving. 
Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de lawaaiige stad, ook het 
platteland kan gecontroleerd worden door middel van muziek. 
Daar is het immers stil, iets dat sommige mensen ook ongewenst, 
beangstigend of gewoon saai vinden. Met muziek kan de 
luisteraar het landschap maken naar zijn of haar eigen wens. Als 
de luisteraar bijvoorbeeld in de trein zit schiet het landschap vaak 
onbewust voorbij, maar als hij ondertussen naar muziek luistert 
krijgt datzelfde landschap soms ineens een andere verschijning. 
De omgeving dringt dan beter door en de luisteraar is zich vaak 
veel meer bewust van de huizen, weilanden, dieren en mensen die 
voorbij razen. Het tegenovergestelde kan echter ook gebeuren, 
namelijk dat de gebruiker wegdroomt door de muziek, en amper 
nog iets van de omgeving waarneemt. Zo is hij in Groningen, 
en het volgende moment is hij in Zwolle, van de reis kan hij zich 
nauwelijks nog iets herinneren. De muziek ‘bevrijdt’ de luisteraar 
zo van zijn fysieke omgeving en neemt hem mee naar zijn eigen 
imaginaire wereld.

Daarnaast is het ook mogelijk om de omgeving naar het gevoel 
te maken. Als de gebruiker zich blij voelt en hij zet een vrolijk 
liedje op, dan wordt dat opgetogen gevoel versterkt en vervolgens 
weerspiegeld in de omgeving. Dit door bijvoorbeeld muziek van 
The Beatles te luisteren: de mensen, de gebouwen, de bomen en 
dieren zullen er ineens heel anders en vooral mooier uitzien. De 
luisteraar zal zich meer bewust zijn van zijn omgeving en door de 
vrolijke deuntjes ervaart hij alles veel intenser en positiever. De 
luisteraar kan op deze manier zijn eigen bijna perfecte omgeving 
creëren zoals hij op dat moment wil, zijn ‘sound utopia’, door de 
muziek te luisteren die hij het meest wenst. 

Persoonlijke tijdmachine
Een bijkomende eigenschap van muziek is dat het voor de 
herbeleving van plaatsen kan zorgen. De eerder geschetste disco-
belevenis is hier een goed voorbeeld van. De luisteraar gebruikt 
de muziek (al dan niet onbewust) om belevenissen of plaatsen 
waar de muziek eerder gehoord is terug te roepen. Dit doet hij 
vaak door een playlist te maken met liedjes die herinneren aan 
een specifieke situatie of tijd. De mp3-speler verandert zo in 
een persoonlijke tijdmachine: de luisteraar hoort een bepaald 
nummer en bevindt zich weer in de Zwitserse bergen. Dit werkt 
natuurlijk ook andersom; ook op reis doet bepaalde muziek 
denken aan thuis. Op deze manier houdt muziek herinneringen in 
leven, want als de luisteraar een bepaald nummer hoort, springen 
zijn gedachten vaak terug die ene gebeurtenis. De zintuigen 
herkennen de muziek van eerdere gebeurtenissen en associëren 
het hiermee. Daardoor heeft muziek een hoge nostalgische waarde 
en is de personal-stereo ook in staat een soort vertrouwd gevoel 
te creëren. Als de luisteraar bijvoorbeeld op reis is in een land dat 
hem een vreemd ongemakkelijk gevoel geeft kan dat ene liedje dat 
aan thuis herinnert een rustiger en veiliger gevoel geven.  

Kortom, door een klik op een klein mobiel apparaatje kan de 
omgeving compleet veranderen. De muziek die door deze klik 
het hoofd binnenstroomt verandert of versterkt de gevoelens en 
beleving van de omgeving vaak meteen. Muziek is een manier om 
de wereld waar te nemen en geeft de luisteraar een vertrouwd of 
juist spannend gevoel over de omgeving. Met muziek op je hoofd 
wordt de draagbare audiospeler een “tool enabling to control 
whatever environment occupied”.

Bronnen: 
Beer, D. (2007) Tune out: Music, soundscapes and the urban mise-en-•	
scéne. In: Information, communication and society. Vol.10 No.6 New 
York: Routledge 
Bull, M., L. Back (2004) The auditory culture reader, Oxford: Berg•	
Bull, M. (2007) Sound moves. iPod culture and urban experience. New •	
York: Routledge
Oakes, T. M., P.L. Price (2008) The cultural geography reader, pp. •	
197-200 New York: Routledge 
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de culturele geografie van de

Wolfe Tones
Sinds september 2003 ontvang ik eerstejaarsstudenten 
sociale geografie & planologie met de muziek van de Wolfe 
Tones. Mijn colleges culturele geografie 1 beginnen meestal 
met muziek. Dat is niet alleen bedoeld als vermaak en om 
het college wat lichter verteerbaar te maken; dan had ik 
waarschijnlijk ook beter een andere muziekkeus kunnen 
maken. Het is vooral omdat ik denk dat de boodschap van 
het college beter overkomt en langer blijft hangen wanneer 
het gekoppeld is aan iets concreets, zoals een lied.
Het eerste college gaat over het vakgebied van de culturele 
geografie zelf: over de begrippen cultuur en geografie, 
over actoren met verschillende culturele ideeën, de rol van 
machtsverhoudingen daartussen en over de neerslag daarvan 
in de ruimte, bijvoorbeeld in de vorm van nationalisme en 
regionalisme. De muziek die ik bij dat college gebruik is van 
de Wolfe Tones.

Ik kende de Wolfe Tones van een fietsvakantie in Ierland, in de 
zomer van 1994. We fietsten toen in het zuidwesten van Ierland, 
vanuit Cork langs de kust naar het toeristische centrum Killarney 
en terug naar Cork. Omdat veel fietsers dezelfde route volgden, 
leerden we al snel een paar lotgenoten kennen. Die meldden dat ze 
in Killarney naar een concert van de Wolfe Tones geweest waren; 
dat was een bijzondere ervaring. Terug in Cork bleken ze daar 
die avond een concert te geven. Wij er dus heen. Inderdaad: een 
belevenis! De band was energiek, de zaal was heet, het publiek 
zong alles uit volle borst mee, en de muziek was best oké.

Maar wat me het meest trof als cultureel geograaf was de dresscode. 
Een ruwe schatting was dat een derde van het publiek gekleed was 
zoals wij, dat waren de andere toeristen. Ook een derde droeg het 
prachtige voetbalshirt van Celtic, met de groen-witte horizontale 
banen.

Het laatste derde deel van het publiek droeg een T-shirt met de 
beeltenis van Gerry Adams, de leider van Sinn Fein, de politieke 

tak van de terreurorganisatie 
IRA. Vijftien jaar geleden was 
dat nog zoiets als gekleed gaan 
met het hoofd van Osama Bin 
Laden op je shirt. Er wordt 
overal om je heen iemand als 
held aangeduid, die je kent 
als de medeverantwoordelijke 
voor de dood van honderden 
onschuldige burgers en 
politiemensen.

Pas thuis kon ik proberen wat meer informatie over de Wolfe Tones 
te vinden. Internet stond nog in zijn kinderschoenen, Google was 
nog lang niet opgericht, maar ik slaagde er desondanks in een cd 
te kopen en wat meer te lezen over waar de Wolfe Tones voor 
stonden.

De groep is genoemd naar de Ierse vrijheidsstrijder Theobald Wolfe 
Tone. Deze vocht in de achttiende eeuw tegen de onderdrukking 
door de Engelsen, die Ierland gekoloniseerd hadden. Opvallend 
is dat Wolfe Tone protestant was. Onder invloed van de Franse 
Revolutie zocht hij samenwerking met de rooms-katholieken om 
te komen tot een vrije republiek Ierland, waarin de religieuze 
overtuiging van de inwoners er niet toe deed. Hij overtuigde zijn 
medeoprichters van de United Irishmen Society er uiteindelijk 
van dat alleen een gewapende opstand tegen de Engelsen tot dat 
resultaat kon leiden. Na twee mislukte invasies, eenmaal gesteund 
door een Franse vloot en eenmaal door een Nederlandse die in 
de slag bij Kamperduin echter door de Engelsen verslagen werd, 
overlegde hij meermalen met Napoleon. Die had echter meer 
belangstelling voor Egypte. De opstand waaraan Wolfe Tone 
in 1798 leiding gaf was dan ook te klein om de Engelsen echt 
pijn te doen. Wolfe Tone werd gevangen genomen en ter dood 
veroordeeld. Voordat het vonnis voltrokken kon worden stierf hij 
aan een schotwond. Zijn graf in Bodenstown, County Kildare, is 
sinds eind negentiende eeuw 
een plek van samenkomst 
voor Ierse republikeinen. 
In 1934 vond er een triest 
incident plaats: de katholieke 
ordedienst van de IRA 
verhinderde protestantse 
republikeinen om aan de 
samenkomst deel te nemen. 
De IRA leek daarmee het 
alleenrecht op de held 
Wolfe Tone te claimen voor 
katholieken, hoewel Tone zelf 
protestants was.
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In 1963, ik was toen een half jaar 
oud, richtten de broers Brian and 
Derek Warfield en hun buurjongen 
Noel Nagle in een voorstadje van 
Dublin een muziekgroep op die 
Ierse volksmuziek ging spelen, 
gewoon voor de lol. In Killarney, 
na wat biertjes, begonnen ze 
midden in de nacht op straat te 
zingen. Eromheen verzamelde 
zich wat publiek en daaronder 
bleek een Canadees die een Tv-
documentaire maakte over Ierland. 
Hij vroeg ze een dag later nog eens 
op te treden voor de camera. Op 
die toevallige wijze werd het een 
‘echte’ band. Al snel werd Tommy 
Byrne toegevoegd aan de groep en 
in 1964 werden ze professional. Als 
naam kozen ze de Wolfe Tones. 
“The name seemed to fit into place 
from the start, we all nurtured a 
strong sense of national pride and 
identity”, aldus Brian Warfield op 
de officiële website van de groep. 

Vanaf het begin vormden traditionele Ierse songs en rebel songs 
een belangrijk deel van het repertoire. Ierse rebel songs zijn een 
interessant fenomeen, omdat ze een traditie belichamen die steeds 
weer nieuw leven ingeblazen wordt, maar ook omdat ze buiten 
Ierland en bij niet-Ieren fascinatie opwekken. De Ierse geograaf 
Mark Boyle heeft daar verslag van gedaan in een hoofdstuk in 
het mooie boekje “Celtic geographies; old cultures, new times” 
(Harvey et al., 2002). Boyle’s hoofdstuk heet “Edifying the 
rebellious Gael; uses of memories of Ireland’s troubled past among 
the West of Scotland’s Irish Catholic diaspora.” Hij beschrijft 
daarin dat in de jaren 1980 er nauwelijks Ierse groepen optraden 
met rebel songs in Glasgow, met uitzondering dan van de Wolfe 
Tones. “Since then, however, there has grown a vigorous scene 
consisting of a range of both Irish visiting and Scottish based 
bands” (p. 175). Boyle beschrijft de muziekscene die daarna tot 
bloei kwam, met behulp van de theorie van de lieu de mémoire, 
of herinneringsplek. Dat brengt het verleden en het historisch 
verhaal (narrative) daarvan in de geografie.

