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Voorwoord 

Om niet te vervallen in de hè-hè, poe-poe en daar-is-ie-dan-eindelijk clichés gaan we direct van start. 

In mijn masterscriptie wil ik u, de lezer, een verhaal vertellen over een festival en zijn verbinding met 

de lokale omgeving. Naast dat ik aan de hand van dit verhaal de casus van het Le Guess Who? festival 

probeer te belichten, hoop ik ook dat dit verhaal u aanzet om na te denken over uw eigen 

cultuurrepertoire en de culture textuur van onze samenleving. Want zelfs in onze huidige ‘ontwikkelde’ 

samenleving, met al haar gedifferentieerde culturen, moeten we niet vergeten dat ook wij onze eigen 

kenmerkende culturele repertoire bezitten, en dat we daarin niet verschillen ten opzichte van een 

inheemse stam die diep in de Braziliaanse jungle leeft. Eén dag met z’n allen in het oranje gekleed 

omdat er op die datum toevallig een man is geboren die voortkomt uit een familie die een bepaalde 

status heeft verkregen binnen onze samenleving, dat is kenmerkend. Of nog basaler: elke ochtend een 

broodje kaas eten omdat je dat nou eenmaal gewend bent, ook opvallend. Kortom, ondanks dat we 

op het punt zijn gekomen dat we voldoende tijd tot onze beschikking hebben om onze eigen cultuur 

te kunnen beschouwen, moeten we niet vergeten dat wij nog steeds ook onze eigen kenmerkende 

cultuur produceren en leven.  

Dat gezegd hebbende wil ik ook nog iedereen bedanken die mij tijdens het proces van mijn 

masterscriptie heeft bijgestaan, en dan met name de onderzoeksparticipanten die dit onderzoek 

hebben mogelijk gemaakt en diegene die het proces hebben begeleid, namelijk Arnold, Barry en Rinke. 

Mijn dank daarvoor! 

Dan rest mij alleen nog om u, de lezer, veel plezier toe te wensen bij het lezen van mijn masterscriptie. 

Dus, veel plezier en hopelijk steekt u er wat van op. 

Sander Zwart 

Utrecht, 16 februari 2018
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Textbox 1: Persoonlijke beschrijving bezoek LGW? dond erdag 9 november 

 

  

Het Le Guess Who? festival 2017; Mijn verhaal.  

Dag 1 

De eerste dag van Le Guess Who? is aangebroken. In het donker stap ik op mijn fiets en zie de regen zachtjes 

op mijn bril vallen. Ik moet gelijk denken aan de beelden die Bas Jongmans tijdens ons gesprek heeft geschetst. 

De regen, de kou en de fiets. Drie belangrijke elementen in het bestaan van een festivalbezoeker van Le Guess 

Who?. Tijdens deze fietsrit is mijn lichaam gevuld met een spanning wat mij doet denken aan een eerste 

schooldag. Wat gaat mij dit weekend brengen? Dat is de vraag die in mijn hoofd rondzingt. 

Na een korte rit arriveer ik bij mijn eerste bestemming: De Domkerk. Samen met de Domtoren is dit hét 

symbool van de stad Utrecht. Nadat ik via de achteringang naar binnen ben gegaan, het is namelijk al 

bommetje vol en met de hoeveelheid mensen die buiten in de rij stonden te wachten kan je gemakkelijk een 

tweede kerk vullen, stap ik in een oase van rust en magie. De kerk vormt een wonderlijke setting voor het 

schouwspel dat Le Mystère des Voix Bulgares heet. Bij binnenkomst van de tweeëntwintig Bulgaarse vrouwen 

wordt het publiek muisstil. Eén ding is zeker vanavond, bij Le Guess Who? gaat het om de muziek. Samenzang 

vult de kerk en verwondering regeert het publiek. Tussen de zangstukken door, wat trouwens geheel acapella 

en zonder versterking wordt uitgevoerd, hoor ik een ventilator boven mijn hoofd ratelen. Zelfs het 

kenmerkende geklik van een spiegelreflexcamera wordt een man uit het publiek te veel, waarop hij zegt: 

“Could you turn off the sound of your camera, please”. Dit is Le Guess Who?. Magische muziek, aandachtig 

publiek en de wondermooie setting van Utrecht. We zijn begonnen. 

Voor het volgende concert stap ik de Grote Zaal van TivoliVredenburg binnen. De klassieke zaal die tijdens Le 

Guess Who? wordt omgetoverd tot een poptempel. En wederom overheerst hier de aandacht. Mensen 

luisteren belangstellend naar de muziek van Sun Kil Moon en drinken hun biertje. Door de rust en de kalme 

muziek richt ik mijn gehoor op de maatschappijkritische teksten van de zanger. Ja, ook dit is Le Guess Who?. 

Fuck Donald Trump, fuck de massale wildgroei aan kattenvideo’s op het internet en fuck je telefoon. Doe dat 

ding weg en geniet van de muziek, of beter gezegd, van het moment. Helaas voor de persoon op de eerste rij 

die deze boodschap niet heeft meegekregen. De zanger grist de telefoon uit zijn of haar handen en gaat er 

mee aan de wandel. Gelukkig, bij Le Guess Who? is er ook ruimte voor wat luchtigheid. 

Ik koop een biertje (ja, dat hoort er ook gewoon bij op Le Guess Who?) en vervolg mijn reis door het gebouw 

van TivoliVredenburg. En dan kom ik voor het eerst in mijn leven in aanraking met het experiment. Voor mij 

op het podium zit een 75-jarige man licht gebocheld op zijn drumkruk, spelend alsof zijn leven ervan afhangt. 

Naast hem staat een nogal lange slungelige man, waar ik later van heb vernomen dat dit één van de grote 

leden van Sonic Youth was, op zijn gitaar te spelen alsof elke noot zijn laatste kan zijn. Beide heren gaan tot 

het gaatje. Waar een experimenteel stuk op een opname nogal abstract kan zijn, krijgt het hier een context. 

Ik zag de mannen voor mij op het podium, al zwetend, werken en zwoegen. Iedereen in de zaal werd 

onderdeel van dat moment. Deze ervaring liet mij zien wat het experiment inhield. Het kreeg een verhaal en 

daarmee ook een betekenis. Het experiment werd een realiteit. 

Uiteindelijk laat ik het gebouw van TivoliVredenburg achter mij en heb ik mijn zinnen gezet op een optreden 

van The Soft Moon. Het strakke, moderne betonnen-decor van Tivoli maakt plaats voor de undergroundse 

rauwheid van de Helling. Niet alleen de setting veranderd, maar ook het geluid. Ditmaal wordt de ruimte 

gevuld door de beukende drums en vuige bastonen van de post-punk act uit Oakland Amerika. Mijn zicht 

wordt vertroebeld door de continue stroom aan lichtflitsen van de stroboscoop en de rookmachine maakt 

overuren. Dit is Industrial. Dat hoor je, voel je, en je ruikt het. Waar de avond acapella begon in de verstilde 

en magische setting van de Domkerk, eindigt hij bij de bloedstollende industrial punkrock van The Soft Moon. 

Het contrast had bijna niet groter kunnen zijn. Wat een diversiteit. Ook dat is Le Guess Who?. 
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1. Inleiding 

Festivals krijgen een steeds prominentere rol 

in onze samenleving. Momenteel kent 

Nederland al meer dan 830 verschillende 

festivals. Dit aantal is in de afgelopen twee 

jaar met bijna 10% gestegen. Hiernaast krijgen 

festivals in toenemende mate de rol van 

community building toegedicht (Van 

Ommeren, 2017). Ook binnen de weten-

schappelijk literatuur wordt er meer aandacht 

besteed aan de opkomst en groeiende invloed 

van festivals binnen onze samenleving. Wynn 

(2015) betitelt dit fenomeen met het begrip 

festivalization. Hij richt zich hierbij niet enkel 

tot de algemene groei van het aantal festivals, 

maar beschrijft hij ook een proces waarbij 

deze kortdurende evenementen worden 

gebruikt bij het ontwikkelen, verstevigen en 

exploiteren van gemeenschappelijke goederen 

(Wynn, 2015, pp. 11-12). Volgens Wynn (2015) 

vindt hierbij een ontmoeting plaats tussen de 

culturele activiteiten van het festival en de 

ontwikkeling van de thuisstad of regio, wat 

ook wel placemaking wordt genoemd. Hierbij 

wordt getracht om de gemeenschap, en haar 

verbinding met de plaats, te versterken en de 

gedeelde waarde van het publieke domein te 

vergroten (De Brito & Richards, 2017). 

Festivals worden eveneens steeds vaker 

bestudeert in het licht van lokale en groeps-

sociologie. Hierdoor tracht men meer kennis 

te vergaren ten aanzien van de gemeen-

schappelijk geconstrueerde sociale wereld 

binnen het lokale veld van een festival (Li, 

Moore, & Smythe, 2017).  

Probleemstelling 

In navolging van de hierboven beschreven 

ontwikkelingen merk ik op dat er blijkbaar een 

verandering plaatsvindt in de manier waarop 

de functie van een festival door het maat-

schappelijk en wetenschappelijk veld wordt 

beschouwd. Deze functieverschuiving is 

impliciet ook een belangrijk onderwerp 

geweest in de eerste gesprekken die ik 

voorafgaand aan dit onderzoek met de 

organisatieleden van het Le Guess Who? 

festival heb gevoerd. Gedurende deze 

gesprekken kwam naar voren dat de 

organisatie zich niet enkel meer wil richten tot 

het bewerkstelligen van een kwalitatief 

hoogstaand cultuurproduct, maar dat zij het 

festival ook in grotere mate ‘willen laten 

verankeren in de stad Utrecht’. Zoals LGW? 

ook in haar subsidieaanvragen beschrijft, wil 

het festival haar verbinding met Utrecht 

intensiveren. Hierbij wil LGW? als ‘vliegwiel’ 

fungeren voor een stad vol ‘creativiteit en 

experiment’ (Le Guess Who?, 2017b). Echter, 

tot op heden heeft het festival nog geen 

uitdrukking kunnen geven aan de relatie 

tussen LGW? en haar thuisstad, en is dit voor 

hen een lastig grijpbaar fenomeen gebleken. 

Deze ingrediënten hebben voor mij de basis 

gevormd voor de zoektocht die uiteindelijk 

heeft geleid tot het product dat nu voor u ligt, 

namelijk mijn masterscriptie.  

Aansluitend op hetgeen wat ik hierboven heb 

beschreven, doe ik in mijn masterscriptie een 

poging om de relatie tussen het Le Guess 

Who? (LGW?) festival en zijn lokale omgeving 

te bestuderen en beschrijven. Ik definieer 

hierbij het concept festival als een 

‘gethematiseerd en publieke viering’ wat is 

gebonden in tijd en plaats (Getz, 2010), en 

structuur biedt voor de vorming van een 

sociale context en tijdelijke cultuur (Wynn, 

2015, 2016). Ik ga in dit onderzoek ervan uit 

dat een festival opereert als een symbolische 

arena waarbinnen cultuur wordt 

gepraktiseerd, waarbij de identiteit van een 

groep wordt heroverwogen en ontwikkeld, en 

waarbij gedragsregels, normen en 

betekenissen worden gevormd en gedeeld (Li 

et al., 2017; Wynn, 2016). Hiernaast neem ik 

aan dat gedurende dit proces de 

festivalbezoeker betekenis en emotionele 

waarde hecht aan de plaats waar de cultuur 

wordt geproduceerd (Li et al., 2017). Het 

festival vormt dus een culturele uiting dat 

diepgeworteld is in de plek waar het 

plaatsvindt. Hierbij voorziet het festival de 

bezoeker van structuren en krachten die 

gedeelde ervaringen en symbolische 
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representaties binnen de gemeenschap 

bewerkstelligen. Een festival kan hierdoor in 

staat zijn om sterke verbindingen tussen 

groepen en individuen te vormen, worden 

unieke ervaringen en representaties 

gecreëerd en kan een lokale cultuur worden 

gepraktiseerd en ontwikkeld (Li et al., 2017).  

Als uitgangspunt van dit onderzoek neem ik 

het artikel Voices from the “Heart”: 

Understanding a community-engaged festival 

in Vancouver’s Downtown Eastside van Li, 

Moore en Smythe (2017). In dit artikel 

beschrijven zij hun etnografisch onderzoek 

naar een community-engaged festival in 

Vancouver. Zij bestuderen hierbij hoe een 

small group, oftewel de festivalgemeenschap, 

bijdraagt aan de con-structie van lokale 

cultuur en de ontwikkeling van de plaats. Om 

dit te kunnen onderzoeken maken zij zowel 

gebruik van lokale en groepssociologie als het 

urban culturalist perspective (Li et al., 2017). 

Hieruit construeren zij een driehoeks-

verhouding tussen de concepten groep, 

cultuur en plaats. Deze deelconcepten staan 

tevens aan de basis van dit onderzoek en de 

verhouding betitel ik met het begrip sociale 

verankering. Aan de hand van deze 

driehoeksverhouding en de verhalen die 

vanuit mijn onderzoek verkregen zijn, tracht ik 

om de relatie tussen de groep, cultuur en 

plaats van het LGW? festival te kunnen 

beschrijven en interpreteren. In het 

conceptueel kader zet ik de deelconcepten 

van groep, cultuur en plaats uiteen en 

beschrijf ik hoe zij zich verhouden tot de 

expliciete cultuurproductie van een festival. 

Aan de hand van deze beschrijving ben ik in 

staat om in het vijfde hoofdstuk mijn 

onderzoeksresultaten vanuit een 

wetenschappelijk kader te kunnen duiden, 

analyseren en interpreteren.  

Het onderzoek naar de sociale verankering 

van het LGW? festival in de lokale omgeving 

geeft mij dus inzicht in hoe een festival 

invulling kan geven aan zijn verbinding met 

het lokale veld en hoe hierbinnen een 

gemeenschap kan worden aangesproken, 

lokale cultuur kan worden geproduceerd en 

identiteit ten aanzien van de plaats kan 

worden ontwikkeld. Om dit vraagstuk te 

kunnen beantwoorden, ben ik gesprek gegaan 

met een twaalftal onderzoeks-participanten. 

Hierdoor kan het onderzoek naar de lokale 

sociale verankering van LGW? worden 

bestempeld als een kwalitatief onderzoek. Ik 

heb mij hierbij gericht tot de betekenissen, 

ervaringen en opvattingen die betrokkenen 

toekennen aan het LGW? festival en zijn 

sociale verankering in de lokale omgeving.  

Doelstelling 

In dit onderzoek heb ik ook een beoogde 

doelstelling ten aanzien van de 

wetenschappelijke en maatschappelijke 

bijdrage van dit onderzoek. Ten eerste, de 

maatschappelijk doelstelling. Met betrekking 

tot het maatschappelijk doel van dit 

onderzoek richt ik mij tot de wens van het 

LGW? festival om zijn verbinding met de stad 

Utrecht te intensiveren. Vanuit de organisatie 

van het festival is de behoefte ontstaan om de 

relatie tussen het festival en de stad 

inzichtelijk te maken en te duiden. Ik tracht 

dan ook te onderzoeken hoe deze relatie 

binnen de lokale omgeving wordt 

weerspiegeld. Door in gesprek te gaan met 

verschillende actoren binnen het lokale veld 

van LGW? tracht ik inzichtelijk te maken welke 

bijdrage het festival levert ten aanzien van de 

ontwikkeling van lokale cultuur, 

gemeenschapsvorming en identiteit ten 

aanzien van de plaats. Aan de hand van deze 

inzichten duid ik de verbinding tussen het 

LGW? festival en zijn stad, en geef ik een 

verklaring hoe een festival invulling kan geven 

aan zijn relatie met de lokale omgeving. 

Ten tweede, de wetenschappelijke doel-

stelling. Aan de hand van dit onderzoek wil ik 

een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 

het relatief jonge model van Li et al. (2017). 

Aan de hand van dit model, wat een 

driehoeksverhouding vormt tussen de deel-

concepten groep, cultuur en plaats, wordt de 

onderzoeker in staat gesteld om de expliciete 
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cultuurproductie van een festival te 

bestuderen als een plek voor de vorming van 

cultuur, kennis en (plaats-)identiteit. Binnen 

dit onderzoek vertaal ik het model naar de 

casus van het LGW? festival. Hierbij gaat het, 

in tegenstelling tot het onderzoek van Li et al. 

(2017), niet zozeer om een community-

engaged festival maar heeft het onderzoek 

betrekking tot een festival wat wordt 

georganiseerd door een autonome en 

professionele stichting ten behoeve van het 

organiseren van festivals. Hierbij onderzoek ik 

dus hoe de theorieën van Li et al. (2017), Fine 

(2010 & 2012) en Borer (2006) zich laten 

vertalen naar de casus van een non-profit 

festivalorganisatie. Aan de hand van dit 

onderzoek wil ik inzicht geven in hoe de 

expliciete cultuurproductie van een 

professioneel muziekfestival, zoals het LGW? 

festival, een bijdrage kan leveren aan het 

vormen, ontwikkelen en uiten van cultuur, 

gemeenschap en plaats-identiteit binnen de 

lokale omgeving. Door deze casus in het 

wetenschappelijk kader te plaatsen, kan meer 

academische kennis worden ontwikkeld ten 

aanzien van de expliciete cultuurproductie van 

een festival als plek voor de vorming van 

cultuur, kennis en (plaats-)identiteit. Daarbij 

tracht ik om de wetenschappelijke discussie 

binnen de gehanteerde theorieën te 

verbreden door een nieuwe invalshoek te 

belichten, namelijk de casus van een 

professioneel non-profit festival. 

1.1 LGW? en haar omgeving 

Om mij in het hierboven beschreven vraagstuk 

te kunnen verdiepen, dien ik allereerst het 

festival en zijn context te beschrijven. Het 

festival dat ik in dit onderzoek centraal zet, is 

het Le Guess Who? festival. Dit festival is in de 

afgelopen tien jaar uitgegroeid tot een 

vierdaags muziekfestival waarbij avontuurlijke, 

eigenzinnige en obscure muziek aan de 

muziekliefhebber wordt aangeboden (Le 

Guess Who? [LGW?], 2017a). Het festival zag 

in 2007 het daglicht en vindt daarbij zijn 

oorsprong in de drang om “het incestueuze 

karakter van de experimentele popscene in 

Montréal (Canada)” te vertalen naar de stad 

Utrecht (Le Guess Who? [LGW ?], 2013). In 

2009 werd de ‘Canadese oorsprong’ van het 

festival los-gelaten en breidde LGW? het 

programma uit met artiesten vanuit de gehele 

wereld (LGW?, 2013). In 2011 verdwijnt de 

organisatie van LGW? onder de vleugels van 

Tivoli en wordt Stichting Le Guess Who? 

opgericht. In de jaren hierna maakte het 

festival, mede door de komst van het 

muziekcomplex Tivoli-Vredenburg, een 

stormachtige ontwikkeling door en wordt zijn 

voetafdruk in de stad Utrecht nadrukkelijker 

(LGW?, 2017a). 

Inmiddels is LGW? uitgegroeid tot een 

onafhankelijk en internationaal toon-

aangevend stadsfestival (LGW?, 2017a). Het 

festival kende in 2016 in totaal 245 optredens 

op vijftig verschillende locaties in de stad 

Utrecht. Hierbij bezochten 14.642 personen 

het LGW? festival, waarnaast de vrij 

toegankelijke randprogrammering kon 

rekenen op ongeveer 5.500 bezoekers. Onder 

de bezoekers waren vierenvijftig verschillende 

nationaliteiten vertegenwoordigd en 46% van 

de kaarten werd verkocht in het buitenland 

(Le Guess Who? [LGW?], 2016a; Le Guess 

Who? [LGW?], 2016b). In 2016 werd het 

LGW? festival niet enkel gekenmerkt door het 

grootste bezoekersaantal uit de geschiedenis 

van het festival, maar ook door de grootste 

artistieke extremen in de programmering van 

het festival: “Op het affiche stonden zowel de 

bekendste namen als meer uitdagende en 

experimentele acts dan ooit eerder” (LGW?, 

2016a, p. 2). 

Missie en Visie 

Om de verhalen van de onderzoeks-

participanten op een juiste manier te kunnen 

interpreteren, is het voor mij ook van belang 

om de missie en visie van het LGW? festival 

nader toe te lichten. De missie van de 

Stichting LGW? luidt als volgt: “Een breed en 

geëngageerd publiek nieuwe ervaringen 

brengen door hen op inspirerende wijze in 

aanraking te laten komen met avontuurlijke 
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muziek. Evenals avontuurlijke muziek op 

inspirerende wijze in aanraking laten komen 

met een nieuw, breed en geëngageerd 

publiek” (Le Guess Who? [LGW?], 2017b, p. 2). 

Het festival wil toonaangevende artiesten, die 

de grenzen van de (pop)muziek opzoeken en 

verleggen, op een toegankelijke manier te 

presenteren aan het publiek. Hierdoor wordt 

niet enkel het publiek geconfronteerd met 

voor hen vaak nieuwe en onbekende muziek, 

maar wordt ook de artiest uit zijn niche 

gehaald om zodoende een groter publiek te 

kunnen bereiken (LGW?, 2017a; LGW?, 

2017b). Hierbij went het festival zich niet 

enkel tot actuele popmuziek, maar wordt in 

toenemende maten ook genres aangesproken 

zoals jazz, niet-westerse muziek of modern 

gecomponeerd. Het programma van LGW? 

wordt hierbij gekenmerkt door breedte, 

diepgang en samenhang. De acts worden 

hierbij volgens LGW? gekarakteriseerd door 

kwaliteit, experiment, eigenzinnigheid en 

integriteit. Mede hierdoor tracht het festival 

zijn (inter)nationale positie als 

“vooraanstaand, toonaangevend festival op 

het gebied van experimentele muziek” verder 

te versterken en uit te bouwen (LGW?, 2017a; 

LGW?, 2017b). 

Aansluitend op de artistieke bevlogenheid van 

het festival, betoogt de organisatie van LGW? 

dat zij ook als ‘vliegwiel’ wil fungeren voor een 

stad vol ‘creativiteit en experiment’. LGW? 

heeft dan ook ten doel gesteld om de 

verbinding met de thuisstad Utrecht te 

vergoten en intensiveren. Hierbij wil het 

muziekfestival in 2020 voor meer staan dan 

enkel muziek (LGW?, 2017a): 

“De hele stad is tijdens de festivalperiode 

gewaagder en spannender dan normaal, zowel 

in kunst en cultuur, maar ook op straat, in 

winkels, galeries en horeca. Le Guess Who? is 

een aanjager voor experimentele 

programmering en gedurfd denken in de hele 

stad, met verbindingen naar andere 

disciplines: een groots cultuurfestival met 

muziek als bindende factor... Zelfs als zij 

[bezoekers en bewoners] het 

hoofdprogramma niet bezoeken komen zij 

elders in de stad; op straat, in winkels en 

horeca in aanraking met inspirerende 

(rand)programma’s” (LGW?, 2017a, p. 1 & 4).  

1.2 Hoofd- en deelvragen 

Zoals ik hierboven heb beschreven, tracht de 

organisatie van LGW? meer te doen dan enkel 

het organiseren van een kwalitatief 

hoogstaand muziekfestival. LGW? wil jaarlijks 

een ‘breed en geëngageerd publiek’ kennis 

laten maken met onbekende, avontuurlijke en 

genre-overstijgende muziek (LGW?, 2017a). 

Hiermee wil het festival zijn bezoekers bewust 

maken van de ontwikkelingen aan de randen 

van de popcultuur, waarmee LGW? tracht om 

de popgeschiedenis in een nieuwe vorm te 

gieten (LGW?, 2017b; Le Guess Who? [LGW?], 

2017c). De stad Utrecht dient daarbij als stage 

voor de organisatie en manifestatie van het 

festival. De organisatie heeft hierbij ook haar 

ambitie uitgesproken om de verbinding met 

de thuisstad Utrecht te intensiveren. LGW? 

moet daarbij “een aanjager voor 

experimentele programmering en gedurfd 

denken” vormen (LGW?, 2017a). Echter, tot 

op heden bestaat er veel nog onduidelijkheid 

over de status en uitwerking van de 

symbiotische relatie tussen de expliciete 

cultuurproductie van LGW? en de stad 

Utrecht. Om beter zicht te krijgen op de 

verbinding tussen de stad en het festival, doe 

ik onderzoek naar welke betekenissen 

betrokkenen, zoals lokale ondernemers en 

organisatoren van het festival, geven ten 

aanzien van de lokale sociale verankering van 

het LGW? festival. Hierbij tracht ik om de 

betekenissen van de onderzoeksparticipanten 

te vangen door gebruik te maken van het 

concept narratieve betekenisgeving, wat ik in 

hoofdstuk twee en drie uitgebreid zal 

toelichten. Binnen dit concept ga ik ervan uit 

dat de participanten door middel van hun 

verhalen uitdrukking geven aan de 

betekenissen die zij toekennen aan de wereld 

om hen heen. Met behulp van deze verhalen 

kunnen zij dus ook betekenisgeven aan het 

LGW? festival en zijn sociale verankering. Aan 
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de hand van deze narratieve betekenisgeving 

tracht ik om de functie van het festival te 

onderzoeken als een plek voor; (1) de 

ontwikkeling van lokale gemeenschap, (2) het 

construeren van lokale cultuur en een sociale 

context, (3) en de betekenisgeving en 

ontwikkeling ten aanzien van de plaats van het 

festival. Met behulp van het begrip sociale 

verankering refereer ik naar drie hierboven 

genoemde sociale constructen, namelijk 

groep, cultuur en plaats. Dit heeft ertoe geleid 

dat ik de volgende hoofdvraag centraal stel in 

het onderzoek: 

 “Welke betekenis geven lokale actoren aan de 

sociale verankering van het Le Guess Who? 

festival in de lokale omgeving?” 

De hoofdvraag binnen dit onderzoek wordt 

hierbij vergezeld door een drietal deelvragen. 

Hieronder licht ik de vragen toe. 

Deelvraag 1: De gemeenschap 

Zoals ik reeds heb beschreven, wil de 

organisatie van LGW? haar banden met 

Utrecht versterken. Hierbij speelt ook de 

lokale gemeenschap een belangrijke rol in de 

expliciete cultuurproductie van LGW?. Het 

festival is daarbij afhankelijk van de 

participatie van, en samenwerking met lokale 

actoren en bewoners. LGW? kent hierbij een 

groot aantal samenwerkingsverbanden met 

lokale (culturele) instellingen, met het gevolg 

dat gedurende de organisatie en manifestatie 

van het festival lokale actoren faciliteren, 

participeren en kennis met elkaar uitwisselen. 

Daarnaast worden actoren, door toedoen van 

het festival, in contact gebracht met een 

nieuw publiek en (voor hen) onbekende 

artiesten (LGW?, 2017a; LGW?, 2017b). Mede 

hierdoor is het interessant om te onderzoeken 

welke functie de organisatie en manifestatie 

van het LGW? festival heeft als symbolische 

arena voor groepsvorming in de lokale 

omgeving. Hierbij richt ik mij niet enkel tot de 

festival-gemeenschap, maar onderzoek ik ook 

hoe deze gemeenschapsvorming zich 

verspreidt onder de lokale samenwerkende 

actoren en gemeenschap. De eerst deelvraag 

luidt hierbij: 

“Welke betekenis geven lokale actoren aan het 

Le Guess Who? festival als lokale arena voor 

groepsvorming, en hoe draagt dit bij aan de 

sociale verankering van het festival?” 

Aan de hand van deze deelvraag geef ik inzicht 

in hoe de expliciete cultuurproductie van een 

festival functioneert als een symbolische 

arena voor groepsvorming en hoe dit kan 

bijdragen bij de sociale verankering van het 

festival ten aanzien van de lokale omgeving. 

Deelvraag 2: Het Cultuurproduct 

In de tweede deelvraag richt ik mij tot de 

inhoudelijke visie van LGW?. Ik heb hiervoor 

gekozen omdat de inhoudelijke visie een 

belangrijk onderdeel vormt binnen de 

expliciete cultuurproductie van het festival, en 

daarmee het bestaansrecht van LGW?. De 

organisatie van LGW? schrijft in haar missie 

dat het festival zijn publiek “op inspirerende 

wijze in aanraking te laten komen met 

avontuurlijke muziek” (LGW?, 2017b, p. 2). 

Met haar visie streeft LGW? er niet enkel naar 

om een kwalitatief hoogstaand programma 

neer te zetten. De organisatie heeft ook de 

intentie om haar publiek te inspireren en 

bewust te maken van nieuwe muziek, genres 

te overstijgen en uit hun niche te halen, en 

culturen en doelgroepen met elkaar te 

verbinden (LGW?, 2017c). Door middel van de 

programmering hoopt LGW? haar publiek en 

thuisstad Utrecht te inspireren om gedurfder 

en experimenteler te denken (DUIC, 2016). 

Tot op heden is er nog weinig bekend over 

welke impact deze inhoudelijke visie heeft op 

de lokale sociale verankering van het LGW? 

festival. Dit heeft geleid tot de tweede 

deelvraag, namelijk: 

“Welke verhalen betekenis geven lokale 

actoren aan de expliciete cultuurproductie van 

het Le Guess Who? festival en hoe verhoudt dit 

zich tot de sociale verankering van het 

festival?” 
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Door de beantwoording van deze deelvraag 

geef ik inzicht in hoe de expliciete 

cultuurproductie van een festival een bijdrage 

kan leveren ten aanzien van de ontwikkeling 

van lokale cultuur en hoe de verbinding wordt 

aangegaan met overige culturen binnen het 

lokale veld. 

Deelvraag 3: De stad  

Naast een scherpomlijnde inhoudelijke visie 

heeft het LGW? festival ook een uitgesproken 

visie met betrekking tot de verbinding met de 

stad Utrecht. Deze verbinding heeft de 

afgelopen jaren een sterke ontwikkeling 

doorgemaakt. De (internationale) festival-

bezoeker wordt uitgedaagd om Utrecht te 

ontdekken en komt, door middel van 

satellietprojecten zoals Le Feast en het 

couchsurfing project (LGW?, 2013), in contact 

met de lokale bewoners. Daarnaast komt de 

Utrechter ook in aanraking met de 

verschillende culturen van de 

festivalbezoekers en LGW?, en worden de 

stadsbewoners door projecten zoals Le Mini 

Who? (LMW?) en Le Bazarre in staat gesteld 

om op een toegankelijke en laagdrempelige 

manier in aanraking te komen met de 

cultuurproductie van het festival. LGW? treedt 

hiermee in het straatbeeld van Utrecht. 

