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INLEIDING 
 

“Veel mensen begrijpen niets van wat ik vertel en toch houden ze van wat ik doe, omdat mijn muziek hen op de 

een of andere manier toch raakt. Daar put ik veel vreugde en voldoening uit. Soms gebeurt het dat toeschouwers 

na een concert me in mijn kleedkamer komen opzoeken. Dan zeggen ze dat de betekenis van de woorden hen 

ontgaat, maar dat mijn stem hen kippenvel bezorgt. Ze voelen de intentie aan, herkennen zich blijkbaar in de 

emoties die ik in mijn vertolkingen leg; die brengen hen aan het dansen of aan het huilen. Dat vind ik iets 

buitengewoons. Muziek is nu eenmaal niet aan grenzen gebonden, ze is vrij. Het is zoals een bal die je opgooit: 

de een vangt hem op, de ander niet.” (Cesária Évora in Steenhaut 2002) 

 

Mensen ontroeren zonder dat ze de woorden verstaan: een grote verdienste van Cesária Évora.  

In deze scriptie wil ik hoe dan ook trachten eveneens die onbegrijpelijke woordenwereld 

achter deze fantastische stem te ontsluieren en toe te lichten. Veel inkt is reeds gevloeid over 

deze blootvoetse diva, die haar leven, een ware tearjerker wist om te buigen tot een feel good-

movie. Op late leeftijd werd de lang ondergewaardeerde Évora één van de best verkopende 

Afrikaanse artiesten. Een succesverhaal, dat tot de verbeelding spreekt.  

Centraal in deze scriptie staat echter haar repertoire, niet haar persoon. Ik heb niet de 

intentie een biografie te schrijven ook al zal haar persoon ontegensprekelijk in deze scriptie 

sluipen. Achter de muziek en de meeslepende stem, die luisteraars in vervoering brengen, 

schuilen immers de teksten, die minstens evenveel stof tot schrijven geven.  

Cesária Évora (CE) wordt zowel in eigen land als internationaal beschouwd als 

Kaapverdiës voornaamste ambassadrice, degene die Kaapverdië op de wereldkaart plaatste. 

Mijn nieuwsgierigheid was dan ook groot naar dit land, dat ik enkel kende via CE’s albums en 

de schaarse brochures, die het land aanprezen als een paradijselijke strandbestemming. 

Nieuwsgierig was ik ook naar in welke mate de door CE gebrachte lyrics in te bedden waren 

in de Kaapverdische realiteit.  

In de eerste plaats ben ik begonnen met het verzamelen van haar oeuvre. Ik heb me 

uiteindelijk beperkt tot de albums en de verzamelalbums achterwege gelaten. Aangezien ik 

nieuwsgierig was naar wat de door haar gezongen teksten zouden prijsgeven, goot ik alle 

lyrics en hun Franse of Engelse vertalingen in een meer overzichtelijk document om op die 

manier een totaalbeeld te krijgen van haar repertoire (zie bijlage 2). Vooral in haar eerste 

albums Diva Aux Pieds Nus (1988) en Distino Di Belita (1990) stootte ik op heel wat lacunes. 

Bij ‘Diva Aux Pieds Nus’ ontbraken de originele lyrics en bij ‘Distino Di Belita’ ontbraken 

zowel de lyrics als de vertaling. Na heel wat opzoek- en transcriptiewerk, dat nagelezen en 
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gecorrigeerd werd door moedertaalspreker Viriato De Barros,  beschikte ik uiteindelijk over 

een zo goed als volledig overzicht.  

Een ander obstakel was de enorme schaarste aan bronnenmateriaal. Gesprekken en 

gedachtewisselingen met enkele ‘Kaapverdië-specialisten’ in België en een reis naar 

Kaapverdië brachten hierin verandering. Geleidelijk bouwde ik mijn archief uit door 

bezoeken aan de krantenredacties van Horizonte (Praia) en A Semana (Praia), het Arquivo 

Histórico Nacional de Cabo Verde (Praia), het Centre Culturel Français (Praia), het Centro 

Cultural do Mindelo, door giften van contactpersonen, door interviews met muzikanten, 

schrijvers, journalisten, ... Bovendien gaf mijn verblijf in Kaapverdië mij ook ruimschoots de 

gelegenheid om ook muzikaal poolshoogte te nemen en andere artiesten en repertoires te leren 

kennen. Door mijn Erasmusverblijf in Lissabon, waar de Kaapverdische muziekscène 

minstens even uitgebouwd is als in Kaapverdië zelf, werd mijn Kaapverdië-bibliotheek steeds 

uitgebreider. Tevens ontmoette ik tijdens mijn zoektochten heel wat boeiende mensen, aan 

wie ik mijn bevindingen en twijfels kon voorleggen.  

Na een aantal lezingen van de verzamelde teksten, merkte ik dat ik mij niet kon 

beperken tot een analyse van de teksten ‘an sich’. Heel wat extratekstuele elementen maakten 

immers de teksten tot wat ze waren. Met de verruiming van een puur tekstuele analyse (met 

name een tekstinhoudelijke, thematische en linguïstische analyse) naar een grondige 

contextuele doorlichting (historisch situeren, genres aanduiden, tekstgenese) bleek die 

geheimzinnige woordenstroom uiteindelijk toch niet zo ondoordringbaar te zijn.  

In de vijf volgende hoofdstukken hoop ik dan ook de lezer van deze scriptie te 

enthousiasmeren voor de teksten uit CE’s repertoire, die minstens even boeiend zijn als hun 

vertolkster.  

In Hoofdstuk 1 neem ik de belangrijkste episodes uit de Kaapverdische geschiedenis 

onder de loep en ga ik na in hoeverre deze historische gebeurtenissen hun sporen nalaten in de 

teksten.  