Onze eigen Wolfe Tones zijn actoren in het scheppen van zo’n 
lieu de mémoire. The Irish Independent van 22 februari 1988 doet 
verslag van een optreden in Glasgow. In dit geval ging het om een 
concert van de band. Zo’n vijftig politieagenten houden de wacht 
buiten. Een dag eerder heeft ‘The old firm’ plaatsgevonden, de 
voetbalwedstrijd tussen het protestantse Glasgow Rangers en het 
katholieke Celtic. Gelukkig, voor de agenten althans, had Celtic 
gewonnen. Iedereen binnen draagt het groen-witte tenue van 
Celtic. Net als in Cork niet om te laten zien welke voetbalclub 
favoriet is, maar om de Iers-Republikeinse voorkeur te tonen. De 
Wolfe Tones voeden de behoefte aan meer symboliek: “A quieter 
song now about Joe McDonnell who died on hunger strike. The 
thousands listen in rapt attention and as Tommy sings out the 

names of those who died, there is applause after each name. … : 
McCreesh and Hughes and O’Hara and the loudest clap of all for 
Bobby Sands. When the song is over, as if on cue and obviously 
an echo of their party piece at Parkhead (de bijnaam van het 
voetbalstadion van Celtic) when they cheer their beloved Celtic, 
the entire crowd sing back the “Ballad of Bobby Sands.”

Die naam kende ik nog uit mijn jeugd. In 1981 ging een aantal door 
de Britten gevangen genomen IRA-activisten in hongerstaking in 
de Maze-gevangenis bij Belfast. Bobby Sands was hun voorman. 
Hij was toen 26 jaar oud. Ikzelf was achttien en aankomend 
student sociale geografie. De hongerstakers wilden bereiken dat 
ze de status van politieke gevangene (of zelfs krijgsgevangene) 
kregen. Dat zou bepaalde rechten geven, zoals de vrijheid om geen 
gevangeniskleding te dragen. De Britse regering, onder leiding 
van de extreem conservatieve Margaret Thatcher, wilde daar niets 
van weten en bleef ze behandelen als gewone misdadigers. Bobby 
Sands begon op 1 maart 1981 met zijn hongerstaking. De anderen 
zouden met tussenpozen volgen om langdurige media-aandacht 
af te dwingen. Bobby Sands stierf na 66 dagen zonder voedsel te 
hebben doorgebracht. Zo’n honderdduizend mensen verschenen 
op zijn begrafenis. Tussen mei en oktober 1981 volgden negen 
andere hongerstakers, van 23 tot30 jaar oud, zijn lot. Als laatste 
stierf op 20 augustus Mickey Devine, 27 jaar. Dit maakte op mij 
als eerstejaarsstudent natuurlijk een enorme indruk.

Sands werd een symbool voor de republikeinse strijd in Noord-
Ierland. Het kortetermijn-effect van zijn dood was een toename 
in het geweld van beide kanten en een stijging in de rekrutering 
van paramilitairen. Maar het toonde ontegenzeggelijk ook dat er 
echt iets aan de hand was met de politieke en sociaaleconomische 
situatie van de katholieken in Noord-Ierland.
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Celtic en de Wolfe Tones waren al symbolen voor de katholieke 
onvrede over de situatie. Bobby Sands werd ook geadopteerd als 
held. Illustratief is een soort zuil die ik tegenkwam in Derry (voor 
de katholieken)/Londonderry (voor de protestanten) en die ik 
altijd laat zien in het eerstejaarscollege. Daarop van boven naar 
beneden de afkorting R.IRA ofwel real IRA. 
Dat is de militante afsplitsing van de IRA die 
doorging met de gewapende strijd toen de IRA 
besloot dat het tijd was voor onderhandelingen. 

Daaronder de vlaggen van de Ierse Republiek 
en van Ulster. Daar weer onder in volgorde de 
aanduiding Celtic, het jaartal 1981 en de ‘Roll 
of Honour’. Op die laatste staan de namen van 
de tien slachtoffers van de hongerstaking, met 
de naam van de paramilitaire organisatie waar 
ze bij hoorden, hun datum van overlijden en het 
aantal dagen dat ze hun hongerstaking hebben 
volgehouden. Die foto laat ik altijd zien om het 
cultuurmodel van Hofstede toe te lichten.

De kern van dat model van Hofstede zijn culturele waarden. 
Cultuur gaat uiteindelijk, heel fundamenteel, over de vraag wat 
we vinden van de wereld. Wat is goed en fout, belangrijk en 

onbelangrijk, mooi en lelijk, etcetera Maar die diep gevoelde 
waarden zijn moeilijk onder woorden te brengen. Daarvoor 
gebruiken we volgens Hofstede de zogenaamde praktijken. Drie 
van dergelijke praktijken noemt hij letterlijk in zijn model: helden, 
rituelen en symbolen. Bobby Sands en de spelers van Celtic als 
helden, de vlaggen, de jaartallen en de naam Celtic als symbolen 
communiceren op deze paal de culturele waarden van militante 
katholieken in Noord-Ierland. En de paal als geheel dient als 
symbool om aan te geven dat op de betreffende locatie deze 
waarden ‘op hun plaats zijn.’

Het claimen van ruimte door middel van symbolen die de 
culturele waarden van de betreffende groepen uitdragen, dat is 
waar culturele geografie over gaat. 

Geleidelijk zijn de Wolfe Tones nu ondergedoken in mijn verhaal. 
Maar in 2002 doken ze plotseling weer op. De aanleiding kwam 
verrassend genoeg uit het Britse Empire. De BBC World Service, 
die oorspronkelijk de Engelse boodschap moest verkondigen tot 
de verste uithoeken van het ‘Rijk waar de zon nooit ondergaat’, 
vierde het zeventigjarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan begon 
een wereldwijde verkiezing van de meest favoriete song aller 
tijden. De verkiezing kwam bescheiden op gang, maar zodra 
de tussenstanden bekend werden begon er een soort regionale 
wedloop. Verschillende delen van de wereld ‘adopteerden’ 
liederen die de eer van het gebied hoog hielden. India en Pakistan 
begonnen, zoals altijd, hun eigen wedstrijd. Vanuit India werd 
massaal gestemd op de patriottische Hindi song Van de Mataram, 
op tekst van de dichter Bankim Chandra Chatarji. Pakistan zette 
daar Dil Dil Pakistan van Vital Signs tegenover, ook wel het 
popvolkslied van Pakistan genoemd. India won nipt van Pakistan, 
met een tweede respectievelijk derde plaats in de einduitslag. 
Sri Lanka hield het bij een interne strijd, met een Tamil Tijger-
strijdlied op nummer 5. Irak wist, ongetwijfeld als stil protest 
tegen Saddam Hussein, de zanger Kazem Al-Saher op nummer 
6 in de einduitslag te krijgen. In de top tien kwamen uiteindelijk 
maar twee westerse songs, Queen met zijn Bohemian Rhapsody 
op nummer 10 en, geloof het of niet, Cher op nummer 8.

Maar op nummer 1? Inderdaad, de Wolfe 
Tones met het veelzeggende nummer 
‘A Nation Once Again’. Dit is een  
traditioneel lied, dat halverwege de 
negentiende eeuw geschreven werd door de 
Ierse vrijheidsstrijder Thomas Osborne Davis  
(1814-1845). Davis was de medeoprichter 
van een beweging die pleitte voor de 
onafhankelijkheid van Ierland: 

a Nation once again,
a Nation once again,
and Ireland, long a province, be
a Nation once again!

Typerend genoeg was ook Davis, net als Theobald Wolfe Tone, 
protestants. Waar Tone het fundament legde voor het idee van 
een Ierse natie, gebaseerd op het gevoel Iers te zijn, was Davis 
degene die dat idee populari-seerde. Dat deed hij niet alleen door 
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het protestlied, maar ook door de krant The Nation op te richten, 
waarin hij zijn boodschap kwijt kon. Dit past precies bij de ideeën 
van Benedict Anderson, met zijn definitie van de natie als een 
imagined community. Anderson wijst erop dat in de negentiende 
eeuw het idee van nationalisme en de ruimtelijke uitdrukking 
daarvan in de natiestaat opkomt. Belangrijke instrumenten daarin 
zijn het onderwijs in aardrijkskunde en vaderlandse geschiedenis, 
de eenheidstaal, het volkslied en de massamedia. Voor Davis 
was alleen het laatste instrument direct beschikbaar. De controle 
over de andere instrumenten lag natuurlijk bij de Engelsen. Een 
officieel volkslied kon Davis niet proclameren, maar een officieus 
wel! Dat werd A nation once again.

De Wolfe Tones zetten het nummer in 1972 op lp en Ieren van 
over de hele wereld stemden het dertig jaar later naar de eerste 
plaats van de verkiezing die door de (voormalige) spreekbuis van 
het Britse imperialisme was uitgeschreven. Soms moet je even 
wachten op je wraak, maar daar smaakt hij des te zoeter door …

En zo hebben we aan de hand van de Wolfe Tones een rondgang 
gemaakt door de culturele geografie. We zagen imperialisme, 
nationalisme en regionalisme de revue passeren. We hebben 
plaatsbetekenissen gehad, lieux de mémoire en statements van 
wat ergens wel en niet op zijn plaats is. Hofstedes helden, rituelen 
en symbolen; aan religie opgehangen conflicten, waarin de rollen 
soms anders waren dan gedacht. Geografie blijft leuk, en culturele 
geografie zeker.

Bronnen:
Harvey, David C,, Rhys Jones, Neil McInroy & Christine Milligan •	
(2002), Celtic geographies; old cultures, new times, London/New York: 
Routledge.
Op www,girugten.nl vind je een aantal interresante links naar aanleiding •	
van dit artikel, inclusief twee legaal te downloaden nummers van de 
Wolfe Tones.
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Zingen wordt brug fataal
In elk studieboek met enige 
natuurkundige relevantie is deze case 
wel terug te vinden als voorbeeld  van 
‘hoe het niet moet’. Wat een elegant 
kunstwerk had moeten zijn, draaide uit 
op een catastrofe. Hier volgt het verhaal 
van ‘Galloping Gertie’, de Tacoma 
Narrows Bridge.