Gedurende deze initiatieven vindt er niet 

alleen een ontmoeting plaats tussen de 

(internationale) festivalbezoeker en de stad 

Utrecht, maar ook tussen de Utrechter en het 

LGW? festival. Bedoeld of onbedoeld komt de 

lokale bewoner in aanraking met activiteiten 

van het festival en wordt zijn of haar 

ervaringen met de stad opnieuw 

vormgegeven. Momenteel bestaat er 

onduidelijkheid over welke bijdrage de 

worteling in de lokale omgeving levert ten 

aanzien van de sociale verankering van LGW? 

in haar thuisstad Utrecht. De derde deelvraag 

van dit onderzoek luidt dan ook: 

“Welke betekenis geven lokale actoren aan de 

verbinding tussen de plaats en het Le Guess 

Who? festival, en hoe verhoudt dit zich tot de 

sociale verankering van het festival?” 

Aan de hand van de derde deelvraag geef ik 

inzicht in hoe de expliciete cultuurproductie 

van een festival het lokale omgeving kan 

gebruiken voor de ontwikkeling van de plaats 

en de identiteit ten aanzien van deze plek, en 

welke bijdrage dit levert ten aanzien van de 

sociale verankering van een festival in zijn 

lokale omgeving. 

1.3 Leeswijzer 

Na deze inleiding van het onderzoek richt ik 

mij in het tweede hoofdstuk tot de uitwerking 

van de concepten die aan de basis liggen van 

mijn masterscriptie. Hierbij zet ik mijn 

hoofconcept sociale verankering uiteen en 

beschrijf ik de deelconcepten groep, cultuur 

en plaats. Vervolgens richt ik mij in het derde 

hoofdstuk tot de kwalitatieve methoden die ik 

gedurende de uitvoering van dit onderzoek 

heb gehanteerd. Hierbij beschrijf ik hoe dit 

onderzoek is uitgevoerd, welke keuzes ik 

hierbinnen heb gemaakt en geef ik een 

kritische reflectie ten aanzien van mijn rol en 

handelingswijze als onderzoeker. In het vierde 

hoofdstuk beschrijf ik de resultaten die 

voortkomen uit de gesprekken die ik 

gedurende dit onderzoek heb gevoerd. 

Hierbinnen breng ik een thematisering aan in 

het verhaal dat ik signaleer ten aanzien van de 

lokale sociale verankering van het LGW? 

festival. In het vijfde hoofdstuk verbind ik deze 

resultaten met het wetenschappelijk kader 

dat binnen dit onderzoek is gevormd. In het 

zesde hoofdstuk trek ik aan de hand van mijn 

onderzoeksresultaten conclusies en wordt de 

hoofdvraag beantwoord. In het afsluitende 

hoofdstuk beschrijf ik de beperkingen binnen 

dit onderzoek en ga ik in op de mogelijkheden 

voor een vervolgonderzoek.  
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Textbox 2: Persoonlijke beschrijving bezoek LGW? vrijdag 10 november   

  

Het Le Guess Who? festival 2017; Mijn verhaal.  

Dag 2 

De tweede dag zorgt bij mij voor nogal wat verwarring. Vandaag staat namelijk in het teken van de ontdekking. 

Ik ga niet alleen het muzikale spectrum van Le Guess Who? verder verkennen, waarbij ik ook mijn eigen 

grenzen ga opzoeken, maar vandaag trek ik dan ook eindelijk de stad Utrecht in. Het Lombok Festival staat 

namelijk op het programma. Dit subfestival ziet dit jaar voor het eerst zijn daglicht en de verwachtingen zijn 

hooggespannen. Eenmaal op het Moskeeplein aangekomen, tref ik een kleine en rustige menigte aan. Eerst 

maar even een concert bezoeken bij één van de vele locaties. Mijn eerste stop is, per ongeluk, de 

Antoniuskerk. Hier kom ik gedurende het één-na-laatste nummer binnen wandelen en voor mij word het dus 

een korte show, helaas. Ik vervolg mijn weg naar de Molen de Ster, waar ik tegen een dichte deur aanloop 

aangezien de zaal overvol is. Wederom pech. Ik loop nog wat rond en maak foto’s van het publiek dat door 

hetzelfde lot is getroffen. Vervolgens beslis ik om terug te gaan naar het Moskeeplein. In de tussentijd is de 

menigte daar flink aangegroeid en is er een gezellig sfeer ontstaan. Met een kleine vorm van opluchting neem 

ik waar dat de menigte niet enkel bestaat uit blanke Lombokkers en festivalbezoekers, maar dat ook andere 

culturen zijn vertegenwoordigd. Echter, een verwarrend gevoel zegt mij dat ik hier niet zoveel meer te zoeken 

heb en ik besluit om naar huis te gaan. Misschien in het vervolg toch maar zorgen voor wat gezelschap.  

Op de vrijdagavond duik ik diep in de muzikale uithoeken van het Le Guess Who? festival. Na een optreden 

van Protomartyr (gelukkig biedt Le Guess Who? ook ruimte voor lelijke mannen op het podium) stort ik mij in 

de wereld van avant-garde rock en experimentele noise. Op het programma staat Keiji Haino. Eenmaal in de 

Helling aangekomen zie ik vijf manshoge gitaarversterkers op het podium staan, wat enkel wordt verlicht met 

twee blauwe lampen. Er verschijnt een figuur met lang witgrijs haar op het toneel. Als een mad scienctist, 

gebukt over zijn apparatuur, begint de figuur muziek te maken. Nou ja, muziek? Geluid. Of eigenlijk beter 

gezegd: Herrie! Een uur vol noise, krakende versterkers en bulderende gitaren volgt. Herrie, aangevuld met 

hoekige en mechanische beats, worden afgewisseld met stiltes en verhalen in een onverstaanbare taal. 

Geschreeuw klinkt en oorverdovende noise volgt. Gedurende dit uur verschijnen er alleen maar vragentekens 

in mijn hoofd. Is dit een man of een vrouw? Hoe maakt deze persoon dit geluid? Welke instrumenten gebruikt 

hij of zij? Waar gaan de verhalen over? En wat vind ik er zelf van? Ik sluit mijn ogen en probeer het geluid te 

accepteren. Tot mijn eigen verbazing voel ik langzaam een trans in mijn lichaam ontstaan en wacht ik vol 

spanning af tot nieuwe gekke geluiden ontstaan. Vind ik dit leuk? Misschien. Kan ik het waarderen? Jazeker. 

Kan ik deze ervaring plaatsen? Totaal niet. 

Na het optreden van Keniji Haino ga ik richting de Pastoefabriek. De bijbehorende loods van de oude fabriek, 

wat is uitgeroepen tot Industrieel Erfgoed, is tijdens dit weekend omgetoverd tot een Le Guess Who?-venue. 

Tijdens het optreden van Brötzmann/Leigh voelde ook ik de ‘aanraakbaarheid’, zoals dat door één van de 

onderzoeksparticipanten werd genoemd, van het Le Guess Who? festival. In deze kleine zaal, waarbij ik op 

nog geen 2 meter afstand van de artiesten stond, ruik ik de voor mij zo bekende geur van oude 

muziekinstrumenten. Deze geur, de knusse en intieme setting, en het wederom aandachtige publiek zorgde 

ervoor dat dit optreden super aanraakbaar werd. Echter, mijn laatste concert van die avond laat zien dat Le 

Guess Who? ook een andere kant kent. Een kant waarbij er een dunne scheidslijn bestaat tussen genialiteit 

en vervreemding. De vraagteken-spot van die avond wordt ingevuld door de avant-gardistische popband The 

Residents. Al snel merk ik dat deze act bij zowel mijzelf als bij het publiek zorgt voor ongemak. Steeds meer 

mensen vinden hun toevlucht naar de uitgang en ook mij word het teveel. Het wordt tijd om te gaan. Terug 

naar de realiteit. Gewoon een bruine kroeg in Utrecht genaamd ‘t Pandje. 
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2. Conceptueel kader 

In dit conceptueel kader bespreek ik de 

verschillende theoretische concepten die ten 

grondslag liggen aan het onderzoek naar de 

sociale verankering van het LGW? festival. 

Voor de basis van dit conceptueel kader neem 

ik als uitgangspunt de driehoeksverhouding 

tussen groep, cultuur en plaats, wat ik betitel 

met het begrip sociale verankering. Tevens 

staan deze deelconcepten aan de basis van de 

vraagstelling binnen dit onderzoek. Om de 

bevindingen van dit onderzoek op een juiste 

manier te kunnen analyseren en interpreten, 

is het dus noodzakelijk dat ik deze concepten 

vanuit de wetenschappelijke literatuur duid en 

beschrijf. Hierdoor wordt het voor mij 

mogelijk om binnen een wetenschappelijk 

kader antwoord te kunnen geven op de hoofd- 

en deelvragen binnen dit onderzoek.  

Zoals ik reeds in de inleiding heb beschreven, 

brengen Li et al. (2017) in hun artikel het 

urban culturalist perspective en de 

groepssociologie samen om vandaaruit het 

groep-cultuur-plaats model uit te ontwikkelen. 

In dit model vormt het festival een plek voor 

de constructie van identiteit ten aanzien van 

plaats, bewustwording en betekenisgeving. De 

plaatselijke groepscultuur wordt ontwikkeld 

doordat participanten gezamenlijk deelnemen 

aan, en handelen binnen het festival. De 

cultuur wordt hierbij geproduceerd, 

vertegenwoordigd en onderhouden door 

collectieve herinneringen, een verbonden en 

actieve gemeenschap, en symbolische 

vertegenwoordiging (Li et al., 2017).  

Het model van Li et al. (2017), wat is 

gevisualiseerd in bijlage 2, legt dus de 

verbinding tussen de lokale cultuur die wordt 

gepraktiseerd, de plek waar dit wordt 

geproduceerd en de groep die aan de basis 

staat van de ontwikkeling en uitvoering van de 

cultuur. Dit model en de bijbehorende 

theorieën, gebruik ik als conceptueel 

uitgangspunt voor dit onderzoek en staat 

daarmee ook aan de basis van de analyse van 

de data die ik heb vergaard. Echter, ik beperk 

mij binnen dit conceptueel kader niet enkel 

tot de wetenschappelijk concepten die door Li 

et al. (2017) worden aangereikt. Ik streef 

ernaar om elk element afzonderlijk te duiden 

en te beargumenteren vanuit een rijkdom aan 

wetenschappelijk literatuur met betrekking 

tot urban, toerisme, muziek, sociologische en 

organisatiestudies.  

Hieronder bespreek ik de theoretische context 

en praktische implicaties van de driehoeks-

verhouding die door Li et al. (2017) worden 

gepresenteerd. Ik richt mij eerst tot de 

groepssociologie van het festival, waarbij het 

festival wordt gezien als een lokaal veld voor 

de ontwikkeling van (inter)persoonlijke acties 

en lokale cultuur. Vervolgens beschrijf ik, in 

navolging van Li et al. (2017), ook het urban 

culturalist perspective. Aan de hand van dit 

concept tracht ik om de synergie tussen het 

LGW? festival en de plaats Utrecht bloot te 

leggen en verder te onderzoeken. In het 

laatste onderdeel van dit hoofdstuk ga ik in op 

de rol van storytelling en verhalen binnen het 

sociale leven. Dit laatste onderdeel dient als 

basis voor mijn onderzoeksmethoden en de 

analyse van de gesprekken die ik in kader van 

dit onderzoek heb gevoerd. 

2.1 De sociologie van een 

festival 

Allereerst richt ik mij tot de sociologie van een 

festival. Hierbij wordt een festival steeds vaker 

getypeerd als een sociale bijeenkomst waarbij 

identiteiten worden geformeerd, 

gemeenschappen worden opgebouwd en 

waar collectieve actie plaatsvindt (Li et al., 

2017). Festivals worden dan ook bestempeld 

als “focused microgatherings” en “the 

archetypal form of wispy communities” (Fine, 

2012; in Li et al. 2017, p.4). Hierbij ontstaat, 

ondanks de vaak beperkte duur van het 

festival, een tijdelijk cultuur die in sommige 

gevallen de behoeftes binnen de ‘vaste’ 

cultuur van de gemeenschap kan vervullen. 

Dit wordt door Wynn (2015, p.228) ook wel 

liquid culture genoemd. De cultuur vormt 

hierbij “a unique set of meanings, knowledge, 
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behaviors, and customs” (Li, et al., 2017, p. 4). 

Door de liquid culture van het LGW? festival te 

onderzoeken, krijg ik meer inzicht in hoe deze 

expliciete cultuurproductie vormt krijgt en hoe 

hieruit een lokale cultuur ontstaat. Hierop 

aansluitend ontwikkel ik vanuit dit 

wetenschappelijk kader meer kennis over hoe 

deze lokale cultuur aanvulling kan bieden ten 

opzichte van de ‘vaste’ cultuur binnen de 

lokale gemeenschappen.  

Om nader onderzoek te doen het LGW? 

festival en zijn sociale verankering binnen de 

lokale omgeving maak ik gebruik van de 

groeps-theorieën van Fine (2010, 2012) en Li 

et al. (2017), aangezien zij aan de basis staan 

van de driehoeksverhouding tussen groep, 

cultuur en plaats. 

2.1.1 Groep 

Naast dat LGW? een festival is, is LGW? ook 

een gemeenschap. Deze groep wordt niet 

enkel gevormd door de festivalbezoekers die 

zich minimaal één keer per jaar tijdens het 

festival verenigen, maar ook door de actoren 

die gedurende het hele jaar bezig zijn met de 

organisatie van LGW?. Om de dynamieken 

binnen deze gemeenschap te kunnen 

onderzoeken, dient het LGW? festival ook 

binnen een groepscontext te worden 

geplaatst. Deze context stelt mij in staat om 

de gemeenschap van LGW?, en de lokaal 

ontwikkelde cultuur, nader te beschrijven en 

analyseren. 

Volgens Fine (2012) wordt een groep 

gekarakteriseerd door een viertal 

eigenschappen, namelijk een gedeelde plaats, 

gemeenschappelijke identiteit, collectieve 

cultuur en onderlinge sociale relaties. De 

groepsvorm heeft hierbij als impact dat 

gedurende de groepsbijeenkomsten tijdelijk 

vorm wordt gegeven aan de acties en reacties 

binnen de gemeenschap (Fine, 2012). 

Groepen vormen dus arena’s waar individuen 

samenwerken, identiteiten delen en 

(inter)actie wordt gecreëerd. De voortdurend 

ontwikkelende gedeelde historie geeft hierbij 

vorm aan de acties van vandaag en morgen. 

Hierdoor ontstaat sociale orde, worden 

betekenissen ontwikkeld en gedeeld, en 

worden grenzen van de groep vastgesteld 

(Fine, 2010; Fine, 2012). 

Het sociale leven binnen een groep vormt dus 

een proces van actie en reactie waarbij cultuur 

wordt geconstrueerd door het interpreteren, 

heroverwegen en transformeren van 

betekenissen uit (inter)acties. Fine (2010) 

beschrijft dit als volgt: “Groups are dynamic 

action systems. Their self-referential quality 

suggest that the group stabilizes itself through 

adjusting to the responses of participants” (p. 

368). Wanneer de groepssituatie wordt 

bewerkstelligd, waarbij de groepsleden zich 

tot elkaar identificeren en voortdurende 

relaties zijn vastgesteld, kan dit leiden tot 

vergaande cohesie en saamhorigheid binnen 

de gemeenschap (Fine, 2010).  

Aan de hand van de bovenstaande 

theoretische uitwerking heb ik getracht om 

het concept groep te beschrijven en duiden. 

Met behulp van deze beschrijving krijg ik meer 

inzicht in welke factoren een rol spelen binnen 

het LGW? festival als symbolische arena voor 

groepsvorming binnen de lokale omgeving, 

waarbij het mij helpt om een theoretische 

verklaring te geven ten aanzien van deelvraag 

één.  

Festival en de gemeenschap 

Gedurende een festival ontstaan binnen de 

gemeenschap gedeelde herinneringen en 

ervaringen. Hierdoor ontwikkelen 

participanten nieuwe constructies en 

representaties van sociale realiteiten. Zij 

creëren hierbij gemeenschappelijke en 

persoonlijke identificaties ten aanzien van 

elkaar en de groep (Li et al., 2017, p. 21). In 

het geval van de casus van Li et al. (2017), 

heeft het festival hierbij een inclusieve civic 

culture/community weten te bewerkstelligen 

aangezien de leden van de gemeenschap 

gedurende het hele jaar bij het festival zijn 

betrokken. Dit heeft ertoe geleid dat lokale 

bewoners met verschillende etnische en 

culturele achtergronden met elkaar 
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interacteren door het delen van kennis en 

vaardigheden, het voelen van 

interpersoonlijke voldoening en het ervaren 

van een gevoel van hoop en waardigheid (Li et 

al., 2017, p. 22).  

Aan de hand van de hierboven beschreven 

groepstheorieën tracht ik te onderzoeken hoe 

het concept van civic culture/community 

binnen de casus van LGW? is te herkennen. 

Daarnaast kan ik aan de hand van dit 

wetenschappelijk kader interpreteren welke 

herinneringen en ervaringen ten grondslag 

liggen aan de gemeenschap van LGW?, en hoe 

dit de gedeelde en persoonlijke identificaties 

binnen de groep vormt.  

2.1.2 Cultuur 

Het concept cultuur is een centraal element 

binnen de driehoeksverhouding van Li et al. 

(2017), en dus ook binnen dit onderzoek. Het 

is hierbij noodzakelijk om dit begrip eerst 

inzichtelijk te maken, waarna het op een juiste 

manier kan worden bestudeerd. Hieronder 

tracht ik om het concept cultuur te duiden, 

waarbij ik mij niet enkel richt tot cultuur in 

relatie tot de gemeenschap maar ook tot de 

cultuur van de festivalorganisatie aangezien 

dit een belangrijk onderdeel is van de 

totstandkoming van de expliciete 

cultuurproductie van het festival.  

Eerst dient er gekeken worden naar wat 

cultuur inhoudt. Het concept cultuur wordt op 

vele manieren binnen de wetenschap 

gedefinieerd en toegepast. Zoals Hays (1994) 

betoogt, is cultuur als een sociale structuur die 

continu van toepassing is. Volgens Schein 

(1984) komt dit voort uit de menselijke 

behoefte naar orde en consistentie. Cultuur 

vormt hierbij een patroon van cognitieve en 

normatieve systemen die zijn gevat “in 

artifacts and in behavior, passed about in 

interaction, internalized in personalities, and 

externalized institutions” (Hays, 1994, p. 65). 

Cultuur is dus zowel een product van het 

menselijk handelen als de producent van 

verschillende vormen van het menselijk 

handelen. Dit leidt er toe dat cultuur het 

handelen van een individu zowel mogelijk 

maakt als beperkt (Hays, 1994; Borer, 2006). 

Borer omschrijft deze, ogenschijnlijk 

tegenstrijdige, dimensie van cultuur als de 

“two faces of culture” (2006, p. 180). Hierbij 

heeft het eerste gezicht van cultuur de 

eigenschap dat het de acties en gedachten van 

een individu structureert en reguleert, wat 

leidt tot sociale orde. Het tweede gezicht kent 

als eigenschap dat het individu de 

mogelijkheid krijgt om cultuur te verspreiden, 

toe te eigenen, en daardoor in staat wordt 

gesteld om te handelen binnen een sociale 

context (Borer, 2006).  

Ondanks dat volgens Borer (2006) de twee 

gezichten van cultuur elkaar niet uitsluiten, 

vormt de spanning tussen de handelings-

vrijheid van een individu (agentschap) en de 

structuur (sociale orde) die de individu daarin 

beperkt een belangrijk debat binnen dit 

onderzoeksgebied. Ook Hays (1994) richt zich 

in haar artikel Sticky Problem of Culture tot dit 

debat. Hierin beschrijft zij dat het agentschap 

van een individu hoofdzakelijk bestaat uit het 

reproduceren van sociale structuren, oftewel 

de cultuur. Ondanks dat dit het geval is, is een 

individu ook in staat tot structurele trans-

formatieve agentschap. Dit houdt in dat men 

de keuze laat vallen op een reeds in de sociale 

structuur opgenomen alternatief. Echter, door 

dit alternatief in een andere context te 

plaatsen of op een andere manier te 

interpreteren, ontstaan nieuwe, doch sociale 

geaccepteerde, definities (Hays, 1994). 

Ondanks de zeer invloedrijke en ogenschijnlijk 

deterministische aard van cultuur, wijst Sen 

(2004) ons erop dat dit beeld moet worden 

genuanceerd. Ten eerste beschrijft hij dat 

andere factoren, zoals politiek, ras of geslacht, 

een belangrijk rol spelen gedurende de 

vorming van het leven en identiteit van een 

individu (Sen, 2004). Echter, men kan zich 

afvragen in hoeverre deze factoren de ‘dans 

van cultuur’ weten te ontspringen en niet 

door deze sociale structuren worden 

beïnvloed. Hiernaast betuigt Sen (2004) ook 

dat het concept cultuur heterogeen van aard 
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is en voortdurend onderhevig is aan 

verandering. Dit biedt ruimte, binnen de 

sociale structuren van cultuur, voor 

agentschap van het individu, waardoor 

diegene onderdeel kan uitmaken van een 

rijkheid aan culturen, culturen kan 

combineren en verder ontwikkelen. Men kan 

hiernaast gebruik maken van sociaal 

geaccepteerde alternatieven om zodoende 

veranderingen te bewerkstelligen (Hays, 1994; 

Sen, 2004).  

Ontwikkeling van lokale cultuur 

Aangezien ik mij in dit onderzoek richt tot het 

lokale veld van LGW?, is het noodzakelijk dat 

er onderzocht wordt hoe dit veld zich 

verhoudt tot de ontwikkeling van cultuur. 

Hieruit interpreteer ik dat het lokale veld zich 

uitstekend leent voor de ontwikkeling van 

cultuur. Dit veld zorgt er namelijk voor dat 

relaties worden vastgesteld en dat actoren 

vertrouwen op de verwachtingen die reeds 

binnen dit veld zijn opgebouwd, voortkomend 

uit de gedeelde historie van de groep. Hierop 

aansluitend betuigen Li et al. (2017) dat de 

productie en uiting van lokale cultuur 

voortkomt uit de (inter)acties van de 

participanten binnen een specifieke groep of 

gemeenschap 

Zoals door Fine (2010) wordt besproken, biedt 

het lokale veld een stage dat een setting voor 

gepaste actie binnen de ruimte creëert. Hierbij 

worden de plaatsen onderdeel van de 

groepsidentiteit, en ontstaan gedeelde 

verwachtingen en gedrag-routines binnen de 

locaties. Daarnaast biedt het lokale veld ook 

ruimte voor het ontstaan en benutten van 

sociale relaties. Hiermee kan de 

gemeenschappelijke identiteit worden 

gewaarborgd en draagt het bij aan de 

verspreiding van de lokale cultuur. Verder 

biedt het lokale veld ook mogelijkheden voor 

het ontwikkelen van een gezamenlijke 

historie, wat essentieel is voor ontwikkelen 

van gedeelde betekenissen binnen de lokale 

cultuur. Fine (2010) beschrijft het lokale veld 

dan ook als een lens. Hierbij wordt het sociale 

leven binnen een groep gevormd door een 

proces van actie en reactie, waarbij cultuur 

wordt geconstrueerd door het interpreteren, 

heroverwegen en transformeren van 

betekenissen uit (inter)acties. De heersende 

cultuur heeft hierbij invloed op de manier 

waarop de (inter)acties worden 

geïnterpreteerd, heroverwogen en 

getransformeerd (Fine, 2010). Hierbij zorgt de 

lens er voor dat participanten groepen en 

bijeenkomsten typeren, en grenzen 

vaststellen. Fine (2010) vervolgt: “As a result, 

the local is both material reality and a form of 

collective representation. Action is always 

generated in response to other actions within 

a local scene as well as to the local meaning of 

that scene” (p.356). De interacties binnen een 

gemeenschap staan dus aan de basis van de 

lokale cultuur, maar de lokale cultuur vormt 

ook de basis voor de interacties. Dit stelt 

groepen in staat om hun sociale leefomgeving 

te (her)structureren en zich te onderscheiden 

van andere (lokale) culturen en groepen (Fine, 

2010).  

De bovenstaande theoretische uitwerking 

geeft mij inzicht in hoe het concept (lokale) 

cultuur sociaal wordt geconstrueerd, waarbij 

dit zowel een product van het menselijk 

handelen is als de producent van verschillende 

vormen van het menselijk handelen. Dit helpt 

mij begrijpen hoe de lokale cultuur van het 

LGW? festival wordt geconstrueerd en hoe 

hierbinnen het handelen door cultuur 

mogelijk wordt gemaakt en wordt 

geconditioneerd. 

Organisatie en cultuur 

De medewerkers van de Stichting LGW? staan 

aan de basis van de organisatie van het LGW? 

festival en vormen daarmee een belangrijk 

onderdeel binnen dit lokale veld. Naast dat 

cultuur een belangrijke rol speelt binnen de 

gemeenschap en plaats van de expliciete 

cultuurproductie van het festival, speelt 

cultuur ook een belangrijke rol binnen het 

organisatieleven. De organisatiecultuur kan 

hierbij op talloze manieren worden 
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gedefinieerd en geanalyseerd. Ik heb er dan 

ook voor gekozen om, in samenhang tot 

andere theorieën van onder andere Fine 

(2010), Borer (2006) of Hays (1996), mij te 

richten tot de organisatiecultuur als 

symbolisch universum (Grieves, 2010). Hierbij 

wordt het symbolisch universum gevormd als 

een sociaal product met een gedeelde 

historie. Binnen deze visie worden de acties 

van de organisatieleden gezien als 

symbolische handelingen waarmee de 

medewerkers hun intenties tonen, of juist 

verbergen. Deze handelingen vormen 

hiermee, samen met de symbolische taal en 

objecten, de uiting van de gedeelde 

betekenissen die de groep bezit, in gelooft en 

praktiseert (Yanow, 1996, p. 9). Cultuur vormt 

hiermee alles wat wordt gedaan namens de 

organisatie. Hierdoor geldt dat de organisatie 

geen cultuur heeft, maar dat de organisatie 

cultuur is (Grieves, 2010, pp. 199-200).  

Om deze cultuur verder te kunnen analyseren, 

maak ik gebruik van het model van Edgar 

Schein. Hierbij onderscheidt Schein (1984) een 

drietal verschillende niveaus binnen de 

organisatiecultuur. Het eerste niveau, de 

zichtbare artefacten, wordt gevormd door de 

zichtbare uitdraging van de cultuur. Hierbij 

wordt gekeken naar hoe de organisatieleden 

hun omgeving construeren en welke 

gedragspatronen aan de orde zijn (Schein, 

1984). Het tweede niveau wordt gevormd 

door de waarden. Door hier met 

organisatieleden over in gesprek te gaan, 

wordt inzicht gegeven in de beweegredenen 

van de groep en welke uitgesproken waarden 

hier ten grondslag aan liggen. Echter, de 

daadwerkelijk onderliggende redenen van het 

gedrag blijven vaak verborgen of zijn 

onbewust (Schein, 1984). Op het derde niveau 

bevinden zich de basis assumpties. Dit zijn, 

over het algemeen, onbewuste waarden die 

bepalen hoe de leden waarnemen, denken en 

voelen. Deze waarden en aannames worden 

als vanzelfsprekend gezien. Deze assumpties 

vertellen de onderzoeker dan ook veel over 

het gedrag, waarden en cultuur van de groep 

(Schein, 1984). 

De hierboven gepresenteerde theoretische 

uitwerking van het concept organisatiecultuur 

helpt mij bij het begrijpen hoe de 

organisatiecultuur van Stichting LGW? zich 

verhoudt tot de expliciete cultuurproductie 

van het festival. 

Lokale cultuur en het festival 

In context tot een festival schrijven Li et al. 

(2017) het volgende: “The interpretation of 

culture as a message embedded in interaction 

and created locally for audiences provides new 

analytical insights into urban festivals as local 

contexts for culture formation, learning, and 

place/meaning-making” (p.4). Li et al. (2017) 

komen daarbij tot de conclusie dat het door 

hun onderzochte festival een performative 

space vormt, waarbij de lokale bewoners 

zichzelf en de gemeenschap symbolisch 

vertegenwoordigen. Hierbij ontwikkelen zij 

een gevoel voor plaats en culturele identiteit. 

Hiernaast vormt het festival ook een action 

space, wat inhoudt dat participanten worden 

aangezet tot co-engagement en zich, in het 

geval van het door Li et al. (2017) onderzochte 

festival, actief verzetten tegen 

stigmatiserende labels. Gedurende dit proces 

wordt lokaal cultuur ontwikkeld en wordt de 

identiteit van de groep gevormd (Li et al., 

2017, p. 21). Gezien het tijdelijke karakter van 

een festival, kenmerkt Wynn (2015, p.228) de 

cultuur van een festival ook wel als liquid 

culture. Dit kan ter aanvulling dienen van de 

heersende cultuur binnen het lokale veld.  

De hierboven gepresenteerde concepten 

omtrent cultuur geven mij inzicht in welke 

sociale structuren ten grondslag liggen aan de 

lokale cultuur dat wordt geconstrueerd door 

gemeenschap van het LGW? festival, en hoe 

de gemeenschap hierbinnen zich vertegen-

woordigt en gezamenlijk handelt. Daarbij 

bieden deze concepten mij de mogelijkheid 

om te bestuderen in hoeverre het festival 

gebruikt maakt van zijn agentschap om te 

handelen binnen de culturele 
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spanningsvelden. Verder kijk ik ook naar de 

organisatie achter het festival, aangezien de 

Stichting LGW? een prominente rol heeft 

binnen de organisatie en manifestatie van het 

festival. Hiermee vormt het een belangrijk 

onderdeel binnen de gemeenschap en is het 

interessant om te onderzoeken welke 

artefacten, waarden en basis assumpties 

binnen de organisatie bestaan, om zo doende 

meer te weten te komen over hoe dit zich 

vertaalt naar de expliciete cultuurproductie 

van het LGW? festival. 