 Hoofdstuk 2 schetst uitvoerig de contouren van de taal, die overheerst in CE’s 

repertoire met name het Crioulo. Informatie over haar genese, haar varianten, haar status, haar 

alfabet en de geplande officialisatie moeten de lezer vertrouwd maken met deze soms 

verkeerdelijk als een soort van Portugees dialect beschouwde taal. Daarnaast belichten we nog 

het interessante lyrische en literaire gebruik van het Crioulo.  

 In Hoofdstuk 3 komen de belangrijkste Kaapverdische muziekgenres aan bod: de 

morna, de coladeira, de batuque, de finaçon en de funana. Op die manier trachten we 

eveneens CE’s repertoire te situeren binnen Kaapverdiës muzikale panorama. Een inzicht in 
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de muzikale genres, die CE vertolkt, kan immers richtinggevend werken binnen een verdere 

thematische analyse.  

 In hoofdstuk 4 gaan we op zoek naar de ‘creatieve kern’: de songwriters, verscholen 

achter hun zingende spreekbuis en achter de minuscule lettertjes in de cd-boekjes, die hun 

tekstuele of muzikale bijdrage vermelden. In dit hoofdstuk bespreken we een selectie van de 

belangrijkste persoonlijkheden, die verweven zitten in CE’s repertoire. Om niet nodeloos uit 

te weiden, beperken we ons tot de vijf koplopers qua tekstuele bijdragen: Teofilo Chantre, 

Manuel de Novas, B. Léza, Gregório Gonçalves en Ramiro Mendes.  

 In het laatste hoofdstuk vullen we de historische sleutelmomenten uit hoofdstuk 1 aan 

met de kleinere geschiedenissen, die huizen in CE’s repertoire. Tevens nuanceren we het in 

hoofdstuk 1 gelegde verband tussen de Claridade-thema’s en de thematiek van de behandelde 

teksten.  

 In bijlage vindt u nog een songwritersregister, waarin alle songwriters alfabetisch zijn 

opgenomen. Tevens wordt hun muzikale en tekstuele bijdrage vermeld (zie bijlage 1). Bijlage 

2 biedt het reeds vermelde overzicht van datgene, waar het in deze scriptie allemaal om draait: 

de teksten. De vertalingen en de transcriptie van het origineel in het Crioulo, die ik toevoegde, 

staan in het cursief. Andere teksten zijn volledig overgenomen uit de cd-boekjes.  
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Hoofdstuk 1: KAAPVERDIË HISTORISCH  

 

Onder dit hoofdstuk zal ik de belangrijkste episodes uit de Kaapverdische geschiedenis 

behandelen. Hier en daar zal ik enkele lyrics inlassen ter illustratie. Dit om aan te geven dat 

sommige tekenende periodes uit de Kaapverdische geschiedenis eveneens hun neerslag 

vonden in de morna’s en coladeira’s, die Cesária Évora vertolkt. Bij een analyse van de lyrics 

ontwaarde ik zowel de verhaallijnen van het dagelijkse leven, zoals beleefd door de 

Kaapverdische migrant, vrouw, zeeman, enzovoort maar ook de historische setting. In dit 

hoofdstuk zullen we ons eerder toeleggen op dit ruimere, historische referentiekader. Later, 

onder het hoofdstuk ‘Kaapverdië: Histories’ komt de meer individuele beleving en de 

weerspiegeling van het alledaagse leven in de teksten aan bod. Ik volg hierbij de overtuiging 

van Moacyr Rodrigues:  « La morna, c’est une petite histoire, un petit texte dans un 

contexte qui est la société capverdienne. Tout ce qui arrive à la société, il y a de réflexe dans 

la morna. »1 De inhoud van zowel de morna’s als de coladeira’s uit CE’s repertoire is naast 

dramatisch-lyrisch (zie hoofdstuk 5) ook narratief en descriptief van karakter. Scènes uit de 

Kaapverdische geschiedenis komen als het ware tot leven in de lyrics.  

 

1.1. Ês dez grãozinhos de terra ...  

 

In ‘Cabo Verde Terra Estimada’ (La Diva aux Pieds Nus 1988) refereert Jorge Monteiro aan 

de legende over het ontstaan van Kaapverdië. Na de mensen te hebben geboetseerd uit klei, 

zou God zijn handen geschud hebben. Hierbij kwamen de laatste kruimeltjes klei in de 

Atlantische Oceaan terecht. Tien kruimels die later de geschiedenis in zouden gaan als 

Kaapverdië. Tot de vijftiende eeuw zouden de eilanden onaangeroerd blijven.  

Over het algemeen neemt men aan dat een eerste reeks van eilanden (Santiago, Fogo, 

Maio, Boavista en Sal) werd ontdekt in 1460 en een tweede reeks (Brava, São Nicolau, São 

Vicente, Santa Luzia, Santo Antão) tussen 1460 en 1462 door de Genuees Antonio Da Noli en 

de Portugees Diogo Gomes.  

Sommigen beweren dat de eilanden niet onbewoond waren toen de Portugezen hun 

intrek namen op deze eilanden. Enkele bronnen vermelden dat een Jalofo-koning met zijn 

familie Senegal ontvlucht zou zijn in een poging om te ontsnappen aan een opstand. Hij 

probeerde zijn toevlucht te nemen tot Cap-Vert (een schiereiland voor de kust van Senegal) 

                                                 
1 Interview met Moacyr Rodrigues (Mindelo 11/08/2005), linguïst en auteur van allerlei artikels en boeken 
omtrent de Kaapverdische muziek en cultuur.  
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maar een storm stak op en ze leden schipbreuk op het eiland Santiago. Hiervoor bestaat echter 

geen enkel bewijs (Baptista 2002 : 14 – 15).  

