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"Rap, brought into the world by New York ghettos, recovers in Africa the essence of 
its anti-establishment soul. It's the return of the child to the feet of his ancestor 500 
years after he left." Zo spreekt de verteller in de documentaire "Fangafrika, la voix de 
sans-voix" die gaat over het jaarlijkse hip hop festival in Ouagadougou, Burkino-Faso. 
De film zit vol urgente muziek en rap en ik moet er regelmatig aan denken tijdens het 
lezen van het boek “Seismographic Sounds, Visions of a New World”, waarin een 
groot aantal schrijvers, wetenschappers, muzikanten en kunstenaars uit meer dan 
veertig landen aan het woord worden gelaten over muziek en geld, eenzaamheid, 
oorlog, exotica, gender, sample-cultuur en post-digitale pop. Meer dan vijfhonderd 
bladzijden vol artikelen, interviews, foto reportages, digitale kunst, citaten, 
songteksten en analyses. Het boek  is samengesteld door Thomas Burkhalter, 
etnomusicoloog en oprichter en hoofd editor van het Zwitserse Norient (een 
platform voor globale culturele uitwisseling, onderzoek en publicatie) samen met 
Theresa Beyer en Hannes Liechti, beide ook etnomusicoloog.  
 
Panji Anoff, de man achter het Ghanese Pidgen Music label, die ook in het boek aan 
het woord komt, zegt in een interview op een website over Ghanese muziek: “Hip hop 
came and suddenly young people had a voice, then the meeting of hip hop and kologo 
(traditioneel Ghanees instrument –red.) gave young African men a proud voice. They 
are now allowed to tap into the global youth community through hip hop while not 
abandoning their African heritage and tradition."  
 
Hip hop lijkt volgens dit boek de enige echte “wereldmuziek” te zijn. Bij elk thema 
komen hip hop artiesten, van Bolivia tot Ghana tot Pakistan, aan het woord. In Ice T's 
documentaire "Something from Nothing: The Art of Rap" zegt de rapper Lord Jamar: 
"We took the record player... and turned it into an instrument. Which it wasn't 
supposed to be." En dat was omdat op de scholen in de USA in de jaren tachtig alle 
instrumenten waren weg bezuinigd. In Ethiopie en Ghana zag ik de afgelopen tien jaar 
dat jongeren telkens makkelijker toegang kregen tot computers. In Europa en de VS 
werden desktop computers aan de straat gezet en die staan nu in de kleine studios 
die je bijvoorbeeld in de Fangafrika documentaire voorbij ziet komen. Met de komst 
van internet was de weg vrij voor het downloaden van gekraakte Cubase en Fruity 
Loops versies en niemand die de ongebreidelde productie van elektronische beats 
meer tegen hield. De stem deed de rest; de "home computer" is de nieuwe draaitafel 
en de hele wereld is aan de hip hop. 
 
De toegang tot (financiele) middelen speelt een belangrijke rol en het is niet raar 
dat in dit uitgebreide verslag van de moderne ontwikkelingen van muziek en 
jongeren cultuur over de hele wereld het eerste hoofdstuk "Money" heet. Maar 
waar Lord Jamar aangeeft dat het gebrek aan geld en middelen leidt tot nieuwe 
uitvindingen en creativiteit, slaat de seismograaf bij Norient de andere kant uit. 
Men spreekt vooral over manieren om als muzikant aan geld te komen en de 
brug naar het establishment te kunnen maken. Een opmerking van Gregory aka 
Slugabed and Jake (Activia Benz, GB) is daarbij tekenend:   
 
With our label Activia Benz we are kind of modern day Robin Hoods. But instead of  
stealing from the rich, we are working with them; instead of giving money to the  
poor, we give them mp3s. Getting money from brands, big companies, or major 
labels is kind of a modern way to earn money. I think it’s a really interesting time at 
the moment because people actually need to think of more interesting ways to see 
some money. They need to be creative.. 
 
De Egyptische Bonnie Banane zegt in het boek: "The different sneaker models of 
Nike are probably better known today than the oeuvre of Albert Camus. I think 
this is neither bad nor good: it’s just our generation. We are crazy about brands." 
 
