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Samenvatting 

Calypsomuziek is een van de oudste en meest herkenbare muziekgenres uit het Engelssprekend 

Caribisch gebied. Met wereldbekende hits zoals ‘Feeling hot hot hot’ en populaire klassiekers 

zoals de Banana Boat Song - ‘Day-O’, staat calypsomuziek wereldwijd bekend als de ultieme 

Caribische feestmuziek. Als we nader kijken, zien we dat binnen het Caribisch gebied, verpakt in 

haar creoolse talen, calypsomuziek vooral bekend staat om haar rijmende teksten op syncopische 

ritmes, dat kritiek uitoefent op de elites in de samenleving.  

Calypsomuziek is ontstaan tijdens de slavernijperiode op plantages in het Caribisch 

gebied. Afrikaanse slaven van Trinidad en Tobago die zich niet openlijk konden uiten tegen 

koloniale onderdrukking, zochten alternatieven om dit te bewerkstelligen door bijvoorbeeld 

gelaagde klaagliederen richting de slavenmeesters te zingen. Calypsomuziek staat nu onder een 

groot deel van het Caribisch volk bekend als ‘the voice of the people’.  

Door een reeks van antropologische dataverzamelingsmethoden en reflexieve 

schrijfstijlen te gebruiken, wordt de lezer in deze dissertatie op een etnografische reis 

meegenomen binnen de calypsowereld op het meertalig Nederlands Caribisch eiland van Aruba.  

Calypsomuziek maakte haar entrée op Aruba aan het begin van de 20ste eeuw als gevolg 

van regionale arbeidsmigratie. Deze arbeidsmigranten kwamen voornamelijk uit de 

Engelssprekende delen van het Caribisch gebied. Wat in essentie als ‘migrantenmuziek’ begon, 

heeft zich door de jaren heen ontplooid, waardoor het nu door velen wordt gezien als een 

belangrijk onderdeel van het Arubaans immaterieel erfgoed. Hoewel er een relatief uitgebreide 

wetenschappelijke calypsomuziek canon bestaat in de Caribische culturele antropologie, 

etnomusicologie, letteren en geschiedenis, zien we dat er weinig academische werken zijn 

afkomstig vanuit het Nederlands Caribisch gebied.  



Deze dissertatie heeft onder andere als doel om bij te dragen aan het vullen van dit hiaat. 

Dit doe ik door me te verdiepen in noties en gebieden zoals branding en identiteit in het 

Caribisch gebied (The One happy Island Narrative), Caribbean world making, muziek en dans, 

geschiedenis en migratie, meertaligheid, zangteksten en creolisatie.  

Mijn hoofdargument is gestoeld op het idee dat calypsomuziek zijn tekortkomingen heeft, 

hoewel zij vrij effectief is in het uiten van kritiek tegen de gevestigde orde, zoals wordt 

aangegeven in de literatuur. Het gaat hier voornamelijk om het Critical-Calypso, een langzamere 

variant van dit muziekgenre. Ik beargumenteer daar tegenover, dat de Roadmarch-Calypso, (een 

snellere uptempo party variant, ook bekend als Soca), meer wetenschappelijke aandacht nodig 

heeft, desondanks het feit dat academici calypso te lichtzinnig vinden. In mijn argument probeer 

ik duidelijk te maken dat Roadmarch-Calypso ook mogelijk een vorm van politieke engagement 

is, naast het feit dat het als pop-dansmuziek beschouwd wordt. In sommige opzichten is het zelfs 

complexer en gaat het verder dan de traditionele Critical-Calypso. 

Ik heb theoretische ondersteuning gevonden in het gedachtengoed van Roland Barthes en 

zijn uiteenzetting van de noties plaisir [pleasurable enjoyment] en jouissance [blissful 

enjoyment]. Hierdoor had ik toegang tot het meest toereikend taalgebruik om de ervaringen 

rondom deze twee calypso varianten uiteen te zetten.   

De grootste bevindingen van deze dissertatie zijn samengevat aan de hand van de 

volgende punten.  

Desondanks de beperkingen rondom creoliseringstheorieën, zien we dat de ‘creole 

approach to Caribbean world making’ ruimte geeft voor het beter begrijpen van een 

muziekgenre dat voornamelijk nog steeds wordt gezien al ‘Trinidadiaans’, ‘Engels Caribisch’, 

‘the voice of the people’ en alleen van ‘Afrikaanse afkomst’.  



Wat mijn etnografie ook laat zien is dat we als antropologen niet te veel nadruk moeten 

leggen op vaste conceptuele modellen binnen ons werk. Een groot gevaar loert bij het vroegtijdig 

conceptualiseren en minimaliseren van de complexe verhalen van onze gesprekspartners tijdens 

het onderzoek. De levens van mensen zijn dynamisch en zijn in een continu proces van 

verandering. We zien dat Arubanen bijvoorbeeld keer op keer ‘agency’ tonen als respons op de 

beperkingen van calypsomuziek in tegenstelling tot wat vaak in de literatuur geschreven staat. 

De Arubaanse populatie is continu op zoek naar manieren om deze opgelegde beperkingen te 

ondermijnen door naar alternatieven te zoeken zoals dans en andere vormen van expressie. 

Ter conclusie laat deze dissertatie zien hoe Roadmarch-Calypso en Critical-Calypso geen 

opponenten zijn. Deze varianten zijn juist onderdelen van een verweven proces waarbij de plaisir 

van het intellectuele Critical-Calypso de fundering legt voor een mogelijke jouissance van de 

Roadmarch-Calypso en zo ook indirect de ultieme kritiek. 

 