Oorspronkelijk zouden de eilanden bestemd geweest zijn om bevolkt te worden door 

blanke Europeanen naar het voorbeeld van Madeira en de Azoren. Toch vormden het strenge 

klimaat en de onmogelijkheid om een granencultuur op Kaapverdië in te planten, belangrijke 

obstakels voor de Europese ontwikkeling van de eilanden. Met handelsprivileges probeerde 

de Portugese kroon belangstellenden te lokken en op die manier de kolonisatie van de 

eilanden te verzekeren. Niet enkel Portugezen vonden uiteindelijk hun weg naar Kaapverdië, 

ook Genuezen, Fransen en Castilianen (Veiga 2000 : 18).  

De bevolking was zeer mobiel. Vaak ging het om handelaars, die enkel de tijd bleven 

die het lossen en laden vergde en in de tussentijd nieuwe handelsrelaties trachtten aan te 

knopen. Het betrof hier in geen geval een elite. In verband met de Portugezen op Kaapverdië 

preciseert Jean-Yves Loude2: « De plus, les Portugais qui arrivaient au Cap-Vert, n'étaient pas 

de "premier carat" comme on dit: des militaires, des aventuriers, des bagnards, des proscrits et 

quelques femmes blanches qui n'étaient pas de première vertu. » 

Om de eilanden economisch rendabel te maken, ging men over tot de invoer van 

slaven. Zij werden aangevoerd vanuit het gebied, dat zich uitstrekte tussen de Senegal-rivier 

en Sierra Leone. Slaven mochten ingevoerd worden om te dienen als werkkrachten of om bij 

te dragen aan de bevolking van de eilanden (De Sousa Peixeira 2003 : 32). De Kroon stond 

aanvankelijk weigerachtig tegenover een exporthandel in slaven. Deze beperking werd echter 

snel met de voeten getreden en de slavenhandel nam geleidelijk industriële allures aan.  

In de vakliteratuur maakt men een tweedeling tussen de eilanden, naar gelang hun 

ligging ten opzichte van de overheersende winden. Men spreekt van Barlavento of de 

bovenwindse, noordelijk gelegen eilanden (Boavista, Sal, São Nicolau, Santa Luzia, São 

Vicente en Santo Antão) en Sotavento of de benedenwindse, zuidelijk gelegen eilanden 

(Brava, Fogo, Santiago, Maio).  

In een eerste fase werd Sotavento voorzien van menselijk kapitaal. Santiago werd als 

eerste bevolkt in 1460, gevolgd door Fogo tussen 1480 en 1493.  Daarna waren Maio (begin 

17de eeuw) en Brava (rond 1680) aan de beurt (Baptista 2002 : 15). Santiago zou daarbij 

inwoners aan de andere eilanden van Sotavento leveren. In Fogo, de ‘achtertuin’ van 

Santiago, installeerden zich eerst enkele blanke kolonisten uit Santiago met het oog op de 

uitbouw van de landbouwcapaciteit. In Maio en Brava huisden slechts enkele inwoners. Maio 

                                                 
2 Gelezen op http://home.no.net/oaa/kodedidona.htm 
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fungeerde vooral als zoutmijn en graasplaats. Brava zou inwoners van Fogo ontvangen, die op 

de vlucht sloegen voor de onvoorspelbare uitbarstingen van de vulkaan op dit laatste eiland. 

De Barlavento-eilanden zouden pas later op de voorgrond treden.  

Kaapverdië moest - vrij letterlijk te interpreteren - leefbaar gemaakt worden. Niet 

enkel mensen werden al dan niet tegen hun zin op de weinig gastvrije eilanden geplant, ook 

dieren voor de veestapel tot en met de eigenlijke voedingsgewassen dienden geïntroduceerd te 

worden. Oorspronkelijk had de Portugese kroon immers een landbouwkolonie in gedachten.  

De eilanden bleken echter vooral van belang vanuit commercieel-strategisch oogpunt. 

Ze werden hoofdzakelijk gebruikt als een ‘opslagplaats’ voor slaven, als experimenteerveld 

voor landbouwproducten en een springplank voor verkenningsexpedities op de westelijke kust 

van Afrika. Het was tevens een vaste halte voor vloten op weg naar India of Brazilië, die op 

de eilanden hun water-en voedselvoorraden kwamen bijvullen of hun vermoeide bemanning 

lieten aflossen door slaven. De strategische ligging van de Kaapverdische eilanden wordt ook 

door Veiga benadrukt als pluspunt: « En effet, puisque le Portugal était relativement éloigné 

de l’Afrique (zone ayant un grand potentiel économique), et que les contacts des marchands 

avec les populations côtières n’étaient pas amicaux, il fallait établir une zone-refuge, de 

ravitaillement et de dépôt, en sécurité, des marchandises. Les îles pouvaient ainsi fonctionner 

comme un excellent comptoir dans l’opération de la traite négrière. » (Veiga 2000 : 20) 

Het epicentrum van heel dit gebeuren was de hoofdstad Ribeira Grande, gelegen op 

het grootste en dichtstbevolkte eiland Santiago. Daar werden de slaven gedoopt. Sommigen 

kregen een opleiding tot pottenbakker, landbouwer, smid, … en onderricht in de 

grondbeginselen van het Portugees. Deze ladinos ( zo genoemd omdat ze een ‘Latijnse’ taal 

kenden, namelijk het Portugees) konden tegen een hogere prijs verkocht worden op de Zuid-

Amerikaanse en Antilliaanse markten. Een ander deel werd o.a. ingeschakeld in de 

kleinschalige plantage-arbeid (vooral rietsuiker en katoen), de veeteelt en de weverij.  