De Tacoma Narrows Bridge in 
Washington werd feestelijk geopend op 
1 juli 1940. Deze brug is een hangbrug, 
zoals te zien is op de afbeelding. Als 
het hard waait vibreren de kabels van 
de brug, waardoor er een zangerig 
geluid kan ontstaan. De kabels fungeren 
vergelijkbaar met de snaren van een 
gitaar. Het geluid van de Tacoma Bridge 
leverde hem de bijnaam ‘singing bridge’ 
op. De brug, die 12 bij 1524 meter is, had 
een aanzienlijke reisduurverkorting op 
moeten leveren tussen de stad Tacoma 
en de landarm Kitsap Peninsula. Vier maanden na de opening 
stortte hij echter te water. Wat was er aan de hand en hoe heeft dit 
kunnen gebeuren?

Al tijdens de bouw van de hangbrug ondervonden de bouwvakkers 
een schommeling in de brug. Dit werd na de opening ook al snel 
door automobilisten en de media ervaren, en zo kreeg de brug een 
tweede bijnaam: Galloping Gertie. Om de vibraties e verminderen 
werden er enkele maatregelen getroffen:

Aan weerszijden van de brug werden enorme betonblokken • 
opgehangen. Helaas was dit geen effectieve oplossing, want 
de kabels waar de blokken aan hingen knapten af.
Extra kabels werden geïnstalleerd tussen het wegdek en de • 
hoofdkabels van de brug, maar ook dit leverde geen zichtbaar 
resultaat op.
Hydraulische dempers werden bij de torens geplaatst. De • 
dempers werden beschadigd gedurende gelijktijdig ander 
onderhoud aan de brug en werkten dus ook niet tegen de 
schommelingen.

Er is nog een grootschalig onderzoek gehouden naar eventueel 
andere mogelijke maatregelen, maar helaas konden deze niet 
meer op tijd worden uitgevoerd. Al vijf dagen na het eindrapport 
van de studie stortte de enorme brug in. De oorzaak van de 
schommelingen zou liggen bij de zogenaamde “aeroelastic 
flutter”, waarbij vaak gerefereerd wordt naar een vorm van 
resonantie. Wanneer de windsnelheid overeenstemt met de 
eigenfrequentie van een voorwerp en de inputenergie een grotere 
kracht is dan de demping van het systeem, vindt er een positieve 
terugkoppeling plaats die het effect van de resonantie versterkt. 

In dit geval zou je de kabels van de brug dus kunnen vergelijken 
met de snaren van een gitaar. De snaar dempt langzaam uit, tenzij 
je hem opnieuw aanslaat. Uiteraard is ook de timing van belang, 
dit kan beter geïllustreerd worden aan de hand van een iets groter 
voorwerp, zoals het clichévoorbeeld van de schommel; je duwt 
een schommel immers ook niet aan als hij op je afkomt, maar juist 
wanneer je hem weer kan versnellen en dus van je afduwt. In het 
ongelukkige geval van de Tacoma Bridge was een matige wind 
(de inputenergie) al voldoende om de natuurlijke frequentie te 
versterken tot een gedwongen amplitude van meerdere meters. Bij 
enige wind begon de brug dus al aardig te schommelen. Eigenlijk 
is het een wonder dat de brug het nog vier maanden uit heeft 
kunnen houden. Het ongeval heeft uiteindelijk alleen het leven 
van een hond gekost, die werd achtergelaten in een auto.

Door staaltekort in de oorlog werd pas in 1950, tien jaar na de 
opening van de ingestorte brug, de opvolger geïntroduceerd. 
Deze brug heeft het gelukkig langer uitgehouden en nog geen 
twee jaar geleden is de capaciteit van de brug verdubbeld door een 
parallelbaan aan te leggen. Hierdoor kreeg de brug in 2007 het 
record van de langste tweelingbrug op zijn naam en kan hij  het 
voorlopig wel weer even uitzingen.

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Galloping_Gertie•	
http://www.nwrain.net/~newtsuit/recoveries/narrows/gg.htm•	
http://www.wsdot.wa.gov/TNBhistory/Art/art3.htm •	
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Waar in de wereld de afstand tussen plaatsen 
groot is, ligt in ons kleine kikkerlandje alles binnen 
handbereik. Even ten noorden van Amerika, 
besproken in de vorige Girugten, ligt namelijk de weg 
‘Oostindie’. Het toeval wil ook nog eens dat ze, net 
als alle andere wegen overigens, naar Rome leidt. 
Aan deze weg staat namelijk een boerderij die naar 
de Italiaanse hoofdstad vernoemd is. De lange weg 
Oostindie loopt vanaf Leek naar het zuiden, bijna 
tot aan Zevenhuizen, en markeert de provinciegrens 
tussen Groningen en Drenthe. Het is dus ook een 
plaatsnaam óp de grens. De weg is goed bereden; 
de rurale idylle wordt keer op keer verstoord door het 
lawaai van hard rijdende auto’s.

Het voormalige buurtschapje is niet vernoemd naar 
het historische Zuidoost-Aziatische gebied Oost-Indië 
(het wordt ook zonder trema geschreven), maar het is 
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een verbastering van ‘oosteinde’. Het wordt gezien als 
een oostelijke uitloper van Zevenhuizen. Desondanks 
komt de buitenlandse oriëntatie wel duidelijk aan 
het licht. Een huis draagt het straatnaambordje 
‘Fifth Avenue’ en een zijstraat heet ‘Poolswijk’. 
Maar toch heerst hier wel iets vijandigs tegenover 
vreemdelingen; ik signaleer aardig wat hier-waakt-
de-hond-bordjes en meestal blijft de hond zelf ook 
niet achterwege.

Oostindie breidt uit. Aan de zuidrand van Leek wordt 
namelijk een grote nieuwbouwwijk uit de grond 
gestampt die ook Oostindie heet en ‘inspeelt op de 
aanwezige groenelementen’ in het gebied, aldus een 
informatiewebsite. Het duurzame karakter van deze 
wijk wordt bevestigd met een pontificaal bord met 
de tekst ‘Hier groeit Oostindie’ erop. Is dit het einde 
van de rurale idylle?
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Etherpiraterij: meer dan muziek

Etherpiraterij vroeger
Het klinkt wellicht als een cliché: wat verboden is smaakt het 
lekkerst. Toch gaat dit ook op in het geval van de etherpiraterij 
(een illegale activiteit). 
In het begin van het radiotijdperk had een bepaalde elite zowel de 
technische- als de financiële mogelijkheden om radio-uitzendingen 
te faciliteren. De verzuilde maatschappij van de 20e eeuw is er de 
oorzaak van dat elites van sociale groepen, de zogenaamde zuilen, 
zich groepeerden om van het communicatiemiddel gebruik 
te maken. De centrale overheid zorgde voor de beschikbare 
frequenties waar de verschillende radio-omroepen zoals de KRO, 
NCRV en VARA op konden uitzenden. Helaas was er echter 
slechts een beperkt aantal frequenties beschikbaar, waardoor de 
verschillende omroepen de frequenties moesten delen. Ze kregen 
zendtijd toegewezen. 

Deze regulering van de radio leidde na verloop van tijd tot een 
gevoel van ontevredenheid onder mensen die niet bij een omroep 
hoorden, maar wel graag hun muziek uit wilden zenden. Het 
ideaal hierachter was dat er ‘vrije radio’ moest komen waarop een 
ieder zijn of haar muziek kon uitzenden. Dit uitte zich al snel in 
de zeezenders, de bij de meeste Nederlanders bekendste vorm van 
etherpiraterij. Dit was overigens niet exclusief een Nederlands 
fenomeen; alle landen waar men door de overheid gereguleerde 
radio kende hadden met zeezenders van doen. Deze zeezenders 
zonden illegaal uit, veelal op de middengolf (AM), vanaf schepen 
die zich in internationale wateren bevonden. Er was dan ook een 
internationaal verdrag voor nodig om deze illegale zeezenders 
juridisch aan banden te leggen, het Verdrag van Straatsburg. 
Enkele van deze zeezenders zijn het legale pad op gegaan in de 
vorm van een commerciële radiozender. Voor Nederland is Radio 
Veronica de bekendste (voormalige) zeezender. 

Etherpiraterij nu
Met het einde van de zeezenders was er nog geen einde gekomen 
aan de piraterij in de ether. Gelijktijdig met de zeezenders 
ontstonden namelijk ook piratenzenders op het vasteland, met 
een illegale zender en een mast met antennes om het signaal weg 
te stralen. Deze zenders zijn weliswaar eenvoudiger op te doeken 
door de overheid, maar desondanks ontwikkelde zich een ‘harde 
kern’ van etherpiraten. 
Het grote verschil tussen de ‘vasteland-piraten’ en de zeezenders 
is dat de piraten op het vasteland (meestal) niet continu uitzenden. 
Zij kiezen ervoor om op een vast- of willekeurig tijdstip uit te 
zenden. Daarnaast hebben de huidige piraten hun zendactiviteit 
van de middengolf (AM) naar de lange golf (FM) verplaatst, tussen 
de andere legale radiozenders en door iedereen te ontvangen. De 
FM-band vereist sterkere zenders, maar de geluidskwaliteit is 
beter. 
Campagnes van de overheid om deze vorm van piraterij uit te 
bannen hebben nog niet het beoogde resultaat opgeleverd: ze 
nemen nog steeds in aantal toe volgens een bron binnen het 
Agentschap Telecom (AT: opsporingsinstantie van de overheid 
belast met de taak om piraten op te sporen en uit de lucht te 
halen). Zenders die niet continu uitzenden zijn immers moeilijker 
te traceren dan zenders die dit wel doen. Ook wordt de groei van 
de piratenzenders verklaard door de ‘hype onder plattelandsjeugd’, 
aldus diezelfde bron binnen het AT. 
Het zendbereik van de piraten waar ‘jacht’ op gemaakt wordt 
is erg divers. Het kan zijn dat er iemand boven op de zolder zit 
met een klein zendertje en slechts enkele kilometers verder op 
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k- “Test, test één twee… Amateurs en luisteraars, een bijzonder goei’ndag toegewenst. U staat live in verbinding met de Radio 
Veldpower vanaf de Twentse heide…” Voor sommigen is dit een bekend fenomeen: een radiopiraat die geheel illegaal 
zijn muziek de ether instraalt. In het noordoosten van Nederland wordt het fenomeen steeds bekender. Toch blijkt uit 
eigen ervaring dat niet iedere student en docent op de FRW precies weet wat het fenomeen inhoudt. Met dit artikel wordt 
getracht om mensen die niet bekend zijn met het fenomeen etherpiraterij, in te leiden in een onvermijdelijk onderdeel van 
de Nederlandse muziek: de etherpiraten!