2.2 Het festival en de stad 

Naast de sociologie van het festival maak ik, 

wederom in navolging van Li et al. (2017), ook 

gebruik van het urban culturalist perspective 

(UCP). Dit perspectief geeft mij de mogelij-

kheid om de relatie tussen de plaats, in dit 

geval de stad Utrecht, en de lokaal 

geproduceerde cultuur van LGW? te 

onderzoeken. Het UCP erkent hierbij steden 

als plaatsen voor en door de ontwikkeling van 

lokaal sentiment, persoonlijke en collectieve 

identiteit, en gemeenschappen. Dit houdt in 

dat de plaats rijk is aan betekenissen die 

worden toegekend door de mensen die in en 

rond deze plek leven, werken en/of recreëren. 

Het perspectief vormt daarbij een theoretisch 

framework wat mij in staat stelt om de 

geleefde culturen van een stad te verkennen 

en te onderzoeken. Hierbij wordt er inzicht 

gegeven in het gebruik van de plaatsen als 

onderdeel van het culture repertoire de groep 

of het individu, en hoe dit invloed heeft op de 

sociale en fysieke omgeving van de stad 

(Borer, 2006, pp. 173-174). Borer (2006) 

beschrijft het framework als volgt: “Urban 

culturalists explicitly investigate the symbolic 

relationship between people and places and 

the ways that persons invest places with 

meaning and value in order to make sense of 

their world. In fact, they have looked at the 

development and redevelopment of the built 

environment as a means for understanding 

cultural values, ideas, and practices” (p.180). 

Het UCP biedt mij daarbij niet enkel een 

framework waarmee onderzoek naar de 

impliciete betekenissen en waarden van 

alledaagse sociale praktijken kan worden 

gedaan, maar ook naar de organisatie en 

uitkomsten van expliciete instituten en 

methoden van culturele producties zoals het 

LGW? festival (Borer, 2006). 

De waarde van de plaats  

Binnen het concept sociale verankering is er 

ook een nadrukkelijke rol weggelegd voor de 

plaats waar de gemeenschap zich vestigt en 

haar cultuur praktiseert. Hierbij betoog ik dat 

de plaats niet enkel fungeert als lijdend 

voorwerp. Om de rol van de plaats binnen dit 

onderzoeken nader te kunnen specificeren, 

dien ik allereerst om het concept plaats te 

duiden en haar waarde, vanuit de weten-

schappelijk literatuur, te beschrijven.  

Allereerst richt ik mij tot de auteur Fine 

(2010). Volgens hem vormt de plaats een 

arena die door een groep is toegeëigend en 

waar ‘hun’ cultuur wordt gepraktiseerd. Deze 

plekken bieden daarmee ruimte voor 

participanten om actie te ondernemen en met 

elkaar te interacteren. Hierdoor identificeert 

de groep zich met de locaties en ontstaan 

binnen deze arena’s gedeelde verwachtingen 

en gedrag-routines. Deze plek is dus essentieel 

voor het groepsleven aangezien het structuur 

biedt aan de groep en het vormt een middel 

voor het behalen van groepsdoeleinden (Fine, 

2010). Hierop aansluitend geeft Ingold (2011) 

aan dat een plek wordt gevormd door de 

paden van de geleefde levens van individuen 

die zich door, rond, en van en naar deze 

plekken leven. Hierdoor staan deze plaatsen 

niet los van elkaar, maar worden zij als een 

vlechtwerk met elkaar verbonden. Hierbij 

wordt de plaats dus afgebakend door 

levenslijnen van haar ‘bewoners’, maar het 

vormt niet de uitkomst van deze bewegingen 

(Ingold, 2011). Oftewel, de plaats krijgt 

betekenis door de (inter)acties die hierbinnen 

plaatsvinden en niet door de producten die uit 

dit proces voortkomen.  

Ook Borer (2006) gaat in op de waarde van de 

plaats. Borer beschrijft dat de manier waarop 
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individuen betekenis geven aan hun omgeving 

verbonden is aan de plaats waar zij hun 

cultuur praktiseren (Borer, 2006). Aan de hand 

van de plek waar de cultuur wordt 

gepraktiseerd, de wijze waarop deze plaats 

wordt geïdentificeerd, en hoe deze plek wordt 

overgenomen en aangepast ten behoeve van 

de verschillende individuele en collectieve 

belangen, kan inzicht worden verkregen in de 

manier waarop gedeelde culturele 

betekenissen worden geconstrueerd, 

onderhouden en geherdefinieerd (Borer, 

2006). Borer (2006) omschrijft de synergie 

tussen plaats en cultuur als volgt: 

 “A place is only a place if it has culture 

makers—human beings—to create it, use it, 

live with it, live through it, and consider it 

significant. In turn, cultures need places to 

showcase their work and maintain their most 

valued assets so they can be passed from one 

generation to the next, introduced to 

newcomers and visitors, and given a facelift or 

more thorough makeover when big changes 

are deemed necessary” (p.175). 

Nu het concept plaats is geduid en haar 

waarde is erkend, maak ik de stap richting de 

relatie tussen de stad Utrecht, de 

gemeenschap van LGW? en haar lokale 

cultuurproductie. De relatie onderzoek ik aan 

de hand van het reeds genoemde UCP. 

Hieronder werk ik de onderdelen van UCP 

afzonderlijk uit en beschrijf ik welke 

consequenties deze onderdelen voor mijn 

onderzoek hebben. 

2.2.1 Plaats en UCP 

Het UCP kent een zestal onderzoeksgebieden 

die mij in staat stellen om de relatie tussen 

cultuur en plaats te onderzoeken, waarbij een 

onderscheid kan worden gemaakt tussen 

verschillende typen plaatsen en mensen die 

de plaats gebruiken en bewonen. In dit 

onderzoek beperk ik mij enkel tot het 

onderzoeken van het collectieve geheugen, 

betekenis en representatieve waarden van 

plekken binnen de stad. Het UCP kan mij, 

vanuit een plaats-cultuur relatie, helpen te 

begrijpen hoe de festivalactoren betekenis-

geven aan de relatie tussen de stad Utrecht en 

het LGW? festival, en hoe hierbij hun denk-

beelden ten aanzien van de verschillende 

locaties en lokale gemeenschap vorm krijgt (Li 

et al., 2017).  

Representations of the city 

Borer (2006) gaat in dit onderzoeksgebied in 

op de symbolische en representatieve waarde 

van natuurlijke en kunstmatig objecten en 

plaatsen binnen de stad, zoals rivieren, parken 

of gebouwen. Wohl en Straus (1985, in Borer, 

2006) beschrijven dat deze plaatsen sym-

bolische markers kunnen vormen, of zelfs 

synoniem kunnen staan voor de stad. Deze 

plekken hebben de mogelijkheid om aan de 

basis te staan van een gemeenschappelijk taal 

binnen de stad en ver daarbuiten. De plaatsen 

stellen individuen en groepen in staat om zich 

met de stad te identificeren (Borer, 2006). Dit 

middel stelt verschillende groepen binnen een 

stad in staat om het dialoog met elkaar aan te 

gaan. De “symbolische representaties van de 

stad” geven dus inzicht in de objecten en 

plaatsen die van significante waarde zijn voor 

verschillende groepen en individuen binnen 

stad, en welke betekenissen men hier aan 

toekent (Borer, 2006, p. 185). 

Dit onderdeel geeft mij de mogelijkheid om te 

begrijpen hoe het LGW? festival gebruikt 

maakt van verschillende symbolische markers 

binnen de stad Utrecht en hoe de 

onderzoeksparticipanten hier betekenis 

aangeven. 

Place-based myth, narratives, and 

collective memories 

In dit onderdeel gaat Borer (2006) in op het 

collectieve geheugen van de gemeenschap. 

Hierbij kent het collectieve geheugen twee 

bronnen, namelijk de geschiedenis en de 

herdenking. Het collectieve geheugen vormt 

hierbij “a representation of the past embodied 

in both historical evidence and 

commemorative symbolism” (Schwartz, 2000 

in Borer, 2006, p.186). Volgens het UCP wordt 

het collectieve geheugen via de plaatsen 
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opgeslagen en overgedragen. Dit vormt de 

identiteit van de plaatsen en de mensen die 

hen gebruiken, beïnvloeden en door worden 

beïnvloed (Borer, 2006). Hiernaast geven 

lokale verhalen ook inzicht in hoe personen 

het gevoel voor de plaats en de culturele 

identiteit construeren. Deze verhalen kunnen 

een betekenisvol zijn ten aanzien van de 

groepssolidariteit, cohesie en collectieve 

acties, en kunnen inzicht bieden in de 

onderdelen en gebeurtenissen die door de 

gemeenschap van belang worden geacht 

(Borer, 2006). 

Vanuit dit onderzoeksgebied geef ik inzicht in 

hoe bij de analyse van lokale verhalen 

onderzoek kan worden gedaan naar de 

identiteit van de verschillende plaatsen die 

door het LGW? festival worden gebruikt, en 

welke betekenis deze plekken hebben ten 

aanzien van de (culturele) identiteit van de 

gemeenschap. 

Meaning of and for places 

In het onderzoeksgebeid ‘sentiment and 

meaning of and for places’ betoogt Borer 

(2006) dat het bestaan en de omgeving van 

gemeenschappen voort komen uit de 

culturele waarden en het sentiment voor de 

eigen leefomgeving. Borer (2006) vervolgt: 

“Sentiment and symbolism, which affect a 

range of related variables from social prestige 

to ethnic or racial prejudice, are therefore 

important ecological factors that influence 

spatial distribution and patterns of 

development and redevelopment” (p.188). 

Deze sentimentele en symbolische waarden 

geven ons meer kennis over welke 

betekenissen individuen en groepen 

toekennen aan plaatsen binnen de stad. 

Hiernaast krijgen locaties vanuit de 

gemeenschap verschillende statussen 

toegewezen. Hierdoor refereren deze plaatsen 

aan sociale posities binnen de maatschappij 

en is er sprake van inclusie en exclusie. Dit 

heeft tot gevolg dat er onderscheid wordt 

gemaakt tussen de verschillende locaties, 

waarbij sentiment voor de plek wordt 

ontwikkeld en identiteiten worden gevormd 

(Borer, 2006). 

Aan de hand van dit onderdeel kan ik 

begrijpen welke betekenissen aan de 

verschillende locaties van het LGW? festival 

worden toegekend en hoe hierbij sentiment 

en identiteit ten aanzien van deze plekken 

worden ontwikkeld.  

UCP en het festival  

Steden vormen volgens het UCP uitstekende 

stages om de relatie tussen cultuur en plaats 

te bestuderen en te onderzoeken. Met behulp 

van het perspectief kan onderzocht worden 

hoe personen onderscheid maken tussen 

verschillende plekken, hoe deze plekken 

invloed hebben op de sociale en fysieke 

omgeving van de stad en hoe deze locaties 

kunnen dienen als een overkoepeld symbool 

van de stad. De culturele textuur van de stad 

wordt hierbij gevormd door de acties van de 

individuen en groepen die haar bewonen 

(Borer, 2006, p. 192). Hierbij spelen de 

gedeelde betekenissen die worden toegekend 

aan verschillende plaatsen binnen de stad een 

belangrijke rol bij het creëren van 

verbindingen tussen individuen, groepen en 

daarbuiten (Borer, 2006). 

Bekeken vanuit het UCP vervult een festival 

ook een belangrijke rol in de vorming van de 

plaats-identiteit. Li et al. (2017) beschrijven dit 

als volgt: “Meanwhile, the Festival helps 

(re)define place identity by (re)producing 

symbolic representations and images of the 

community for community advocacy. 

Collective memories, semiotic resources of 

visualization, and metaphorical symbols are 

tactically used to create a counter-discourse” 

(p.22). Hierbij zet de groep, in het geval van 

het onderzoek van Li et al. (2017), zich af 

tegen ongewenste identiteiten door middel 

van de organisatie en manifestatie van het 

festival, en daarmee de hervorming van het 

culturele landschap van de gemeenschap. Het 

UCP helpt mij in dit onderzoek inzicht geven in 

hoe de lokale actoren betekenisgeven aan de 

stad Utrecht in relatie tot de expliciete 
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cultuurproductie van het LGW? festival. Dit 

perspectief schept hierbij ook kaders 

waarbinnen ik kan interpreten hoe LGW? haar 

identiteit ten aanzien van deze plekken 

ontwikkelt en hoe de identiteit van deze 

plaatsen zich verhoudt tot de cultuurproductie 

van het LGW? festival. 

2.3 Storytelling en verhalen 

Verhalen spelen zowel een belangrijke rol in 

de concepten die hierboven zijn 

gepresenteerd, als in de onderzoeksmethoden 

die ik gedurende het onderzoek heb 

gehanteerd. Ingold (2011) betoogt dat elk 

‘ding’ in onze wereld zijn verhaal is. Via het 

verhaal geven wij er betekenis aan. Het 

verhaal van een persoon komt daarbij voort 

uit de paden die gedurende het leven worden 

bewandelen. Ingold (2011) schrijft hierover: 

“Where things meet, occurrences intertwine, 

as each becomes bound up in the other’s story. 

Every such binding is a place or topic. It is in 

this binding that knowledge is generated. To 

know someone or something is to know their 

story, and to be able to join that story to one’s 

own” (pp.161-162). Clandinin (2006) voegt 

hier aan toe dat het verhaal een portaal vormt 

om de wereld te betreden, waarmee 

ervaringen kunnen worden geïnterpreteerd en 

dus betekenis krijgen. De kennis die een 

persoon aan de hand van deze ervaringen 

verkrijgt, wordt ‘opgeslagen’ in de vorm van 

verhalen. Ingold (2011) noemt dit storied 

knowledge. Door deze verhalen te vertellen, 

oftewel storytelling, is de individu in staat om 

zijn of haar kennis over een plaats of 

onderwerp te delen, oftewel “someone who 

knows well is able to tell” (Ingold, 2011, p. 

162).  

Verhalen en storytelling vormen hiermee de 

essentie van het menselijk vermogen om 

kennis, en daarmee cultuur, te verkrijgen en 

te verspreiden (Ingold, 2011, p. 164). De 

beleving en vertelling van een verhaal geven 

hierbij inzicht in hoe een persoon betekenis 

geeft aan zijn of haar wereld en hoe levens en 

gemeenschappen worden opgebouwd 

(Clandinin, 2006). De constructie van deze 

verhalende versie van de werkelijkheid wordt 

door Rhodes en Brown (2005) narratieve 

betekenisgeving genoemd. Onder invloed van 

de sociale context worden aan de hand van 

deze verhalen identiteiten, morele orde en 

relationele patronen geconstrueerd (Rhodes & 

Brown, 2005). Het concept narratieve 

betekenisgeving speelt een essentiële rol 

binnen de methoden van dit onderzoek. In 

hoofdstuk drie ga ik hier uitgebreider op in en 

beschrijf ik hoe dit concept in het onderzoek 

naar lokale sociale verankering van het LGW? 

festival wordt toegepast. 

Festival en het lokale verhaal  

Zoals Ingold (2011) beschrijft, staan verhalen 

eigenlijk aan de basis van alles en geven zij 

betekenis aan ons leven. Dit impliceert dat 

verhalen ook aan de basis staan van de 

gedeelde historie binnen de lokale 

gemeenschap. Borer (2006) beschrijft hierbij 

dat het bij lokale verhalen niet zozeer gaat 

over de daadwerkelijke geschiedenis van de 

plaats of gemeenschap, maar over hoe de 

personen hun plaats- en culturele identiteit 

(gezamenlijk) construeren. De gedeelde 

verhalen maken het dus mogelijk dat 

betekenissen worden gedeeld, groeps- en 

individuele identiteiten worden 

geconstrueerd, en sociale orde en relaties 

worden vastgesteld. De reproductie en 

bewerking van gedeelde verhalen vormt 

hiermee een krachtige basis voor het 

ontwikkelen van groepssolidariteit, cohesie en 

collectieve actie, waarbij “public history is at 

once heritage and rhetoric” (Walton, 2001 in 

Borer, 2006, p.187).  

Met betrekking tot het ontvangen en 

reproduceren van collectieve verhalen kan een 

festival een dubbelrol vervullen. Hierbij 

representeert en toont het festival de 

culturele en sociale gedeelde historie van 

gemeenschap, en worden deze verhalen in 

stand gehouden en gedeeld met nieuwe leden 

van de gemeenschap (Li et al., 2017). De 

collectieve verhalen bieden dus mogelijkheid 
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de liquid culture van het festival verder te 

ontwikkelen en te verspreiden.  

Aan de hand van de verhalen die de lokale 

actoren van het LGW? festival vertellen, tracht 

ik in mijn onderzoek meer duidelijkheid te 

geven over de betekenissen ten aanzien van 

de lokale sociale verankering van het LGW? 

festival. Hiernaast geeft mij dit ook inzicht in 

de collectieve verhalen die ten grondslag 

liggen aan de liquid culture van LGW? en hoe 

zich dit verhoudt tot de sociale verankering 

van het festival in de lokale omgeving. 

2.4 Conclusie 

In dit conceptueel kader heb ik mij gericht tot 

de driehoeksverhouding tussen groep, cultuur 

en plaats, wat ik in dit onderzoek betitel als 

sociale verankering. Door deze driehoeks-

verhouding binnen de casus van het LGW? 

festival te onderzoeken, tracht ik om het 

festival te onderzoeken als een onderdeel in 

de ontwikkeling van bewustwording, 

betekenis-geving en identiteit ten aanzien van 

de plaats (Li et al., 2017). De kennis en 

opvattingen van de onderzoeksparticipanten, 

met betrekking tot het LGW? festival en zijn 

sociale verankering, wordt in het onderzoek 

voor een grootdeel gevat in de verhalen die zij 

mij hebben verteld. De verhalen geven mij 

daarbij inzicht in hoe de onderzoeks-

participanten deze driehoeksverhouding in 

zijn of haar eigen werkelijkheid construeert en 

betekenis geeft. Hiernaast geeft het verhaal 

van LGW? ook inzicht in hoe het concept 

cultuur zich verhoudt tot de expliciete 

cultuurproductie van het festival en de 

organisatiecultuur van Stichting LGW?. Hierbij 

geeft dit concept mij handvatten om de 

productie van lokale cultuur door het LGW? 

festival te kunnen bestuderen, analyseren en 

te begrijpen. Dit stelt mij instaat om binnen de 

gemeenschap van LGW? (re)acties te 

interpreteren, betekenissen te interpreteren, 

en grenzen en structuren vast te stellen. Als 

laatste onderdeel van de sociale verankering 

van het LGW? festival bestudeer ik ook de rol 

van de plaats. Hierbij maakt de plaats 

onderdeel uit van het culturele repertoire van 

de gemeenschap van LGW?. Dit geeft mij 

inzicht in welke rol het festival speelt bij de 

vorming van de plaats-identiteit bij de actoren 

en hoe LGW? bijdraagt aan de ontwikkeling 

van de culturele textuur binnen de stad 

Utrecht.  

Aan de hand van de beschrijvingen in het 

conceptueel kader ben ik in staat om mijn 

bevindingen vanuit een wetenschappelijk 

kader te kunnen analyseren en interpreteren. 

In dit hoofdstuk heb ik dan ook theoretische 

concepten beschreven die mij helpen bij het 

duiden van de functie van het LGW? festival 

als symbolische arena waarbinnen een lokale 

cultuur wordt gepraktiseerd, groepsvorming 

plaatsvindt en waar identiteit ten aanzien van 

de plaats wordt ontwikkeld. Vanuit dit 

wetenschappelijk kader tracht ik om in 

hoofdstuk vijf een theoretische verklaring te 

geven ten aanzien van de resultaten die ik 

tijdens dit onderzoek heb verkregen. 
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Textbox 3: Persoonlijke beschrijving bezoek LGW? zaterdag 11 november  

Het Le Guess Who? festival 2017; Mijn verhaal. 

Dag 3 

Vandaag is het zaterdag en dat betekent dat Le Mini Who? op het programma staat! Nog zo’n ding waar de 

onderzoeksparticipanten niet over uitgepraat raakten. Dit onderdeel van Le Guess Who? werd steevast 

benoemt als hét onderdeel die de stad Utrecht en het festival met elkaar verbindt. Nu maar ervaren of dat 

daadwerkelijk zo is. Ik open mijn gordijnen en zie… regen. Oh god, wat een beestenweer! Als dat maar goed 

komt vandaag. Gelukkig begint de eerste muzikale act pas om kwart voor drie in Eetcafé Stathe, dus ik kan 

nog even van de huiselijke warmte in mijn studentenkamer genieten.  

Eenmaal op mijn fiets heeft een regenbui toch mijn hoofd gevonden en ik denk bij mijzelf: “Ach, een beetje 

regen mag de pret niet drukken vandaag”. Deze gedachte wordt blijkbaar ook door de rest van het 

festivalpubliek gedeeld want de belangstelling voor Le Mini Who? is enorm. Al bij de tweede show van de dag 

kan ik niet naar binnen omdat de venue is overspoeld met bezoekers. Ik wacht nog even op een vriend en 

vervolg mijn weg naar de Voorstraat; dé straat waar Le Mini Who? is groot gebracht. En ondanks het druilerige 

weer bruist ‘de creatieve straat van Utrecht’ in optima forma. Koffiezaak The village barst uit haar voegen en 

ook in de Plato staat het bommetje vol. Mensen drinken een biertje, het dagelijkse fietsverkeer ontwijkt de 

festivalmenigte, en een busje met daarin een groep verdwaalde artiesten en hun instrumentarium probeert 

zijn weg door de straat te vinden. De Voorstraat is lit! Mijn vriend en ik springen op onze fietsen en we zetten 

koers naar Café Tilt. Ook hier is het propvol. We wurmen ons langs de paar overgebleven tafeltjes waaraan 

een aantal reguliere cafébezoekers een late lunch proberen te verorberen. Wanneer we de achterkant van de 

zaak bereiken, bestellen we een koffie aan de bar. Met de toffee nog vast tussen mijn kiezen begint het hels 

gedonder. Didn’t see that one coming! Twee jonge vrouwen van in de twintig beginnen de ruimte te vullen 

met het kenmerkende geluid van doom metal. Een trage overstuurde gitaar en loom beukende drums slaan 

ons om de oren. Na een aantal nummers besluiten we dat het voor ons voldoende is geweest en we nemen 

een kijkje bij de buren. Echter, ook hier lopen we tegen een dichte deur aan aangezien de maximale capaciteit 

van de venue is bereikt. Ook dat mag de pret niet drukken vandaag. De ongedwongenheid van Le Mini Who? 

voelt prettig aan en we besluiten om een biertje te drinken op het terras. Vanaf het overdekte terras kunnen 

we alsnog de ‘ladies of doom’ aan het werk zien, terwijl ik van mijn Le Guess Who? Session IPA en goede 

gesprekken geniet. Ik snap het ding van Le Mini Who?. Het is cool. Het is hip. Het is ongedwongen en het is 

bovenal gezellig. Voor het eerst ervaar ik een echte (!) festivalervaring buiten de muren van TivoliVredenburg. 

Diezelfde avond heb ik afgesproken om samen met mijn vriendin naar het Le Guess Who? festival te gaan. Na 

een enerverende show van Kevin Morby en een iets minder enerverend optreden van de traditionele 

Marokkaanse act Maâlem Houssam Guinia & Band, besluiten we om het concert van de jazzlegende Pharoah 

Sanders bij te wonen. Bij binnenkomst van de Grote Zaal lijkt het alsof heel Le Guess Who? is uitgelopen om 

dit concert mee te maken. De spanning gonst door de ruimte, die tot de nok toe gevuld is met mensen. Onder 

luidt gejuich van het publiek verschijnt de jazzheld op het podium. Bijna onopvallend komt de 77-jarige man 

binnen schuifelen. Een broek die zeker twee maten te groot is, hangt met als enige houvast een riem om de 

middel van de hoogbejaarde man. De desillusie van een grootheid. Een jazzlegende maar ter gelijke tijd zo’n 

fragiel persoon. Mijn verbazing wordt enkel groter wanneer de zoete en zalvende klanken van zijn saxofoon 

mijn gehoor bereikt. Ik ben tot op mijn bot geroerd door het geluid en zijn aangezicht. Enkel het woord 

legendarisch kan mijn gevoel van dat moment beschrijven. Het. Was. Legendarisch!  

De avond wordt voor ons afgesloten door iets totaal anders, namelijk Les Amazones d’Afrique. Vier West-

Afrikaanse powervrouwen zijn naar de stad Utrecht afgereisd om ook hier de boodschap van het collectief te 

verkondigen: De gezamenlijke strijd voor gender equality. Alle vier de vrouwen bezitten een uitstraling van 

buitenaardse proportie en waarmee je gemakkelijk vier keer de Grote Zaal van TivoliVredenburg kan vullen. 

Ondanks de heftige boodschap van het gezelschap wordt het toch één groot feest. Of zoals Noisey het 

omschrijft: “Als ik dokter was, zou dit precies zijn wat ik mijn patiënten voor zou schrijven. Het geneest 

misschien niet alles, maar je komt er wel meteen van in een uitstekende stemming” (Van Bommel, 2017). 

Dansen is in de Grote Zaal de nieuwe maatstaaf geworden. Mensen juichen, klappen en hebben plezier. Een 

geweldige en feestelijke afsluiter van een mooie en overwegend ingetogen avond. 
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3. Methoden 

In dit hoofdstuk beschrijf ik de methoden die 

ik gedurende het uitvoeren van dit onderzoek 

heb gehanteerd. Allereerst beschrijf ik de 

onderzoeksetting. Ik ga daarbij in op de 

interpretatieve benadering die ten grondslag 

ligt aan dit onderzoek, de verhalende 

betekenisgeving en het onderzoeksdesign van 

een case study. Vervolgens geef ik kritische 

reflectie op mijn gehanteerde onderzoeks-

strategieën. Ik bespreek hierbij welke rol de 

literatuurstudie speelt, de uitvoering van de 

ongestructureerde interviews, en de 

geaardheid en selectie van de onderzoeks-

participanten. Hiernaast beschrijf ik ook hoe ik 

mijn data heb geanalyseerd en leg ik 

verantwoording af ten aanzien van de 

kwaliteit van dit onderzoek. Ten slotte geef ik 

ook een kritische reflectie ten aanzien van 

mijn rol als onderzoeker.  

3.1 Onderzoeksetting 

Allereerst beschrijf ik de onderzoeksetting. 

Het onderzoek naar de lokale sociale 

verankering van LGW? kan worden 

bestempeld als een kwalitatief onderzoek. 

Hierbij heb ik mij gericht tot de betekenissen, 

ervaringen en opvattingen die betrokkenen 

toekennen aan de organisatie en manifestatie 

van het LGW? festival, in relatie tot zijn sociale 

verankering in de lokale omgeving. Om mijn 

onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, 

heb ik gebruik gemaakt van een kwalitatieve 

onderzoekstrategie, namelijk 

ongestructureerde interviews. Hierbij hebben 

deze interviews als doel gehad om de 

ervaringen en opvattingen, vanuit de beleving 

en taal, van de participanten te leren kennen 

en begrijpen (Boeije, 2014, p. 78; Bryman, 

2012, p. 471). Hiermee heb ik getracht om het 

sociale verschijnsel van een muziekfestival, 

zoals het LGW? festival, te beschrijven en 

verkennen. De hieruit verkregen inzichten 

hebben bijgedragen aan de verdere 

ontwikkeling van de driehoeksverhouding 

tussen de concepten groep, cultuur en plaats. 

Deze driehoeksverhouding fungeert hierbij als 

een overkoepelend concept om het sociale 

verschijnsel van een muziekfestival in zijn 

natuurlijke context te kunnen onderzoeken en 

begrijpen. Mede doordat deze concepten, en 

het omliggende onderzoeksgebied, relatief 

jong en onbekend binnen de wetenschap zijn, 

sluiten de kwalitatieve methoden goed aan op 

de exploratieve geaardheid van dit onderzoek 

(Boeije, 2014, pp. 33-34).  

3.1.1 Interpretatieve benadering 

Het onderzoeksparadigma binnen dit 

kwalitatieve onderzoek wordt gekenmerkt 

door een interpretatieve benadering. Dit 

betekent dat mijn aandacht, gedurende de 

uitvoering van het onderzoek, uit is gegaan 

naar “het begrijpen van betekenissen die 

mensen toekennen aan gebeurtenissen in hun 

dagelijks leven” (Boeije, 2014, p. 22). In dit 

onderzoek tracht ik aan hand van de verhalen 

die de onderzoeksparticipanten mij hebben 

verteld, te begrijpen welke betekenissen zij 

toekennen aan het LGW? festival als een 

symbolische arena waarbinnen een lokale 

cultuur wordt gepraktiseerd, groepsvorming 

plaatsvindt en waar identiteit ten aanzien van 

de plaats wordt ontwikkeld. Hierbij vormen de 

onderzoeksparticipanten actieve betekenis-

gevers binnen het onderzoek. Zij leveren een 

verscheidenheid aan betekenissen, die tevens 

op verschillende manieren kunnen worden 

geïnterpreteerd (Deetz, 1996; Yanow, 1996, 

pp. 5-8). Hierdoor ontstaan eigen en 

afzonderlijke werkelijkheden die door de 

artefacten van menselijke creaties, zoals taal, 

normen of gedragspatronen, sociaal worden 

geconstrueerd en onderhouden (Deetz, 1996; 

Yanow, 1996, p. 8). In dit onderzoek richt ik 

mij hoofdzakelijk tot het artefact verhaal.  

De interpretatieve benadering kan mij in dit 

onderzoek helpen om de gedeelde 

werkelijkheden te erkennen en interpreteren. 

Hierdoor wordt het, in het geval van het 

onderzoek naar LGW?, mogelijk om onderzoek 

te doen naar welke betekenissen en 

opvattingen betrokkenen toekennen aan de 

sociale verankering van het LGW? festival in 
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de lokale omgeving, en kunnen de 

afzonderlijke werkelijkheden worden 

blootgelegd. Hierbij komt de thematisering en 

begripsvorming in de resultaten voort uit de 

verkregen data in het onderzoek en niet 

vanuit de wetenschappelijk literatuur (Deetz, 

1996). Echter, de literatuur heeft in dit 

onderzoek gediend ter ondersteuning van de 

analyse van de resultaten (Walsham, 2006).  