Portugal zou zich in de loop van de tijd kanten tegen de razzia’s op de Afrikaanse 

kusten en tenslotte verordenen om een ruilhandel op te zetten. Slaven moesten voortaan 

geruild worden tegen producten, die op de eilanden vervaardigd werden. Dit zou de 

bedrijvigheid op de eilanden bevorderen. Vooral de katoenen panjes bleken gegeerd. 

Naast de verdeling van slaven spitste men zich toe op het experimenteren met 

gewassen. Op die manier vonden onder andere de aardappel, de maniok en de koffieboon 

vanuit Zuid-Amerika via Kaapverdië hun weg naar het Afrikaanse continent. Maïs zou voor 

Kaapverdië een rol van betekenis gaan spelen in dit proces. Door haar gemakkelijke 
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aanpassing aan het Kaapverdische klimaat werd zij algauw één van de hoofdingrediënten van 

het Kaapverdische dieet.  

Langzamerhand ontwikkelden de eilanden zicht tot een mercantiele 

slavenmaatschappij met enige ambitie op landbouwvlak. Tijdens deze eerste fases van de 

kolonisatie kende de eilandengroep als draaischijf van de slavenhandel een periode van 

economische expansie.  

Tegen het einde van de 16de eeuw begon Portugal evenwel een groot deel van zijn 

macht te verliezen in het voordeel van concurrerende Europese landen zoals Engeland en 

Frankrijk. Daarenboven veroorzaakten regelmatige droogtes hongersnoden, die een hoge 

dodentol eisten onder de Kaapverdische bevolking. De morgados (blanke grondbezitters) 

waren meer en meer genoodzaakt slaven vrij te laten omdat ze hen niet meer konden voeden 

en omdat ze niet opgewassen waren tegen de groeiende ontevredenheid en de daarmee 

gepaard gaande revoltes. Hun gronden verloren aan waarde en op de koop toe trokken de 

Franse piraat Cassard en zijn kompanen een spoor van vernieling door Ribeira Grande in de 

eerste helft van de achttiende eeuw. Dit betekende de genadeslag voor Ribeira Grande.  

Portugal verloor uiteindelijk zijn interesse in de weinig rendabele eilanden en liet ze 

aan hun lot over. De achteruitgang veroorzaakte eveneens het vertrek van vele blanke 

grondbezitters, die sowieso al weinig talrijk waren. Deze exodus van blanken zou eveneens 

een boost geven aan de ontwikkeling van een Badiu-samenleving.  

Al vanaf het prille begin slaagden slaven op Santiago er namelijk in te ontsnappen 

naar het onherbergzame binnenland. Zij profiteerden van de verzwakking van de blanke 

macht, van de droogtes, de hongersnoden en de plunderingen van piraten om zich in de chaos 

een weg te banen naar veiliger oorden. Zij lieten de plantages achter zich, vluchtten de bergen 

in en ontwikkelden er een eigen samenleving, vrij van blanke inmenging. De voortvluchtige 

slaven werden vadios genoemd, wat ‘zwerver’ betekent in het Portugees. De inwoners van 

Santiago worden nu trouwens nog gemeenzaam Badiu genoemd, de afgeleide creool-naam.  

Naast deze uitzonderlijke, aparte cultuurontwikkeling zette de métissage zijn opmars 

voort in de Portugese nederzettingen. Blanke vrouwen waren reeds vanaf het begin van de 

kolonisatie een zeldzaam goed. De Kroon verzette zich tegen de groeiende rassenvermenging. 

Vooral Koning Manuel I (1469 - 1521) zou zich bekommeren om deze strijd. Vrouwelijke 

ballingen kregen onder zijn bewind bestemming Kaapverdië. Desondanks waren de 

Sotavento-eilanden ‘gedoemd’ zwart te blijven (Almeida 2003 : 52).  

In 1836 werd de slavernij officieel verboden op Kaapverdië. Wanhopig probeerden de 

achtergebleven morgados hun voormalige slaven aan strenge contracten te onderwerpen, die 
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in weinig verschilden van de slavenhandelpraktijk.  De even wanhopige ex-slaven zouden dit 

niet zonder slag of stoot aanvaarden. Zij probeerden zich met revoltes de grond eigen te 

maken (Almeida 2003 : 188 – 189).  

 

1.2. Mindelo : Bô porto-coração, ta irrigá-bo di riqueza3  

 

A civilização que lá passava em desfile, a borda dos vapores de escala, enchia a alma de todos. Gente branca. 

Morenos e louros. Soldados e marinheiros de vapores de guerra, apitos trágicos de rebocadores; teatro, cinema, 

tudo fazia parada em S. Vicente. Mindelo era a estação necessária para o conhecimento mais directo do mundo.4 

(Lopes 1961 : 249) 

 

Na Ribeira Grande is het de beurt aan Mindelo. Het epicentrum verplaatst zich naar de 

noordelijke eilanden. Men spaarde krachten noch inspanningen om de Barlavento-eilanden 

hetzelfde ‘zwarte’ lot te besparen als de Sotavento-eilanden. Onder het regime van koningin 

Maria I werd aan het einde van de achttiende eeuw de kolonisatie van deze noordelijke 

eilanden gepromoot. Blanke koppels werden gerekruteerd in de Azoren en Portugal (Almeida 

2003 : 53 – 54). Het aantal Europeanen bleef echter onbeduidend. Meer dan op Sotavento 

bundelden blanken, zwarten en mulatten op de mindere vruchtbare Barlavento-eilanden (Boa 

Vista, Sal, São Nicolau, Santo Antão, Santa Luzia en São Vicente) hun krachten in de 

overlevingsstrijd waardoor een rassenvermenging onvermijdelijk bleek (De Sousa Peixeira 

2003 : 67). Hieronder zullen we de belangrijkste historische passages afzonderlijk behandelen 

per eiland. Santa Luzia wordt buiten beschouwing gelaten. Het bleef vrijwel onbewoond tot 

op vandaag. Mindelo (São Vicente) zal als laatste het meest uitgebreid aan bod komen. 

