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ontdek & luister
afrika
Afrika was het laatste continent dat 
door westerse ontdekkingsreizigers in 
kaart werd gebracht. Ook in muzikaal 
opzicht werd Afrikaanse muziek pas 
laat ontdekt door een groot publiek. 
Erg jammer, want het continent heeft 
een enorm rijke muziekcultuur. Vanaf de 
jaren zestig verschenen er steeds meer 
Afrikaanse artiesten op het toneel om 
de wereld te verrijken met hun muziek. 
Deze folder toont welke Afrikaanse ar-
tiesten de laatste vijftig jaar door wisten 
te breken in het Westen.
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1996: Khaled
De kinderen van immigranten uit Marokko en Algerije zorgen er in de 
jaren negentig voor dat de Noord-Afrikaanse raï ook uit West-Europese 
boxen schalt. Absolute ster is Khaled, een in Frankrijk wonende Alge-
rijn. Zijn herkenbare teksten en aanstekelijke dansmuziek spreken een 
breed publiek aan. Met Aïcha en Didi scoort ‘de koning van de raï’ ook 
in Nederland twee hits. 

2003: Oumou Sangaré
Zangeres Oumou Sangaré is het zoveelste bewijs van Mali’s enorme 
muzikale rijkdom. Ze werd ontdekt door Ali Farka Touré. Met haar funky 
muziek vertegenwoordigt de eigenzinnige zangeres de Wassoulou, een 
gemeenschap uit het tropische zuiden van haar land. Op tournee be-
wijst Sangaré niet alleen een succesvolle zakenvrouw te zijn, maar ook 
een begenadigd podiumartieste.

2007: Tinariwen
De leden van Tinariwen zijn Toeareg-nomaden. Gewapend met elektri-
sche gitaren bezingt het gezelschap het harde leven in het hart van de 
Sahara. De felle staccato gitaarpartijen en hypnotiserende zang van de 
groep slaan aan bij liefhebbers van rock en Afrikaanse muziek. Robert 
Plant, met wie de groep live Whole Lotta Love speelt, is een van hun 
meest uitgesproken fans.

1999: Cesaria Evora
Kaapverdië is een smeltkroes van Portugese en West-Afrikaanse cultuur, 
iets wat ook blijkt uit de muziek. Cesaria Evora baart ook buiten de klei-
ne eilandengroep opzien met haar indrukwekkende stem en eenvoudige 
voorkomen. Blootsvoets zingt ze de morna, melancholieke muziek die 
raakvlakken heeft met fado en blues. Cesaria’s doorbraak opent deuren 
voor jongere, maar minstens zo talentvolle Kaapverdiaanse artiesten. 

2005: Amadou & Mariam
Na jarenlang sappelen in Mali en Ivoorkust, komt de loopbaan van 
Amadou Bagayako en Mariam Doumbia in een stroomversnelling met 
Dimanche á Bamako, dat in 2005 onverwacht wordt opgepikt door een 
westers poppubliek. Het blinde echtpaar pakt op popfestivals het pu-
bliek in met hun bescheiden innemendheid. Opvolger Welcome To Mali 
(2008) ontvangt ook goede kritieken. 

2014: Jungle By Night 
Afrobeat uit Amsterdam, het kan. Dat toont de jonge, negenkoppige 
groep Jungle By Night wel  aan. Al snel na de oprichting in 2009 be-
wijst de groep niets minder te zijn dan een ware groovemachine. De 
groep deelt het podium met muzikale helden (Seun Kuti, Tony Allen) 
en treedt zelfs op tot in Japan. Op het derde album The Hunt (2014) 
sijpelen ook invloeden uit funk, hiphop en psychedelica door.

1967: Miriam Makeba
Miriam Makeba was in 1967 de eerste Afrikaanse artieste die een we-
reldwijde hit scoorde met het vrolijke Pata Pata. Makeba verzette zich 
tegen het apartheidsregime van Zuid-Afrika. Het regime strafte haar 
door haar paspoort af te pakken. In ballingschap bleef Makeba strijden 
tegen racisme. Haar soepele stem, geliefd in heel Afrika, leverde haar 
de bijnaam ‘Mama Africa’ op. 

1978: Franco
François ‘Franco’ Makiadi is zowel letterlijk als figuurlijk de kolos van de 
Congolese muziek. Vanaf de jaren zeventig schalden de soukous van 
Franco en zijn begeleidingsband TPOK Jazz uit radio’s door heel Afrika. 
De soukous, ook wel ‘rumba congolaise’ geheten, is het Afrikaanse ant-
woord op de Cubaanse son en bolero. Nadat hij hoorde over Franco’s 
dood riep de Zaïrese president in 1989 een dag van nationale rouw uit.

1994: Ali Farka Touré
De interesse voor ‘pure’ Afrikaanse muziek groeit in de jaren negentig. 
Diverse bluesmuzikanten gaan in Afrika op zoek naar de wortels van 
het genre, onder hen ook Ry Cooder. Cooder neemt in Timboektoe een 
album op met Ali Farka Touré, die naast muzikant ook boer is en na dit 
album uitgroeit tot een van Afrika’s meest gewaardeerde muzikanten. 

1971: Fela Kuti
Fela Kuti wordt gezien als de uitvinder van afrobeat, het hoogst dans-
bare mengsel van funk, jazz en highlife. De bekende drummer Ginger 
Baker (Cream) introduceerde de Nigeriaanse zanger / saxofonist bij 
het westerse publiek. Fela’s kritische teksten sloegen aan bij zijn fans, 
maar de dictatuur van zijn vaderland Nigeria reageerde spijkerhard. Als 
wraak brandden soldaten in 1977 Kuti’s huis af. 

1988: Mory Kanté
Met het aanstekelijke Yéké Yéké scoorde de Malinees Mory Kanté in 
de zomer van 1988 een enorme hit. Voor het grote publiek bleef hij 
een eendagsvlieg, maar de liefhebbers van Afrikaanse muziek kenden 
de zanger al van zijn werk met de Rail Band, het instituut uit Bamako 
waarin ook Salif Keita en Sekou Kouyate het klappen van de zweep 
leerden kennen. 

1994: Youssou N’Dour
Afrika’s problematiek komt mede door Live Aid (1985) op de radar van 
het westerse publiek. De Senegalees Youssou N’Dour is een van Afrika’s 
meest zelfbewuste artiesten. Hij zet zich in tegen armoede, ziekte en 
racisme en slaat op zijn ‘islamitische’ album Egypt (2004) een vrede-
lievende toon aan. N’Dours bekendste nummer is 7 Seconds, een duet 
met Neneh Cherry.


