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Ab verenigt twee werelden in zich, die van de muziek en die van 
de radio. Je kunt, bedacht hij in 2006, muziek laten horen via de 
radio. Dat was geen bijster originele gedachte, dat deed men toen 
al een jaar of 80. Maar hij bedacht er nog iets anders bij. Het moet 
muziek zijn die nog niemand kent. op die manier had hij ooit, in 
programma’s van de legendarische Engelse deejay John Peel, 
nieuwe popmuziek ontdekt. Wat met popmuziek kan, moet ook 
met wereldmuziek kunnen. Zo ontstond het radioprogramma 
El Mundo. Eerst op het internetstation Randmeer fM, later op 
Harderwijk fM (nu Veluwe fM). nu, anno 2019, hebben meer 
lokale radiostations Abs wereld in hun armen gesloten. 

Blader door en luister naar alle muziek die Ab heeft gehoord. Bekijk 
de tekeningen die de illustratoren van de wereldmusici hebben ge-
maakt en lees de gedichten die de dichters maakten, geïnspireerd 
door de wereld aan muziek en tekst die Ab ons aanreikt.

ontdek El Mundo. Reis zonder uitstoot door alle continenten, dat 
houdt je ecologische voetafdruk klein. Je hoeft nergens heen, je 
hebt de wereld in je handen.

Vincent Bijlo,
cabaretier, muzikant, columnist, schrijver

VooRWooRD

Dit boek is het medicijn tegen een winter-, lente-, zomer- of herfst-
depressie. Dit boek is het antwoord op de industriemuziek die door 
vrijwel alle publieke en commerciële omroepen over ons wordt uitge-
stort. Het staat vol met ratelende djembe’s, tabla’s, sitars, accordeons, 
kalebassen, conga’s, mbira’s, kalimba’s; allemaal instrumenten waarvan 
de muzieksamenstellers van de meeste omroepen nooit van hun leven 
hebben gehoord.

Dit boek is alles dat niet in de platte Hilversumse formats past. Het is 
een kerntaak van de landelijke en regionale publieke omroep die zij niet 
uitvoert, omdat het altijd maar gaat om luistercijfers en doelgroepen. 
Het is niet in hokjes denken, muziek is muziek. of het nou uit Turkije 
komt, uit Utrecht, uit Baltimore, uit Dakar, Parijs, Berlijn, het zal ons 
salami, grillworst, lamsworst, Hema-rookworst wezen, zolang het 
maar geen eenheidsworst is.

Dit boek is wijn. niet wij en zij. Dit boek is de wereld, want iedereen is 
van de wereld en de wereld is van iedereen. Dit wereldboek opent een 
wereld aan artiesten.
Rosalia de Souza, fatoumata Diawara, Debademba, Ede Staal, 
Dona onete, Elida Almeida, Bitori, ooit van gehoord? chavela Vargas, 
Gal costa, George Geoffrey Gurrumul, The fureys, wie kent ze?
Wij, wij van de wereld, kennen ze, door dit wereldboek en door de oren 
van Ab de Haas, de wereldgast die vindt dat wij ze moeten kennen.
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Samba Touré
De Malinese zanger, componist en gitarist Samba Touré groeide op in Timboek-
toe, in het noorden van Mali, samen met zijn broer Bouri en zijn moeder - zijn 
vader was al op jonge leeftijd overleden. omdat zijn moeder zangeres was in de 
band van Ali farka Touré, kwam hij al op jonge leeftijd in contact met een vorm 
van Afrikaanse blues. In 1997 vroeg Ali farka hem om in zijn band te komen 
spelen en zo toerde hij met Ali door Amerika en Europa. later kwam hij ook in 
contact met de Amerikaanse deltablues, die hij op geheel eigen 
wijze wist te combineren met West-Afrikaanse muziekstijlen. In 
1998 nam hij zijn eerste eigen album op. op zijn album Gandadiko 
(Brandend zand), zingt hij over de gevaren die zijn land bedreigen. 

BRAnDEnD lAnD

we zijn een papieren wij
een liniaaloplossing voor een complexe realiteit
er is maar zo weinig in dit land
alleen aan zand zijn we hier rijk

en alles botst en ieder strijdt hier
voor zijn gelijk dat niet meer is
dan het ene wij inruilen
voor een kleiner wij

en het weinige dat we hebben
wordt betwist verbrand en opgevreten
door het zand en elke wij lijdt
aan zichzelf en zijn idee 

afgescheiden 
van de ander 
geen broeder 
te zijn

Wibo Kosters 

geïnspireerd op het nummer ‘Wo yendé alakar’
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Een wereld aan muziek bereikt nooit de hitparades, maar 
is toch zeer de moeite waard. In dit boek muzikanten en 
groepen uit de hele wereld centraal, met hun latin, 
Afrikaanse, oosterse, West- en oost-Europese muziek. 
Zij werden door radiomaker Ab de Haas en muziek- en 
poëziekenner Alfred Valstar gekozen uit het repertoire van 
het radioprogramma El Mundo. 
50 muzikanten/groepen, 50 nummers, 50 gedichten, 
50 illustraties en 50 QR-codes die naar een bijbehorend 
filmpje leiden. 50 keer genieten van wat wereldmuziek te 
bieden heeft. 

Met een voorwoord van Vincent Bijlo, gedichten van 
fiet van Beek, Maaike Rijntjes, Michel Martinus, Wibo Kosters 
en Wietse Hummel en illustraties van Elisa-Jai Huesken en 
Henrieke Krijgsheld.  

Ontdek El Mundo. Reis zonder uitstoot door alle continen-
ten. Je hoeft nergens heen, je hebt de wereld in je handen.
- Vincent Bijlo
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