 

Boa Vista bleef lange tijd onbewoond en fungeerde sporadisch als graasplaats voor het 

vee van de blanke kolonisten, woonachtig op de Sotavento-eilanden. In de tweede helft van de 

zestiende eeuw werd overgeschakeld op de exploitatie van de zoutvoorraden. Passerende 

schepen konden hier hun zoutvoorraad opslaan en hun voedselreserves aanvullen. Sal-Rei, de 

belangrijkste stad op Boa Vista, beleefde even gouden tijden maar moest dan zijn 

voorrangspositie afstaan aan Mindelo.  

                                                 
3 Uit Roma Criola van Teofilo Chantre, verschenen op Café Atlantico 1999. Voor de volledige tekst zie bijlage 
2. In de hoestektsten, vertaald als volgt: When you harbour which is your heart, watered you with wealth. 
4 Vertaling: De beschaving, die daar de revue passeerde, aan boord van de stoomboten, sprak tot eenieders 
verbeelding. Blanken. Bruin en blond. Soldaten en zeelui van de oorlogsschepen, het weeklagende getoeter van 
de sleepboten, theater, cinema, alles hield halt in São Vicente. Mindelo was het noodzakelijke station voor de 
directere kennis van de wereld.  
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Net als Maio en Boa Vista werd Sal vooral gewaardeerd om zijn zoutmijnen. Vanaf 

1830 werden deze industrieel geëxploiteerd. Vanaf dan zouden zich arbeiders uit São Nicolau 

en São Vicente vestigen op het eiland en tewerkgesteld worden in de zoutwinning. Daarvoor 

maakten de inwoners van Boa Vista gebruik van Sal als graasplaats voor hun vee. Nu is Sal 

het meest toeristische eiland dankzij de aanwezigheid van de tot 2005 enige, internationale 

luchthaven op Kaapverdië. Sinds 2005 vertrekken en landen er ook internationale vluchten in 

de hoofdstad Praia (Santiago).  

São Nicolau werd in 1866 het eerste eiland dat secundair onderwijs aanbood. In het 

seminarie van Ribeira Brava werden de latere elites geschoold. São Nicolau werd daarmee het 

intellectuele centrum van de archipel. Baltasar Lopes werd geboren op São Nicolau en ving er 

zijn schoolloopbaan aan. Hij zou later dé sleutelroman schrijven in de Kaapverdische 

literatuurgeschiedenis.  

De roman luistert naar de naam Chiquinho en is tevens een belangrijk tijdsdocument. 

Het verhaalt het leven van de jongen Chiquinho van zijn jeugd op het landelijke São Nicolau 

over zijn schoolcarrière in het verstedelijkte São Vicente tot zijn emigratie naar Amerika. 

Lopes schetst in deze roman een panorama van de eilanden. Aan één van mijn 

gesprekspartners, afkomstig van São Vicente, ontlokte het de volgende woorden : « Il faut lire 

Chiquinho pour voir comme était São Vicente5. » Ook Donald Burness6 (geciteerd in 

Schipper 1983 : 178 - 179) steekt zijn waardering niet onder stoelen of banken: « To 

appreciate the impact of Chiquinho, one must realize that it is to the literature of Cape Verde 

what Things Fall Apart is to Nigerian fiction and L’Enfant noir is to Francophone African 

prose. Moreover, Lopes’novel was written a decade before the appearance of the two above 

mentioned pivotal works in African fiction. » 

In deze roman schetst de auteur ook een beeld van het toenmalige leven op het 

voornamelijk agrarische São Nicolau. Typerend voor het eiland is deze uitspraak van 

Chiquinho: «Eu vinha de uma ilha em que o trabalho da terra não deixa ver o mar direito. »7 

(Lopes 1961 : 121) 

São Nicolau was namelijk lange tijd de graanschuur van de noordelijk eilanden. Na 

Santo Antão zou São Nicolau bevolkt worden, dit vanaf de 17de eeuw. De eerste jaren werden 

successen geoogst in de landbouw. Maar opeenvolgende droogtes en de daarmee gepaard 

gaande hongersnoden wierpen een schaduw op haar veelbelovende debuut. De hongerlijdende 

                                                 
5 Interview met Moacyr Rodrigues (Mindelo 11/08/2005) 
6 Stichtend lid van de “African Literature Association”, gespecialiseerd in de Portugeestalige Afrikaanse 
literatuur. 
7 Vertaling: Ik kwam van een eiland waar het werk op het land het niet toeliet de zee rechtstreeks te zien.  
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inwoners zochten ternauwernood hun toevlucht op São Vicente en Sal. Na de export van 

landbouwproducten begon de uittocht van burgers.  

Santo Antão, het op één na grootste (na Santiago) en op één na hoogste (na Fogo) 

eiland, bleek moeilijk toegankelijk en zou begin zeventiende eeuw onderdak bieden aan 

enkele slaven, inwoners uit Madeira en Portugese en Spaanse joden, die het barre 

inquisitieklimaat ontvluchtten (Loude 1997 : 236).  