Binnen mijn onderzoek zijn er ook elementen 

van de methode narrative inquiry terug te 

vinden. Dit houdt in dat de onderzoeks-

participanten, oftewel betrokkenen bij het 

LGW? festival, de actieve betekenisgevers 

binnen het onderzoek vormen. Hierbij krijgt 

hun eigen werkelijkheid vorm door de 

verhalen die de participanten hebben beleefd 

en verteld. Clandinin (2006) beschrijft deze 

methode als volgt: “Narrative inquirers 

studied the individual’s experience in the 

world, an experience that was storied both in 

the living and telling and that could be studied 

by listening, observing, living alongside 

another, writing and interpreting texts” (p.46). 

Kramp (2004) vult hierop aan: “As a research 

approach, it provides an effective way to 

undertake the “systematic study of personal 

experiences and meaning: how events have 

been constructed by active subjects”” 

(Riessman, 1993 in Kramp, 2004, p.104). 

Binnen het verhalende element van dit 

onderzoek richt ik mij dus enkel tot 

bestudering van de inhoud van het verhaal en 

daarbij focus ik mij niet op het vertellen als 

activiteit of de vorm waarin het verhaal wordt 

verteld (Boeije, 2014, p. 153).  

Narratieve betekenisgeving 

Het verhalende element binnen dit onderzoek 

heeft dus betrekking op de verhalen die 

onderzoeksparticipanten hebben beleefd en 

verteld, en wat hun point of view reflecteert 

(Kramp, 2004). Zoals ik reeds in hoofdstuk 

twee heb besproken, geeft een verhaal 

structuur aan de ervaringen van een individu 

en wordt het hiermee voorzien van een 

betekenis. Dit wordt Rhodes en Brown (2005) 

narratieve betekenisgeving genoemd. Hierbij 

geeft het verhaal toegang tot “the personal 

experiences of the storyteller who frames, 

articulates, and reveals life as experienced in a 

narrative structure we call story” (Kramp, 

2004, p. 105). De verhalen omtrent de 

beleefde ervaringen van de 

onderzoeksparticipanten, met betrekking tot 

het LGW? festival, vormen mijn eenheid van 

analyse binnen dit onderzoek. Het gaat daarbij 

om het begrijpen van individuele ervaringen 

en daarmee het onderzochte fenomeen; in dit 

geval de lokale sociale verankering van LGW?. 

Deze vorm van narratieve betekenisgeving 

heeft dus de kracht en potentie om het 

fenomeen van het LGW? festival in al zijn 

complexiteit en uniciteit te kunnen 

onderzoeken, aangezien de verzameling van 

verhalen de beleefde ervaringen van dit 

fenomeen expliciteert en inbedt in de context 

(Kramp, 2004). Aan de hand van de verhalen, 

die niet enkel worden verkregen vanuit de 

gesprekken met de onderzoeksparticipanten 

maar die ook hun herkomst kunnen vinden de 

field notes en foto’s van de onderzoeker 

(Clandinin, 2006), heb ik getracht om de 

ervaringen van de betrokkenen te verzamelen 

en te bestuderen. Hierbij ligt de waarde van 

dit verhalende element niet zozeer in de 

repliceerbaarheid van de bevindingen, maar in 

het vergaande begrip dat gekweekt wordt 

omtrent de rijkelijke data (Kramp, 2004). Deze 

data presenteer ik in het resultatenhoofdstuk. 

Hierbij onderbouw ik mijn verhaal met een 

grote hoeveelheid aan citaten, waarbij ik 

zowel korte als lange tekstfragmenten 

weergeef. Zoals Ingold (2011) betoogt, biedt 

het verhalend element in dit onderzoek, en 

mijn onderzoek als verhaal an sich, ook de 

mogelijk om de verworven kennis te delen en 

verder te verspreiden binnen het 

wetenschappelijk en maatschappelijk kader. 

3.1.2 Case Study 

In mijn masterscriptie onderzoek ik enkel de 

casus van het LGW? festival. Hierdoor wordt 

het onderzoeksdesign dan ook omschreven als 

een case study. Baxter en Jack (2008) duiden 
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een case study als volgt: “This qualitative case 

study is an approach to research that 

facilitates exploration of a phenomenon within 

its context using a variety of data sources. This 

ensures that the issue is not explored through 

one lens, but rather a variety of lenses which 

allows for multiple facets of the phenomenon 

to be revealed and understood” (p.544). In dit 

onderzoek heb ik mij dus enkel 

beziggehouden met de unieke en complexe 

aard van de casus van LGW?. Hierbij heeft de 

unit of analysis betrekking tot alle 

betrokkenen van het LGW? festival. In mijn 

onderzoekpraktijk gold dat de 

onderzoeksparticipanten hierdoor variëren 

van organisatieleden van de stichting LGW? 

tot een lokale ondernemer. Echter, zij hebben 

allen gemeen dat zij deel hebben genomen 

aan, en betrokken zijn bij de organisatie of 

manifestatie van het LGW? festival. Dit leidt er 

toe dat het onderzoek kan worden beschouwd 

als een single case study (Baxter & Jack, 2008).  

Het onderzoek naar de lokale sociale 

verankering van het LGW? festival komt 

hierbij voort uit de wens van de Stichting 

LGW? om meer inzicht en grip te krijgen op 

haar lokale verbinding met de stad Utrecht. 

Deze focus heeft ertoe geleid dat dit 

onderzoek ook gekenmerkt kan worden als 

een exploratory case study. Zainal (2017) 

beschrijft dit type case study als volgt: 

“Exploratory case studies set to explore any 

phenomenon in the data which serves as a 

point of interest to the researcher” (p. 3). In dit 

onderzoek heb ik mij dus enkel gericht op de 

lokale sociale verankering van het LGW? 

festival, waarbij ik in gesprek ben gegaan met 

individuen die betrokken zijn bij de organisatie 

en manifestatie van het festival. 

3.2 Reflectie op de 

onderzoeksstrategieën 

Binnen het onderzoek naar de lokale sociale 

verankering van het LGW? festival heb ik 

gebruik gemaakt van verschillende 

onderzoeksstrategieën. De gebruikte 

strategieën heb ik hieronder beschreven en 

toegelicht. Ik sluit af met een kritische 

reflectie op mijn data-analyse. 

3.2.1 Literatuurstudie 

Gedurende dit onderzoek heb ik een 

literatuurstudie uitgevoerd. Boeije (2014) 

beschrijft de voornaamste functie van een 

literatuurstudie als volgt: “… het nagaan wat 

er al bekend is over een bepaald onderwerp 

en aan welke kennis het nog ontbreekt” 

(p.41). Hierbij heeft de literatuurstudie in dit 

onderzoek slechts een beperkte bijdrage 

geleverd bij de opzet van het onderzoek en de 

formulering van de onderzoeksvragen. De 

wetenschappelijke literatuur kent hierbij 

louter een inspirerende rol. De 

totstandkoming en opzet van mijn onderzoek 

komt daarentegen hoofdzakelijk voort uit mijn 

casus. Hierdoor krijgt het onderzoek een 

inductief karakter (Boeije, 2014, p. 101).  

Daar staat tegenover dat de literatuurstudie 

aan de basis staat van de analyse van mijn 

onderzoeksresultaten. Hierbij biedt de 

literatuurstudie mij theoretische 

invalshoeken, modellen en concepten om mijn 

bevindingen nader te kunnen bestuderen en 

interpreteren. In het geval van dit onderzoek 

heeft het wetenschappelijke artikel van Li et 

al. (2017) een leidende rol gespeeld binnen 

het conceptueel kader. Het model dat in dit 

artikel wordt gepresenteerd, staat aan de 

basis van mijn theoretisch concept sociale 

verankering. Hierbij heb ik de deelconcepten 

groep, cultuur en plaats vanuit de theorie 

afzonderlijk beschreven en geduid. Daarnaast 

heb ik mij ook gericht tot de wetenschappelijk 

beschrijving en duiding van het concept 

verhaal. Dit concept kent namelijk een 

fundamentele rol binnen mijn onderzoek-

methoden en het conceptueel kader. De 

theoretische uitwerking geeft mij hierbij de 

mogelijkheid om mijn onderzoeksresultaten 

binnen een wetenschappelijk kader te kunnen 

plaatsen en te laten aansluiten bij de 

bestaande wetenschappelijke discussies 

(Boeije, 2014, p. 41).  
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3.2.2 Ongestructureerde 

interviews 

De kwalitatieve onderzoekstrategie 

ongestructureerde interviews is een leidende 

methode bij het vergaren van mijn 

onderzoeksdata geweest. Door de term 

‘ongestructureerd’ lijkt het erop dat elke vorm 

van structuur binnen het gesprek ontbreekt. 

Echter, dit is niet het geval. Deze vorm van 

interviewen is er namelijk op gericht dat ik als 

onderzoeker bij aanvang van het interview 

een brede, aan het onderzoek gerelateerde, 

open-vraag poneer, waarna ik mijn 

wedervragen laat leiden door de antwoorden 

van mijn gesprekspartner (Doody & Noonan, 

2013). Hiernaast heb ik mij ook niet laten 

leiden door specifieke, vooraf-geformuleerde 

vragen. Daarentegen heb ik wel herhaaldelijk 

thema’s aanbod gebracht die centraal staan 

binnen het onderzoek. Dit heeft ertoe geleid 

dat er een vorm van structuur binnen de 

gesprekken is ontstaan. Om deze vrije vorm 

van interviewen te stimuleren heb ik er ook 

voor gekozen om gedurende de gesprekken 

geen topic-lijst te hanteren. Hierdoor heb ik 

mij volledig kunnen focussen op de individuele 

gesprekken, en had ik voldoende aandacht 

over voor het actief luisteren en het 

anticiperen op de verhalen van de 

onderzoeksparticipanten.  

Door het voeren van deze open-gesprekken 

heb ik mij kunnen verdiepen in de gedachtes, 

interesses en betekenissen die de onderzoeks-

participanten toekennen aan de sociale 

verankering van het LGW? festival. Met 

behulp van de ongestructureerde interviews 

heb ik getracht om de participant een 

mogelijkheid te bieden om zijn of haar 

persoonlijke verhaal over het LGW? festival 

met mij te delen. Mede door het ontbreken 

van een a4’tje met vragen, wat veelvuldig 

door mijn gesprekspartners werd opgemerkt, 

en een reactieve houding heb ik geprobeerd 

om de onderzoeksparticipant een leidende rol 

in gesprek te geven; om zodoende zoveel 

mogelijk in te kunnen gaan op de persoonlijk 

verhalen en ervaringen van de deelnemers. 

Dit heeft ertoe geleid dat ik uitvoerige 

gesprekken met de onderzoeksparticipanten 

heb gevoerd, wat heeft geresulteerd in 

rijkelijke onderzoeksdata. 

Echter, er kleven ook nadelen aan het gebruik 

van deze onderzoeksstrategie. De verhalen uit 

de gesprekken kunnen namelijk onderworpen 

worden aan problemen ten aanzien van de 

bias, herinnering of interpretatie van de 

onderzoeker. Dit kan een negatief effect 

hebben op de validiteit van het onderzoek 

(Doody & Noonan, 2013; Parkhe, 1993). 

Volgens Parkhe (1993) kan dit uit de weg 

worden gegaan door de convergentie tussen 

de gesprekken te testen. Hierbij moeten de 

resultaten uit de gesprekken door meerdere 

bronnen van onderzoeksdata worden 

onderbouwd. Om dit te kunnen bewerk-

stelligen heb ik onder andere gebruik gemaakt 

van field notes en narratieve databronnen, 

zoals subsidieaanvragen van Stichting LGW?, 

subsidieadviezen van subsidiënten en 

begeleidende informatie omtrent het festival. 

Daarbij heb ik deze narratieve databronnen 

gebruikt om mijzelf in de casus van het LGW? 

festival in te lezen. Deze databronnen staan 

tevens aan de basis van de onderzoeksvragen 

en contextbeschrijving binnen dit onderzoek. 

De field notes worden in dit onderzoek 

gevormd door de persoonlijke beschrijvingen 

van mijn bezoek aan het LGW? festival. Deze 

onderzoekstrategieën behoren tevens tot de 

familie van narratieve databronnen. Zij dragen 

hiermee bij aan het aanvullen, onderbouwen 

en verduidelijken van mijn onderzoeks-

resultaten (Connelly & Clandinin, 1990).  

De gesprekken 

In totaal hebben er een twaalftal 

ongestructureerde interviews plaatsgevonden 

en zijn er hiermee twaalf personen verbonden 

aan het onderzoek. Hiervan zijn er zeven 

personen full- of parttime werkzaam bij de 

Stichting LGW?. Deze groep mensen vormt de 

kern van de stichting en zij hebben een 

fundamentele rol bij de organisatie van het 

festival. Hierbij heb ik gesprokken met zowel 
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de algemeen als de artistiek directeur, 

(assistent) programmeurs, marketing 

managers en administratieve/productie 

medewerkers. Verder ben ik ook in gesprek 

geweest met de bestuursvoorzitter van de 

stichting LGW?. Deze persoon is in zijn 

dagelijks leven werkzaam bij Rotterdamse 

festivals. Hiernaast ben ik ook in gesprek 

geweest met een lokale ondernemer uit de 

Voorstraat. Deze ondernemer is tevens actief 

betrokken bij de organisatie van LMW?. 

Verder heb ik gesproken met een eind-

redacteur van een nationaal muziekmedium. 

Deze persoon is door zijn functie binnen de 

muziekwereld en actieve betrokkenheid bij de 

stad Utrecht nauw verbonden met het LGW? 

festival. Tevens ben ik in gesprek geweest met 

de hoofd-programmeur van een grote 

culturele instelling binnen Utrecht. Deze 

individu is in de begin jaren van LGW? nauw 

betrokken geweest bij het ontstaan van het 

festival. Daarnaast vormt de culturele 

instelling een belangrijke locatie en partner 

van het festival. Verder ben ik ook in gesprek 

geweest met een medewerker van de 

Gemeente Utrecht. Deze ambtenaar is 

werkzaam voor de afdeling Cultuur en is 

daarbij betrokken bij de Utrechtse popmuziek-

instellingen, waar LGW? ook een onderdeel 

van uitmaakt.  

Alle gesprekken hebben plaats gevonden in 

een rustige omgeving. Hierbij waren mijn 

gesprekspartner en ik in de ruimte aanwezig. 

Bij acht van de twaalf gesprekken heb ik 

hiervoor gebruik gemaakt van een 

gereserveerde ruimte op het kantoor van de 

Stichting LGW?. De vier overige gesprekken 

hebben plaats gevonden in een rustige 

(gereserveerde) ruimte in het kantoor of 

woning van de deelnemer. De gesprekken zijn, 

met toestemming van de participant, 

vastgelegd met een handrecorder en de 

opnames heb ik vervolgens getranscribeerd. 

Hierbij duurden de gesprekken gemiddeld 

tussen 45 en 100 minuten, en in totaal heb ik 

bijna veertien uur aan gesprekstof verzamelt.  

Verloop van de gesprekken 

In de meeste gevallen heb ik bij aanvang van 

de gesprekken het onderwerp en de methode 

van het onderzoek geïntroduceerd. Ik heb 

getracht om deze introductie zo beperkt 

mogelijk te houden aangezien ik geen 

verwachtingen bij de gesprekspartners wilde 

scheppen. Daarnaast had ik ook de intentie 

om de participant zijn of haar verhaal te laten 

vertellen. Hierbij wilde ik de denkbeelden van 

de deelnemer niet verstoren met mijn eigen 

invullingen van het onderzoeksonderwerp. 

Tijdens introductie van het gesprek heb ik 

geprobeerd om de kaders van de het 

onderzoek aan te geven, waarbinnen ik de 

participant heb vrijgelaten om zijn of haar 

eigen verhaal te vertellen.  

Vervolgens heb ik mijn gesprekspartners 

gevraagd wat zij mij over het LGW? festival 

wilden vertellen. Sommige participanten 

hadden hier geen enkele moeite mee en 

begonnen dan ook meteen met vertellen van 

hun verhaal over LGW?. Eén deelnemer begon 

zelfs: “Ik ga gewoon even vertellen over 

LGW?...”. Andere participanten hadden soms 

meer moeite om te beginnen met vertellen. 

Om hen op gang te helpen heb ik eerst een 

open-vraag gesteld, zoals: “Wat betekent het 

LGW? festival voor jou?” of “Wat betekent 

LGW? volgens jou voor de stad Utrecht?”. Na 

aanleiding van deze vragen begonnen 

verhalen vorm te krijgen en ontstond er een 

gesprek. Aan de hand van de verhalen van de 

participanten heb ik doorvragen gesteld. De 

verhalen konden hierdoor verder worden 

uitgediept en werden nieuwe verhaallijnen 

aangeboord. Hiernaast heb ik ook mijn kennis 

uit de voorstudie gebruikt om nieuwe thema’s 

aan bod te laten komen. Ik heb hiermee 

getracht om een rijk beeld te verkrijgen ten 

aanzien van de verhalen van de participanten 

over zijn of haar ervaringen en betekenissen 

met betrekking tot de lokale sociale 

verankering van het LGW? festival. 
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Onderzoeksparticipanten 

Een groot deel van de participanten die aan 

dit onderzoek hebben deelgenomen, zijn 

werkzaam bij de Stichting LGW?. Aangezien 

dit onderzoek mede door deze stichting is 

geïnitieerd, werd het als vanzelfsprekend 

geacht dat ik in gesprek zou gaan met de 

kernleden van de organisatie. Deze 

gesprekken hebben dan ook plaatsgevonden 

en de organisatie hiervan heeft niet geleid tot 

noemenswaardige problemen. Verder zijn de 

overige deelnemers in samenspraak met de 

directie van Stichting LGW? gekozen. Hierbij 

hebben we gezamenlijk een lijst opgesteld van 

mogelijk participanten. Deze personen zijn 

allen actief betrokken bij de organisatie en 

manifestatie van het LGW? festival, en zij 

kennen nauwe verbanden met de stichting 

LGW?. Ook de organisatie van deze 

gesprekken verliep gemakkelijk. Het contact 

werd in de meeste gevallen snel gelegd en de 

deelnemers stonden open om met mij in 

gesprek te gaan. In twee gevallen was de 

tussenkomst van de directie van LGW? 

noodzakelijk om het eerst contact te 

bewerkstelligen. Echter, hierna waren de 

personen bereidwillig om mee te werken aan 

het onderzoek. 

Binnen het hierboven beschreven proces van 

selectie van de onderzoeksparticipanten heb 

ik gebruik gemaakt de vorm van purposive 

sampling. Dit houdt in dat ik de deelnemers 

van dit onderzoek doelgericht, op basis van 

bepaalde kenmerken, heb gekozen (Boeije, 

2014, p. 61). Hierbij heb ik bij mijn selectie 

ervoor gekozen om mij te focussen op 

personen die actief deelnemen aan de 

organisatie en manifestatie van het LGW? 

festival. Deze keuze heb ik gemaakt aangezien 

mijn onderzoek gericht is op verkrijgen en 

begrijpen van rijkelijke data omtrent het 

fenomeen LGW?. De vorm van purposive 

sampling sluit dan ook goed aan op de 

verhalende aard van dit onderzoek (Pavlish, 

2007). Hiernaast heb ik ook gebruik gemaakt 

van het netwerk van de directie. Dit netwerk 

gaf mij toegang tot nieuwe deelnemers die 

volgens hen voldeden aan mijn gewenste 

kenmerken. Deze kenmerken bestonden uit: 

(1) actieve deelname in de organisatie of 

manifestatie van het festival, (2) 

betrokkenheid met de stad Utrecht en (3) 

variatie in de relatie ten aanzien van LGW?. 

Deze selectiestrategie wordt gekenmerkt als 

een vorm van snowball sampeling (Boeije, 

2014, p. 69). In de bijlage heb ik een lijst 

opgenomen van participanten die aan dit 

onderzoek hebben deelgenomen. 

Zoals reeds is benoemd, ben ik in gesprek 

geweest met een twaalftal personen. Dit 

aantal is voldoende gebleken aangezien er 

verzadiging binnen de data heeft opgetreden. 

Dit houdt in dat nieuwe eenheden geen 

nieuwe informatie opleverden (Boeije, 2014, 

p. 65). In dit onderzoek kwam dit naar voren 

doordat in relatie tot de sociale verankering 

van LGW? festival de onderzoeksparticipanten 

veelvuldig dezelfde informatie, onderwerpen 

en voorbeelden benoemden. De deelnemers 

van dit onderzoek hebben zich bijvoorbeeld 

allen uitgesproken over de rol van het fringe 

festival LMW? en zijn verbinding met de 

Voorstraat. Binnen dit onderzoek is er dus tot 

op een zekere hoogte sprake van verzadiging 

binnen de dataverzameling. 

3.2.3 Analyse van de verhalen 

Bij de analyse van de verhalen die door de 

participanten in dit onderzoek zijn verteld, 

heb ik mij gericht tot de inhoud van het 

verhaal en niet zozeer tot het vertellen als 

activiteit of de vorm van de vertelling. Binnen 

het narratieve veld wordt dit betiteld als 

thematic analysis. Riessman (2005) schrijft 

hier het volgende over: “Emphasis is on the 

content of a text, “what” is said more than 

“how” it is said, the “told” rather than the 

“telling”” (p.2). Hierbij worden verhalen van 

participant verzameld en geanalyseerd. Door 

de thematische groepering van de verhalen 

kan er op een inductieve wijze nieuwe 

concepten worden geconstrueerd. Dit kan 

worden bestempeld als sensitizing concepts 

(Boeije, 2014, p. 42). Deze manier van analyse 
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komt hierbij dicht in de buurt van de grounded 

theory (Riessman, 2005).  

Bij de analyse van de verhalen heb ik mij 

beperkt tot de open codering van mijn data, 

waarbij een thematische groepering ontstaat 

door het rangschikken van soort-bij-soort. De 

onderzoeker is hierbij opzoek naar patronen 

binnen de data, waarna deze worden gelabeld 

en gegroepeerd (Riley & Hawe, 2004). Binnen 

deze thema’s richt ik mij dus tot de 

betekenissen die in de verhalen kunnen 

worden herkend. Taal is hierbij een bron voor 

het onderzoek en niet een onderwerp van 

onderzoek (Riessman, 2005). Hierbij heb ik mij 

dus enkel beperkt tot het open coderen om 

het verhaal, en de rijkelijke context, in zijn 

waarde te kunnen laten bestaan. In de praktijk 

heeft dit ertoe geleid dat ik bij het analyseren 

van de verhalen delen van de vertelling heb 

voorzien van thematisch codes. Dit heeft 

geleid tot een lijst van codes, wat ook wel een 

codeboom wordt genoemd (Boeije, 2014, p. 

113). De codeboom is opgenomen in de 

bijlage van dit document. Vervolgens heb ik 

enkele van deze stukken in mijn resultaten-

hoofdstuk gepresenteerd, om zodoende de 

gedeelde thema’s binnen de interviews, in de 

taal van de participanten, te kunnen 

illustreren (Riessman & Speedy, 2007).  

In het analysehoofdstuk van dit onderzoek 

hebben deze thema’s geleid tot het 

construeren van nieuwe concepten, waarna 

deze zijn gespiegeld aan en aangevuld door de 

inzichten die zijn verkregen uit de 

literatuurstudie die gedurende dit onderzoek 

is uitgevoerd. Dit heeft ertoe geleid de 

resultaten uit dit onderzoek binnen een 

wetenschappelijk kader zijn te plaatsen en dat 

zij aansluiten bij bestaande wetenschappelijke 

discussies (Boeije, 2014, p. 41). 

3.3 Kwaliteit van het 

onderzoek 

In de volgende paragraaf tracht ik om de 

kwaliteit van dit onderzoek te verantwoorden. 

Ik ga hierbij in op twee traditionele concepten 

die de kwaliteit van het onderzoek 

beoordelen, namelijk betrouwbaarheid en 

validiteit (Boeije, 2014, p. 150). Hiernaast geef 

ik ook een kritische reflectie op mijn rol als 

onderzoeker. 

Betrouwbaarheid 

Volgens Boeije (2014) betekent de 

betrouwbaarheid van het onderzoek “dat de 

waarneming zo min mogelijk worden 

beïnvloed door toevallige of niet-

systematische fouten” (p.150). Het gaat hierbij 

ook om de herhaalbaarheid van het 

onderzoek. Echter, zoals door Bryman (2012) 

wordt beschreven ligt het in de aard van een 

kwalitatief onderzoek dat het onmogelijk is 

om een sociale setting te bevriezen, om 

vervolgens het initiële onderzoek te kunnen 

herhalen. Ook in het geval van dit onderzoek 

is het onmogelijk om het verloop van de 

ongestructureerde interviews te kunnen 

nabootsen. Mede door deze flexibele 

onderzoeksmethode en het ontbreken van 

een topic-lijst gedurende de gesprekken, is het 

lastig om de meting te kunnen herhalen.  

De methodische verantwoording vormt ook 

een belangrijk onderdeel van de 

betrouwbaarheid van een onderzoek. Ik heb 

hierbij in het hoofdstuk ‘Methoden’ getracht 

om de uitvoering van mijn onderzoek, inclusief 

de gehanteerde onderzoeksstrategieën, de 

methodische keuzes en mijn persoonlijke rol 

als onderzoeker, waarheidsgetrouw te 

beschrijven en verantwoorden. Door de 

adequate beschrijving van mijn 

onderzoeksproces tracht ik om de 

herhaalbaarheid van dit onderzoek te 

vergroten (Boeije, 2014, p. 154). De 

methodische verantwoording vormt hiermee 

een belangrijke basis voor de 

betrouwbaarheid van mijn onderzoek.  

Validiteit 

Boeije (2014) omschrijft validiteit als volgt: 

“Validiteit vatten we op als meten wat we 

beogen te meten” (p.151). In dit onderzoek 

heb ik dan ook beoogt te ‘meten’ welke 

betekenissen de onderzoeksparticipanten 
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toekennen aan de sociale verankering van het 

LGW? festival. Deze betekenissen zijn hierbij 

gevat in de verhalen van de 

onderzoeksparticipanten. Deze ‘meting’ heb ik 

onder andere gedaan aan de hand van de 

reeds besproken onderzoeksstrategie 

ongestruc-tureerde interviews. Hierdoor is de 

onderzoeks-participant instaat gesteld om zijn 

of haar verhaal over het LGW? festival in 

relatie tot zijn lokale omgeving te vertellen. Zij 

hebben mij hiermee geholpen bij het 

concretiseren van hetgeen wat ik binnen dit 

onderzoek wilde ‘meten’. Daarbij is er binnen 

mijn data sprake van verzadiging, wat inhoudt 

dat de onderzoeksparticipanten veelal 

spraken over de dezelfde onderwerpen en 

voorbeelden. Hiernaast beschreven zij ook 

gelijke ervaringen ten aanzien van de sociale 

verankering van het LGW? festival. Het 

bereiken van dataverzadiging heeft een 

positief effect op de validiteit van dit 

onderzoek (Fusch & Ness, 2015). Hieruit komt 

naar voren dat de inductieve concepten, die ik 

in mijn resultatenhoofdstuk beschrijf, worden 

gedragen door meerdere participanten binnen 

de steekproef. Ik heb hierbij getracht om een 

evenwichtige afspiegeling te maken in de 

presentatie van mijn interpretaties ten 

aanzien van de waarnemingen binnen dit 

onderzoek.  

Hiernaast kennen de inductieve concepten 

ook hun weerklank binnen het weten-

schappelijk kader dat in dit onderzoek wordt 

gepresenteerd. Deze weerklank zet ik uiteen 

en licht ik toe in het analysehoofdstuk. 

Daarnaast is door het gebruik van meerdere 

onderzoeksmethoden, zoals literatuurstudie 

en ongestructureerde interviews, triangulatie 

ontstaan. Hierbij heb ik metingen vanuit 

verschillende invalshoeken gedaan, waardoor 

er een meer volledig beeld van het onderwerp 

is ontstaan (Boeije, 2014, p. 156). Mede door 

de dataverzadiging, reflectie op het 

wetenschappelijk kader en het gebruiken van 

meerdere onderzoeksmethoden heb ik 

geprobeerd om de validiteit binnen dit 

onderzoek te waarborgen. 

Rol van de onderzoeker 

In een kwalitatief onderzoek is er een 

nadrukkelijke rol weggelegd voor de 

onderzoeker, aangezien het een studie betreft 

naar de betekenissen en interpretaties die 

personen geven ten aanzien van de sociale 

wereld (Boeije, 2014, p. 154). De onderzoeker 

vormt hierbij een essentieel onderdeel binnen 

het kwalitatieve meetinstrument en probeert 

zich te verplaatsen in de individuen die 

onderzocht worden. Dit wordt ook wel 

verstehen genoemd (Bryman, 2012). Ook in dit 

onderzoek vormt de rol als onderzoeker een 

belangrijk onderdeel, waarbij de grens tussen 

mijn persoonlijk leven en het onderzoek vaag 

is. Binnen dit onderzoek ben ik namelijk 

verantwoordelijk voor het verzamelen van de 

data, het interpreteren en presenteren van de 

verhalen van de onderzoeksparticipanten, en 

plaats ik het in een door mij gekozen 

wetenschappelijk kader van het model van Li 

et al. (2017). Zoals Boeije (2014) betoogt, is 

hierbij een vorm reflexiviteit vereist. Deze 

reflectieve houding helpt mij als onderzoeker 

te begrijpen hoe ik naar het 

onderzoeksonderwerp heb gekeken en hoe de 

onderzochte personen ten opzichte van mij 

hebben gehandeld (Boeije, 2014, p. 156). In 

dit onderzoek heb ik getracht om mijn 

reflexieve houding te expliciteren door in mijn 

taalgebruik consequent de ik-vorm te 

hanteren. Hiermee wil ik laten blijken wat mijn 

gedachtes, keuzes en interpretaties ten 

aanzien van de wetenschappelijke literatuur, 

bevindingen en onderzoeksmethoden zijn 

geweest.  

