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Bij het horen of lezen van de term UNDERGROUND komt er vaak een quote 
langs in mijn hoofd, die zit in het intro van het The Prodigy album 'Music for 
the jilted generation' (1994) en verwijst naar een uitspraak in de film 'The 
lawnmower man' (1992): "So, I've decided to take my work back underground, 
to stop it falling into the wrong hands". Die film zag ik pas in 1994. De quote 
viel me op en beviel me wel. Een jaar later zag ik de film 'Underground' (Emir 
Kusturica, 1995) over twee verzetstrijders in Joegoslavie die ondergronds 
gaan tijdens WO II en er mee doorgaan tot en met de jaren '90, overtuigd dat 
de oorlog nog niet is afgelopen. In Nederland hadden we  tijdens WO II 'de 
ondergrondse' (voor pers en ander verzet). Dit jaar verschijnt er een serie 
genaamd "Underground" over de 'underground railroad' in de 19e eeuw; een 
netwerk van geheime routes en veilige plekken waar slaven van Afrikaanse 
komaf in de VS gebruik van maakten om in vrije staten te belanden. De 
betekenis van gekozen onzichtbaarheid voor een wereld waar je geen 
onderdeel van uit wilt maken is tijdloos. Overal ter wereld vind je muzikanten 
en kunstenaars, schrijvers en journalisten die ondergronds te werk gaan om 
uit de handen van de verkeerde mensen te blijven. De term is ook makkelijk te 
verbinden met begrippen als 'netwerk', 'onafhankelijk' en 'parallelle wereld' en 
staat in de muziek meer voor een manier van doen dan een specifieke 
muzikale stroming, tijdperk of technologische ontwikkeling.  
   Wanneer er gezegd wordt dat er geen underground meer is vanwege het 
internet moet ik denken aan de film 'The Matrix' (1999) waarin de digitale 
wereld de enige wereld schijnt te zijn voor mensen om in te leven. 
Ondertussen worden sinds een aantal jaar in steden als Leipzig en Berlijn 
'underground' concerten aangekondigd via papieren posters en flyers, email 
en mond tot mond reclame, en niet online via de digitale (sociale) media, om 
uit de handen van de GEMA (de Duitse Buma/Stemra) te blijven. De scenes 
daar zijn springlevend. Bij het horen of lezen van de term UNDERGROUND 
komt er vaak een quote langs in mijn hoofd, die zit in het intro van het The 
Prodigy album 'Music for the jilted generation' (1994) en verwijst naar een 
uitspraak in de film 'The lawnmower man' (1992): "So, I've decided to take my 
work back underground, to stop it falling into the wrong hands". Die film zag ik 
pas in 1994. De quote viel me op en beviel me wel. Een jaar later zag ik de 
film 'Underground' (Emir Kusturica, 1995) over twee verzetstrijders in 
Joegoslavie die ondergronds gaan tijdens WO II en er mee doorgaan tot en 
met de jaren '90, overtuigd dat de oorlog nog niet is afgelopen. In Nederland 
hadden we  tijdens WO II 'de ondergrondse' (voor pers en ander verzet). Dit 
jaar verschijnt er een serie genaamd "Underground" over de 'underground 
railroad' in de 19e eeuw; een netwerk van geheime routes en veilige plekken 
waar slaven van Afrikaanse komaf in de VS gebruik van maakten om in vrije 
staten te belanden. De betekenis van gekozen onzichtbaarheid voor een 
wereld waar je geen onderdeel van uit wilt maken is tijdloos. Overal ter wereld 
vind je muzikanten en kunstenaars, schrijvers en journalisten die ondergronds 
te werk gaan om uit de handen van de verkeerde mensen te blijven. De term 



is ook makkelijk te verbinden met begrippen als 'netwerk', 'onafhankelijk' en 
'parallelle wereld' en staat in de muziek meer voor een manier van doen dan 
een specifieke muzikale stroming, tijdperk of technologische ontwikkeling.  
   Wanneer er gezegd wordt dat er geen underground meer is vanwege het 
internet moet ik denken aan de film 'The Matrix' (1999) waarin de digitale 
wereld de enige wereld schijnt te zijn voor mensen om in te leven. 
Ondertussen worden sinds een aantal jaar in steden als Leipzig en Berlijn 
'underground' concerten aangekondigd via papieren posters en flyers, email 
en mond tot mond reclame, en niet online via de digitale (sociale) media, om 
uit de handen van de GEMA (de Duitse Buma/Stemra) te blijven. De scenes 
daar zijn springlevend. 