In de tweede helft van de negentiende eeuw zou de activiteit op de eilandengroep zich 

concentreren rond Porto Grande (haven van Mindelo, São Vicente), dat de favoriete 

aanlegplaats werd van Engelse schepen op weg naar zuidelijk Afrika. Hierachter schuilen 

technische redenen. Het was immers nog niet mogelijk de Atlantische Oceaan in één zucht 

over te steken. São Vicente en meerbepaald de stad Mindelo onderging onder invloed van zijn 

haven een enorme metamorfose. 

In 1838 pootten de Engelsen er hun eerste steenkooldepot neer. In 1850 breidde de 

Royal Mail Steam Packet Company de opslagcapaciteit uit (Loude 1997 : 279). Daarnaast 

organiseerden ondernemende geesten bootverbindingen tussen São Vicente en Santo Antão. 

Het laatste eiland leverde water en levensmiddelen, waar het São Vicente aan ontbrak. Meer 

en meer boten ankeren in Porto Grande. De jaren van schaarste lijken definitief bedwongen. 

De werkgelegenheid stijgt en de infrastructuur wordt uitgebreid. Hotels, bars, warenhuizen, 

sportvelden en bordelen verschijnen in het straatbeeld.  

Zo groeide het dorre São Vicente uit tot een bloeiende haven. Tot 1820 was São 

Vicente niet meer dan een graasplaats geweest, gebruikt door veehouders van de naburige 

eilanden Santo Antão en São Nicolau (Almeida 2003 : 243). Ten tijde van de bloei van zijn 

haven zouden diezelfde inwoners van São Nicolau en Santo Antão koers zetten naar Mindelo 

niet meer om hun vee te weiden maar om er hun geluk te beproeven en zich te verzekeren van 

hun dagelijkse cachupa8.   

Mindelo ontwikkelt zich in de schaduw van zijn haven tot een smeltkroes van 

culturen. Buitenlandse scheepslui knopen er relaties aan met de Kaapverdische schonen 

waardoor de genetische kaart danig overhoop wordt gehaald. In tegenstelling tot de Badiu 

(Santiago), teruggeplooid op hun taal en tradities, staat Mindelo open voor de nieuwe winden, 

die door haar haven blazen. In alle segmenten van het dagelijkse leven dringen de nieuwe 

invloeden door. Uitheemse melodieën, instrumenten en ongehoorde akkoorden overspoelen 

Mindelo. Vooral Engelse invloeden sijpelen door in de taal, de architectuur en de gewoontes. 

                                                 
8 Hét nationale gerecht van Kaapverdië.  Maïs vormt één van de hoofdingrediënten.  
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De stad ontpopt zich tot een bruisende, kosmopolitische zeemansstad, een stad van 

uitspattingen waar de prostitutie welig tiert.  

Een verklaring voor het overwicht aan Engelse invloeden is het feit dat Portugal in de 

negentiende eeuw zo goed als afhankelijk was van Engeland. Net als Kaapverdië was 

Portugal voor Engeland niet meer dan een tussenhalte tussen Engeland en zijn koloniën en 

een verdeelcentrum voor Engelse goederen. Deze privileges verwierf Engeland door zijn 

steun begin negentiende eeuw aan het verzwakte Portugal, dat onder napoleontisch vuur lag9. 

Het is om deze reden dat de Engelsen aan de wieg stonden van de economische en stedelijke 

ontwikkeling van Mindelo, meer dan de Portugezen. De lokale variant van het Crioulo getuigt 

van de Engelse invloed. Het leunt het dichtst aan bij het Portugees en tezelfdertijd ontleende 

het woorden uit de Engelse woordenschat. De aanwezigheid van Engelse maatschappijen 

gaven eveneens een Britse noot aan de lokale gewoonten. Whisky-soda, gin tonic, de 

‘afternoon tea’ (lichte maaltijd om vijf uur ’s middags) gingen tot het menu behoren, shorts en 

smokings deden hun intrede in de garderobe en op de sportvelden werd getennist, gegolfd en 

gecricket (De Sousa Peixeira 2003 : 148).   

De laatste modes bereikten Mindelo niet enkel via de haven maar ook via zijn in 1922 

gelanceerde cinema “Eden Park”. Deze cinema werd een belangrijk cultureel instituut. 

Soundtracks werden nagespeeld door muzikanten of vormden een inspiratie voor nieuwe 

composities. Door de films gepropageerde waarden drongen door bij de kijkers. De 

talenkennis werd bijgeschaafd. Idolen werden geïmiteerd in hun gedrag en stijl (Monteiro 

2003 : 111). Ook Morgadinho10, componist en trompettist, benadrukt de invloed van Eden 

Park: « Comme j’allais au cinéma, je voyais des musiciens. A l’époque, on voyait des films ce 

qu’on appelle des ‘musicals’, des westerns aussi. C’est grâce à ce cinéma aussi, j’ai beaucoup 

développé.»  

Tot eind negentiende eeuw kan Porto Grande zich handhaven. Velen worden echter 

afgeschrikt door de hoge taksen die de Portugese regering heft om de staatskas te spekken. 

Daardoor veranderen meer en meer schepen geleidelijk hun koers in het voordeel van de 

Kanarische eilanden en Dakar. Bovendien wordt de regressie van de haven versneld door de 

geschillen tussen Portugal en Engeland omtrent de verdeling van Afrika. In April 1891 vallen 

er bijna tweeduizend ontslagen bij de Engelse steenkoolmaatschappijen (Almeida 2003 : 259). 

Ook de industriële vooruitgang laat zich voelen. Olie vervangt steenkool als brandstof en de 

                                                 
9 Door de bezetting van Portugal, hoopte Napoleon deze bondgenoot van Engeland onder zijn invloed te brengen 
en van hieruit het volledige Iberische Schiereiland te veroveren. 
10 Interview met Morgadinho (Mindelo 06/08/2005) 
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nood aan verse producten zwakt af door de aanwezigheid van koelkasten aan boord. Na de 

eerste wereldoorlog leeft de roem van Porto Grande enkel nog voort in de herinnering. Het 

‘Roma Criola’11 verliest zijn glans. 