Hiernaast heb ik ook getracht om via dit 

methodenhoofdstuk mijn reflexieve houding 

als onderzoeker te expliciteren. Hierbij ben ik 

mij ervan bewust dat ik als onderzoeker dus 

een belangrijk deel uitmaak van het meet-

instrument (Boeije, 2014, p. 151). Daarbij heb 

ik ook een proces van going native 

doorgemaakt. Dit houdt in dat ik als 
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onderzoeker een bepaalde tijd intensief 

betrokken ben geweest bij de sociale 

omgeving van het festival dat ik heb 

onderzocht (Boeije, 2014, p. 151). De periode 

van going native heeft daarbij voornamelijk 

betrekking tot het begin van mijn onderzoek. 

Hierbij was ik gedurende de ontwikkeling van 

mijn onderzoeksopzet veelvuldig aanwezig op 

het kantoor van LGW?, waarbij ik met 

organisatieleden spaarde over de richting en 

het doel van mijn onderzoek. Echter, de leden 

van de organisatie hebben in dit proces altijd 

een ondersteunde rol gehad. Daarnaast heb ik 

mij in de periode dat ik mijn data heb 

vergaard en de hoofdmoot van mijn scriptie 

heb geschreven, teruggetrokken uit de uit de 

sociale omgeving van het LGW? festival. 

Desondanks ben ik mij ervan bewust dat de 

begeleiding en de betrokkenheid van de 

organisatie een voerafdruk heeft achter-

gelaten in het eindresultaat van mijn 

onderzoek. Dit kan eventueel een bedreiging 

vormen voor de validiteit van mijn onderzoek. 

Echter, door mij bewust te zijn van dit proces 

heb ik getracht om een onafhankelijke en 

‘objectieve’ positie binnen dit onderzoek aan 

te nemen. 

Verder heb ik ervoor gekozen om mijn 

onderzoeksmethoden, en mijn bijbehorende 

rol als onderzoeker, gedurende de gesprekken 

met de onderzoeksparticipanten toe te 

lichten. Ik heb deze keuze gemaakt omdat bij 

de onderzoekstrategie ongestructureerde 

interviews een evenwicht bestaat tussen de 

rol van de onderzoeker en de participant. 

Hierdoor ontstaan er andere verwachtingen 

voor zowel mijn gesprekspartners als mijn rol 

als onderzoeker. Ondanks dat ik in mijn 

communicatie met de participanten altijd heb 

gesproken over een gesprek, werd er in 

sommige gevallen toch van mij verwacht dat 

ik een sturende rol had en daarmee richting 

gaf aan het gesprek. Een participant 

benoemde dit ook expliciet: “Stuur het 

gesprek. Waar moeten we het nog meer over 

hebben”. Hiernaast had een andere 

onderzoeksparticipant onze afspraak 

bevestigd als zijnde: “Interview Sander Zwart 

over LGW”. Dit is opvallend aangezien ik in 

mijn communicatie nooit over een interview 

heb gesproken. De deelname aan een 

onderzoek wekt dus de verwachting bij de 

participant dat de onderzoeker de leiding 

neemt binnen het gesprek. Hieruit maak ik op 

dat het een verstandige keuze is geweest om 

mijn onderzoeksmethoden, en daarbij mijn rol 

en mijn verwachtingen als onderzoeker, toe te 

lichten.  

3.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk heb ik getracht om de 

methoden die ik tijdens dit onderzoek heb 

gehanteerd zo over- en inzichtelijk mogelijk te 

presenteren. Dit kwalitatief onderzoek kent 

hierbij een interpretatieve benadering. Daarbij 

heb ik ervoor gekozen om de betekenissen 

van de onderzoeksparticipanten te 

onderzoeken aan de hand van de verhalen die 

zij mij hebben verteld, wat ik in dit onderzoek 

betitel met het begrip narratieve 

betekenisgeving. Verder heb ik getracht om 

een kritische reflectie te geven op de 

literatuurstudie die ik heb uitgevoerd, de 

open-interviews die ik heb afgenomen, de 

wijze waarop ik de verhalen van de 

onderzoeksparticipanten heb geanalyseerd en 

mijn rol als onderzoeker. 

Nu ik mijn onderzoeksmethoden uiteen heb 

gezet en heb toegelicht, maak ik de overstap 

naar mijn onderzoeksresultaten. Hierbij 

presenteer ik de betekenissen van de 

onderzoeksparticipanten aan de hand van de 

verhalen die zij mij hebben verteld. Door 

middel van een thematische analyse kom ik 

hierbij tot nieuwe concepten. 
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Textbox 4: Persoonlijke beschrijving bezoek LGW? zondag 12 november

Het Le Guess Who? festival 2017; Mijn verhaal.  

Dag 4 

De vierde en laatste dag van Le Guess Who? staat voor mij eigenlijk in het teken van een ander evenement, 

namelijk het optreden van Queens of the Stone Age in de Ziggo Dome. Na afloop van dit concert reis ik 

halsoverkop naar Utrecht om het laatste optreden van Le Guess Who? te kunnen bijwonen. Bij binnenkomst 

van de zaal hoor ik een geluid dat ik persoonlijk nog niet eerder tijdens deze editie van het Le Guess Who? 

festival heb gehoord, namelijk Hiphop! Maar de vrouwelijke rapper pakt het vandaag anders aan. Vandaag 

gaat het niet zozeer om harde beats en een punkrock show. Nee, speciaal voor Le Guess Who? gaat het om 

het verhaal achter de muziek. De jonge vrouw legt af en toe de muziek stil om haar teksten nader te verklaren, 

herhaalt haar raps acapella en ze verkondigt haar boodschap: ‘Als mijn geslacht of huidskleur je niet aanstaat, 

dan is daar de deur’. De toon is gezet. Welkom thuis op Le Guess Who? Sander. Dit is, of beter gezegd, dit was 

Le Guess Who?. Aandacht voor de muziek en haar betekenis, een uniek en ander geluid, en de mooie en 

intieme setting van de stad Utrecht en haar veelzijdige locaties. Veel te moe voor een afterparty besluit ik dat 

het tijd is om richting mijn studentenwoning te gaan. Met een schat aan ervaringen rijker fiets ik naar huis. 

Het beeld is hetzelfde gebleven. Ik op mijn fiets door het donker, terwijl de regendruppels op mijn capuchon 

vallen. Maar deze keer met een zeer voldaan gevoel. Fijne avond. 
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4. Resultaten 

Binnen de verzamelde verhalen naar het 

festival LGW? en haar sociale verankering in 

de lokale omgeving, maak ik dus een 

onderscheid tussen een aantal verschillende 

thema’s. Deze verhalen komen allen voort uit 

de beleefde ervaringen van de 

onderzoeksparticipanten. Aan de hand de 

vertellingen tracht ik om de lokale sociale 

verankering van het LGW? festival te 

beschrijven, het te vatten in haar context en 

meer begrip te kweken omtrent de 

totstandkoming van dit fenomeen. Hierbij 

richt ik mij tot drie hoofdthema’s die mijn 

inziens een centrale rol spelen in het verhaal 

met betrekking tot LGW? en haar sociale 

verankering in de stad Utrecht: (1) LGW? en 

haar cultuurproductie, (2) LGW? en de stad 

Utrecht, en (3) LGW? en haar 

satellietprojecten.  

4.1 LGW? en haar 

cultuurproductie 

Tijdens de gesprekken met onderzoeks-

participanten is veelvuldig ingegaan op de 

cultuur die door LGW? wordt geproduceerd. 

Deelnemers hebben zich daarbij met enige 

regelmaat gericht tot een bepaalde 

‘eenheidsworst’ binnen de maatschappij. 

Hierbij signaleert men een monocultuur 

binnen zowel de muziekindustrie als de 

algehele samenleving. De deelnemers van dit 

onderzoek geven daarbij aan dat LGW? zich, 

via de organisatie en manifestatie van het 

festival, probeert te onderscheiden ten 

aanzien van de heersende cultuur. Hierbij 

maak ik een onderscheid tussen drie 

verschillende onderwerpen, namelijk (1) 

vertegenwoordig de ondervertegen-

woordigden, (2) het maken van scherpe 

keuzes en (3) de organisatie van het festival. 

Aan de hand van deze uitwerking beschrijf ik 

welke verhalen lokale actoren vertellen ten 

aanzien van de expliciete cultuurproductie van 

het LGW? festival. 

Vertegenwoordig de 

ondervertegenwoordigden 

De ideologische visie van LGW? speelt een 

belangrijke rol binnen de organisatie en 

manifestatie van het festival. Hierdoor vormt 

deze visie, en haar herkomst, een 

aanmerkelijk onderdeel binnen de gesprekken 

die tijdens dit onderzoek zijn gevoerd. Volgens 

de onderzoeksparticipanten wordt de 

ideologische visie steeds meer ingegeven door 

een kritische wereldbeeld, waarbij men zich 

bewust is van verschillende 

wereldproblematieken. Een medewerker van 

LGW? vertelt: “Ik merk nu vooral bij Bob 

[artistiek directeur LGW?] heel sterk dat de 

inhoudelijke keuzes die hij maakt ook heel erg 

worden ingegeven door een soort van 

wereldbeeld. De wereld kan wat 

ruimdenkender worden. Er speelt heel erg 

veel problematiek binnen de wereld en dat 

dringt door in de programmering”. Een andere 

medewerker van LGW? vult aan: “We hebben 

nu met die black en vrouwenpower een soort 

motto wat door de line-up heen beweegt. Niet 

omdat we allemaal feministen zijn, maar wel 

omdat we vinden dat iedereen gelijk is. Ik 

denk dat de bands die spelen dat met zich 

meedragen. Ze zijn wat meer dan gewoon een 

band die een liedje speelt, maar ze 

verkondigen ook een boodschap en ze hebben 

een mening”. Deze wereldvisie van LGW? 

wordt weerspiegeld door een voorbeeld dat 

een medewerker van Rotterdam Festivals, 

tevens bestuurslid bij LGW?, vertelt tijdens 

ons gesprek:  

“…na de aanslagen in Parijs werden overal 

Franse vlaggen opgehangen en geschenen met 

licht. Ook in TivoliVredenburg, maar die is 

naar beneden gehaald tijdens het festival 

omdat er ook artiesten komen uit Libanon, 

waar ter gelijke tijd een enorme aanslag is 

gepleegd. Er komen artiesten vanuit alle 

hoeken van de wereld waar de meest 

gruwelijk dingen gebeuren. Niet om het teniet 

te doen, maar om wel om ervoor te zorgen 

dat niet het ene leed boven het andere 

worden gesteld”.  
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Met dit voorbeeld laat ik zien dat de 

organisatieleden van LGW? bewust zijn van 

een bepaalde ‘blanke blik’ en dat zij zich 

hiervan willen onderscheiden. Een 

medewerker van LGW? omschrijft: “We 

hebben zolang, en ook de hele 

muziekindustrie, keuzes gemaakt op basis van 

de witte mannen indie en dance… Het is zo 

hard nodig dat mensen een opener blikveld en 

tolerantie krijgen, en openstaan voor andere 

culturen en andere muziek”. Een collega vult 

aan: “We komen in een wereld waar we alles 

maar vanuit een wit-westerse kant bekijken. 

De andere kant is er ook, en laten we wel 

weten wat er aan die andere kant is. Dat we in 

ieder geval het volledige plaatje kunnen zien 

en maak dan je keus”.  

In haar ideologische visie wil LGW? zich dus 

niet enkel beperken tot de ‘wit-westerse visie’ 

op deze wereld. De leden van Stichting LGW? 

willen door middel van het festival ook de 

andere kant van het spectrum belichten. 

Hierbij neem ik waar dat er steeds meer 

ruimte komt voor minderheden en onder-

vertegenwoordigden binnen de inhoudelijk 

keuzes die door LGW? worden gemaakt. Een 

participant vertelt hierover: “En uiteindelijk 

hebben we ook besloten dat grote bands op 

zich niet ons doel is, maar dat we ons juist 

willen focussen op de acts die minder 

vertegenwoordigd zijn. Maar die wel in hun 

eigen land wereldster zijn, maar die de rest 

van de wereld niet kent. Juist dat soort bands 

vinden wij interessant om uit te lichten. Mits 

het muzikaal interessante muziek is”. Een 

medewerker van LGW? voegt hieraan toe: 

“…maar dan willen ze via cultuur een politieke 

boodschap overbrengen. Dat is eigenlijk wat 

LGW? sinds dit jaar ook eigenlijk aan het doen 

is. Dat je de minderheden eigenlijk wil 

overpresenteren. Door veel meer vrouwen te 

programmeren dan elk ander festival, maar 

ook niet-westerse muziek en mensen die ook 

bewust bezig zijn met wat in de wereld 

gebeurt”.  

Door de groeiende aandacht voor niet-

westerse muziek binnen de inhoudelijke visie 

van LGW? merk ik ook op dat het muziek-

festival sinds 2017 de verbinding zoekt met de 

Utrechtse wijk Lombok. De verbinding tussen 

deze multiculturele wijk en LGW?, in de vorm 

van het Lombok Festival, wordt ook benoemd 

door de onderzoeksparticipanten. Een 

journalist vertelt hierover het volgende: “En ik 

Figuur 1. De Milanese muzikanten Amadou & Mariam traden tijdens de eerste dag van het LGW festival 2017 
op. Hierbij mixten zij Milanese traditionele muziek en westerse popmuziek tot een ritmisch en dansbaar geheel.  
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weet van de plannen van Lombok dit jaar… 

Inhoudelijk klopt het. Waar LGW? muzikaal 

naar toe beweegt daar zit heel veel Turkse, 

Marokkaanse en Oosterse muziek bij. En als je 

dan Lombok opzoekt, dat is als je in Utrecht 

woont volstrekt logisch”. Op de vraag of het 

Lombok Festival past binnen de inhoudelijk 

visie van LGW? antwoordt een medewerker 

van het festival: “Doordat het gratis 

toegankelijk is en in een wijk plaatsvindt 

waar… Ik bedoel er zullen heel veel Turken, 

Marokkanen, Surinamers en Syriërs op het 

festival komen en die hebben nog nooit van 

LGW? gehoord. Die het nooit willen of kunnen 

betalen, maar die komen dan toch in 

aanraking komen met LGW? via het Lombok 

festival”. Een collega vult aan op dit 

onderwerp: “Met het Lombok Festival laten 

we wel andere doelgroepen die niet zo snel 

naar een culturele instelling gaan, want je ziet 

ze niet in de TivoliVredenburg of in de 

Schouwburg, toch in aanraking komen met 

een culturele instelling”. 

In de verhalen die ik hierboven heb 

gepresenteerd, neem ik waar dat de 

onderzoeksparticipanten een verschuiving in 

de expliciete cultuurproductie van het LGW? 

festival beschrijven. Allereerst beschrijven zij 

een verandering in de ideologische visie van 

LGW?. Zij kennen dit toe aan een 

veranderende wereldvisie bij de leden van de 

Stichting LGW?. Hierbij proberen de 

organisatieleden via het festival zich te 

onderscheiden ten aanzien van een door hen 

gesignaleerde blanke blik binnen de 

muziekindustrie en maatschappij. Hierdoor 

hebben zij er bewust voor gekozen om zich 

binnen de inhoudelijke visie steeds meer te 

richten tot het vertegenwoordigen van de 

ondervertegenwoordigden, waarbij onder 

andere de keuze wordt gemaakt om meer 

vrouwelijke en niet-westerse artiesten te 

programmeren. Hierbij merk ik op dat binnen 

deze verandering ook een verbinding met de 

stad Utrecht wordt gezocht. LGW? wendt zich 

hierbij tot de multiculturele wijk Lombok. 

Door middel van het Lombok Festival wil 

LGW? de Utrechters met een niet-westerse 

achtergrond in aanraking laten komen met het 

expliciete cultuurproductie van LGW?. Hierbij 

legt het festival een verbinding met de niet-

westerse artiesten en multiculturele Lombok-

bewoner. 

Scherpe keuzes 

Ook de artistieke missie en visie spelen een 

belangrijke, zo niet de belangrijkste, rol 

binnen de totstandkoming van de expliciete 

cultuurproductie van het LGW? festival. In de 

gesprekken met de onderzoeksparticipanten 

merk ik op dat deze missie en visie hun 

herkomst vinden in de drang om het publiek 

nieuwe geluiden te laten horen. Eén van de 

oprichters van LGW? vertelt hierover:  

“LGW? is echt begonnen uit een drive van Bob 

en mij om mensen geluiden te laten horen 

waarbij ze niet wisten dat ze het mooi vonden. 

Tien jaar geleden was dat echt wel in de 

popmuziekhoek. En dat we toch wat 

avontuurlijker en experimentelere popmuziek 

wilden laten horen dan dat mensen 

aangeboden kregen via radio en tv. De 

klassieke media zeg maar. En langzaam 

schuiven we van 100% pop naar een festival 

waar plek kan zijn voor modern 

gecomponeerd, klassiek, wereld, noise, avant-

garde, jazz, free-jazz, noem maar op. Maar 

nog steeds wel diezelfde missie van we willen 

mensen inspireren met geluiden”.  

Een journalist van een landelijk 

muziekmedium prijst de missie van LGW? en 

vertelt: “Als muziekliefhebber en liefhebber 

van het festival vind ik dat [de obscure 

programmering] wel leuk. Dat is de kracht van 

LGW?. En een heel belangrijk onderdeel van 

dat festival is dat je allerlei dingen, waar je 

nog nooit van gehoord hebt, ziet en dat je 

daar staat en denkt: “oh, wauw””. Hiernaast 

beschrijven onderzoeksparticipanten dat 

LGW? met haar missie zich wil onderscheiden 

van een heersende ‘eenheidsworst’ of 

‘monocultuur’ binnen de muziekindustrie. Een 

medewerker van LGW? zegt:  
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“Waar we ons altijd tegen hebben verzet, is de 

monocultuur die er is. Daarom wil Bob nu ook 

juist van die indierock af, want het is heel erg 

witte mannen muziek. Allemaal makkelijk en 

klinkt veelal hetzelfde. En er zit niet heel veel 

vernieuwing in ofzo... Maar ik vind het juist 

ook wel tof dat we nog steeds wel een 

achterban hebben uit de indierock. En die kids 

die we hebben opgebouwd, die willen we nu 

een artiest uit Mali of de Arabische wereld 

kunnen laten horen”.  

Hierbij merk ik op dat onderzoeks-

participanten beschrijven dat LGW? in haar 

missie om mensen nieuwe geluiden te laten 

horen, steeds meer bevestiging krijgt vanuit 

het publiek. Niet enkel blijft de ticketverkoop 

stijgen, maar daarnaast maakt het publiek ook 

gedurfde keuzes in welke optredens zij 

gedurende LGW? bezoeken. Een medewerker 

van LGW? beschrijft: “Ah fuck, we hebben nu 

een publiek voor elkaar die juist dingen wil 

horen die je anders nooit meer van je leven 

gaat horen. Zelfs als het anderhalf uur 

doedelzak is!”.  Een collega ziet hetzelfde 

beeld en vertelt: “En dat je dan tijdens het 

weekend, dan hebben we van die whatsapp-

groepen en houden we elkaar de hele tijd op 

de hoogte over de publieksaantallen, en dat je 

dan denkt: “Wauw, staat het vol bij die wazige 

act”. En dat je keer op keer verrast wordt 

doordat je het publiek eigenlijk hebt 

onderschat”. Deze bevestiging heeft er 

volgens sommige onderzoeksparticipanten toe 

geleid dat er nog ‘scherpere keuzes’ binnen de 

artistieke visie van LGW? worden gemaakt. 

Een medewerker vertelt hierover: “Waar gaat 

dit programma heen en wat tonen we. Nog 

meer de diepte in en nog meer durf. Je bent 

toch altijd bezig met wat gaat het publiek hier 

van vinden. Je moet dat toch op een bepaalde 

manier meer durven loslaten. Dat doen we nu 

iets meer en we krijgen steeds meer 

vertrouwen vanuit het publiek”. Ook een 

journalist merkt op dat de programmering van 

LGW? steeds meer de diepte ingaat. Hij zegt: 

“Over de line-up. Dat zelfs wij bij de redactie 

over de line-up van dit jaar zeiden: “het wordt 

nu wel fucking obscure””. Een medewerker 

van LGW? voegt hieraan toe dat binnen de 

organisatie van LGW? naar een balans wordt 

gezocht in hoe ver zij kunnen gaan in het 

maken van obscure artistieke keuzes. Hij 

vertelt: “Daar moeten we de continue 

discussie houden van: “Hoe ver kunnen we 

gaan?”. Bob is altijd heel makkelijk: “Dit gaan 

Figuur 1. De act Maâlem Houssam Guinia & Band vertolkt tijdens het LGW? festival de Afrikaanse en 
Islamitische muziekstijl Gwana. 
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we gewoon doen”. En Johan en ik zijn vaak 

van: “het publiek moeten we daar ook in mee 

kunnen nemen”. We moeten ze wel een 

handreiking kunnen bieden”. De medewerker 

vult aan: “Wat kan het publiek hebben, want 

je wil absoluut niet dat je straks het avant-

garde en niet-westers muziekfestival bent 

voor de mensen die het allemaal al kennen. Je 

wil juist wel het publiek die daar net wat 

buiten staat meenemen”. 

Met betrekking tot expliciete cultuurproductie 

van het LGW? festival neem ik waar dat de 

artistieke visie van LGW? door de onderzoeks-

participanten nog steeds wordt herleidt tot de 

oorspronkelijk drive die aan de basis heeft 

gestaan van het festival, namelijk het publiek 

in aanraking te laten komen met nieuwe en 

onbekende geluiden. Hierbij tracht LGW?, 

door het presenteren van een ander geluid, 

om bewustwording te creëren ten aanzien van 

een door hen gesignaleerde monocultuur. 

Hiernaast merk ik op dat de deelnemers van 

dit onderzoek beschrijven dat LGW?, door 

onder andere het vertrouwen wat zij vanuit 

het publiek krijgen, steeds scherpere keuzes 

maakt binnen de artistieke visie. Dit houdt in 

dat er nog meer de muzikale diepte in wordt 

gedoken, waarbij gewaagdere en obscuurdere 

keuzes worden gemaakt. Echter, het is daarbij 

de vraag in hoeverre het festival daarmee 

aantrekkelijk blijft voor mensen die zich aan 

de randen van de huidige doelgroep van LGW? 

bevinden. Een te obscuur programma kan 

eventueel leiden tot vervreemding binnen de 

omliggende doelgroepen.  

Organisatie van het festival 

Verder neem ik waar dat de organisatieleden 

van stichting LGW?, bij de organisatie van de 

expliciete cultuurproductie van het LGW? 

festival, op sommige fronten de gevestigde 

orde binnen de muziekindustrie proberen te 

doorbreken. Hierbij proberen de leden af te 

wijken van een bepaalde ‘patstelling’ binnen 

de muziekindustrie. Een medewerker van 

LGW? zegt hierover:  

“Het is ook een self-fulfilling prophecy. Dat 

verwijt ik wel de traditionele muziekmedia. 

Het houdt elkaar allemaal in stand. Oor zet het 

niet in het blad, want niemand wil het lezen. 

Platenmaatschappij brengt het niet uit, want 

niemand wil het kopen. En de radio zendt het 

niet uit, want de luisteraar zit er niet op te 

wachten. En daardoor creëer je soort van 

patstelling. Terwijl ik denk: “Als je met alle 

drie zegt kom op, we gaan ervoor, dan kan het 

best wel werken””.  

Een collega van LGW? herkent dit beeld en 

wordt er in de praktijk ook mee 

geconfronteerd. De medewerker beschrijft het 

als volgt in zijn verhaal: “…in samenwerking 

met mediapartners om die artiesten er uit te 

lichten. Ook daar merk je dat je soms tegen 

die monocultuur aanloopt. Heel veel media 

willen gewoon de bekende namen. De namen 

die mensen gewoon kennen. Dat levert nou 

eenmaal de clicks en de lezers op”. Een eind-

redacteur van een nationaal muziekmedium 

bespreekt deze kwestie ook tijdens zijn 

verhaal en zegt: “Kijk onze budgetten en tijd is 

beperkt. En festivals zijn enorm intensief. 

Zeker zoals wij verslaan met een bepaalde 

ambitie tot volledigheid. Maar dat maakt het 

wel dat je altijd moet kijken naar resources, 

om het maar lekker corporate te zeggen. En 

dat je moet kijken hoeveel je erin investeert 

en een inschatting voor welk deel van je 

bezoekers en volgers dat interessant is”.  

Uit de bovenstaande verhalen interpreteer ik 

dat het in sommige gevallen dus lastig kan zijn 

om de ‘patstellingen’ binnen de muziek-

industrie te doorbreken en als organisatie 

buiten de gebaande paden te treden. Echter, 

deze gevestigde orde maakt het ook mogelijk 

dat het festival aansluiting kan vinden bij de 

rest van het veld. Voor de organisatie is het 

dus van belang om een balans te vinden bij 

het acteren binnen én buiten deze 

patstellingen. Mede hierdoor kan LGW? 

muzikale minderheden uit hun obscuriteit te 

halen en aan het ‘grote publiek’ te tonen.  
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Verder merk ik op dat LGW? bij de 

samenstelling van haar programma juist wel 

de genoemde patstelling binnen de 

muziekindustrie doorbreekt. De programmeur 

van LGW? vertelt: “Ik geloof dus ook niet in 

headliners. Headliners is een industrie 

gemaakt iets, waardoor agenten en bands 

meer geld kunnen verdienen”. Een 

medewerker van Rotterdam Festivals vult aan: 

“Maar op de posters van LGW? zijn alle 

artiesten dezelfde lettergrote… Hoe gaaf 

Savages of Perfume Genius ook zijn, ze zijn 

niet groter. In basis zijn ze gelijk aan elkaar”. 

Hiernaast beschrijft de programmeur van 

LGW? ook hoe hij, geheel tegen de wetten van 

de muziekindustrie in, rechtstreeks in contract 

treedt met de artiesten: “Ik doe dingen niet op 

reguliere manier. Ik stuur niet altijd een 

mailtje naar de agent. Ik stuur mailtjes naar de 

artiest zelf, of ik bel ze. Maar door 

rechtstreekse interactie te beginnen kan je 

dingen omzeilen en uiteindelijk gebeuren er 

dingen die anders niet zouden gebeuren”. Een 

andere medewerker spreekt zich hier ook over 

uit en vertelt in haar verhaal:  

“Muziek ziet er altijd leuk en gezellig uit maar 

het gaat altijd om het geld. Iedereen verdient 

op percentage dus het bedrag moet zo hoog 

mogelijk, omdat de manager dan een zo hoog 

mogelijk percentage heeft, de boeker en 

iedereen zit er op percentage in. Om dat een 

beetje te ondervangen snap ik dat hij 

genoodzaakt is om direct met hen [de 

artiesten] te dealen om er een goeie deal uit 

te slepen, en op die manier staan er ook acts 

die er nooit anders op LGW? hadden gestaan. 

Je komt niet vaak bij de artiest terecht, dat is 

gewoon de hele wereld die er omheen 

gebouwd”.  

Los van deze bovenstaande, meer 

pragmatische redenen vertellen 

onderzoeksparticipanten ook dat door deze 

werkwijze het onafhankelijk karakter van het 

LGW? festival in stand kan worden gehouden. 

Een medewerker beschrijft: “Dat we dwars 

van alles, zonder de boekingskantoren en op 

een eigenwijze en eigen manier, en dan toch 

je gang gaan en iets maken waar markt voor 

is. Ook al is het een kleine markt. Je haalt hem 

uit de hele wereld en de markt is groot 

genoeg. Je niet tegen laten houden door wat 

ogenschijnlijk een niet-succesvol idee is. Je 

onafhankelijkheid toe-eigenen en in het 

eigenwijze blijven geloven”.  

Uit de verhalen die ik hierboven heb 

gepresenteerd, interpreteer ik dat de 

programmeurs van LGW? bij de samenstelling 

van het expliciete cultuurproductie van het 

festival de vrijheid opeisen om buiten de 

gebaande paden van de muziekindustrie te 

treden. Hierbij wenden zij zich rechtstreeks tot 

de artiest met als gevolg dat ‘onnodige’ 

stappen binnen de muzikale keten kunnen 

worden overgeslagen. Hierdoor is LGW?, 

ondanks haar beperkte middelen, in staat 

geweest om een kwalitatief hoogstaand 

programma te kunnen neerzetten. Doordat 

LGW? zich niet volledig conformeert aan de 

gebaande paden binnen de muziekindustrie, is 

de organisatie in staat om een onafhankelijke 

positie binnen het veld op te eisen. Echter, in 

sommige gevallen is het noodzakelijk om de 

organisatiepraktijken te laten aansluiten 

binnen de gevestigde orde om zodoende niet 

geheel in de niche te eindigen.  

Conclusie 

Binnen de expliciete cultuurproductie van het 

LGW? festival merk ik op dat er een 

belangrijke rol is weggelegd voor de 

monocultuur die door een groot deel van de 

onderzoeksparticipanten wordt gesignaleerd. 

Als reactie hierop ontstaat, via de organisatie 

en manifestatie van het festival, een counter-

cultuur tegen deze eenheidsworst. Dit houdt 

in dat LGW? zich niet wil beperken tot de 

heersende blanke blik, maar dat de 

organisatie tracht om binnen hun 

cultuurproductie ruimte te bieden aan 

artiesten die binnen dit blikveld worden 

ondervertegenwoordigd. Het LGW? festival 

probeert dus letterlijk en figuurlijk een ander 

geluid aan het publiek te laten horen, waarbij 

uitgekristalliseerde genres worden verruild 
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voor vernieuwende of onder-

vertegenwoordigde stijlen. Hiernaast neem ik 

waar dat LGW? tracht om waar mogelijk bij de 

organisatie van het festival de gebaande 

paden binnen de muziekindustrie te 

vermijden. Hierdoor is de organisatie instaat 

om ‘onnodige’ stappen binnen muziekketen 

over te slaan, met het gevolg dat LGW? 

onafhankelijker kan opereren en dingen 

gedaan krijgt die anders (financieel) 

onmogelijk zouden zijn.  