17girugten maart 2009

te ontvangen is. Het kan ook zo zijn dat de piraten beschikken 
over een zender met een vermogen van tien kW met daarbij een 
zendmast van bijna honderd meter (ter vergelijking: de zender 
van 3FM in Lopik van de landelijk dekkende frequentie heeft 
een vermogen van dertig kW). Bij dit soort grootschalige zenders 
gaat het vaak om ‘marathonzenders’. Dit is een piratenzender 
die rond het weekend continu (‘marathon’) uitzendt. Deze 
zenders bestaan vaak uit meerdere leden (zowel om biologische 
als financiële redenen) die volgens een strak vastgesteld rooster 
achter de knoppen plaatsnemen om zo de muziek de ether in te 
sturen. Overigens was een Twentse marathonzender ooit onder 
gunstige weersomstandigheden te ontvangen in Oost-Engeland, 
Denemarken, België en Noord-Frankrijk. 
Al met al is de piratenwereld divers wat betreft het soort zenders: 
van klein tot heel groot, met name op de FM-band. De huidige 
trend is dat er steeds meer grote zenders opkomen.

Waar zitten de piraten?
Met een beetje inspanning zijn de piraten ook door niet-
opsporingsambtenaren van het Agentschap Telecom wel te vinden. 
Op websites als www.etherpiraten.com en www.etherpirateninfo.
net zijn ontvangstrapporten te lezen. Deze ontvangstrapporten 
zijn berichten van luisteraars op een vaste locatie waarin bericht 
wordt over welke zender vanuit welke locatie, op welke frequentie 
te ontvangen is op een bepaald moment. Op basis van deze 
ontvangstrapporten valt te stellen dat de huidige piraten zich 
vooral in het noordoosten van Nederland bevinden, namelijk 
Overijssel, Drenthe en Friesland. 
Daarnaast is het zo dat de piraten zich meestal buiten de 
bebouwde kom bevinden, om zo te voorkomen dat ze in de 
directe omgeving van de zender storingen veroorzaken (minder 
bebouwing betekent minder mogelijke storingslachtoffers). 
Wanneer een piraat toch storing veroorzaakt leidt dit eerder tot 
het opdoeken van de zender, omdat bijvoorbeeld omwonenden 
melding maken van overlast. Dorps- en stadszenders komen wel 
voor, maar in die gevallen heeft de zender een kleiner vermogen 
waardoor storingen minder snel voorkomen.

Om hoeveel piraten gaat het?
Het is lastig om te zeggen om hoeveel piraten het gaat in Nederland. 
Het Agentschap Telecom heeft er geen precieze cijfers voor: het 
blijven ‘geheime zenders’(zie Box 1). Het is wel zo dat het niet 
een heel erg gewaagde uitspraak is om te zeggen dat bijna iedere 
plaats in Overijssel, Drenthe en Friesland wel een geheime zender 
heeft. Grote concentraties van piraten zitten in Twente, Salland 
en zuidelijk Drenthe. 
Omdat precieze cijfers ontbreken is het niet goed controleerbaar, 
maar het vermoeden bestaat dat de grootste concentratie 
etherpiraten zich bevindt in de regio Noordoost Twente-
Hoogeveen-Emmen . Opvallend is dat grote aantallen piraten in de 
lucht zijn ten tijde van de bouwvak en het (eventuele) vorstverlet. 
Hiermee wordt het vermoedelijke verband tussen mensen die in 
de bouw werken en illegaal uitzenden kracht bijgezet. 
Veel van de luisteraars zijn dan ook te vinden onder bouwvakkers. 
Een andere grote groep luisteraars zijn mensen die in de landbouw 
werkzaam zijn, zo blijkt uit sms-reacties die te horen zijn op de 
piratenzenders.

De muziek
Het zou logisch zijn dat een vrije vorm van radio zoals de piraterij 
een zeer divers aanbod van muziek op zou leveren. Niets is echter 
minder waar. De selectieve groep mensen die zich bezighoudt met 
het illegaal uitzenden leidt ertoe dat er voornamelijk Nederlands- 
en Duitstalige muziek (smartlappen en schlagers, voor verdere 
piratentermen ter attentie van muziek zie Box 1) te horen is op de 
piratenzenders. 
Het is geen vreemde gedachte om te denken dat met bijvoorbeeld 
Radio NL en Radio Continu aan een groot deel van de vraag naar 
dit muziekgenre wordt voldaan. Deze zenders dragen ondanks 
een muziekkeuze die lijkt op die van piraten echter niet bij aan 
een afname van het aantal piratenzenders. Zoals een Twentse 
piraat mij ooit op het hart drukte: “Die spanning dat je ieder 
moment gepakt kunt worden, dat geeft een onmeunige (Twents 
voor gigantisch, KS) kick.” Een van de andere leden van deze 
zender voegde er aan toe: “Dat kat-en-muis-spel tussen de piraat 
en het AT, daar doe ik het voor. Voor veel jongens is de muziek 
eigenlijk bijzaak geworden. Je hebt natuurlijk nog een paar van die 
fanaten die puur voor de tranentrekkers (zie Box 1, KS) uitzenden, 
maar dat zijn echt de uitzonderingen.” Dat vroegere ideaal, dat 
bijvoorbeeld bij de zeezenders een belangrijke rol speelde, lijkt 
enigszins te zijn verwaterd.

Box 1: De taal van de piraten

Geheime zender: piratenzender, zender die in het geheim • 
en illegaal uitzendt
Kanon: piratenzender die met een groot vermogen en • 
een hoge mast uitzendt
Aan de band: met je zender aan de band zitten, met de • 
zender in de lucht zijn, uitzenden. In de lucht is dan ook 
een vergelijkbare term
Hits: populaire nummers binnen de piratenwereld, ook • 
wel klappers genoemd. Teksten over liefjes in verre 
vakantieoorden lijken het altijd goed te doen
Tranentrekkers: langzame smartlappen met gevoelige • 
teksten. De negatieve benaming hiervan is nuilplaat
97.00 FM: voornamelijk gebruikt door Twentse zenders• 
97.30 FM: voornamelijk gebruikt door Twentse zenders• 
94.50 FM: veelbestreden frequentie, zowel piraten uit • 
Twente, Salland, Drenthe als Friesland maken hier 
gebruik van
97.60 FM: gebruikt door zowel Twentse als Sallandse • 
zenders
96.70 FM: alleen zenders uit Vriezenveen en omgeving • 
gebruiken deze frequentie
96.50 FM: gebruikt door zenders uit Noordwest Twente, • 
omgeving Hardenberg en omgeving Hoogeveen
95.90 FM: voornamelijk gebruikt door Drentse zenders• 
95.10 FM: voornamelijk gebruikt door Drentse zenders• 
98.10 FM: voornamelijk gebruikt door Sallandse • 
zenders
101.40 FM: voornamelijk gebruikt door Friese zenders• 
104.10 FM: voornamelijk gebruikt door Friese zenders• 

Toelichting: piraten zenden uit op frequenties die in een 
relatief groot gebied onbezet zijn door legale zenders om zo 
min mogelijk te storen. De keuze voor frequenties verschilt 
dus per regio.
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Naamgeving en identiteit
Naamgeving en identiteit is een belangrijk aspect van de huidige 
piraterij. De piraten, bijna allemaal van het mannelijke geslacht, 
lijken een soort onderscheidende identiteit te creëren door middel 
van het kiezen van een naam.
Allereerst is er onderlinge concurrentie tussen bepaalde regio’s en 
dorpen. Zenders profileren zich graag met hun eigen, regionale- 
of dorpskarakter. Dit is ook terug te zien in de namen van de 
zenders, zoals Studio Vrij Twentekanaal, Tukker Team, Ster 
van Twente, KUS FM (Kanon uut Salland), Stem van Drenthe, 
Denekamps Geweld, enzovoort. De piraten onderscheiden zich 
graag van de ‘ander’, zo lijkt het. 
Een andere combinatie van naam en identiteit is de verwijzing 
naar het wetteloze, gezagondermijnende karakter van de leden van 
de zenders. Een goed voorbeeld hiervan is de zender SADO FM 
(Schijt aan de Overheid) uit Nieuwleusen. Door middel van de 
naam laten zij zien dat ze ‘niet bang zijn om opgepakt te worden 
door de overheid’ en dat ze er ‘trots op zijn’. Ook de zender CJEO 
(Combinatie Jong en Ontspoord) uit Saasveld kent een verwijzing 
naar het ‘roekeloze karakter’ van de leden.
Andere voorbeelden van naamgeving en identiteit binnen 
de etherpiraterij zijn de verwijzingen naar (oude) beroepen, 
bijvoorbeeld de Scheepsjager uit Emmen, de Perronwachters uit 
Veenwouden en het Bouwvakkersteam uit Lutten. De piraten 
verwijzen met trots naar hun beroep of naar beroepen die niet 
meer bestaan. Romantisering van bepaalde dingen is de piraten 
dus niet vreemd.
Om hun gekozen identiteit extra kracht bij te zetten dragen piraten 
vaak kleding met daarop de naam van hun zender. Zo wordt 
nog een keer bevestigd bij welke zender ze horen. Dit leidt er in 
sommige gevallen toe dat mensen niet meer met hun eigen naam 
maar met de naam van piratenzender worden aangesproken.