 

1.3. São Tomé: Quem mostra’bo ess caminho longe?12 

 

Op de slavenhandel volgde in de beginjaren van de 

twintigste eeuw een tweede golf van gedwongen migratie, 

zij het veel kleinschaliger. Na de overschakeling van 

steenkool op andere brandstoffen, lieten de schepen Porto 

Grande links liggen. De Kaapverdianen restte enkel 

andere oorden op te zoeken of trachten te overleven. De 

Portugese regering leek blind voor het op gang zijnde 

sociale drama tot ze kwam opdraven met het aanbieden 

van arbeidscontracten voor de plantages op São Tomé en 

Angola. Aldus hoopte het moederland twee kwalen met 

elkaar te verzoenen: de hoge werkloosheid op Kaapverdië 

en het gebrek aan werkkrachten in de plantages. 

Humanistische redenen speelden weinig mee in deze 

beslissing. Achter het zogenaamde redden van de 

hongerdood schuilde zuiver winstbejag. 

Alle politieklegale middelen werden in het werk 

gesteld om dit te verdoezelen. Zo besloot de Portugese 

regering bij decreet (Portaria Regulamento do Trabalho 

Indígena) op 27 mei 1911 dat elke inwoner van de 

overzeese provincie Kaapverdië de morele en wettelijke 

verplichting had door arbeid de nodige levensmiddelen te verwerven en op die manier zijn 

sociale positie te verbeteren. Daarbij had hij de keuze op welke manier hij deze verplichting 

zou vervullen. Indien niet voldaan werd aan deze plicht, mocht de publieke overheid ingrijpen 

(Carreira 1977 : 191).  

                                                 
11 Roma Criola  - Teofilo Chantre (Café Atlantico 1999) 
12  Zin uit ‘Sodade’, het lied dat samen met de cd (Miss Perfumado 1992) waarop het verscheen Cesaria’s 
definitieve doorbraak forceerde. Vertaling: Qui t’a montré ce chemin lointain? 

Nha Cancera Ka Tem Medida 
(Pedro Rodrigues) 
  
Trinta ano di Sao Tomé 
Leva’m familia 
Dixa’m mi sô 
Cu nha tristeza e nha sodade  
 
Oh oi oi nhôs leva’m ca 
Nhôs dixa’m 
Cabo Verde é qu’é nha terra 
‘M qu’rê volta ma’m ca podê 
C’atchá ninguem pa da’me di 
mon 
 
Vertaling 
 
Trente années à Sao Tomé 
Ont pris ma famille 
Et m’ont laissé tout seul 
Avec ma tristesse et ma nostalgie 
 
Emmenez-moi 
Ne me laissez pas 
Le Cap-Vert c’est ma terre 
Je veux rentrer mais je ne peu 
Je n’ai trouvé personne pour me 
donner la main 
 
Cesaria 1995 
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Duizenden Kaapverdianen werden op die manier gedwongen koers te zetten naar São 

Tomé in de Golf van Guinee. Vele Kaapverdianen bekochten deze odyssee, die veel weg had 

van de slavenexodus, met hun leven onder de onmenselijke transport-en 

werkomstandigheden. Voor een hongerloon en een magere huisvesting in onhygiënische 

omstandigheden werkten de ‘contractarbeiders’ zich uit de naad voor de rijke Portugese 

grondbezitters.  Identieke scènes speelden zich af voor de contractarbeid op Angola.  

 

1.4. Crisis: Se Mindelo um vez era sabe ...13   

 

 

Ondertussen op het thuisfront: andere landen stonden 

hoger op het verlanglijstje dan São Tomé en daarom 

vluchtten velen clandestien aan boord van de weinige 

schepen die hun kusten nog aandeden. De controle werd 

echter opgevoerd en sommigen eindigden uiteindelijk met 

een contract voor de plantages. Portugal wou in geen 

geval deze broodnodige en goedkope werkkrachten laten 

ontsnappen. Mensen werden aangehouden, opgesloten en 

verscheept. Er heerste een voortdurende spanning tussen 

de bevolking en de Portugese ordetroepen. De 

Kaapverdianen liepen nog liever het risico betrapt te 

worden en in Fortim d’El Rey (fort dat als gevangenis 

diende) te belanden dan zich te schikken in de heersende 

uitzichtloosheid, die voortreffelijk uitgedrukt wordt in 

Chiquinho: “Os vapores passam o canal sem entrarem no 

baía. Nós somos pássaros engaiolados. E o pior é que a 

porta da gaiola anda sempre aberta, e contudo não 

podemos sair dela ...” (Lopes 1961 : 215)14 

 

 

                                                 
13 Roma Criola – Teofilo Chantre (Café Atlantico 1999): If Mindelo was once pleasant ... 
14 De stoomboten gaan voorbij aan het kanaal zonder de haven binnen te varen. Wij zijn gekooide vogels. En het 
ergste is nog dat het deurtje van de kooi altijd openstaat zonder dat wij echter in staat zijn eruit te ontsnappen.  