Echter, kijkend naar de deelvragen van dit 

onderzoek ben ik van mening dat er ook 

nadelen aan deze ‘kant van de medaille’ 

kleven. Inherent aan de obscure 

cultuurproductie van LGW? vormt het 

cultuurproduct, oftewel de countercultuur, 

een uitdaging om de missie en visie van de 

organisatie verder te verspreiden onder de 

omliggende doelgroepen, waaronder een 

groot deel van de Utrechtse bevolking. De 

obscure cultuurproductie vormt hierbij een 

drempel voor de verankering onder de lokale 

gemeenschap, aangezien de achterliggende 

ideologische en inhoudelijke visie zeer 

internationaal en niet-mainstream is 

georiënteerd. Hierbij is het onduidelijk of 

LGW? met haar cultuurproductie aansluit bij 

de thematieken en muzikale voorkeuren die 

onder de Utrechtse bevolking leven. 

Daarnaast merk ik op dat LGW? in sommige 

gevallen tegen de barrière van de door hen 

gesignaleerde monocultuur aanloopt. Hierbij 

ligt de inhoudelijk visie van LGW? niet geheel 

in lijn met de mainstream media, waardoor 

het voor LGW? moeilijker wordt om 

omliggende doelgroepen, zoals de lokale 

bevolking, via deze gebruikelijke com-

municatiekanalen te bereiken. Ondanks dat 

het ‘andere geluid’ een fundamenteel 

onderdeel van het LGW? festival is, vormt dit 

cultuurproduct ook een uitdaging voor de 

organisatie om verdere verspreiding van de 

lokale cultuur te kunnen bewerkstelligen.  

Daarentegen neem ik waar dat er ook punten 

zijn waar de expliciete cultuurproductie van 

LGW? de verankering van het festival onder 

de Utrechtse gemeenschap versterkt. Uit de 

hierboven gepresenteerde verhalen 

interpreteer ik dat er binnen de artistieke visie 

van LGW? steeds meer ruimte is voor niet-

westerse muziek. Door deze visie te vertalen 

naar de Utrechtse wijk Lombok tracht LGW? 

om ook de Utrechter met een niet-westerse 

achtergrond te verbinden met de 

cultuurproductie van het festival. Hierbij helpt 

de laagdrempeligheid en het aanbod van niet-

westerse muziek LGW? om een relatie aan te 

gaan met de lokale bewoner. Dit heeft ook tot 

gevolg dat de functie van het festival deels 

verschuift van cultuurproducent naar een 

functie waarbij LGW? deze doelgroep actief 

stimuleert om in aanraking te komen met een 

culturele instelling. Deze aanpak kan een 

belangrijke basis vormen voor de verspreiding 

van de expliciete cultuurproductie van het 

LGW? festival onder de lokale omgeving.  

4.2 LGW? en de stad Utrecht 

Tijdens de gesprekken met de 

onderzoeksparticipanten is er ook veelvuldig 

gesproken over het LGW? festival en zijn 

verbinding met de stad Utrecht. Hierbinnen 

merk ik op dat Utrecht een prominente rol 

speelt binnen zowel de organisatie en 

manifestatie van het festival, als bij de 

festivalervaring van de LGW?-bezoeker. 

Hierbij wil ik een drietal onderwerpen 

uitlichten, namelijk (1) het draagvlak van 

LGW? binnen de Utrechtse politiek, (2) de 

verbinding tussen LGW? en de lokale 

bevolking en (3) de verbinding tussen het 

festival en de plaats Utrecht. Dit onderdeel 

geeft hierbij inzicht in welke verhalen 

onderzoeksparticipanten vertellen ten aanzien 

van LGW? als lokale arena voor 

groepsvorming en de verbinding tussen 

locaties en het LGW? festival. 

Draagvlak binnen de Utrechtse 

politiek 

In dit onderzoek neem ik waar dat de 

onderzoeksparticipanten zich veelvuldig 

richten tot het draagvlak dat LGW? binnen de 

Utrechtse politiek heeft. Een medewerker van 



 

Sander Zwart Een festival en zijn stad pagina | 41 

LGW? vertelt dat zij hier actief op inspelen. Hij 

zegt: “Dat is op politiek gebied met de 

gemeente Utrecht. Heel veel lobbyen bij [de 

afdeling] culturele zaken. Dat is nodig voor 

allemaal fondsen en geld. Dus dat de lokale 

politiek ook inziet dat LGW? heel belangrijk is 

voor de stad, want dat zijn soms ook gewoon 

ambtenaren die het niet begrijpen”. Een 

journalist herkent dit beeld en vertelt: “Ik heb 

het idee dat ze nu een enorm draagvlak in de 

provincie en gemeente hebben. En volgens mij 

komt Johan daar ook één keer in de twee 

weken over de vloer”. Een medewerker van 

de gemeente Utrecht bevestigt dat het beeld 

van LGW? uiterst positief is binnen de 

gemeente. In zijn verhaal beschrijft hij dit als 

volgt: “Ja, het wordt heel vaak door mijn 

leidinggevende, maar ook door andere 

collega’s, als voorbeeld aan gehaald als een 

heel succesvol fenomeen binnen Utrecht… En 

halverwege zo’n cultuurperiode worden ze 

[LGW?] gevisiteerd, dan kijkt er weer een 

commissie naar, en dan zit LGW? wel in de 

categorie ‘subsidiabel met prioriteit’. Dat wil 

zeggen dat je hoe dan ook subsidie krijgt”.  

Uit de bovenstaande citaten interpreteer ik 

dat er een zeer positief beeld over LGW? 

binnen de Utrechtse politiek bestaat. De 

deelnemers van dit onderzoek geven hier een 

duidelijk verklaring voor. Zij wijden dit 

draagvlak voornamelijk toe aan de rol die 

LGW? speelt binnen de internationale 

positionering en stadsmarketing van de stad 

Utrecht. Een medewerker van Rotterdam 

Festivals zegt hierover:  

“Zodra jij één van de beste muziekfestivals van 

het moment hebt, dat aansluit bij het 

experiment, ontdekken, vernieuwen. Dingen 

die je allemaal kunt leggen op de HKU 

[Hogeschool voor Kunsten Utrecht] of juist de 

Universiteit [Utrecht]. Dat maakt niet allemaal 

uit, maar het zijn allemaal dezelfde 

basisprincipes. Ik denk dat het allemaal 

bijdraagt aan de positionering van de stad, en 

dat bijdraagt aan een positieve connotatie ten 

aanzien van de stad Utrecht… En juist zo’n 

muziekfestival als LGW? sluit daar heel mooi 

op aan omdat het gaat om experiment, 

vernieuwen, uitdagen, en een internationaal 

en heel open karakter”.  

Een medewerker van een culturele instelling 

gaat hier dieper op in en vertelt in haar 

verhaal dat LGW? goed aansluit op het merk 

Utrecht. Hierbij richt zij zich tot het kernbegrip 

dat centraal staat binnen het brand-team van 

Utrecht. Zij zegt hierover:  

“Daar is vanuit allerlei sessies één kernbegrip 

uitgekomen en dat heet de verbindende 

creator. Dat is waar dingen gemaakt worden 

en heel erg inzoomend op creativiteit, maar 

ook altijd verbinding zoekend. Daarin is LGW? 

een prachtig voorbeeld. Het is heel erg 

creatief omdat het op een authentieke manier 

programma samengesteld wordt… Ik denk dat 

het voor Utrecht ‘ongemerkt’ een waanzinnig 

sterk en internationaal merk heeft in de vorm 

van LGW? en dat ze daar ook heel erg trots op 

moeten zijn”. 

De onderzoeksparticipanten richten zich 

hiernaast ook tot de verbinding tussen LGW? 

en de rest van het Utrechtse culturele veld. 

Ook hier ziet men dat het draagvlak groot is. 

Een medewerker van de Gemeente Utrecht 

beschrijft:  

“Zij hebben onderhand zoveel partijen aan 

zich weten te binden die daar [de 

samenwerking] aan bijdragen, en ook een 

heleboel andere door ons gesubsidieerde 

instellingen. Zoals bij theater Kikker kun je nu 

ook weer muziek zien, terwijl zij acht jaar 

geleden hun hele muziekprogrammering 

hebben wegbezuinigd… En dan heb je 

natuurlijk alle poppodia door de hele stad die 

zich committeren aan LGW? en waar ze 

programmeren. Maar je hebt natuurlijk ook de 

kerken. Dat zijn ook opeens plekken waar 

dingen gebeuren. Dat vind ik ook mooi, dat 

LGW? op plekken kan programmeren die 

normaal een andere functie hebben. En dat 

die kerken daar in meegaan, dat is wel knap. 

Dan zie je ook wel bij LGW? dat het 

wederzijdse respect en vertrouwen is 

ontstaan. In het culturele veld vind ik wel dat 
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LGW? een overkoepelende functie heeft, 

tijdens die dagen”.  

Ook een medewerker van Rotterdam Festivals 

herkent dit beeld en vertelt dat er een 

kentering is gekomen in de rol die LGW? 

speelt binnen het culturele veld van Utrecht. 

Hij zegt: “En als hij [Algemeen directeur 

LGW?] zich nu bij de Domkerk meldt, dan 

zeggen ze: “Ja, gaaf! Jullie doen van die mooie 

dingen”. Daar is nu die kentering ingekomen. 

Dat je van een onbekend, klein festivalletje 

gaat naar dat partijen in de stad je herkennen 

en dat grote instellingen in de stad, zoals het 

Centraal Museum en de Schouwburg, met je 

willen samenwerken”.  

Uit de bovenstaande verhalen interpreteer ik 

dat het LGW? festival een groot draagvlak 

heeft binnen de gemeente Utrecht. Hierbij 

heeft LGW? dit draagvlak volgens de 

onderzoeksparticipanten te danken aan de 

functie die het festival kent binnen de 

internationale positionering en marketing van 

de stad Utrecht. De deelnemers beschrijven 

hierbij dat LGW? aansluit bij de verschillende 

kernwaarden die de stad Utrecht zich toe-

eigent, waardoor dit festival de stad Utrecht 

helpt om zich te profileren ten opzichte van 

andere steden binnen Nederland. Daarnaast 

merk ik op dat LGW? een relatief sterk merk 

vormt met betrekking tot het aantrekken van 

een internationaal publiek en het stimuleren 

van toerisme binnen de stad Utrecht. Het 

vernieuwende en internationale karakter van 

LGW?, versterkt door artikelen in 

buitenlandse media, vormt de aanleiding voor 

veel lof en draagvlak binnen de Utrechtse 

politiek. Hiernaast interpreteer ik uit de 

gesprekken met de onderzoeksparticipanten 

dat LGW? steeds meer draagvlak binnen het 

culturele veld van Utrecht krijgt. Hierbij stelt 

LGW? andere instellingen instaat om cultuur 

te programmeren waar doorgaans geen 

mogelijkheden voor zijn, of er wordt cultuur 

geprogrammeerd op plekken die normaal een 

andere functie vervullen. Hierbij wordt de 

functie van LGW? door de onderzoeks-

participanten gekenmerkt als ‘overkoepeld’.  

LGW? en de lokale bevolking 

Ondanks dat het draagvlak van LGW? binnen 

de Utrechtse politieke en culturele veld zeer 

groot is, beschrijven onderzoeksparticipanten 

in hun verhalen dat het draagvlak van het 

festival onder de Utrechtse bevolking 

Figuur 2. Voor aanvang van de act Le Mystère des Voix Bulgares wacht een grote menigte tot zij de Domkerk 
mogen betreden. Echter, op dat moment had de kerk al zijn maximale bezoekerscapaciteit bereikt. 
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daarentegen beperkt is. Een medewerker 

vertelt dat op dit vlak nog veel winst te 

behalen valt: “Eigenlijk wil ik dat dat beeld wat 

bij de gemeente leeft, dat dat ook neerdaalt 

op de mensen die in Utrecht wonen. Dat die 

ook iets trotser worden. Dat begint gewoon 

met het leren wat LGW? is en dat die over een 

paar jaar ook gewoon te gek vinden wat er 

plaatsvindt in Utrecht. Daar valt nog best wel 

winst te halen”. Een andere medewerker uit 

ook zijn teleurstelling over het feit dat een 

groot deel van de Utrechtse bevolking geen 

idee heeft wat het LGW? festival inhoudt: “Ik 

ben nog steeds wel een beetje teleurgesteld 

als je random op straat in Utrecht, tijdens het 

festival, mensen aanspreekt en vraagt: “Weet 

je wat LGW? is?”. Dan hebben negen van de 

tien mensen er gewoon nog nooit van 

gehoord”. Deze medewerker geeft ook een 

verklaring voor de onwetendheid bij de lokale 

bevolking: “We zijn voor een hele kleine groep 

over de hele wereld het meest bijzonder 

festival wat er is, maar dat is toch erg niche. 

Dat gaat over programmering en de line-up”. 

Deze opvatting wordt ook door andere 

deelnemers van dit onderzoek gedeeld. Op 

mijn vraag waarom een groot deel van de 

Utrechtse bevolking het LGW? festival niet 

kent, antwoordt een medewerker van 

Rotterdam Festivals: “Omdat het zo in de 

niche zit. En ook heel simpel. De marketing is 

ook altijd internationaal geweest en dan is er 

lokaal gezien ook minder aandacht. Maar de 

lokale muziekliefhebber ziet het wel. Als je het 

procentueel gaat bekijken dan is het ook heel 

weinig publiek wat op LGW? is”. Een journalist 

sluit hierop aan: “Ik denk dat de functie voor 

de bewoner en de toerist relatief beperkt is, 

want het is gewoon niet zo'n groot festival. 

Voor de bewoner is het ook heel beperkt 

omdat het gewoon een obscuur onderwerp is 

waarmee zij zich bezighouden”. Daarentegen 

merk ik ook op dat onderzoeksparticipanten 

plekken binnen Utrecht benoemen waar de 

verbinding tussen de lokale bevolking en 

LGW? wel voelbaar is. Een medewerker van 

een Utrechtse cultuurinstelling richt zich 

hierbij tot fringe festival LMW?. Zij vertelt: “In 

de Voorstraat snap ik het, want dan is het, 

even makkelijk gezegd, gewoon ons soort 

mensen. Dat is gewoon o.s.m. De winkeltjes 

zijn ook fan van het festival. Iedereen is 

gewoon helemaal blij, want het is het feest 

van…”.  

Figuur 3. De koffiezaak The Village in de Voorstraat is een druk bezocht plek gedurende het fringe festival Le 
Mini Who?. Tijdens deze editie van LMW? heeft deze plek zelfs twee podia tot zijn beschikking.  
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Aan de hand van de hierboven 

gepresenteerde verhalen signaleer ik dat de 

onderzoeksparticipanten de verbinding tussen 

LGW? en de lokale bevolking als zeer beperkt 

beschouwen. De participanten wijden dit toe 

aan het feit dat LGW? voornamelijk opereert 

in de niche en dat de marketing en 

communicatie lange tijd op het internationale 

veld was gericht. Een medewerker van LGW? 

vertelt hier het volgende over: “De lokale 

bevolking heeft er gewoon weinig boodschap 

aan, aan die programmering. Dat gaat over 

een ander onderwerp waarom zij vol lof 

moeten spreken. Dat gaat meer over de 

functie van het festival… En bij mij, vanuit mijn 

achtergrond, heeft de inhoudelijke 

communicatie veel meer persoonlijke 

interesse, dan de lokale marketing en het 

marketen op een bepaalde waarde dat een 

festival heeft”. Een andere medewerker sluit 

hierop aan en gaat daarbij dieper in op de 

maatschappelijke functie dat het LGW? 

festival heeft ten aanzien van de lokale 

bevolking. Hij vertelt: “…dat, alleen al met 

vraagtekens ofzo, mensen mondjesmaat door 

hebben wat LGW? is, en dat het niet alleen is 

voor moeilijke bandjes maar dat het staat voor 

iets groters. Dat het eigenlijk vragen oproept 

en dat het staat voor het ontdekken, en ook 

meer bewustwording: “Waarom doen we de 

dingen die we eigenlijk doen”. Dat is op 

duizend manieren te interpreteren en te 

vertalen, en daarom dient het ook voor hele 

stad”. 

Ondanks dat de verbinding tussen de lokale 

bevolking en het Utrechtse festival LGW? op 

sommige plekken wel zichtbaar is, laat ik in de 

hierboven gepresenteerde verhalen zien dat 

de onderzoeksparticipanten deze verbinding 

als zeer beperkt beschouwen. Volgens hen 

komt dit doordat LGW? in een muzikale niche 

opereert en daarbij haar communicatie en 

marketing lange tijd heeft gericht op de 

inhoud en een internationaal publiek. Hieruit 

interpreteer ik dat de communicatie van 

LGW? een andere insteek vereist als het gaat 

om de verbinding met de lokale bevolking. 

Hierbij moet volgens de onderzoeks-

participanten de focus verschuiven van de 

inhoud naar de maatschappelijk functie van 

het festival. 

LGW? en de plaats Utrecht 

De plaats Utrecht, en haar vele verschillende 

locaties, spelen een belangrijke rol in de 

uitvoering en beleving van het LGW? festival. 

Ik neem hierbij waar dat de deelnemers van 

dit onderzoek veelvuldig beschrijven hoe de 

setting van Utrecht perfect is als 

festivalterrein en hoe dit door het publiek van 

LGW? wordt gewaardeerd. Een medewerker 

van LGW? zegt hierover:  

“Terwijl veel buitenlandse bezoekers, die voor 

de line-up komen, het een sprookjesstad 

vinden. Met de grachten en in november is 

het natuurlijk vroeg donker, dus met veel 

lichtjes. Nog niet stervenskoud, maar het is 

wel een beetje herfstweer. Het is heel schattig 

en romantisch voor een buitenstaander en dat 

kan ik mij wel voorstellen als je uit New York 

komt of iets dergelijk… Heel veel 

buitenlanders geven toch in de enquête aan 

dat de stad een hoogtepunt vormt van het 

festival. Ze zeggen dan: “We komen voor een 

festival en we ontdekken ook een stad””.  

Een andere onderzoeksparticipant herkent dit 

beeld en vertelt: “Je ziet in heel veel recensies 

van de afgelopen jaren dat internationale 

muziekjournalisten de Domtoren hebben 

beklommen. En dat ze naar het Centraal 

Museum zijn geweest, en het 

Speelklokmuseum en Kytopia. We willen onze 

buitenlandse gasten en journalisten kennis te 

laten maken met de stad”. Hiernaast 

beschrijven deelnemers van dit onderzoek ook 

dat de plaats Utrecht fungeert als een ideale 

festivallocatie. Een medeweker van LGW? 

vertelt: “En [ik heb] een liefdeverhouding [met 

Utrecht] als het gaat om LGW?. Het is echt 

perfect qua grote, aantal zalen, afstanden, 

bijzondere locaties en het ligt centraal in 

Nederland. Echt ideaal”. Een andere 

medewerker kan zich hier in vinden en zegt: 

“De stad Utrecht is voor mij perfect. Het 
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centrum is relatief klein en alles is beloopbaar. 

Het is gewoon een festivalgrond en zo wil ik 

het ook zien”. Hierbij vertelt een andere 

onderzoeksparticipant dat Utrechtse 

symbolen, zoals de Domkerk, een belangrijke 

rol spelen binnen het gebruik van de stad 

Utrecht als festivalterrein: “En ik denk ook dat 

de verankering in het Utrechtse voortkomt uit 

het gebruik van de typisch Utrechtse 

elementen of onderdelen zoals de Dom, 

Lombok en de Voorstraat. Doordat steeds 

meer te integreren sta je als festival ook 

steeds sterker. Dat zijn ook een soort van 

unique selling points. Utrechtse elementen 

waar andere festivals geen gebruiken van 

kunnen maken. Dat maakt je festival gewoon 

uniek”. Een medewerker van Rotterdam 

Festivals prijst LGW? voor haar eigenschap om 

het festival te laten plaatsvinden in een grote 

verscheidenheid aan locaties verspreidt door 

de stad Utrecht. Hij vertelt:  

“Wat ik vind dat LGW? van nature goed doet, 

is dat het niet alleen plaatsvindt in 

TivoliVredenburg, wat makkelijk zou kunnen 

en dan kun je nog steeds een prachtig 

programma neerzetten, maar dat het én de 

kleinere zalen er omheen betrekt en er ook 

juist voor kiest om het programma te 

concentreren rond om de Helling. Maar nu 

ook met de Pastoefabriek erbij en al die 

plekken eromheen. En straks met de Ooster- 

en westerkade daar met LMW?. Daarbij 

hebben ze van nature al de stap gezet om er 

een stadsfestival van te maken”.  

Uit de hierboven getoonde citaten inter-

preteer ik dat LGW? uitvoerig gebruik maakt 

van de plaats Utrecht en haar verscheidenheid 

aan locaties. Hierbij zet LGW? de verschillende 

Utrechtse elementen in om een verbinding 

tussen de festivalbezoeker en de stad Utrecht 

te bewerkstelligen. Echter, een aantal 

onderzoeksparticipanten benoemt hierbinnen 

ook een valkuil, namelijk TivoliVredenburg. 

Ondanks dat de onderzoeksparticipanten 

beschrijven dat de groei van LGW? sinds de 

komst van Tivoli-Vredenbrug ‘exponentieel is 

gegaan’, wordt deze locatie ook gezien als 

‘een beetje een motherfucker’. Een 

medewerker van LGW? uit zijn zorgen over dit 

‘bolwerk’: “Toen TivoliVredenburg kwam, was 

ik in eerste instantie boos. Het vergrootte ons 

festival heel erg en we worden opgeslokt in 

een megapand. En we hadden geen keus want 

de oude Tivoli ging weg en dat was onze 

Figuur 4. Ook de voorgevel van TivoliVredenburg stond in teken van het Le Guess Who? festival. 
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allergrootste zaal. Maar voornamelijk dit jaar 

zijn we weer veel meer terug de stad 

ingegaan, want we voelden dat dat bolwerk te 

belangrijk werd”. Een journalist ziet dit 

probleem ook en vertelt: “Enerzijds heeft 

TivoliVredenburg het daardoor makkelijker 

gemaakt, want je hebt één groot pand waar 

het gebeurt en waar ze redelijk bedreven zijn 

om een festivalsfeer in zo’n pand neer te 

zetten. Maar het is ook weer een beetje een 

motherfucker, want ze [LGW?] willen 

natuurlijk ook dat de Helling, Ekko en veertien 

andere locaties in de stad profiteren en 

meedoen”. Een medewerker van de 

Gemeente Utrecht vertelt zelfs dat de 

groeiende importantie van TivoliVredenburg 

zijn verhaal van LGW? heeft veranderd. Hij 

beschrijft dit als volgt:  

“Plus mijn verhaal LGW? was heel erg met 

mijn fietsje door de stad heen banjeren, door 

wind en regen. Dat is wel veranderd door de 

komst van TivoliVredenburg. Dat is wel een 

soort magneet waar het heel gemakkelijk is 

om te blijven… Ik denk dat het wel een 

uitdaging voor LGW? is sinds de komst van 

TivoliVredenburg, en ook blijft. Dat alle 

bezoekers toch de fiets blijven pakken om die 

ene act bij die gekke en daardoor leuke locatie 

blijven zien”.  

Uit de verhalen van de onderzoeks-

participanten interpreteer ik dat LGW? 

gebruik maakt van een groot aantal 

verschillende locaties binnen de stad Utrecht. 

Hierbij beschrijven de onderzoeks-

participanten dat de plaats Utrecht door zijn 

knusse kleinschaligheid en grote hoeveelheid 

aan zalen en locaties een perfect festival-

terrein vormt, wat tevens zeer gewaardeerd 

wordt door de buitenlandse festivalbezoeker. 

Door gebruik te maken en promoten van 

diverse Utrechtse symbolen, zoals de Domkerk 

en het Centraal Museum, zien de deelnemers 

van dit onderzoek dat LGW? een verbinding 

wil maken tussen de plaats Utrecht en de 

internationale festival-bezoekers. Bij deze 

‘tentoonstelling van de stad Utrecht’ worden 

de festivalbezoeker dan ook actief 

gestimuleerd, door onder andere de weide 

verspreiding van activiteiten, om de stad in te 

trekken en de verschillende locaties te 

ontdekken. Echter, de onderzoeks-

participanten beschrijven ook dat de komst 

van het ‘bolwerk’ TivoliVredenburg deze 

eigenschap van LGW? in gevaar heeft 

gebracht. Hierdoor wordt het voor de festival-

bezoekers van LGW? aantrekkelijker om zich 

enkel te beperken tot de locatie van Tivoli-

Vredenburg, waarmee zij zich onttrekken aan 

de stad Utrecht. Hieruit maak ik op dat dit tot 

gevolg kan hebben dat de verbindende functie 

van LGW?, waarbij de festival-gemeenschap 

van het LGW? festival wordt uitgedaagd om 

de stad in te trekken en zich te verbinden met 

de verschillende locaties binnen de stad 

Utrecht, in meer of mindere maten kan komen 

te vervallen.  

Conclusie 

Kijkend naar de onderzoeksvraag met 

betrekking tot het festival als symbolische 

arena voor groepsvorming, merk ik in de 

verhalen op dat er een beperkte verbinding 

bestaat tussen het LGW? festival en de lokale 

bevolking van Utrecht. Hierbij neem ik waar 

dat de lokale bewoner nog niet bekend is met 

het festival aangezien LGW? in een (muzikale) 

niche opereert. De marketing en commu-

nicatie was hierdoor lange tijd gericht tot de 

artistieke inhoud en een internationaal 

publiek. Dat heeft er toe geleid dat de 

verankering van festival onder de lokale 

gemeenschap tot op heden beperkt is 

gebleven. De festivalgemeenschap heeft zich 

hoofdzakelijk beperkt tot de (inter)nationale 

muziekliefhebber. 

Daarentegen merk ik op dat de verankering 

van het LGW? festival onder de Utrechtse 

politiek en het culturele veld groot is. Hierbij 

beschrijven onderzoeksparticipanten dat 

LGW? een bijdrage levert aan de inter-

nationale positionering en marketing van 

Utrecht, waarbij het festival de stad helpt 

positioneren en profileren ten opzicht van 

andere steden binnen en buiten Nederland. 
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Hiernaast weet het festival binnen het 

culturele veld van Utrecht tal van partijen aan 

zich te binden, en zet het locaties en 

instellingen aan om gedurende het festival 

een andere functie of cultuuraanbod te 

vervullen. De functie van LGW? kan daarbij 

worden gekenmerkt als ‘overkoepeld’. Het 

festival geniet vanuit deze partijen dan ook 

herkenning, respect en waardering 

Met betrekking tot de verankering van het 

LGW? festival in de plaats Utrecht, neem ik in 

de verhalen waar dat de stad een belangrijke 

rol speelt bij de uitvoering en ervaring van het 

festival. Doordat het LGW? festival gebruik 

maakt van de kleinschaligheid van Utrecht, de 

grote diversiteit aan concertzalen en locaties, 

en Utrechtse symbolen zoals de Domkerk, 

benut het festival de stad als een festival-

terrein en tracht het zich daarmee te 

verankeren in de plaats van Utrecht. Hierbij 

wordt de festivalbezoeker, door de weidse 

verspreiding van activiteiten, gestimuleerd om 

Utrecht in te trekken en een verbinding aan te 

gaan met de stad. De grote hoeveelheid aan 

en weidse verspreiding van festivallocaties 

zorgt ervoor dat het LGW? een vergaande 

verankering heeft in de plaats Utrecht.  

4.3 LGW? en haar 

satellietprojecten 

Tijdens de gesprekken met de onderzoeks-

participanten is er veelvuldig gesproken over 

de satelliet- projecten die naast het reguliere 

programma van LGW? worden georganiseerd. 

Deze projecten kunnen variëren van een 

fringe festival in de Breedstraatbuurt tot een 

kunstmarkt op de Neude. Hierbij hebben deze 

projecten als eigenschap dat zij voor het 

publiek vrij toegankelijk zijn en dat zij deels 

plaatsvinden in de openbare ruimte. Hierbij 

neem ik waar dat de deelnemers van dit 

onderzoek hier veelvuldig de verbinding 

tussen het LGW? festival en de stad Utrecht 

leggen. Ik heb daarbij een onderscheid 

gemaakt tussen drie verschillende onder-

werpen, namelijk (1) verbinding met de 

Voorstraat, (2) periferie en (3) activatie van de 

lokale bevolking. Wederom geef ik inzicht in 

welke verhalen onderzoeksparticipanten 

vertellen ten aanzien van LGW? als 

symbolische arena voor groepsvorming en de 

verbinding tussen locaties en het LGW? 

festival. 

Figuur 5. De platenzaak Plato in de Voorstraat is afgeladen tijdens een optreden dat in teken van het Le Mini 
Who? festival staat. 
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Verbinding met de Voorstraat 

Le Mini Who? is hét satellietproject van LGW? 

dat door elke onderzoeksparticipant is 

benoemd. Ondanks dat LMW? tegenwoordig 

in de gehele Breedstraatbuurt en delen van de 

Ooster- en Westerkade plaatsvindt, richten de 

deelnemers van dit onderzoek zich voor-

namelijk op de verbinding met de Voorstraat; 

de straat waar het voor LMW? allemaal is 

begonnen. Een ondernemer uit de Voorstraat 

vertelt:  

“Toen we opengingen, toen hosten we wat 

instores. En toen kwamen Jacob en Rinke [van 

LGW?] naar ons toe om te vragen of we LMW? 

wilde doen, omdat ze overdag de stad er wat 

meer bij wilde betrekken. En op één of andere 

manier voelde dat echt super goed. We 

hebben toen wat shows gedaan in 

samenwerking met hen, en met 3voor12. Dat 

jaar daarna is LMW? echt ontstaan, en ook 

met meerdere zaken erbij. Uiteindelijk werd 

de stad wat meer bij het festival betrokken, en 

ik denk dat LMW? dat wel echt voor een groot 

gedeelte heeft gedaan omdat dat voor veel 

mensen toegankelijk is”.  