Het verhaal van de piraten
Uit de bovenstaande uiteenzetting over piratenzenders blijkt dat 
het bij de piraten draait om meer dan alleen muziek. ‘Piraat zijn’ 
is een van de identiteiten van deze mensen. Maar dan rest nog de 
vraag: hoe word je piraat, hoe gaat dat in zijn werk?
Ooit hoorde ik een piraat tegen iemand zeggen: “De piraterij is 
eigenlijk niet iets dat je er zomaar even bij doet, het is meer dan 

een hobby. Met een vriendengroep begin je een zender. Je koopt 
een klein zendertje en bouwt een klein mastje. Er wordt een vrije 
frequentie gezocht op de band en je bent er klaar voor. Je bent 
enkele kilometers verderop te ontvangen, maar daar blijft het bij. 
De oudere garde piraten laat van zich horen: de ontvangst is goed 
en de muziekkeuze kan ermee door. Je begint het leuk te vinden. 
De bijbaantjes van de jongens zorgen ervoor dat er meer geld in 
het laatje komt en dat geld wordt al snel besteed aan een sterkere 
zender en een grotere mast. Steeds meer mede amateurs en 
luisteraars herkennen je op straat en in de kroeg, zeggen dat je 
een mooi platenprogramma had gisteravond. Je ouders zeggen af 
en toe dat je onverantwoord bezig bent, waarom hou je je bezig 
met die illegale dingen? Ze snappen het niet en zullen het ook wel 
nooit snappen. Je kunt er pas over meepraten als je het ooit zelf 
hebt gedaan: achter de knoppen zitten, een instrumentale plaat 
opzetten en vervolgens de schuif van de microfoon openzetten. 
‘Amateurs en luisteraars in den lande…’ Dan voel je je trots, 
onderdeel van een groter geheel en je hoort bij de piraten. 
Als dan na een tijdje het AT aankomt met twee politieauto’s ter 
assistentie, we zijn immers ‘criminelen’, dan vraag je je af wat je 
eigenlijk hebt misdaan. Je zegt braaf tegen de opsporingsambtenaar 
dat je het nooit weer zult doen en accepteert de boete van 1100 
euro waar ieder lid van de zender aan meebetaalt. Het strafblad 
neem je op de koop toe. De zendapparatuur ben je kwijt, maar na 
een korte tijd begint het weer te kriebelen: we kopen opnieuw een 
zender. De boete is nog niet eens afbetaald. We willen het zelf, 
maar misschien waren de plagende opmerkingen die te horen 
waren op andere zenders over wanneer we weer terug zouden zijn 
ook wel van invloed op onze beslissing. 
Als je de apparatuur weer op orde hebt gaat de mast de lucht in, de 
zender aan. Na een paar minuten komen de eerste sms’jes binnen 
op het zojuist omgeroepen telefoonnummer. Op internetfora 
staan de eerste ontvangstrapporten al: het is goed dat we weer 
terug zijn, dat horen we en lezen we overal. Wij zijn jongens die 
niet zwichten voor de overheid, we horen er nu echt bij. Eens 
piraat, altijd piraat.”

Achteraf kreeg ik te horen dat ik het gevoel van veel andere piraten 
goed had beschreven: zo word je tegenwoordig etherpiraat!

Voor dit artikel is gesproken met piraten en met 
opsporingsambtenaren. 

Bronnen: 
www.etherpiraten.com•	
www.etherpirateninfo.net•	
www.markplaats.nl (zoekterm: ‘vinyl singles’)•	

G
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Muziek en nationale identiteit

Volksliederen: oudbollig of traditioneel?
Een volkslied is een lied dat symbool staat voor een volk of natie. 
Bijna elk land ter wereld heeft zijn eigen volkslied, maar ook 
op een lagere schaal binnen deze landen vind je volksliederen 
terug. Een voorbeeld hiervan zijn de volksliederen waarover elke 
Nederlandse provincie beschikt. Volksliederen dragen de historie 
van het land in zich en zijn vaak traditioneel. Een volkslied 
moet voor de gehele bevolking toegankelijk en goed te zingen 
zijn. Hierdoor is zowel het ritme als de melodie eenvoudig qua 
structuur. Het volkslied wordt gezongen om de nationaliteit en 
saamhorigheid van de bevolking te uiten. Aan het ten gehore 
brengen van een volkslied zijn vaak speciale regels verbonden. 
Bijvoorbeeld het spotten met een volkslied is net zoiets als het 
in de brand steken van een nationale vlag en staat dus gelijk 
aan het bespotten van het betreffende land. In Mexico heb je 
bijvoorbeeld de regel dat de Mexicaanse vlag in beeld moet zijn 
als het volkslied op televisie wordt uitgezonden. Wanneer dit 
niet gebeurt, is dit schending van de Mexicaanse staat. De regels 
wat betreft volksliederen verschillen echter per land, evenals de 
gelegenheden waarbij het volkslied ter gehore wordt gebracht. In 
de meeste landen wordt het volkslied gespeeld bij de verwelkoming 
van een staatshoofd, bij officiële gebeurtenissen en steeds vaker 
ook bij internationale sportevenementen. Bij sporten waarbij de 
deelnemers uit verschillende landen komen wordt het betreffende 
volkslied vaak gespeeld bij de prijsuitreiking.

Het Nederlandse volkslied
Het Wilhelmus is sinds 10 mei 1932 het officiële Nederlandse 
volkslied. Het werd echter al veel eerder, sinds de tweede helft van 

de zestiende eeuw, ten gehore gebracht bij officiële gelegenheden 
of bij belangrijke gebeurtenissen, ondanks dat Nederland in die 
tijd een ander officieel volkslied had: Wiens Neerlands Bloed. 
Dit lied was vanaf 1817 het officiële  Nederlandse Volkslied. Het 
Wilhelmus is geschreven tussen 1569 en 1579 door Marnix van 
St. Aldegonde, al zijn 
de meningen hierover 
verdeeld. Het bestaat 
uit vijftien coupletten 
van elk acht regels. In 
veel gevallen wordt 
slechts alleen het eerste 
couplet ten gehore 
gebracht, bijvoorbeeld 
bij voetbalwedstrijden 
van Oranje-elftal. 
Dit komt niet alleen 
doordat het volkslied 
met zijn vijftien 
coupletten wel erg 
lang is, maar ook 
omdat 90 procent van 
de bevolking de tekst 
niet kent. Het eerste 
couplet is wel onder een groot deel van de bevolking bekend, 
maar bij jongeren en allochtonen is zelfs dat niet altijd het geval. 
Dit wordt geweten aan de ouderwetse muziek en het onduidelijke, 
gedateerde taalgebruik. Er is op verschillende manieren naar een 
oplossing gezocht voor de matige bekendheid van het Wilhelmus. 
Moet het volkslied beter toegelicht, gemoderniseerd of zelfs 
vervangen worden door een geheel nieuw volkslied? Met de komst 
van het tv-programma ‘Het nieuwe volkslied’, waarin gezocht 
wordt naar een nieuw volkslied, gaat men volgens velen wel erg 
ver. Het zijn toch juist de historische elementen die een volkslied 
tot een volkslied maken? 

Het Eurovisiesongfestival: muzikaal nationalisme?
Het Eurovisiesongfestival is een jaarlijks terugkerend 
muziekspektakel waarbij landen die lid zijn van de European 
Broadcasting Union strijden om het beste liedje. Dit jaar reizen 
René Froger, Gordon en Jeroen van der Boom, beter bekend 
als de Toppers, naar Moskou af om op 14 mei Nederland te 
vertegenwoordigen in de halve finale. De laatste jaren komt 
er echter vanuit de Westerse landen steeds meer kritiek op het 
Eurovisiesongfestival, omdat voornamelijk clichéliedjes winnen 
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Geografie en muziek, je kunt er alle kanten mee op. Maar de duidelijkste manier waarop muziek in de geografie verweven 
is, of misschien beter, de geografie in de muziek verweven is, is bij de volksliederen. Een lied dat symbool staat voor een 
volk of natie. Hier tegenover staat het Eurovisiesongfestival, waarbij een bepaald lied door een land wordt uitgedragen. 
Hierin staat dus het lied centraal in plaats van de natie. Het is niet voor de hand liggend deze onderwerpen naast elkaar te 
zetten. Juist daarom wordt het in dit artikel wel gedaan.
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en doordat de kwaliteit van de liedjes te laag zou zijn. De meest 
gehoorde kritiek uit Nederland en België is dat landen die 
centraal in Europa liggen en goed in de politieke schijnwerpers 
staan, veel stemmen krijgen van hun  buurlanden. Terwijl dit 
hoge puntenaantal gezien de kwaliteit van het gezongen liedje 
niet verwacht zou worden. Men suggereert dus eigenlijk dat het 
songfestival meer een politiek podium aan het worden is dan een 
muzikale strijd. Dit beeld werd versterkt doordat in 2007 de top 
10 bezet werd door landen die allemaal in centraal Europa liggen. 
Deze landen gaven de meeste punten voornamelijk aan elkaar 
en veel Westerse landen vielen hierdoor al in de halve finale af, 
waaronder Nederland en België. Het bevoordelen valt misschien 
te verklaren doordat de Oost-Europese landen het Songfestival 
meer aangrijpen om hun eigen nationaliteit uit te dragen en om 
hun solidariteit te tonen met hun buurlanden. 

De winnaar van het festival wordt bepaald aan de hand van het 
hoogste puntenaantal. Elk deelnemend land kan maximaal twaalf 
punten toekennen aan een land en het is niet toegestaan om op het 
eigen land te stemmen. De puntenverdeling wordt bepaald door 
middel van televoting: dit houdt in dat de televisiekijkers kunnen 
stemmen. Een nadeel van dit systeem is dat landen met weinig 
inwoners relatief gezien zwaarwegende punten mogen uitdelen. 
Landen met een multiculturele bevolking zoals in Nederland 
kunnen het nadeel hebben dat veel mensen stemmen op het land 
van herkomst. Ze stemmen dus indirect op de eigen nationaliteit 
en daarmee voor hun op het beste liedje. De winnaar mag de 
volgende show in het eigen land verzorgen en staat dus in de 
Europese schijnwerpers. Om dit te mogen organiseren doen veel 
landen hun best om een zo hoog mogelijke positie te bereiken. 
Het festival heeft een hoog ‘Europa-gehalte’, het heet niet voor 
niks het Eurovisiesongfestival en soms zijn mensen daarom zeer 
verbaasd dat landen als bijvoorbeeld Israël, Syrië en Georgië mee 
mogen doen. Dit komt doordat het festival is opgericht vanuit de 
European Broadcasting Union. Dit is een samenwerkingsverband 
tussen de publieke omroepen van voornamelijk Europese staten 
en enkele omroepen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Dit 
verklaart waarom dus landen als Israël, Syrië en Georgië, die niet 
echt bij Europa horen, toch mee kunnen doen. 

De laatste tijd is er een hoop kritiek geweest over het optreden 
van de Toppers tijdens het Nationaal Songfestival. Ze schenen 
voor een groot deel niet live te hebben gezongen en zorgden zo 
voor een teleurstelling bij het publiek. Het is nu aan de Toppers 
om tijdens de halve finale in Moskou het vertrouwen terug te 
winnen door een spetterende show. Misschien dat er, ondanks 
de politieke puntentelling, toch een finale plaats inzit voor deze 
showbizz-boys?

Conclusie
Voor zover bekend hebben alle culturen in de geschiedenis van 
de mens muziek gekend. Vandaag de dag is er een breed scala aan 
muziekstromen en genres op verschillende schaalniveaus. Het 
schept eenheid, zoals bij het toejuichen van de favoriete voetbalclub. 
Maar het kan tevens verdeeldheid brengen, bijvoorbeeld het 
zingen van ‘spreekkoren’ waarbij de tegenstander wordt buiten 
gesloten van de eigen identiteit. De volksliederen zijn verheven 
tot nationale omvang, versterken de nationale identiteit en leveren 
hun bijdrage aan het saamhorigheidsgevoel. Maar doordat de 
inhoud van veelal gedateerd is, worden volksliederen, vooral door 
de jeugd, vaak niet op waarde geschat maar gezien als oudbollig 
in plaats van traditioneel. Ook bij het Eurovisiesongfestival gaat 
niet alles van een leien dakje. Tijdens dit jaarlijkse evenement 
wedijveren landen om het beste liedje, al lijkt het steeds meer een 
politieke strijd te worden. Dit nationale podium geeft wel aan 
dat muziek diep geworteld zit in de verschillende culturen van 
de mens en dat het wordt aangegrepen om de eigen cultuur te 
versterken. Maar om terug naar de basis te gaan, muziek moet 
gebruikt worden om van te genieten, alleen, of met elkaar.