De supermarkt wordt aangedragen als de zuilengang van de huidige tijd(geest). 
Artiesten dompelen zichzelf moedwillig onder in de massacultuur, vechten er met 
hoofdpijn tegen terwijl ze licht dromen dat ze de avant-garde vertegenwoordigen. De 



hip life (Ghanese variant op hip hop en de meest populaire muziekstroming in Ghana) 
artiesten in Ghana verbinden zichzelf aan telefoonmaatschappijen. De muziek-
manager van Glo-Ghana wordt geïnterviewd en zegt: 
 
Thomas Burkhalter: What happens when you sign your ambassadors? What is 
expected from them? 
Eugene Hoggar (Glo Ghana):  We mainly use them for our commercials. We use 
their music as ringtones. We use their faces on our billboards. They have to carry 
good messages about the brand and promote the brand anywhere they go. Basically, 
their blood should be as green as our logo. Everything that they do has an effect on 
the brand—positively or negatively. If they shine, the brand shines as well. (…) We use 
our ambassadors to sermon [our] message to people. They are at the frontline. All 
we’re trying to do is to let them rule their world. We want them confidently ruling the 
world through Glo Mobile Ghana. 
 
"If anybody here is in advertising or marketing, kill yourself", zei Bill Hicks in de jaren 
'90. In de film "Demolition Man" (1993) zit een scene waarin Sylvester Stalone in de 
toekomst beland waar mensen luisteren naar "minitunes" oftewel reclame songs 
van vroeger. “Reclame” leek toch ooit de hel te zijn voor de serieuze muzikant. Maar 
misschien zit daar de crux; veel van de clips en songs die worden aangehaald in 
Seismographic Sounds zijn niet serieus, ze zitten vol parodie, kitsch, cynisme en 
ironie en uiteindelijk ook vol met "bling". 
 
"Most hip hoppers do not want to upset their parents, nor the company" zegt een 
rapper uit Karachi. Maar waarom dan toch die "political opposition and awareness"? 
"Because it puts us in the pleasant company of heroes and heroines” stelt 
etnomusicologe Kerstin Klenke in een interessante analyse.   
 
En is er geen enkel alternatief volgens Norient? Toch wel, in een ijzersterk artikel 
over de DIY underground scene in de USA, getiteld: “Fans, or Friends?”, geeft David 
Verbuc  systematisch en met een wetenschappelijk perspectief de manier van 
werken weer van muzikanten en andere actoren. Hij toont de voedingsbodem voor 
en het speelveld van kunst en cultuur los van de commercie en mainstream.  
 
Hoofdstuk twee gaat over eenzaamheid. De maker van Stromae’s video "Formidable", 
Jerome Guilot, wordt geïnterviewd over de video-shooting en hij geeft een trieste 
observatie van het sociale gedrag in onze grote steden in West Europa: 
 
“The reactions of the people were totally reversed from what we expected. For sure 
people recognized Stromae. But instead of helping the drunken man, people filmed 
him and uploaded the clips on YouTube afterwards. That’s really awkward. On the 
other hand, the cops who approached Stromae during the shooting tried to help him, 
which really is not what they usually do with drunken people. They only helped 
because Stromae was famous. Indeed, the video is not really expressing a world I’d 
like to live in. But I apparently do.” 
 
De Ghanees Roemeense muzikant Wanlov the Kubolor geeft een sterke reactie op 
de vraag of Stromae in Ghana ook zo behandeld zou worden en schrijft onder 
andere: "Everybody would come for selfies, not just rare approaches by a concerned 
citizen or fan. And shelter, food, laughter or even a new girlfriend or two would have 
been forced on him right there." 
 
Het hoofdstuk over muziek en oorlog is zeker niet eenduidig. Het boek zapt langs 
kritische geluiden maar niemand zit te broeden op de nieuwe "Imagine" van John 
Lennon of "War" van Edwin Star. In landen waar mensen daadwerkelijk een duidelijk 
tegengeluid willen laten horen, wordt hun de "publieke ruimte" afgenomen; Youtube, 
Facebook en andere sociale media worden in de "gesloten" samenlevingen 
regelmatig geblokt. Artiesten zijn dan hun stem en platform kwijt. En dat is een 
interessante gedachte want als inderdaad het medium de boodschap is ("the 
medium is the message" – Marshall McLuhan) dan hoeft een overheid alleen maar 
het medium te sluiten om de boodschap te verwijderen. Hebben mensen het idee 
dat de "sociale media" het enige medium is dat ze hebben? De Norient 