Dit gevoel, waarbij LMW? aan de basis staat 

van de verbinding tussen de stad Utrecht en 

LGW?, wordt ook gedeeld door een 

medewerker van LGW?. Zij vertelt: “En die 

verbinding met de stad voel je heel erg op 

zoiets als LMW?, want daar bruist die 

Voorstraat en voel je het heel erg. En iedereen 

in Utrecht die maar een beetje affiniteit 

hiermee heeft, die zie je daar. Dat is heel erg 

tof”. Hiernaast beschrijven de onderzoeks-

participanten ook een veranderende perceptie 

ten aanzien van de Voorstraat. Waar de straat 

voorheen werd gezien als een slechte buurt 

binnen het centrum van Utrecht, wordt de 

straat tegenwoordig in een beter daglicht 

beschouwd. Een medewerker van LGW? 

beschrijft: “Toen we LMW? begonnen, was de 

Voorstraat een beetje een shabby straat. De 

junks liepen er rond en ‘s avonds laat was het 

niet de leukste straat van Utrecht. En ik zeg 

niet dat LMW? degene is geweest die de hele 

straat heeft doen veranderen, maar het is wel 

een accelerator voor mensen om te laten zien: 

“Hé, hier is heel veel mogelijk””. Een journalist 

vult aan: “Maar door die hele Voorstraat, die 

voor dat zij [LGW?] er mee begonnen 

helemaal niet zo hot en hip was zoals die nu is. 

Voor zij er mee begonnen was het best een 

shady straat. Op een hele rare plek, wantje 

hartje centrum en shady. Dat was niet okay. 

Door al die locaties erbij te betrekken, werd 

dat in één keer één dag heel leuk”. Een 

ondernemer beschrijft de perceptie-

verandering ten aanzien van de Voorstraat:  

“Mede door LMW? is de Voorstraat 

uitgeroepen tot de hippe straat van Utrecht. 

Terwijl ik het wel mee vind vallen. Wat zit er 

nou eigenlijk? Veel kapperszaken, veel 

shoarmatenten enzo. Maar dankzij het festival 

is het wel een soort culturele straat geworden, 

waardoor de Voorstraat nu ook een beetje 

bekend staat als de hipsterstraat. Geen idee 

waarom eigenlijk… Dat heeft de Voorstraat 

wel een boost gegeven. De Voorstraat is altijd 

een beetje de weirde straat waar de creatieve 

dingen gebeuren, daar heeft het festival wel 

aan bijgedragen”.  

Uit de verhalen van de onderzoeks-

participanten merk ik op dat de komst van 

LGW? naar de Voorstraat, in de vorm van het 

fringe festival LMW?, een positieve bijdrage 

heeft geleverd aan de ontwikkeling van deze 

plek. Hierbij heeft het festival nieuw licht 

geschenen op de mogelijkheden binnen deze 

buurt en heeft er, volgens de onderzoeks-

participanten, een perceptieverschuiving 

plaatsgevonden ten aanzien van de Voor-

straat. De straat wordt niet langer meer 

betiteld als shady of shabby, maar eerder als 

hot en hip of de culturele straat van Utrecht. 

Echter, de relatie tussen de Voorstraat en 

LGW? is niet enkelzijdig. De Voorstraat heeft 

LGW? namelijk in staat gesteld om een 

festivalgevoel binnen de stad te creëren. Een 

medewerker van LGW? beschrijft: 

 “We hebben LMW? ooit opgericht omdat we 

voelden dat we op zes á zeven locaties in de 
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stad zaten, maar je merkte gewoon niet dat er 

tussen de venues ook vibe was. Dan kom je 

gewoon weer in de stad Utrecht en dan is er 

niet echt een festivalgevoel. En toen zaten we 

heel erg te denken, hoe kunnen we er meer 

een festival van maken. Als we overdag meer 

reuring creëren in de stad. Eigenlijk kabaal 

maken”. 

 Een andere medewerker verwijst hierbij 

specifiek naar de compactheid van de locatie: 

“Je hebt een hele compacte plek, en dat is ook 

de kracht van LMW?. Je hebt alle locaties… En 

daar heb ik mij ook altijd heel hard voor 

gemaakt. Dat moet binnen die oppervlakte 

blijven, want dan pas voel je dat mensen zoals 

jij op dat festival zijn en dat bezoeken”. 

Hiernaast heeft het de inwoners van Utrecht 

ook een mogelijkheid geboden om op een 

toegankelijk manier in aanraking te komen 

met de cultuurproductie van LGW?. Een 

ondernemer vertelt: “LMW? is wel echt een 

goed ding geweest. Heel veel mensen willen 

gewoon niet betalen voor dingen. Ze zijn 

misschien wel nieuwsgierig, maar willen dan 

geen veertig euro betalen. Dat is tijdens 

LMW? ook. Mensen kunnen super easy van 

zaak naar zaak lopen en gratis showtjes 

meepikken”. Een medewerker van LGW? 

omschrijft: “Dat je de mensen de kans geeft 

om in te stappen. Dat is natuurlijk met 

Lombok [festival] en LMW? het geval”. 

Uit de citaten van de onderzoeksparticipanten 

interpreteer ik dat er een duurzame relatie is 

ontstaan tussen LGW?, het zijnde in de vorm 

van LMW?, en de Voorstraat. Hierdoor is het 

merk LMW? onlosmakelijk verbonden met de 

plaats Voorstraat. Een medewerker van een 

Utrechtse culturele instelling verwoordt dit als 

volgt: “En vervolgens merk je bij merken dat 

dat ook bij een plek hoort en bij een bepaalde 

uitstraling, dus ik snap dat LMW? een ding is 

dat niet over de hele stad kan uitwaaien. Het 

idee, van de buitenkant gezien, is redelijk 

vergelijkbaar met het Lombok verhaal, maar 

als je Lombok LMW? noemt dan zegt 

iedereen: “Is het dan weg uit de Voor-

straat?””. Hiernaast neem ik waar dat het 

LGW? festival een bijdrage heeft geleverd aan 

de heropleving van de Voorstraat. Daaren-

tegen biedt de compactheid en locatie van de 

straat LGW? de mogelijkheid om in de stad 

Utrecht een festivalgevoel tussen de 

verschillende festivallocaties te creëren. 

Daarnaast komt de lokale bevolking op een 

toegankelijke manier in aanraking met het 

LGW? festival en zijn artistieke missie. Door 

deze duurzame verbinding tussen LGW? en de 

Voorstraat is het merk LMW? sterk verbonden 

met zijn locatie. 

Perifere activiteiten 

Naast dat LGW? in haar reguliere activiteiten 

hoofdzakelijk richt tot de kunstvorm Muziek, 

richt het festival in zijn satellietprojecten ook 

tot perifere activiteiten. Hierbij merk ik op dat 

deze activiteiten, zoals couchsurfing of de 

organisatie van een kunstmarkt, voornamelijk 

voortkomen uit de behoeften van het publiek. 

Een medewerker van LGW? beschrijft: “Aan 

de andere kant hebben we ook het couchsurf-

programma… Dat deden we ook een beetje uit 

marketing. Omdat heel veel van onze 

bezoekers zijn zelf muzikant of werken in de 

culturele sector en zijn vaak niet heel 

kapitaalkrachtig. En om Le Guess Who? 

laagdrempeliger te maken voor iemand buiten 

Utrecht, vroegen we onze bezoeker of zij hun 

bank of bed ter beschikking wilden stellen”. 

Een andere onderzoeksparticipant vult aan: 

“En eigenlijk altijd het couchsurfen stimuleren 

omdat dat nou eenmaal onderdeel is van de 

scene”. Een medewerker van LGW? vertelt 

ook over haar motivatie om de kunstmarkt Le 

Bazzare te organiseren:  

“Maar ook wat vinden de bezoekers van 

LMW? en LGW? nog meer leuk. En als je dan 

kijkt naar de type die daar rondloopt, mensen 

zoals wij, wat vinden die nog meer leuk. Die 

zijn op zoek naar dingen die bij hun identiteit 

passen. Die zijn sneller bezig met het proberen 

anders eruit te zien dan de gemiddelde 

Nederlander die naar de H&M gaat. Dus ga ik 

sneller vintage kopen, of die ook houden van 

een bepaalde kwaliteit en ambacht”. 
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De deelnemers van dit onderzoek geven dus 

aan dat deze perifere activiteiten in het 

verlengde liggen van de behoefte van de 

bezoekers van LGW? en dat zij trachten om 

daarin te voorzien. Daarnaast neem ik waar 

dat deze activiteiten ook een verbindend 

element huisvesten. Zo probeert LGW? door 

Le Bazzare “de Utrechtse Kunstenaars-

gemeenschap bij elkaar te brengen”. 

Daarnaast brengt LGW? door middel van het 

fringe festival LMW? een bepaalde gemeen-

schap muzikanten bij elkaar. Een medewerker 

van LGW? beschrijft dit als volgt: “En ik weet 

het niet zeker, maar ik denk wel dat wij één 

van de eerste zijn geweest die op zo’n schaal, 

met zo’n festival, zoveel van hetzelfde type 

muzikanten bij elkaar heeft gebracht. Vooral 

underground-achtige muzikanten. En nu is het 

inderdaad… LMW? is het Noorderslag van de 

Nederlandse Underground”. Ook beschrijven 

de onderzoeksparticipanten een verbindend 

element in het couchsurf-project. Een 

medewerker van LGW? vertelt: “En doordat 

we ook couchsurfen en dat soort dingen 

promoten, dat mensen die connecties maken 

en bevriend worden met mensen uit andere 

landen. De wereld is eenmaal piepklein”. Een 

medewerker van Rotterdam Festivals vult 

hierop aan:  

“En dat daar altijd de mooie contacten uit 

voortkomen. Dat mooie verhaal van de dame 

van Amber Arcades die vertelde hoe zij 

iemand heeft leren kennen die dan bij een 

grote internationale platenmaatschappij 

werkt. Maar ook het verhaal van Johan die 

dan de organisator van een Engels festival, 

wat lijkt op hetgeen wat LGW? doet, heeft 

leren doordat ie bij hem thuis op de bank 

sliep. En op die manier vertakt dat netwerk 

zich en komt ook steeds mooier naar voren 

dat LGW? een stadfestival is”.  

Ook de interactie tussen de lokale bevolking 

en festivalbezoekers gedurende Le Feast, 

waarbij Utrechters in hun woning koken voor 

(inter)nationale gasten, wordt door de 

onderzoeksparticipanten benoemd. Een 

medewerker zegt over Le Feast: “En ik vind 

het ook tof dat je op die manier mensen bij 

elkaar krijgt die elkaar anders zouden 

negeren. Dat zie ik wel als een grote uitdaging, 

in alles”. Een ander medewerker van LGW? 

vertelt hierover:  

“…Le Feast, waar internationale 

festivalbezoekers bij mensen thuiskomen om 

Figuur 6. De artiest Great Profile geeft een intiem optreden tijdens het Le Mini Who? festival. 
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te eten. Je zit aan een tafel en er heeft iemand 

gekookt, en je zit met acht man aan een tafel 

en dan ga je met elkaar praten. Maar 

daardoor komt er wel interactie en je laat 

mensen binnen in je huis die je anders nooit 

van je leven in je huis had, en waar je nooit 

van je leven op straat mee in aanraking was 

gekomen. Al die kleine interacties zorgen 

ervoor dat het er is”.  

In de bovenstaande citaten heb ik 

waargenomen dat het verbindend element 

van de perifere activiteiten van LGW? een 

belangrijke rol spelen in de verhalen van de 

onderzoeksparticipanten. Deze activiteiten 

vinden hun herkomst in de behoefte van het 

festivalpubliek van LGW? en op verschillende 

niveaus vinden hierbij interacties plaats. Dit 

kan variëren van een persoonlijk niveau, 

waarbij individuen onderling nieuwe sociale 

verbindingen vormen, tot een niveau waarbij 

een specifieke gemeenschap bij elkaar wordt 

gebracht. Door de aard van activiteiten, zoals 

Le Feast en het couchsurf-project, vindt er een 

kruisbestuiving plaats tussen de (inter) 

nationale bezoeker en de lokale bewoner. 

Deze vertakking van de LGW?-gemeenschap 

levert een belangrijke bijdrage aan de 

verankering van het festival onder de lokale 

bevolking en kan daarbij dienen als platform 

voor het LGW? festival als symbolische arena 

voor groepsvorming. 

Activatie van de lokale bevolking 

Uit de gesprekken met de 

onderzoeksparticipanten merk ik op dat de 

satellietprojecten van LGW? worden 

gekenmerkt door één gezamenlijke 

overeenkomst, namelijk de activatie van de 

lokale bevolking. Een ondernemer uit de 

Voorstraat zegt het volgende over de rol van 

de ondernemer bij de organisatie van LMW?: 

“Voor die ondernemers zelf is het ook wel een 

planning en er komt een hoop bij kijken. Wij 

vinden dat superleuk, en met ons een super 

hoop andere mensen die dit een supertof 

weekend vinden. Ik denk dat dit 

georganiseerd wordt (A) omdat het festival 

superleuk is, maar (B) ook omdat ze de stad 

superleuk vinden en echt iets willen 

organiseren, en daar tijd in willen steken”. 

Deze rol van de ondernemer wordt door een 

medewerker van LGW? bevestigd: “LGW? is 

heel erg ons team. Wij creëren dit met deze 

mensen hier op het kantoor. En LMW? is nog 

veel meer om alle ondernemers uit de stad 

ook iets te laten organiseren, bij hun over de 

vloer”. De activatie van de lokale bevolking 

beperkt zich niet enkel tot de Utrechtse 

ondernemer. Ook de doorsnee Utrechter kan 

zich bijvoorbeeld als thuiskok inschrijven en 

tijdens Le Feast (inter)nationale eetgasten in 

zijn of haar huis verwelkomen. Een 

medewerker van LGW? vertelt hier het 

volgende over:  

“Maar bij Le Feast vind ik het heel grappig dat 

er dan een soort gezin zich aanmeldt… Een 

vrouw met kort geblondeerd haar en ziet er 

super verzorgd uit, maar die zou nooit naar 

het festival gaan. Haar man hartstikke breed 

en doet super goede zaken. Een prachtig huis, 

absurd groot. Die vinden het dan wel leuk om 

mee te doen aan Le Feast, maar die hebben 

nog nooit van LGW? gehoord. En die denken: 

wij hebben wel zin om te koken voor mensen 

die we niet kennen. En dan gaan ze zich 

verdiepen in waarom het eigenlijk wordt 

georganiseerd. En dan denken ze: “Oh, dat is 

Le Guess Who?. Een muziekfestival. 

Interessant, misschien kunnen we wel een 

jazzbandje voor tijdens het eten uitnodigen””.  

Ook binnen het couchsurf-project neem ik 

waar dat de lokale bewoner wordt 

gestimuleerd om zich te verbinden met LGW? 

en haar (inter)nationale festivalbezoekers. Een 

onderzoeksparticipant vertelt hierover: “Wat 

daarin goed werkte, is dat die bezoeker aan de 

‘bankeigenaar’ in Utrecht vertelt wat er zo 

bijzonder is aan Le Guess Who?, en dat die 

Utrecht-bewoner aan de buitenlandse 

bezoeker, of Nederlandse bezoeker, vertelt 

wat er zo gaaf is aan Utrecht”. Hiernaast is bij 

de organisatie en manifestatie van het nieuwe 

satellietproject Lombok Festival ook een 

belangrijke rol weggelegd voor de lokale 
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buurtbewoner en ondernemer. Een mede-

werker van LGW? schetst hiervan een beeld in 

zijn verhaal:  

“We zijn in gesprek gegaan met allerlei 

mensen in Lombok. De ondernemers, maar 

ook zo’n pandjeseigenaar die daar heel veel 

pandjes heeft en die zich heel erg betrokken 

bij de buurt voelt. En die toch wel even met 

ons wilde praten. Die in principe geen inbreng 

heeft, maar Lombok zit in zijn hart en hij wilde 

weten wat er gebeurt. En hij heeft het 

goedgekeurd. En zo’n wijkagent, die kent 

iedereen binnen zo’n Lombok… Er zal ook veel 

op straat gebeuren, met een eetmarkt waar 

Lombok-bewoners wat klaar maken en wij 

bieden dan de kraampjes. Dat er een markt 

ontstaat waar buurtbewoners hun eten laten 

proeven voor heel weinig. We pushen het wel 

dat het geen commercieel ding gaat worden. 

Dan ook een dansvoorstelling op het markt-

plein”. 

 Een medewerker van de Gemeente Utrecht 

spreekt zijn waardering over deze aanpak uit:  

“Dat ze dat op een manier aanvliegen, en dan 

kopieer ik even de woorden van Johan, dat 

het niet wordt opgelegd in Lombok van: “Wij 

zijn LGW? en wij gaan even hier allemaal 

bandjes programmeren”. Ze willen echt dat 

die wijk het omarmd en dat het ook vanuit die 

wijk ontstaat. En als je het dan hebt over 

cultuur voor iedereen, dan vind ik dat wel een 

mooie manier om het aan te vliegen. Dat je 

echt de ondernemers erbij betrekt en het niet 

top-down oplegt”.  

In de verhalen van de onderzoeks-

participanten neem ik waar dat er bij de 

satellietprojecten van LGW? een actieve rol is 

weggelegd voor de lokale bevolking van 

Utrecht. Ondernemers verbouwen hun 

onderneming tot een LGW?-venue en lokale 

bewoners toveren hun woningen om tot een 

thuisrestaurant voor de (inter)nationale 

gasten van LGW?. Hierbij wordt de 

ondernemer of bewoner geactiveerd om zich 

aan het evenement te committeren en de 

verbinding met het festival, en zijn bezoekers, 

aan te gaan. De lokale bevolking krijgt 

hierdoor een cruciale rol in de uitvoering van 

de satellietprojecten van LGW? en zij bezitten 

hiermee een zekere mate van eigenaarschap 

ten aanzien van het evenement. Hieruit maak 

ik op dat ook deze individuen onderdeel 

worden van de lokale cultuur dat tijdens het 

Figuur 7. Tijdens het Lombok Festival heeft er een eetmarkt op het Moskeeplein plaats gevonden. Hierbij 
werden lokale buurtbewoners aangespoord om hun (wereldse) specialiteiten voor de bezoekers te koken. 
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LGW? festival wordt gepraktiseerd. Deze 

intensieve verbinding tussen LGW? en de 

lokale bevolking beschouw ik als platform voor 

het festival om te dienen als symbolische 

arena voor groepsvorming en ter verspreiding 

van zijn lokale cultuur. 

Conclusie 

Uit de verhalen van de onderzoeks-

participanten interpreteer ik dat er een 

duidelijke verbinding bestaat tussen de 

satellietprojecten van het LGW? festival en de 

stad Utrecht. Kijkend naar de deelvragen van 

dit onderzoek zie ik dat hierbij zowel sprake is 

van een verbinding met de plaats Utrecht, als 

dat LGW? zich opwerpt als een symbolische 

arena voor groepsvorming in de lokale 

omgeving. Hierbij neem ik waar dat de 

verankering in de plaats voornamelijk terug te 

vinden is in de verbinding tussen de Voor-

straat en het satellietproject LMW?. Deze 

duurzame verbinding wordt door de 

deelnemers van dit onderzoek toegekend 

aangezien volgens hen LMW? een belangrijke 

bijdrage heeft geleverd in de heropleving, en 

daarmee ook de perceptieverandering van de 

Voorstraat. Ik merk op dat deze straat het 

LGW? festival ook in staat heeft gesteld om 

tussen de reguliere festivallocaties een 

festivalsfeer te creëren, waarnaast de lokale 

bevolking op een laagdrempelige manier 

kennis kan maken met de expliciete 

cultuurproductie van het LGW? festival. Deze 

symbiotische relatie heeft er toe geleid dat 

LMW?, als zijnde een satellietproject van 

LGW?, onlosmakelijk is verbonden aan de 

Voorstraat. Hierbij is niet enkel de Voorstraat 

een belangrijk onderdeel geworden van de 

identiteit van het LMW? festival, maar is 

LMW? ook een onderdeel geworden van de 

identiteit van de Voorstraat. Met betrekking 

tot dit satellietproject neem ik dus een 

vergaande verankering van het LGW? festival 

in de Utrechtse plek Voorstraat waar.  

Naast deze verankering in plaats merk ik op 

dat de satellietprojecten van het LGW? festival 

een belangrijk platform vormt voor het 

festival als lokale arena voor groepsvorming. 

Uit de verhalen van de onderzoeks-

participanten neem ik waar dat hierbij een 

belangrijke rol is weggelegd voor de lokale 

bevolking. Zij zijn daarbij cruciaal voor de 

uitvoering van de activiteiten en bezitten 

eigenaarschap ten aanzien van het 

evenement. LGW? faciliteert in het geval van 

de ondernemer het aanbod van cultuur en 

voor de bewoners faciliteren zij de (inter) 

nationale gasten. Echter, een groot deel van 

de verantwoordelijkheid voor de uitvoering 

van de activiteit ligt dus bij de lokale onder-

nemer en bewoner, en zij leggen hierbij moed-

willig de verbinding met de festivalbezoeker 

van LGW?. Hierdoor vindt er een kruis-

bestuiving plaats tussen de (inter)nationale 

bezoeker en de lokale bewoner. De individuen 

vormen hierbij onderling nieuwe sociale 

verbindingen. Hiernaast merk ik op dat de 

satellietprojecten de eigenschap hebben om 

verschillende groepen, zoals een Utrechts 

kunstenaarsgemeenschap of een artiesten-

gemeenschap, bij elkaar te brengen. Uit de 

verhalen van de onderzoeksparticipanten 

interpreteer ik dat de satellietprojecten een 

belangrijk platform vormen voor het festival 

om te fungeren als symbolische arena voor 

groepsvorming in de lokale omgeving. Hierbij 

wordt er dus een beroep gedaan op de lokale 

bevolking van Utrecht en ontstaat er een 

duurzame verbinding tussen de lokale 

bevolking en de (inter)nationale festival-

bezoeker van het LGW? festival. 

In navolging van de hierboven beschreven 

onderzoeksresultaten, tracht ik om in het 

volgende hoofdstuk de bevindingen vanuit 

een wetenschappelijk kader te analyseren en 

interpreteren. Hierbij leg ik dus de verbinding 

tussen het theoretisch concept sociale 

verankering, wat ik reeds in hoofdstuk twee 

heb besproken, en de casus van het LGW? 

festival.
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5. Analyse 

Gedurende de analyse van de onderzoeks-

resultaten leg ik de verbinding tussen het 

theoretisch concept sociale verankering en de 

casus van het LGW? festival. Hierbij richt ik mij 

tot de drie deelconcepten groep, cultuur en 

plaats. Ten eerst bespreek ik hoe het LGW? 

festival functioneert als lokale arena voor 

groeps-vorming. Het festival doet hierbij 

beroep op de urban community van Utrecht, 

wat uiteindelijk leidt tot het ontstaan van een 

lokale civic community. Vervolgens bespreek 

ik hoe de expliciete cultuurproductie van het 

festival in de organisatiecultuur van Stichting 

LGW? is gefundeerd en hoe deze cultuur-

productie zich verhoudt tot de lokale culturen 

binnen Utrecht. Ten slotte beschrijf ik vanuit 

de urban culturalist perspective hoe het 

festival gebruik maakt van de plaatsen binnen 

de stad Utrecht en hoe hierbij een ver-

andering is ontstaan in de betekenissen en 

identiteiten ten aanzien van deze plekken en 

de expliciete cultuurproductie van LGW?. 

5.1 Groep 

Allereerst het concept groep. Dit element 

staat centraal binnen het construct sociale 

verankering, wat ik reeds in het tweede 

hoofdstuk uitvoerig heb besproken. Hierbij 

vormt de groep een symbolische arena 

waarbinnen individuen samenwerken, 

identiteiten delen en (inter)acties worden 

gecreëerd (Fine, 2010; Fine, 2012). Ook 

binnen de casuïstiek van LGW? wordt de 

verankering van de festivalgemeenschap in de 

lokale omgeving op verschillende gebieden 

weerspiegeld. Hierbij ga ik allereerst in op de 

rol die die de urban community speelt bij de 

totstandkoming van het festival. Vervolgens 

bespreek ik de tijdelijke civic community die 

gedurende realisatie van het LGW? festival 

wordt bewerkstelligd.  

Beroep op de lokale gemeenschap 

Gedurende de organisatie en manifestatie van 

LGW? doet het festival beroep op de urban 

community van Utrecht. Om dit concept te 

beschrijven, gebruikt Borer (2006) de ecology 

of games benadering van Norton Long (1958; 

in Borer, 2006). In deze benadering wordt 

betoogt dat elke sociale groep een game 

vormt met verschillende regels, rollen en 

spelers. Hierbij is afhankelijkheid tussen de 

groepen onvermijdelijk, aangezien “sharing a 

common territorial field and collaborating for 

different and particular ends in the 

achievement of overall social functions, the 

players in one game make use of the players in 

another and are, in turn, made use of by 

them” (Long, 1985 in Borer, 2006, p.185). 

Doordat groepen afhankelijk van elkaar zijn en 

individuen deelnemen in verschillende 

groepen, leren de lokale bewoners “multiple 

ways of practicing urban culture and 

community” (Borer, 2006, p. 185). De 

verschillende aspecten van de urban 

community zie ik ook terug in de casus van 

LGW?. Naast dat er een belangrijke positie is 

weggelegd voor de leden van Stichting LGW?, 

is bij de expliciete cultuurproductie van het 

festival ook een belangrijke rol weggelegd 

voor ondernemers, culturele instellingen en 

de lokale bevolking. Het festival kent daarbij 

een overkoepelende functie aangezien LGW? 

lokale culturele instellingen en ondernemers 

stimuleert, activeert en faciliteert in hun 

deelname aan het LGW? festival. Hierbij stelt 

LGW? hen niet alleen instaat om cultuur te 

programmeren waarvoor doorgaans geen 

ruimte is, of wordt er cultuur geprogram-

meerd op plekken die normaal een andere 

functie vervullen. Ook wordt de lokale kennis 

van deze deelnemende partijen aangesproken 

ten behoeve van de organisatie en 

manifestatie van het festival. Daarbij wordt 

ook de kennis van de lokale bewoners aan-

gesproken. In dit onderzoek merk ik op dat 

tijdens de satellietprojecten van LGW?, zoals 

het couchsurfen en Le Feast, er aan de hand 

van de kennis van de lokale bewoner een 

verbinding ontstaat tussen de (inter)nationale 

festivalbezoeker en de stad Utrecht. De lokale 

bewoner heeft daarbij ook een prominente rol 

bij de organisatie en uitvoering van deze 

satellietprojecten en ontwikkelt een sociale 
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relaties met de (inter)nationale bezoeker. 

Door de activatie van lokale instellingen, 

ondernemers en bewoners spreekt LGW? het 

cultureel kapitaal van Utrecht aan. Hierbij 

wordt de kennis, vaardigheden en opleiding 

van de lokale gemeenschap ingezet om 

zodoende een voordelen te creëren ten 

aanzien van de organisatie en manifestatie 

van het LGW? festival (Wynn, 2015).  

Conclusie 

Uit hetgeen wat ik hierboven heb beschreven, 

interpreteer ik dat LGW? tijdens de 

organisatie en manifestatie van het festival 

beroep doet op verschillende sociale lagen 

binnen de lokale gemeenschap. Hierbij 

ontstaan er niet enkel interacties binnen en 

tussen deze verschillende lagen, maar 

ontstaat er ook een wisselwerking tussen de 

(inter)nationale festivalbezoeker en de lokale 

gemeenschap. Dit leidt tot het ontstaan van 

een civic community waarbij “members of 

different populations with different ideas, 

interests, and intentions to coexist in the same 

geographic and social territory” (Borer, 2010; 

in Li et al., 2017, p.25). LGW? draagt dus met 

de organisatie en manifestatie van het festival 

bij aan de ontwikkeling en exploitatie van het 

cultureel kapitaal binnen de lokale groepen, 

waarbij er een kruisbestuiving ontstaat tussen 

de verschillende sociale lagen binnen de lokale 

gemeenschappen én de culturele diversiteit 

van de (inter)nationale festivalbezoeker. Het 

festival wendt zich hierbij tot de verschillende 

regels, rollen en spelers binnen de lokale 

omgeving. Mede door de kortstondige inmeng 

van de (inter)nationale festivalbezoeker kent 

het LGW? festival, als lokale arena voor 

groepsvorming, een inbedding binnen in de 

lokale urban community en weet het LGW? 

festival een tijdelijke civic community te 

bewerkstelligen. 

5.2 Cultuur  

Naast het element groep speelt ook het 

concept cultuur een belangrijke rol binnen de 

sociale verankering van het festival. Cultuur 

zie ik hierbij als een sociale structuur dat gevat 

is in een patroon van cognitieve en 

normatieve systemen, wat tot uiting komt in 

ons gedrag, interacties, persoonlijkheden en 

instituties (Hays, 1994). De expliciete cultuur-

productie van een festival kan hierbij dienen 

als lokale context voor de vorming en uiting 

van een (lokale) cultuur (Li et al., 2017). In 

tegenstelling tot het artikel van Li et al. (2017), 

waarbij het onderzochte festival geïnitieerd 

wordt door en voort komt uit de lokale 

gemeenschap en cultuur, richt ik mij binnen 

deze analyse hoofdzakelijk tot de totstand-

koming van de expliciete cultuurproductie en 

de Stichting LGW?. Ik bespreek hierbij hoe 

deze cultuurproductie zich verhoudt tot de 

organisatiecultuur van Stichting LGW? en 

tegenover de lokale culturen van stad Utrecht. 

Cultuurproductie en de 

organisatiecultuur  

In dit onderzoek merk ik op dat de expliciete 

cultuurproductie van LGW? voornamelijk 

voort komt uit de intenties, aannames en 

handelingen van de organisatieleden van de 

Stichting LGW?. De leden van de stichting 

trachten door de organisatie van het festival 

een countercultuur te produceren. Hierbij zijn 

zich bewust van een door hen gesignaleerde 

monocultuur binnen de muziekindustrie en 

onze huidige samenleving. De drang van de 

organisatieleden om zich hiervan te 

distantiëren, komt daarbij tot uiting in de 

ideologische visie om minderheden te 

(over)presenteren, in de artistieke visie om 

een ander geluid te laten horen en op 

organisatorisch niveau door gebaande paden 

binnen de muziekindustrie te doorbreken. 