Bronnen:
http://www.eurovision.tv/page/fan-zone/links•	
http://www.kunstbus.nl/muziek/volksliederen.html•	
http://www.minbuza.nl/nl/reizenlanden/welkom/Nederland/•	
geschiedenis,l-hymne-national--le-wilhelmus.html#a2
http://www.oranjebond.nl/index.php?option=com_content&task=vie•	
w&id=7&Itemid=32
http://www.song festival.nl•	
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article1633518.ece•	
www.wikipedia.nl•	
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Tentoonstelling Music in Motion: 
Langs de wereldsteden van de muziek

De Recensie is een nieuwe vaste rubriek in Girugten. In elk 
nummer zal een geografisch of planologisch relevant(e) film, 
boek, tentoonstelling of iets dergelijks worden besproken 
door één van de redacteuren. We trappen af met de 
tentoonstelling Music in Motion in Museum Volkenkunde 
te Leiden.

Een krantenbericht en het thema van dit nummer waren de 
redenen om af te reizen naar Leiden. Een groot deel van de 
redactie bracht een bezoek aan het Museum Volkenkunde. De 
tijdelijke tentoonstelling van het museum, ‘Music in Motion: Langs 
de wereldsteden van de muziek’, richt zich op de hedendaagse 
muziekscene in vijf zeer verschillende wereldsteden: Bamako, Rio 
de Janeiro, New York, Berlijn en Tokyo. Ook komt aan het licht 
hoe muziek op verschillende plekken wordt ervaren, bijvoorbeeld 
op straat of in een concertzaal.
Maar eerst een geografische geschiedenis van het ontstaan van 
muziek. We beginnen bij het begin. Een grote, kleurrijke wand 
laat zien hoe en waar verschillende muziekstijlen ontstaan zijn 
en hoe ze elkaar onderling beïnvloed hebben. Zo is de blues 
ontstaan doordat Afrikaanse slavenliederen in contact kwamen 
met folk en country in Amerika. Met de afschaffing van de 
slavernij in Amerika trokken de slaven naar de steden, zoals New 
Orleans, waar hun liederen in aanraking kwamen met stijlen en 
instrumenten van de blanken. Hieruit ontstond uiteindelijk de 
jazz. Allemaal erg interessant om te weten, maar het is, zeker voor 
de cultureel geograaf, jammer dat het hier vervolgens bij blijft. Dat 
er geen verbanden worden gelegd over wat deze vermenging van 
muziekstijlen kan betekenen voor de houding van verschillende 
groepen mensen, in dit geval blanken en zwarten, ten opzichte 
van elkaar is een gemiste kans.
Minder muzikale mensen kunnen in het museum via koptelefoons 
in de wand enkele basale muziekbegrippen leren, zoals een 
syncope en de blue-note. Ook worden ritme en muziek gekoppeld 
aan de hartslag en adem. Er wordt uitgelegd dat via muziek een 
saamhorigheidsgevoel kan optreden doordat ze zo direct raakt aan 
de basale functies, zoals het kloppen van het hart en het ademen. 
Mede hierdoor is muziek ook zo geschikt om een (politieke) 
boodschap  mee over te brengen. Politiek geëngageerde muziek 

kennen we onder andere van de reggaezanger Bob Marley. Minder 
bekend is misschien dat in Rio de Janeiro in de jaren dertig de 
samba werd gebruikt ter bevordering van de nationale identiteit. 
De rap, om maar eens een andere muziekstijl te noemen, wordt 
vaak geassocieerd met Amerikaanse steden. Dit komt doordat 
men rap alleen kent via hiphop. Rap zelf is enkel een manier van 
spreken en vindt haar oorsprong bij Afrikaanse troubadours.
Wat betreft wereldsteden in de muziek spraken de ruimtes van 
Bamako (de hoofdstad van Mali) en Berlijn het meest tot de 
verbeelding. In de ruimte over Bamako wordt duidelijk hoe het 
gebrek aan geld een positieve uitwerking kan hebben op het 
behoud van de oorspronkelijke muziekstijlen. Doordat men in 
Bamako geen (financiële) middelen heeft om muziek te verspreiden 
blijft de muziek zeer sterk lokaal geworteld. Van Berlijn wordt 
beweerd dat het momenteel de meest levendige muziekstad is, 
vooral in de experimentele muziekscene. Volgens insiders komt 
dit doordat Berlijn als stad nog niet af is en de prijzen voor (woon)
ruimte relatief laag zijn, waardoor er dus voor iedereen een plek 
is. Door de goede beschikbaarheid van (oefen)ruimten zijn er veel 
eigen initiatieven. Bovendien is er een goed publiek. Doordat veel 
improviserende muzikanten naar Berlijn komen, vindt hier veel 
onderlinge beïnvloeding plaats, wat zorgt voor een bruisende 
experimentele muziekscene.
Tot slot is er, zoals een modern museum tegenwoordig tracht 
te doen, gedacht aan enige interactiviteit. En wel op een zeer 
bijzondere wijze. Het deed me denken aan een van mijn dromen 
van jaren geleden, waarin de vloer van de Groninger stationshal 
veranderd was in een veld vol pianotoetsen. Zo kon je, hoe 
onmuzikaal je ook was, simpelweg door je dagelijkse loopjes al 
muziek maken. Mijn droom werd werkelijkheid in dit museum. Er 
was namelijk een speciale vloer ingelegd die muziek produceerde 
als je er over liep, danste of rende. Op een groot scherm kon je 
vervolgens zien of je nu de samba, de bossanova of  een foxtrot 
liep. Ik zou zeggen, een prachtuitvinding! 

Music in Motion
Museum Volkenkunde
Steenstraat 1, Leiden
www.volkenkunde.nl/
www.muziektentoonstelling.nl
te zien tot en met 23 augustus 2009
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Met de tram door Groningen
De eerste tram in Groningen was de paardentram tussen het 
Hoofdstation en de Nieuwe Ebbingestraat, die voor het eerst 
reed op 12 juli 1880. Op 1 maart 1910 werden de eerste twee 
elektrische tramlijnen geopend. In de loop van de jaren werd het 
netwerk uitgebreid tot een totaal van vijf lijnen. In 1949 werd de 
laatste tramlijn weer opgeheven. De afgelopen jaren is de discussie 
over het heropenen van een aantal tramlijnen weer opgelaaid en 
ziet het er naar uit dat we in de toekomst opnieuw met de tram 
door Groningen kunnen. Groningen is overigens niet de enige 
stad die bezig is met nieuwe tramlijnen; ook in Nijmegen wordt 
onderzoek gedaan naar een tramlijn tussen het Centraal Station 
en de studentenwijk Heijendaal.

Op 12 februari jongstleden werd door de gemeente en provincie 
Groningen het plan ‘Sporen naar de toekomst’ gepresenteerd. In 
dit plan worden twee tramlijnen door de stad voorgesteld. Lijn 
1 zal vanaf het Hoofdstation via het centrum naar het Zernike 
lopen en Lijn 2 zal vanaf het Hoofdstation via het UMCG naar 
Kardinge lopen. In het plan wordt voor Lijn 1 het voorkeurstracé 
aangegeven; het is de bedoeling dat de definitieve tracékeuze later 
dit jaar wordt gemaakt. Volgens de planning zal de eerste tram in 
2014 gaan rijden.

De tramlijnen zijn onderdeel van het project Kolibri van de 
Regio Groningen-Assen. Dit project bestaat uit een groot aantal 
maatregelen die de bereikbaarheid van de regio moet vergroten. 
Een belangrijke rol hierbinnen is weggelegd voor hoogwaardig 
openbaar vervoer. Het is de bedoeling dat de tramlijnen in de 
toekomst ook zullen worden doorgetrokken naar de rest van de 
regio.

In het plan ‘Sporen naar de toekomst’ wordt een aantal belangrijke 
voordelen van de tram aangegeven. Zo is de capaciteit van een 

tram veel groter en zijn trams een stuk comfortabeler dan bussen. 
Iedereen die wel eens met de bus naar het Zernike is gereisd zal 
beamen dat verbeteringen op deze punten zeer wenselijk zijn. 

Daarnaast zullen met de komst van de trams de bussen van 
de Grote Markt verdwijnen. De meeste bussen zullen om het 
centrum heen gaan rijden, maar sommige regionale buslijnen 
zullen hun eindhalte bij het Noorderstation krijgen, waar reizigers 
kunnen overstappen op de tram. Dit zal ervoor zorgen dat er in 
plaats van de verwachte twaalfhonderd bussen per dag nog maar 
driehonderd à vierhonderd trams over de Grote Markt rijden. Een 
ander voordeel van het verdwijnen van de bussen in de binnenstad 
is dat in de Oude en Nieuwe Ebbingestraat en de Gelkingestraat 
fietsers alle ruimte kunnen krijgen.

Verder is een belangrijk argument het feit dat trams redelijk 
milieuvriendelijk zijn. Tenslotte wordt nog als voordeel 
aangedragen dat automobilisten de tram sneller zien als acceptabel 
alternatief voor het voor- en navervoer in het openbaar vervoer.

Als belangrijkste nadelen worden genoemd dat een tram in een 
noodsituatie niet kan uitwijken, dat de rails vervelend zijn voor 
voetgangers en fietsers en dat trams in bochten de neiging hebben 
om een piepend geluid te produceren. Dit zal worden tegengegaan 
door de straten en pleinen waar de tram rijdt overzichtelijk in te 
richten, fiets- en tramroutes zoveel mogelijk te scheiden en de 
trams ruime bochten te laten rijden.

Meer informatie over de tram, inclusief een 3D-animatie van het 
voorkeurstracé van Lijn 1, is te vinden op www.regiotram.nl G
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Op de bank van...

Peter van der Ven

In de rubriek ‘Op de bank van…’ komen personen aan het 
woord die werkzaam zijn binnen de faculteit. Er gebeurt 
vaak meer aan onze faculteit dan de gemiddelde lezer zal 
vermoeden. Daarom een nadere kennismaking met de 
functies en de personen die hier invulling aan geven. Deze 
keer zitten we op de bank van Peter van der Ven, de voorzitter 
van faculteitsvereniging Ibn Battuta. 