wetenschappers lijken geen "ondergrondse" media en stemmen te kunnen 
ontdekken. Maar waarom niet Rei Helder uit Angola aan het woord? "Kuduro" is een 
van de muzikale stromingen die mee-surft op de golven van de globale hipheid waar 
Norient ook graag tegen aanleunt, maar de video van "Os Marteleiros" staat in schril 
contrast met de slikke videos waar Norient mee komt. Daarnaast doet de 
documentaire "Amandla!: A Revolution in Four-Part Harmony" een heel fascinerend 
verslag van de rol van muziek in de strijd tegen apartheid in Zuid Afrika van de jaren 
'50 tot en met de jaren '90. Helaas is er in Seismographic Sounds niets terug te 
vinden wat linkt aan dit soort verhalen. 
 
Hoofdstuk vier: EXOTICA. "We have to find ways of dealing with the problems that 
arise when you turn exoticism into a commodity. We have to develop a language of 
sameness, access and inclusion to set against the language of difference, otherness 
and exclusion.  What is positive is that most of us, at least in the metropolitan west, 
live in more or less global worlds. Exoticism is unremarkable. The «Other» is an 
everyday fact of life. Public culture in the West is, almost by definition these days, 
«multiculture.» " schrijft Thomas Burkhalter zelf in zijn artikel The Banalization of the 
Exotic. "Hip hop has become a flexible and appealing global style precisely because it 
obliges artists to remix, sample, steal, and reflexively claim their places in the world 
and the right to move around it." schrijft  filmmaker en auteur Jesse Weaver Shipley 
verderop. Het onderwerp baart vooral de westerse artiesten zorgen, bang beticht te 
worden van het sensatie maken van de “verhalen” van plekken die ze eigenlijk 
helemaal niet kennen. Hier laten de etnomusicologen zich van hun beste kant zien. 
Het is dan ook bij uitstek een onderwerp voor de cultural studies van de 21e eeuw 
want we bekijken onszelf nu van boven: zitten we ethisch wel goed als we niet-
westerse beelden en geluiden samplen? Er worden vele kanten belicht en niet alleen 
door de wetenschappers, maar het lijkt onmogelijk om in ‘het westen’ een stap naar 
onderen te doen om zo puur vanuit het perspectief van uitwisseling en inspiratie te 
werken. Kunnen wij in Europa en de VS niet ook gewoon boeren zijn, de concepten 
aan de kant schuiven en voluit lawaai maken? Nee, dat valt zwaar, de angst voor 
‘culturele verkrachting’ blijft: “Suddenly it is not about the music anymore and it 
becomes something like watching the HBO show The Wire: people who have never 
experienced danger or hunger are looking in on this other world as a kind of 
imagined experience. Marketing other people’s tragedies becomes part of 
the music..” (Chrissy Murderboot, juke and footwork DJ and producer (USA)) 
 
Tenslotte schuift het boek naar de thema's "verlangen" en "behoren" en draait het 
rad van identiteit, authenticiteit, sexe, afkomst en nostalgie op volle toeren. Hi-tech, 
artificicialiteit, kitsch, onpersoonlijkheid en recycling zijn de ingrediënten van nieuwe 
muziekstromingen als "seapunk", "vaporwave" en "black midi". Zo 'klinkt' het internet, 
zegt men. Maar er is juist ook persoonlijkheid en individualiteit:  "Hip hop is my 
country"  zegt Yassin «The Narcicyst» Alsalman. “Hip hop is het land van iedereen”,  
zegt Frank Ocean, die in 2012 uit de kast kwam. Hip hop is niet langer 
heteronormatief en geeft gender een stem. Hip hop dekoloniseert de geest en 
verlaat de hegemonische taal wanneer zij overgaat in pidgin zoals bij FOKN Bois 
(Ghana): "Pidgin is a language made from the fragments of multiple linguistic 
traditions. The brokenness of older languages opens creative possibilities for new 
modes of speaking as in the FOKN Bois’ pidgin art" (Jesse Weaver Shipley). En op 
dat persoonlijk vlak vinden we blijkbaar de revolutie die we wereldwijd in de 
economische en politiek arena muzikaal geen vorm kunnen geven omdat we te 
ironisch zijn of omdat we geld willen verdienen. Hip hop videos zijn niet meer “the 
CNN of the ghetto” (Public Enenmy), maar het “lief dagboek” van de hele wereld. 
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