Hierbij kunnen de acties van de organisatie-

leden worden gezien als symbolische 

handelingen om de door hen gewenste 

expliciete (counter)cultuurproductie te 

kunnen bewerkstelligen (Grieves, 2010). Deze 

cultuurproductie is daarmee een sociaal 

product dat door de leden van de organisatie 

gezamenlijk wordt geconstrueerd en vormt 

een zichtbare uitdraging van de cultuur die 

heerst binnen de Stichting LGW?. Hiernaast 

hebben de organisatieleden zich ook 
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uitgesproken over de onderliggende waarden 

van de organisatiecultuur (Schein, 1984). Ik 

heb hierbij waargenomen dat de mede-

werkers van de stichting LGW? zich gedurende 

de gesprekken veelvuldig distantiëren van een 

‘blanke blik’ en ‘monocultuur’ die zij binnen 

de maatschappij en muziekindustrie 

signaleren. Zij geven daarbij ook aan dat deze 

gedachtegang steeds verder doordringt in de 

organisatiepraktijken en daarmee in 

toenemende maten wordt weerspiegeld in de 

artistieke en inhoudelijke visie van LGW?. 

Door de continue ontwikkeling van de 

inhoudelijke en artistieke visie van het festival, 

wordt deze expliciete cultuurproductie ook 

gekenmerkt door een gedeelde historie. 

Hiermee symboliseert de cultuurproductie van 

het festival de ontwikkeling van de 

organisatiecultuur van stichting LGW?. 

Hierbinnen komt ook de tweeledigheid van 

cultuur naar voren. De cultuur vormt namelijk 

zowel het product van de organisatieleden als 

de producent van verschillende handelings-

vormen daarbinnen (Hays, 1994). Hierdoor 

zijn de leden van LGW? instaat om zich af te 

zetten tegen de heersende cultuur. Echter, 

deze countercultuur wordt ook afgebakend en 

daarmee gevormd door de heersende cultuur. 

Performative/action space 

In navolging van het artikel van Li et al. (2017) 

neem ik binnen de casus van LGW? ook de 

concepten performative space en action space 

waar. Hierbij zie ik het concept performative 

space, wat ingaat op de representatieve 

waarde van het festival ten aanzien van de 

lokale gemeenschap (Li et al. 2017), terug in 

de stadsmarketing van Utrecht. Door het 

internationale en innovatie karakter van het 

LGW? festival wordt dit ‘merk’ gebruikt om 

stad Utrecht en haar gewenste cultuur te 

kunnen profileren. Hierbij articuleert het 

festival verschillende kernwaarden die de stad 

Utrecht en haar bestuur tracht toe te eigenen. 

Hiernaast stelt LGW?, aan de hand van het 

fringe festival LMW?, een plek als de 

Voorstraat in staat om zich te profileren als 

‘de creatieve straat van Utrecht’. Het ‘merk’ 

LMW? maakt hierbij onderdeel uit van de 

identiteit ten aanzien van deze plek. In 

paragraaf 5.3 ga ik verder in op de verbinding 

tussen het LGW? festival en de Voorstraat. 

Verder zie ik ook het concept action space, 

waarbij door middel van het festival lokale 

cultuur en identiteit wordt geproduceerd (Li et 

al. 2017), terug in de casuïstiek van LGW?. Dit 

merk ik op aangezien lokale bewoners, 

ondernemers en culturele instellingen worden 

aangezet om deel te nemen aan de 

activiteiten van het LGW? festival. Zij worden 

hierbij gestimuleerd om zowel onderling als 

met de (inter)nationale festivalbezoeker een 

verbintenis aan te gaan. De lokale partijen 

worden daarbij aangezet tot co-engagement 

en zij spelen een belangrijk rol in de 

organisatie en manifestatie van het LGW? 

festival. Hiernaast tracht LGW? ook om haar 

expliciete cultuurproductie te vertalen naar de 

Utrechtse wijk Lombok, aangezien de 

bevolkingssamenstelling van deze wijk in lijn 

ligt met de artistieke en inhoudelijk visie van 

het festival. Hierbij wordt getracht om deze 

lokale partijen te laten participeren en in 

aanraking te laten komen met de 

cultuurproductie van het LGW? festival. 

Conclusie 

Uit het bovenstaande interpreteer ik dat 

expliciete (counter)cultuurproductie van 

LGW? met name voortkomt uit de 

organisatiecultuur en haar gedeelde historie. 

De cultuurproductie vormt daarbij een sociaal 

product dat tot stand komt door de 

symbolische handelingen van de organisatie-

leden. Het festival is daarmee een zichtbare 

uitdraging van organisatiecultuur, wat tevens 

wordt gevoed door onderliggende waarden. 

De expliciete cultuurproductie van het festival 

symboliseert hiermee dus de organisatie-

cultuur van stichting LGW?.  

Ondanks dat het LGW? festival wordt 

georganiseerd door een onafhankelijk 

stichting, wordt ook getracht om de expliciete 

cultuurproductie te verbinden met overige 

lokale culturen. Hierbij neem ik waar dat het 
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LGW? festival op bestuurlijk niveau de stad 

Utrecht helpt profileren en positioneren. 

Hiernaast worden lokale bewoners, onder-

nemers en culturele instellingen aangezet om 

deel te nemen aan de activiteiten van het 

LGW? festival en wordt zowel onderling als 

met de (inter)nationale festivalbezoeker een 

verbintenis gelegd. Hiernaast merk ik op dat 

LGW? ook de verbinding legt tussen de 

artistieke en inhoudelijk visie van het festival 

en de samenstelling van de wijk Lombok. 

Echter, binnen dit onderzoek is er geen bewijs 

gevonden dat de expliciete cultuurproductie 

van het LGW? zich heeft verankerd in de 

lokale culturen van Utrecht en daarmee 

bijdraagt aan de vorming van een 

gemeenschappelijk identiteit binnen de lokale 

omgeving. 

5.3 Plaats 

Zoals reeds in hoofdstuk twee is besproken, 

bestaat er een symbiotische relatie tussen de 

concepten plaats en cultuur. Een plek ontstaat 

hierbij enkel wanneer deze door een cultuur-

maker, oftewel de mens, wordt gemaakt en 

gebruikt (Borer, 2006; Ingold, 2011). De plaats 

geeft hierbij de cultuurmaker de mogelijkheid 

om zijn cultuur te praktiseren en te inter-

acteren met andere participanten. Dit heeft 

tot gevolg dat binnen deze locaties gedeelde 

verwachtingen en gedrag-routines ontstaan 

(Fine, 2010). Hierdoor vormt cultuur niet enkel 

de plek, maar geeft de plaats uiteindelijk ook 

vorm aan de cultuur die hierbinnen wordt 

gepraktiseerd. Om deze relatie tussen de 

expliciete cultuurproductie van LGW? en de 

stad van Utrecht te onderzoeken, heb ik 

gebruik gemaakt van het urban culturalist 

perspective (Borer, 2006). In deze paragraaf 

beschrijf ik vanuit dit perspectief hoe de 

expliciete cultuurproductie van het LGW? 

festival gebruikt maakt van de locaties binnen 

de stad Utrecht, waarnaast ik ook inga op de 

verandering ten aanzien van de betekenis en 

identiteit van deze plekken. 

Lokale omgeving als festivalterrein 

In de resultaten van dit onderzoek heb ik 

opgemerkt dat de stad Utrecht, en haar 

verscheidenheid aan locaties, een belangrijk 

onderdeel vormt binnen de festivalervaring 

van de bezoeker van LGW?. Gedurende het 

festival worden dan ook tientallen locaties, 

verspreidt door de gehele stad, gebruikt voor 

de activiteiten van LGW? en beschrijven de 

festivalorganisatoren Utrecht als een ideale 

festivalgrond. Hierbij gebruikt het festival niet 

enkel conventionele poppodia, zoals EKKO en 

TivoliVredenburg, maar maakt LGW? ook 

gebruik van locaties met een symbolische en 

representatieve waarde ten aanzien van de 

stad Utrecht, zoals de Domkerk, Pastoefabriek 

en het Centraal Museum. Deze symbolische 

markers, waarvan de representatieve waarde 

door meerdere groepen binnen de lokale 

omgeving wordt gedragen en gedeeld, biedt 

voor LGW? de mogelijkheid om met andere 

gemeenschappen in dialoog te treden en haar 

expliciete cultuurproductie verder te 

verspreiden in het lokale veld (Borer, 2006). 

Hiernaast zorgt de weideverspreiding van de 

activiteiten van LGW?, wat door Wynn (2015, 

2016) wordt getypeerd als een confetti 

pattern, ervoor dat het festival in staat is om 

een bredere variëteit aan individuen en 

groepen te bereiken die niet participeren in 

deze expliciete cultuurproductie (Wynn, 

2015).  

Plaats-identiteit en het festival 

Verder heb ik waargenomen dat de 

onderzoeksparticipanten in hun verhalen ook 

een verandering in de identiteit ten aanzien 

van de Voorstraat beschrijven. De komst van 

LGW?, in de vorm van het fringe festival 

LMW?, heeft hierbij een bijdrage geleverd aan 

de heropleving en ontwikkeling van deze 

straat. Onderzoeksparticipanten beschrijven 

daarbij ook een perceptieverandering, wat 

inhoudt dat de Voorstraat tegenwoordig 

wordt beschouwd als hip en creatief. LGW? 

maakt hierbij onderdeel uit van de identiteit 

die door de onderzoeksparticipanten aan de 

straat wordt toegekend. Daarnaast maakt de 
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Voorstraat ook een belangrijk onderdeel uit 

van de identiteit van LGW?. Door deze plek is 

LGW? namelijk in staat om een festivalgevoel 

te creëren tussen de overige festivallocaties. 

Hierdoor is er een symbiotische relatie tussen 

LGW? en de Voorstraat ontstaan. Hierbij 

symboliseert LGW?, in de vorm van het LMW? 

festival, de hippe en creatieve identiteit van 

de Voorstraat en weerspiegelt de Voorstraat 

de verbinding tussen de stad Utrecht en het 

LGW? festival. Dit heeft gevolgen voor de 

ruimtelijke ordening, ontwikkeling en het 

gebruik van deze specifieke plek, waarbij de 

gemeenschap van LGW? dus sentiment en 

identiteit heeft ontwikkeld ten aanzien van de 

betreffende plaats (Borer, 2006). 

Hiernaast heb ik ook opgemerkt dat 

deelnemers van dit onderzoek een negatieve 

ontwikkeling beschrijven ten aanzien van de 

relatie tussen de lokale cultuur van LGW? en 

de omgeving. Hierbij vormt volgens hen de 

komst van de locatie TivoliVredenburg een 

gevaar voor de lokale cultuur van LGW?. 

Ondanks dat deze plek de capaciteit van het 

festival aanzienlijk heeft doen groeien, 

beschrijven de onderzoeksparticpanten ook 

dat de komst van deze locatie een essentieel 

onderdeel van het LGW? festival dreigt te 

verdrijven, namelijk het bereizen en 

ontdekken van de stad Utrecht. Door de 

komst van het muziekcomplex en zijn grote 

aanbod aan zalen, wordt de festivalbezoeker 

in staat gesteld om zich gemakkelijk te 

onttrekken aan de stad Utrecht en daarmee 

de overige festivallocaties links te laten liggen. 

Wanneer TivoliVredenburg een te prominente 

rol binnen de manifestatie van het festival 

krijgt, kan de ‘ontdek-rol’ van het festival 

komen te vervallen. Dit kan uiteindelijk leiden 

tot een verandering in het collectieve verhaal 

en daarmee de identiteit van het LGW? 

festival. 

Conclusie 

Zoals ik hierboven heb beschreven, maakt 

LGW? bij de organisatie en manifestatie van 

het festival uitvoerig gebruik van de lokale 

omgeving. Door het gebruik van de 

symbolische markers, zoals de Domkerk en 

het Centraal Museum, en de weidse 

verspreiding van activiteiten is het LGW? 

festival in staat om bruggen te slaan naar 

andere groepen en haar cultuur verder te 

verspreiden in de lokale omgeving. Hiernaast 

heeft het festival ook bijgedragen aan 

veranderingen in de culturele textuur van de 

Stad Utrecht. De LGW? heeft, als voorbeeld 

daarvan, een aandeel gehad in de perceptie-

verandering en het gebruik ten aanzien van de 

Voorstraat. Het festival is hiermee onderdeel 

van de ‘hippe identiteit’ van deze plek, 

waarnaast de Voorstraat de verbinding tussen 

Utrecht en LGW? symboliseert.  

Naast deze symbiotische relatie bestaat er ook 

een mogelijkheid tot een negatieve 

verhouding tussen een plaats en de lokale 

cultuur die hierbinnen wordt gepraktiseerd. 

Hierbij kan de komst van een locatie zoals 

TivoliVredenburg leiden tot een verandering in 

het collectieve verhaal, en daarmee de 

identiteit en lokale cultuur van het LGW? 

festival. Dit toont aan dat de cultuur niet enkel 

de plaats vormt, maar dat de plaats ook vorm 

kan geven aan de cultuur die hierbinnen 

wordt gepraktiseerd. 

In het volgende hoofdstuk geef ik aan de hand 

van mijn analyse van de onderzoeksresultaten 

en de bevindingen van dit onderzoek 

antwoord op de hoofd- en deelvragen die ik in 

het eerste hoofdstuk heb geponeerd. 

Wederom spelen de elementen groep, cultuur 

en plaats hierbij een belangrijke rol. 
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6. Conclusie 

Zoals ik in de inleiding heb beschreven, heb ik 

in mijn masterscriptie onderzoek gedaan naar 

het festival LGW? en zijn verbinding met de 

stad Utrecht. Hierbij heb ik onderzocht (1) hoe 

een festival kan fungeren als lokale 

symbolische arena voor groepsvorming, (2) 

hoe het een bijdrage kan leveren aan de 

constructie van een lokale cultuur, en (3) hoe 

het festival een platform kan bieden voor 

betekenisgeving en ontwikkeling ten aanzien 

van de locaties waar de cultuurproductie 

plaatsvindt. Deze drie elementen vinden hun 

herkomst in de driehoeksverhouding die Li et 

al. (2017) in hun etnografisch onderzoek naar 

een community-engaged festival presenteren. 

Zowel in het artikel van Li et al. (2017), als in 

mijn onderzoek naar het LGW? festival staat 

de relatie tussen de concepten groep, cultuur 

en plaats centraal. Deze driehoeksverhouding 

heb ik hierbij betiteld met het begrip sociale 

verankering. In dit onderzoek heb ik dus de 

relatie, in de vorm van het concept sociale 

verankering, tussen de expliciete cultuur-

productie van een non-profit festival en zijn 

lokale omgeving onderzocht.  

Om de onderzoeksvragen te kunnen 

beantwoorden, heb ik gebruik gemaakt van 

kwalitatieve onderzoeksmethoden. Hierbij 

heb ik bij twaalf personen een 

ongestructureerd interview afgenomen. De 

verhalen die de onderzoeksparticipanten 

hebben verteld, spelen een cruciale rol bij de 

beantwoording van de hoofd- en deelvragen 

binnen dit onderzoek. Aan de hand van deze 

verhalen heb ik namelijk getracht om de 

ervaringen, ten aanzien van het festival en zijn 

sociale verankering, van betrokkenen te 

verzamelen en bestuderen. Dit verhalend 

element heb ik binnen dit onderzoek betiteld 

met het begrip narratieve betekenisgeving. De 

verhalen van de onderzoeksparticipanten 

hebben dus mijn eenheid van analyse 

gevormd. Hierbij heb ik mij binnen dit 

onderzoek enkel gericht tot de interpretatie 

van de inhoud van het verhaal. Dit heeft er toe 

geleid dat het onderzoek een interpretatief 

benadering kent en het concept verhaal 

tevens een centrale rol speelt binnen de 

vraagstelling van dit onderzoek. Hoofdvraag 

luidt als volgt:  

“Welke betekenis geven lokale actoren aan de 

sociale verankering van het Le Guess Who? 

festival in de lokale omgeving?” 

Alvorens ik in dit hoofdstuk antwoord kan 

geven op mijn hoofdvraag, dien ik allereerst 

antwoord te geven op de deelvragen. Aan de 

hand van deze deelvragen refereer ik naar de 

drie elementen die centraal staan binnen het 

concept sociale verankering, en daarmee 

binnen dit onderzoek. Zoals ik reeds heb 

beschreven, hebben deze elementen 

betrekking tot een drietal gebieden, namelijk 

(1) het festival als lokale arena voor 

groepsvorming, (2) het festival als plek voor 

constructie van lokale cultuur (3) en het 

festival als plek voor ontwikkeling identiteit 

ten aanzien van de plaats. Hieronder geef ik 

allereerst afzonderlijk antwoord op de 

deelvragen. Ten slotte geef ik aan de hand van 

deze uitwerkingen antwoord op mijn 

hoofdvraag. 

Een festival als lokale arena voor 

groepsvorming 

Allereerst ga ik in op de functie van een 

festival om te dienen als een lokale arena voor 

groepsvorming. Aan de hand van dit 

onderzoek kom ik tot het inzicht dat een 

‘gethematiseerd en publieke viering’, oftewel 

een festival (Getz, 2010), als vehikel kan 

dienen om verschillende sociale lagen binnen 

de urban community met elkaar te verbinden. 

Hierbij kunnen er interacties ontstaan binnen 

en tussen de sociale lagen, en wordt lokale 

kennis aangesproken en ontwikkeld. Dit kan 

leiden tot de exploitatie en ontwikkeling van 

cultureel kapitaal binnen de lokale 

gemeenschap. Wat ik in de casus van het 

LGW? festival heb opgemerkt, is dat de functie 

van het festival als lokale arena voor 

groepsvorming hoofdzakelijk is terug te 

herleiden naar de satellietprojecten van het 
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festival. Hierbij wordt er een beroep gedaan 

op de kennis en kunde van de lokale bevolking 

en vindt er een ontmoeting plaats tussen de 

lokale bewoner/ondernemer en de festival-

gemeenschap. Het festival bezit daarbij de 

mogelijkheid om de ‘inheemse’ lokale 

bevolking in contact te brengen met de 

culturele diversiteit van de ‘exotische’ 

festivalgemeenschap. Door zich te beroepen 

op de verschillende lagen binnen de urban 

community, de ontwikkeling en exploitatie 

van het cultureel kapitaal binnen de lokale 

omgeving, en de culturele kruisbestuiving 

tussen de lokale bevolking en de festival-

gemeenschap is een festival in staat om een 

tijdelijke civic community te bewerkstelling. 

Hiermee kan een festival dus fungeren als een 

kortdurende, symbolische arena voor 

geroepsvorming binnen de lokale omgeving.  

Een festival en de ontwikkeling van 

lokale cultuur 

In het onderzoek van Li et al. (2017) wordt 

beschreven dat een festival een culturele 

uiting vormt dat diepgeworteld is in de plek 

waar het plaatsvindt. Echter, aan de hand van 

dit onderzoek kom ik tot het inzicht dat de 

expliciete cultuurproductie van een festival 

ook sterk gefundeerd kan zijn in organisatie-

cultuur van de organiserende partij. In het 

geval van het LGW? festival is dat een 

autonome non-profit organisatie ten behoeve 

van het organiseren van festivals (Le Guess 

Who?, 2018). De expliciete cultuurproductie 

van het festival vormt daarbij een sociaal 

product dat tot stand komt door de 

symbolische handelingen van de organisatie-

leden. Het is daarmee dus een zichtbare 

uitdraging van de organisatiecultuur en niet 

zozeer van een cultuur dat binnen de lokale 

omgeving wordt gepraktiseerd. Ondanks dat 

de liquid culture van een festival ter aanvulling 

van de heersende cultuur binnen de lokale 

omgeving kan dienen (Wynn, 2015), kan de 

expliciete cultuurproductie van een 

professionele festivalorganisatie hier ook ver 

buiten staan. In het geval van het LGW? 

festival is het dan ook onduidelijk in hoeverre 

de thematieken en muzikale genres binnen de 

cultuurproductie aansluiten bij de culturen 

binnen het lokale veld. Wanneer de expliciete 

cultuurproductie sterk is gefundeerd in de 

organisatiecultuur van een autonome festival-

organisatie, dan kan dit een drempel vormen 

ten aanzien van de functie van een festival als 

arena waarin een lokale cultuur wordt 

geconstrueerd en gepraktiseerd.  

Een festival en zijn verbinding met de 

plaats 

Bij de beantwoording van de laatste deelvraag 

ga ik in op de verbinding tussen het festival en 

de plaats waar de expliciete cultuurproductie 

plaatsvindt. Hierbij merk ik op dat een weidse 

verspreiding van festivalactiviteiten de 

festivalgemeenschap stimuleert om de lokale 

omgeving te verkennen en zich eraan te 

verbinden. Deze weidse verspreiding en het 

gebruik van symbolische markers binnen het 

lokale veld kunnen er hierbij toe leiden dat 

andere groepen kunnen worden bereikt en 

cultuurproductie van het festival verder wordt 

verspreid. Hiernaast heb ik binnen dit 

onderzoek ook waargenomen dat een festival 

in staat is om zich te verbinden met een 

specifieke plek binnen de lokale omgeving. 

Het festival wordt hierbij onderdeel van de 

identiteit van de plaats, waarnaast deze plek 

ook onderdeel wordt van de identiteit van het 

festival. In dit onderzoek heb ik opgemerkt dat 

niet enkel de expliciete cultuurproductie van 

het festival hierbij een bijdrage levert aan de 

ontwikkeling van de plaats, maar dat de plek 

ook vorm geeft aan de lokale cultuurproductie 

die hierbinnen plaatsvindt. Hieruit 

interpreteer ik, aansluitend op de weten-

schappelijk literatuur, dat er wel degelijk een 

symbiotische relatie bestaat tussen de plaats 

en de lokale cultuur die hierbinnen wordt 

gepraktiseerd. In het geval van een festival 

kom ik tot het inzicht dat dit een plek vormt 

waar identiteit ten aanzien van een plaats 

wordt gevormd en ontwikkeld, waarnaast de 

plek ook vorm geeft aan de expliciete 

cultuurproductie die hierbinnen plaatsvindt. 
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Het festival en zijn sociale 

verankering 

Wanneer ik de drie hierboven beschreven 

elementen samen neem, ben ik instaat 

antwoord te geven op de hoofdvraag binnen 

dit onderzoek. Hieruit interpreteer ik dat het 

verhaal van een festival zich op drie punten 

verankerd in de lokale omgeving. Ten eerste, 

een festival verankert zich in de lokale 

groep(en). Een festival heeft daarbij de 

potentie om meerdere sociale lagen binnen de 

urban community met elkaar te verbinden, 

cultureel kapitaal te ontwikkelen en 

exploiteren, en een culturele kruisbestuiving 

tussen de lokale groep(en) en de festival-

gemeenschap te bewerkstelligen. Uiteindelijk 

kan dit leiden tot een tijdelijk civic community. 

Hiernaast kan een festival zich ook verankeren 

in de lokale cultuur. Echter, wanneer de 

expliciete cultuurproductie sterk is 

gefundeerd in de organisatiecultuur van de 

achterliggende (onafhankelijke) partij, dan kan 

dit een uitdaging vormen ten aanzien van de 

overbrugging tussen de expliciete cultuur-

productie van het festival en de andere 

culturen binnen de lokale omgeving. Deze 

cultuurproductie vormt daarbij een liquid 

culture die tijdelijk als een ‘deken’ het lokale 

veld bedekt. Hierbij is het de vraag in hoeverre 

deze extern geproduceerde liquid culture zich 

daadwerkelijk laat verankeren in de culturen 

binnen het lokale veld. Als laatste punt 

verankerd het festival zich ook in de 

omgeving. Een weidse verspreiding van 

festivalactiviteiten en het gebruik van 

symbolische markers binnen de lokale 

omgeving draagt daarbij bij aan de 

verspreiding van de expliciete cultuur-

productie binnen de het lokale veld. Hierbij 

kan er een symbiotische relatie ontstaan 

tussen de cultuurproductie en haar plaats. Een 

festival kan daarbij een plek vormen waar 

identiteit ten aanzien van de plaats wordt 

ontwikkeld. Tevens heeft de plaats hierbij ook 

invloed op de ontwikkeling van de expliciete 

cultuurproductie die hierbinnen plaatsvindt. 

 

Uit hetgeen wat ik hierboven heb beschreven, 

kom ik tot het inzicht dat de 

driehoeksverhouding tussen de concepten 

groep, cultuur en plaats, wat ik in dit 

onderzoek hebt betiteld als sociale 

verankering, de relatie tussen een festival en 

zijn stad kan expliciteren. Het concept sociale 

verankering geeft daarbij inzicht in (1) hoe een 

festival aanspraak maakt op de lokale urban 

communtiy, (2) hoe de expliciete 

cultuurproductie zich verhoudt tot lokale 

culturen en (3) of het een symbiotische relatie 

tussen de cultuurproductie en haar plaats 

weet te bewerkstelligen. 
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7. Discussie 

Om mijn masterscriptie af te sluiten reflecteer 

ik in dit hoofdstuk op het proces van mijn 

onderzoek. Allereerst richt ik mij tot de 

beperkingen binnen dit onderzoek, waarbij ik 

nogmaals kort inga op mijn rol als 

onderzoeker, de geselecteerde onderzoeks-

participanten en het wetenschappelijk kader. 

Ten slotte bespreek ik waar naar mijn inziens 

de kansen liggen voor een vervolgonderzoek. 

Beperkingen 

Kijkend naar dit document zijn er ook enkele 

beperkingen met betrekking tot de totstand-

koming en uitvoering van mijn onderzoek. Ten 

eerste, inherent aan een kwalitatief 

onderzoek maak ik als onderzoeker een 

belangrijk deel uit van de meetinstrumenten. 

Ik ben hierbij dus verantwoordelijk geweest 

voor het vergaren van de onderzoekdata, 

selecteren en interpreteren van de 

onderzoeksresultaten en heb ik het in een 

door mij gekozen wetenschappelijk kader 

geplaatst. Tijdens dit proces ben ik ook nauw 

betrokken geweest bij de organisatie die 

binnen dit onderzoek centraal staat. Dit kan 

tot gevolg hebben dat mijn beeld als 

onderzoeker is ‘vertroebelt’. Echter, door mijn 

onderzoeksproces zo transparant mogelijk te 

beschrijven en de onderzoeksparticipanten in 

de onderzoeksresultaten te laten spreken, heb 

ik getracht om de point of views van de 

participanten, wetenschappelijke artikelen en 

mijzelf te onderscheiden en expliciteren. 

Verder merk ik op, wederom inherent aan het 

doen van een kwalitatief onderzoek, dat het 

aantal onderzoeksparticipanten beperkt is. 

Echter, het is relevanter om te melden dat het 

grootste deel van de onderzoeksparticipanten 

nauw betrokken is bij de organisatie en 

manifestatie van het LGW? festival. Daarbij is 

zelfs zeven van de twaalf participanten full- of 

parttime werkzaam voor de stichting LGW?. 

Ondanks dat deze participanten zeer veel 

kennis over het festival en zijn verbinding met 

de lokale omgeving bezitten, moet erkent 

worden dat deze ‘steekproef’ hiermee 

eenzijdig en gekleurd is. Dit heeft een nadelig 

effect op de validiteit van het onderzoek. 

Ten slotte wil ik mij richten tot het 

conceptueel kader binnen dit onderzoek. 

Ondanks dat ik in het methodenhoofdstuk 

schrijf dat de literatuurstudie een beperkte rol 

binnen dit onderzoek speelt, wordt dit niet 

weerspiegeld door de omvang van het 

conceptueel kader. Ondanks het feit dat niet 

alle beschreven onderdelen zijn terug te 

vinden in het analysehoofdstuk, heeft het 

conceptueel kader een belangrijke bijdrage 

geleverd bij de analyse, duiding en 

interpretatie van de onderzoeksresultaten. 

Vervolgonderzoek 

Aansluitend op hetgeen wat ik hierboven heb 

beschreven, kom ik tot een tweetal suggesties 

voor een mogelijk vervolgonderzoek. Aan de 

grondslag van deze suggesties liggen twee 

inzichten die ik naar aanleiding van dit 

onderzoek heb verkregen. Om te beginnen 

richt ik mij tot het inzicht dat, zoals ik het 

betitel, de top-down of bottom-up organisatie 

van een festival een belangrijke rol speelt 

binnen de sociale verankering van een festival. 

Ik zie hierbij een onderscheid tussen het 

artikel van Li et al. (2017), waarbij het festival 

een uiting vormt van een cultuur binnen de 

lokale omgeving, en mijn onderzoek naar het 

LGW? festival. In het geval van LGW? is dit een 

externe partij die haar cultuurproductie 

probeert te vertalen naar de lokale omgeving 

van Utrecht. Dit zie ik als een top-down 

aanpak. Daarentegen kent het festival dat 

door Li et al. (2017) wordt besproken naar 

mijn inziens een bottom-up aanpak. Hierbij 

komt de cultuurproductie voort uit en geeft 

het uiting aan de cultuur dat toebehoort aan 

een groep binnen de lokale omgeving. Het 

onderscheid tussen deze twee vormen kan 

aanleiding bieden voor een vervolgonderzoek 

naar hoe deze bottom-up of top-down aanpak 

zich laat vertalen naar de organisatie van een 

festival en zijn sociale verankering in de lokale 

omgeving. 
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Hiernaast signaleer ik ook dat de concepten 

die ten grondslag liggen aan de sociale 

verankering, namelijk groep, cultuur en plaats, 

kunnen worden beschouwd als een drietal 

niveaus. Hierbij ben ik tot het inzicht gekomen 

dat een extern geproduceerd festival binnen 

de lokale omgeving allereerst aanspraak 

maakt op het gebruik van de plaats, waarna 

een groep of groepen kunnen worden 

aangesproken. Tenslotte nestelt het festival 

zich in de lokale cultuur, wat uiteindelijk ook 

zijn weerklank kent in de lokale plaats en 

groep. Dit inzicht biedt bodem voor een 

mogelijk vervolgonderzoek naar de mogelijke 

aanwezigheid van niveaus binnen de sociale 

verankering van een festival. 
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8.2 Bijlage 2: Het groep-cultuur-plaats model  

Bron: Li et al. (2017, p.22)  
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8.3 Bijlage 3: Onderzoeksparticipantenlijst 
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8.4 Bijlage 4: Codeboom 

 