Wat heb je voor bank en waar staat hij?
‘Nou, dat is wel een grappig verhaal. In Enschede had ik een 
heel mooie bank, die wilde ik natuurlijk ook in Groningen op 
mijn kamer hebben. Maar helaas kreeg ik die bank niet de trap 
omhoog en op mijn kamer, dus heb ik hem geruild met die van 
mijn zusje. Haar bank hebben we met pijn en moeite wél in mijn 
kamer gekregen. We moesten daarvoor wel de poten losdraaien 
en alle deuren verwijderen, je kan de beschadigingen aan de 
deurposten nog steeds zien. Eigenlijk gebruik ik mijn bank niet 
zo veel, de bank staat namelijk in een erker en het tocht er. Ik zit 
meer op een mooie draaistoel, mijn bank gebruik ik met name als 
‘opslagruimte’.’

Hoe ben je bij de FRW beland?
‘Na mijn middelbare school ben ik begonnen met Civiele Techniek 
in Enschede. Daar zat ik in een gezellig studentenhuis, waardoor 
ik de toch al zware studie wat heb laten versloffen. Ik herinnerde 
me dat ik SG&P in Groningen ook interessant vond, dus ging ik 
daar nog eens kijken. Op de late-beslissersdag hield iemand een 
ontzettend enthousiast verhaal over Technische Planologie, ik zag 
die studie als de civiel technische kant van de aardrijkskunde dus 
was het een logische keuze voor mij.’

Hoe ben je bij Ibn Battuta beland?
‘Ik ben er min of meer 
ingerold. In het eerste jaar 
was ik eigenlijk niet zo heel 
actief. Ik zat dan wel in 
de Eerstejaarscommissie, 
maar ik richtte me vooral 
op mijn studie. Ik had 
dan ook mijn propedeuse 
in één jaar gehaald. 
Halverwege het jaar was 
ik trouwens wel in de 
Sport- en Spelcommissie 
gegaan en ik kwam ook 
steeds vaker op borrels. 
Mijn tweede jaar was 
ik mijn studie goed 
begonnen, maar ik ging 
nog een commissie bij 
Ibn Battuta doen: de 
Internetcommissie. In 

februari heb ik toen gesolliciteerd voor het bestuur en sindsdien 
heb ik eigenlijk niks meer met mijn studie gedaan. Het is op zich 
wel mogelijk om vakken te blijven volgen (in ieder geval wel ééntje 
per blok), maar ik heb er bewust voor gekozen om mij volledig op 
het besturen van Ibn Battuta te richten.’

Hoe is het om voorzitter van de faculteitsvereniging te zijn?
Ik kan wel zeggen dat het een voorrecht is om voorzitter van 
Ibn Battuta te zijn. Het organiseren van activiteiten voor een 
grote groep studenten is iets om trots op te zijn, vind ik. Het 
is ontzettend leuk om te doen, ook al is dat niet altijd even 
makkelijk. Momenteel zijn er slechts vier van de zes bestuursleden 
die zich volledig in kunnen zetten voor de vereniging; de andere 
twee zijn om persoonlijke redenen even wat minder aan het doen. 
Als voorzitter is het vooral leuk vanwege de voorbeeldfunctie 
die je hebt. Tevens is het leuk, maar niet makkelijk om het totale 
overzicht te bewaren en mensen aan het werk te houden waar en 
wanneer dat nodig is.

Waarom heb je ervoor gekozen om juist bij Ibn Battuta voor 
het bestuur je studie opzij te zetten?
‘Ibn Battuta is een bijzondere vereniging, dat hoor je ook 
van veel mensen van buitenaf. Er is een goede mix tussen 
opleidingsgerelateerde activiteiten en gezelligheidsactiviteiten, 
het blijkt de gouden middenweg. Ibn Battuta bestaat dan ook niet 
voor niets al ruim 47½ jaar. Ik wilde dit beeld van de vereniging 
continueren en er mijn eigen stempel op drukken.’

De bestuurssollicitaties zijn weer begonnen, is er iets dat je 
het volgende bestuur mee zou willen geven?
‘Dit jaar hebben we veel zaken die eerder zijn ingezet aangepakt 
en verder ontwikkeld. Ik denk dat een volgend bestuur dat ook 
zou moeten doen. Daardoor wordt er een goed fundament gelegd 
voor eventuele grote veranderingen in de toekomst. Wij hebben 
dan ook veel zaken achter de schermen aangepakt, waar de meeste 
leden niet direct nut, of last, van ondervinden. Als voorbeeld zou 
ik het digitale archief kunnnen noemen. Dat hebben we helemaal 
gereorganiseerd, zodat ook volgende besturen makkelijk die 

informatie kunnen vinden 
die ze nodig hebben. Maar 
met name zou ik willen 
zeggen: Maak er een mooi 
jaar van, voor jezelf én 
voor Ibn Battuta!’

Is er nog iets dat je 
graag kwijt wilt?
‘Nu ik midden in mijn 
bestuursjaar zit raak ik 
wel extra gemotiveerd 
om straks met mijn studie 
verder te gaan. Ik ben dan 
ook erg blij dat ik ervoor 
gekozen heb om bestuur 
te doen, ik had het voor 
geen goud willen missen!’

G
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Samenstelling Pro Geo toch gewijzigd
Per direct heeft Niels Heeres plaatsgenomen in het bestuur van 
Pro Geo als vice-voorzitter. Daarnaast zal hij de faculteitsraden 
bijwonen als ‘speciale toehoorder’. Hij vervangt met zijn 
benoeming Corien Kuiper, die om persoonlijke redenen met 
Pro Geo is gestopt. Het bestuur is erg blij dat Niels, die eerder 
al in het bestuur van Ibn Battuta zat en zich ook al inzet voor de 
Communicatiecommissie, Pro Geo op zo’n korte termijn heeft 
willen komen versterken. Niels Heeres zal zich in het speciaal 
richten op de masters aan de FRW en is contactpersoon voor de 
Opleidingscommissies van Planologie en EIP.

Faculteitsraad januari
Op 5 januari werd de eerste faculteitsraad van 2009 gehouden. 
Op de agenda stonden onder andere de herindeling van de 
bacheloropleidingen, de studieprogramma’s voor de verschillende 
masters en het ‘Projectplan Rendementsverbeteringen’. Daarnaast 
heeft Pro Geo aandacht gevraagd voor een aantal zaken. Op 
verzoek van Pro Geo mogen studenten uit het cohort 2007-
2008, die nog geen propedeuse hebben gehaald, desondanks toch 
keuzevakken volgen. Dit is toegezegd door de opleidingsdirecteur 
(Ike). De bachelorprojecten zullen, mede naar aanleiding van de 
conclusies van de visitatiecommissie, grondig worden herzien. 
Studenten zullen zelfstandiger moeten werken en de zwaarte 
van het bachelorproject gaat (voor studenten SG&P) met 5 EC 

omhoog.
Het nieuwe beleid voor de uitreiking van propedeusebullen zal, 
naar aanleiding van een notitie van Pro Geo, worden aangepast. 
Ook studenten die hun propedeuse niet in één jaar halen zullen 
worden uitgenodigd voor de uitreikingsceremonie. Kom je daar 
niet opdagen, dan zul je alsnog je bul bij het BOE moeten ophalen. 
Naar aanleiding van klachten over de tijdige beschikbaarheid van 
literatuur heeft Pro Geo een notitie ingediend. Deze is positief 
ontvangen en er zal onder docenten aandacht worden gevraagd 
voor het tijdig beschikbaar maken van de literatuur voor 
tentamens.

Ben je door bovenstaand stuk geïnteresseerd geraakt in Pro Geo 
en de faculteitsraad en wil jij ook eens een faculteitsraad bijwonen? 
Dat kan altijd; stuur een e-mail naar Pro Geo (info@progeo.nl) 
en dan sturen wij je de datum van de volgende vergadering en 
informatie over de te bespreken zaken.

Nieuwe kandidaten
Wij hebben dit jaar veel plezier gehad in het uitvoeren van de taken 
van stichting Pro Geo en het zitting nemen in de faculteitsraad, we 
worden serieus genomen door de docenten en bestuursleden van 
de faculteit en zien dat we een positieve invloed kunnen uitoefenen 
op het onderwijs aan onze faculteit. Zelf hebben we ons afgelopen 
jaar erg ontwikkeld; naast het feit dat we bestuurlijke ervaring op 

hebben gedaan, hebben we inzicht 
gekregen in het functioneren van de 
faculteit en hebben we de docenten 
op een andere manier leren kennen. 
Helaas komt aan alles een einde, 
want in mei zijn er weer nieuwe 
verkiezingen voor de faculteitsraad. 
Daarom zijn wij op zoek naar 
opvolgers: FRW-studenten die zich 
een jaar in willen zetten voor het 
onderwijs aan onze faculteit. Wil jij 
een jaar lang de belangen van onze 
studenten behartigen door zitting 
te nemen in de faculteitsraad en 
het bestuur van Stichting Pro Geo? 
Solliciteer dan nu voor een plek op 
lijst Pro Geo!
 
Voor meer informatie kun je ons 
aanspreken of een e-mail sturen 
naar info@progeo.nl, dan sturen 
wij je een informatiepakket toe. Om 
te solliciteren stuur je voor 8 maart 
een e-mail met een relevante CV en 
motivatiebrief naar info@progeo.nl 
onder vermelding van ‘Sollicitatie 
lijst Pro Geo’.

Mededelingen van Pro Geo

Pro Geo

G
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RW Quiz
In teams van twee personen streden ruim 70 studenten tegen 
elkaar om te prijs van ‘slimste FRW-er’. Na een spannende strijd 
kwamen Christiaan Zuidema en Sierdjan Koster als winnaar uit 
de bus.

Almanakfeest
Op 14 januari vond de almanakuitreiking plaats tijdens een 
spetterend feest in Pand 48. Na een mooie presentatiefilm kon 
iedereen de almanak met als thema ‘grensverleggend’ bekijken en 
mee naar huis nemen. De almanak is nog steeds op te halen in de 
koffiekamer (Interimgebouw kamer 27)

Algemene Ledenvergadering
Op 10 februari vond de tweede algemene ledenvergadering (ALV) 
van het jaar plaats in het pand van Dionysos. Belangrijke zaken 
werden besproken en commissies, werkgroepen en adviesorganen 
werden bedankt. Ook zijn Marten Middeldorp, Anne Gmelig 
Meyling en Niels Heeres toegevoegd aan de Raad van Adviseurs. 
Na de ALV was er nog een mooie borrel in ‘t Pleidooi die tot in de 
late uurtjes doorging.

Er staan natuurlijk ook weer veel activiteiten op het 
programma zoals:

Bedrijfsbezoek Oranjewoud 
Op 24 februari is er een bedrijfsbezoek bij Oranjewoud in 
Heerenveen. De dag begint om 12.30 in Heerenveen en is zeer 
geschikt voor masterstudenten EIP, Planologie, Vastgoed of 
Economische Geografie. Meer informatie kan je vinden op de 
carrièresite van Ibn Battuta.

Eerstejaarsfeest 
Op 25 februari zal het eerstejaarsfeest plaatsvinden in de Rumba. 
Het zal een onvervalste Gang$stah-party worden. Dus neem 
je homies mee en koop een kaartje (€2,50) in de koffiekamer! 
Toegang voor eerstejaars is gratis.

Lezing Duurzaamheid 
In de avond van 26 februari zal de Lezingencommissie een lezing 
organiseren over de duurzame stad. Het begrip ‘Cradle 2 Cradle’ 
(C2C) zal hierbij centraal staan. Meer informatie betreffende de 
inhoud en de locatie staat op de website van Ibn Battuta.

Inschrijving bestuur 2009-2010
De inschrijving voor het nieuwe bestuur (2009-2010) van Ibn 
Battuta is ook geopend. Het bestuur organiseert onder andere het 
introductieweekend in Appelscha, de korte buitenlandse excursie, 
verschillende carrièreactiviteiten en natuurlijk borrels en feesten. 
Wil jij je een jaar lang inzetten voor de mooiste vereniging van 
Groningen en bestuurservaring opdoen? Stuur dan een motivatie 
en daarbij je CV vóór 10 maart naar: voorzitter@ibnbattuta.nl 

De verschillende commissies van Ibn Battuta organiseren 
excursies, lezingen, gezelligheidsactiviteiten, een buiten-
landse excursie en nog veel meer. Ook kun je altijd terecht in 
de koffiekamer (Interimgebouw, kamer 27) voor een lekkere 
kop koffie of thee. Ibn Battuta is een erg actieve vereniging 
en er zijn de afgelopen tijd dan ook veel activiteiten 
georganiseerd. 

Ibn Battuta

Mededelingen van Faculteitsvereniging Ibn Battuta
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Het Geo Promotioncongres van 2009 zit er alweer op. Vrijdag 6 februari kwamen er ongeveer tweehonderd studenten, professionals 
uit het bedrijfsleven en van provincies en gemeenten naar Groningen om het congres ‘Bedrijventerreinen; Tijd voor ruimtelijke 
kwaliteit!’ mee te maken.

De ochtend bestond uit een drietal lezingen en een paneldiscussie 
geleid door de dagvoorzitter. Eerst heette de voorzitter van 
Geo Promotion (Samantha van der Sluis) alle deelnemers 
van harte welkom en vervolgens stelde ze de dagvoorzitter  
prof. dr. Jacques van Dinteren voor. Hij gaf een korte introductie  
over het onderwerp. Vervolgens was mr. Peter Noordanus 
aan de beurt. Hij ging in op de Taskforce (her)ontwikkeling 
bedrijventerreinen. Hierbij probeerde hij ook het gras voor de voeten 
van dr. Erwin van der Krabben weg te maaien door alle kritiek die 
hij en Jacques van Dinteren hadden gegeven op de Taskforce te 
weerleggen. Hierna mocht Henk Ovink zijn verhaal houden. Zijn 
boodschap was: stop de verrommeling! We moeten zuinig zijn met 
de ruimte en huidige gebieden behouden, waar nodig de kwaliteit 
verbeteren en als nieuwe terreinen dan alsnog nodig zijn, moeten 
deze zorgvuldig worden ingepast. Ten slotte kwam dr. Erwin van 
der Krabben aan het woord. Hij gaf ons een college waarin vooral 
naar voren kwam dat het prijsmechanisme niet goed werkt op de 
markt voor bedrijventerreinen. 

Het laatste onderdeel van de ochtend was de paneldiscussie. 
Hiervoor had Jacques van Dinteren een aantal stellingen voorbereid 
die hij aan het publiek voorlegde. Zij kon vervolgens reageren met 
groene en rode kaarten. Ook konden de mensen in de zaal vragen 
stellen aan het panel. 

Na de lunch was het tijd voor de workshops. De deelnemers konden van tevoren zich opgeven voor twee verschillende 
workshops. Er waren in totaal acht workshops. Een uitgebreid verslag per workshop kun je terug vinden op onze website:  

www.geopromotion.nl. Hier is ook een uitgebreid 
verslag van het ochtendprogramma te vinden en zijn de 
presentaties van de sprekers en workshops beschikbaar. 

Het congres werd afgesloten met een gezellige borrel 
met een leuk jazzbandje dat de achtergrondmuziek 
verzorgde. 

Voor ons zit het erop, dus we zijn op zoek naar een 
nieuw bestuur. Wil jij bestuurservaring opdoen en zelf 
een congres organiseren? Stuur dan een e-mail met 
een korte motivatie en een introductie van jezelf naar  
contact@geopromotion.nl. Solliciteren kan tot 13 maart, 
daarna word je uitgenodigd voor een kort gesprek met 
het huidige bestuur. 

Geo Promotion congres 2009
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Welcome to Medellín!
Daar sta je dan, november 2008, in de stad die ooit ‘Murder Capital of the World’ werd genoemd. Bekend van het ‘Medellín kartel’, dat 
geleid werd door Pablo Escobar. Bekend om de guerilla’s en paramilitairen die de stad controleerden. Medellín, een stad in het beruchte 
Colombia met de FARC en andere ongein. Maar ook spreekt men over Medellín als ‘la Ciudad de la Eterna Primavera’, oftewel de stad 
van de eeuwige lente. Medellín la Bella Villa (De mooie stad), Medellín la ciudad de las flores (De stad van de bloemen). Kortom, ik 
ben benieuwd!

De mogelijkheid om onderzoek te doen in deze stad zag ik als een mooie uitdaging om mijn studie af te ronden en mogelijkheid om 
Colombia te bezoeken. Nu ben ik net over de helft van mijn verblijf hier en tot nu toe zijn mijn ervaringen in Medellín positief. Het 
leven hier gaat enerzijds helemaal anders dan dat ik in Nederland gewend was maar anderzijds duurde het niet lang tot ik erg vertrouwd 
raakte met de manier van doen hier. Tot nu toe heb ik nog geen vervelende dingen meegemaakt hier én toch al behoorlijk wat dingen 
gedaan, wat verbazing oproept bij de inwoners. Ze zijn  nog ‘gewend’  dat de gebieden waar ik naar toe ging no-go areas zijn. Een van 
de meest fijne factoren hier is toch wel het klimaat, niet voor niets wordt deze stad de stad van de eeuwige lente genoemd. Met een 
gemiddelde temperatuur van 22 graden (dag en nacht) is het hier aangenaam toeven.

Wat betreft mijn onderzoek hier gaat het volgens mij tot nu toe ook wel redelijk. Mijn onderzoek is gericht op twee wijken in de stad 
waar veel interventies op ruimtelijk gebied plaatsvinden. Deze wijken zouden niet misstaan in de lijst met de probleemwijken die we 
in Nederland hebben. Ik denk dat zelfs 95% van de Nederlanders ze als sloppenwijken benoemt. Deze wijken zijn ontstaan in de jaren 
’60/ ’70 en hebben in een tijdsbestek van iets meer dan 10 jaar een gigantische, illegale/informele, groei doorgemaakt. Deze wijken zijn 
niet gepland, de mensen wonen en bouwen daar waar maar ruimte beschikbaar is en de kwaliteit van de huizen is niet om over naar 
huis te schrijven. 

Deze wijken staan nog steeds bekend bij veel inwoners van Medellín als de eerder genoemde no-go areas. Om dit te verbeteren wordt 
er op vele manieren ingegrepen in deze wijken door de gemeente. Er worden parken aangelegd, gezondheidscentra en bibliotheken 
gebouwd, transportmogelijkheden worden verbeterd en noem maar op. Kort gezegd gaat mijn onderzoek over de invloed van deze 
interventies op het ruimtegebruik van de mensen die in de betreffende wijken wonen. Om dit te onderzoeken probeer ik naast de 
bestaande literatuur ook de specialisten op dit gebied te raadplegen. Dit gaat soms nogal moeizaam maar lukt tot nu toe volgens 
mij best redelijk. De mensen die ik wil spreken bij bijvoorbeeld de gemeente zijn vaak druk en het is al enkele keren gebeurd dat ik 
precies op tijd aanwezig was voor een interview maar dat me doodleuk werd medegedeeld dat die meneer/mevrouw toch geen tijd had 
vandaag, “morgen wel… denk ik”. Het is me zelfs overkomen dat een respondent belde vanaf het vliegveld omdat hij vergeten was dat 
hij op vakantie zou gaan! Mocht een interview doorgaan dan spreekt men weinig tot geen Engels en daarom gaan alle interviews in het 
Spaans, nu moet ik zeggen dat ik me na twee maanden gelukkig redelijk kan redden maar een interview is toch best pittig! 

Vanuit Nederland was er contact geregeld met een professor aan de Universidad Nacional. Een van de grotere publieke universiteiten 
van de stad. Hij heeft me opgevangen in Medellín aangezien ik nog geen huisvesting had geregeld. Ook heeft hij me rondgeleid op de 
universiteit en me voorgesteld aan andere docenten en twee andere Europese studenten die hier ook zijn voor onderzoek. Voor zover 
we weten zijn we de enige drie Europese studenten die gebruik maken van de voorzieningen en contacten bij Universidad Nacional.

De relatie tussen professor/docent en student hier heel anders is dan in Nederland, veel minder formeel. Regelmatig gaan we met een 
aantal studenten en docenten lunchen, ’s avonds een welverdiend biertje drinken en we zijn zelfs al een weekend weg geweest met een 
van de docenten naar zijn buitenhuis in de bergen. Ook gaan we wekelijks voetballen met enkele docenten en buurtgenoten van hen op 
een van de vele voetbalvelden die deze stad rijk is. Het Colombiaanse voetbal op deze velden is zoals je verwacht als Europeaan; veel 
gepiel met de bal, trucjes en andere ongein om na nog eens vier rotaties om de eigen as er achter te komen dat je de verkeerde kant op 
loopt. Kortom, showvoetbal, maar wel leuk en ze zijn echt heel fanatiek!

Ik heb nu nog ruim anderhalve maand om mijn onderzoekszaken op orde te krijgen. Dit probeer ik zo snel mogelijk te regelen om meer 
tijd te hebben om te reizen in dit mooie land! Mocht je nog niet weten waar je heen wil in de zomer, Colombia is een aanrader! G