São Vicente Di Longe (Lela 
de Maninha) 
 
Quem q’oiá 
São Vicente di longe 
Ca ta imaginá 
Qui tromente nô ta passá 
 
Oi tonte corrê pa riba 
Oi tonte corrê pra bôxe 
Sem rume sem direcção 
 
Oi tonte subi furtim 
Oi tonte subi tribunal 
Sem esperança sem ventura 
 
Vertaling 
 
Who sees 
São Vicente in the distance 
Can’t imagine  
The torments that one can endure  
 
You go here and there 
Wandering, with 
No goal or direction in particular  
 
Many go up to the small fort 
Others go to court 
Hopeless and unlucky 
 
São Vicente di Longe 2001 
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1.5. Claridade: Ess paraiso di cretcheu, qui nôs poeta cantá co amôr na sês verso imortal 

criôl 15  

 

We gaven terloops al enige fragmenten uit Chiquinho weer. De auteur Baltasar Lopes was één 

van de stichters van de meest invloedrijke literaire beweging in Kaapverdië: Claridade. In de 

nadagen van Porto Grande en de gedwongen uittocht naar de plantages van São Tomé en 

Angola had zich namelijk een intellectueel klimaat ontwikkeld, dat eveneens de 

onafhankelijkheidsbeweging in een stroomversnelling zou brengen. Eerder werd de 

intelligentsia opgeleid in het seminarie van Ribeira Brava (São Nicolau), opgericht in 1866 en 

gesloten in 1931 (Loude 1997 : 349).   In Mindelo werd in 1917 het lyceum opgericht, dat 

zich meer oriënteerde op de wetenschappen terwijl het seminarie een klassieke opleiding 

aanbood (Loude 1997 : 282).  

In 1936 wordt de beweging en het gelijknamige literaire tijdschrift Claridade 

(« Helderheid ») opgericht door een groep Kaapverdische intellectuelen en schrijvers, onder 

wie Baltasar Lopes, Jorge Barbosa, António Aurélio Gonçalves en Manuel Lopes.  

Deze auteurs werden voornamelijk geïnspireerd door de noordoostelijke Braziliaanse 

literatuur uit de jaren 20 en 30.  Sleutelfiguren in deze literatuur waren José Lins do Rego, 

Graciliano Ramos en João Cabral de Melo Neto. Volgens Baltasar Lopes was Brazilië de 

‘katalysator’ van Kaapverdiës culturele identiteit en interesseerde de thematiek van haar 

literatuur hen omdat ze er veel van hun problemen geanalyseerd en opgelost in zagen 

(Chantre, Stoenesco, Couratier & Miquel 2006 : 9). 

Claridade betekende een ommekeer voor de Kaapverdische literatuur. Een gekleurde 

intellectuele elite liet voor de eerste keer zijn stem horen. De banden met het moederland 

werden op losse schroeven gezet. Daarbij moest de koloniale assimilatie-ideologie wijken 

voor een nieuw esthetisch project  onder de leuze ‘Fincar os pés na terra’ (vrij vertaald als 

‘Stick to the land’) (Da Silva de Melo 2003 : 157). De Kaapverdische literatuur mocht geen 

slaafse kopie zijn van de Europese literaire tradities maar moest zijn thema’s in de eigen 

werkelijkheid zoeken. Tradities, waarden, die typisch geacht werden voor het Kaapverdische 

volk werden het onderwerp van hun schrijven en het Crioulo werd gepromoveerd tot literaire 

taal. Toch moeten we bij dit laatste bemerken dat het eerder ging om het inlassen van Crioulo-

woorden in de doorgaans in het Portugees geschreven teksten. 

                                                 
15 Ess Pais – Manuel de Novas (Cabo Verde 1997): Ce paradis des amoureux que nos poètes ont chanté avec 
amour dans leurs immortels vers créoles.  
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Nieuwe thema’s maakten hun debuut in de Kaapverdische literatuur: het barre klimaat 

met zijn dramatische droogtes en de daarmee gepaard gaande obsessie voor regen, de 

insularidade (het geïsoleerd zijn van de buitenwereld), de alomtegenwoordigheid van de zee 

en het tweespaltige “querer partir e ter de ficar, querer ficar e ter de partir” (“het willen 

vertrekken en moeten blijven, het willen blijven en moeten vertrekken”). Thema’s die tot op 

de dag van vandaag niet meer weg te denken zijn uit de Kaapverdische literatuur en muziek 

en eveneens opduiken in het repertoire van Cesária.  

In deze beweging kiemde bovendien het onafhankelijkheidsdenken. De claridosos 

(leden van Claridade) waren er immers rotsvast van overtuigd dat een volk zonder 

uitgesproken historisch bewustzijn, zonder een cultuur of taal nooit zijn lot in eigen handen 

zou kunnen nemen. Kaapverdië moest meer dan een flauw afkooksel van de Portugese cultuur 

en samenleving worden. Crioulo was geen verbasterd Portugees en het intellectuele en 

culturele monopolie van het moederland was niet heilig. Een nieuwbakken Kaapverdische 

identiteit was in de maak: de Caboverdianidade (Lobban 1995: 85). 

 

1.6. De onafhankelijkheiddsstrijd: El ê de nôs, câ t’móde na guerra16  

 

De geschiedenis van Kaapverdië is al bij al een vredige geschiedenis. In die zin dat op 

Kaapverdië nooit een oorlog gewoed heeft. De slavenrevoltes en de hongersnoden eindigden 

nooit in massale slachtpartijen of burgeroorlogen. Zelfs de onafhankelijkheidsoorlog werd 

niet op de eilanden zelf gevoerd. 

In de jaren vijftig en zestig raakte ook Kaapverdië in de ban van de 

onafhankelijkheidsbeweging op het Afrikaanse continent. Sleutelfiguur tijdens deze woelige 

periode was Amilcar Cabral.  

Hij werd in 1924 geboren in Guinee-Bissau uit Kaapverdische ouders. Zijn middelbare 

school doorliep hij in Mindelo en op 21-jarige leeftijd ving hij zijn studies landbouwingenieur 

aan in Lissabon (1945 – 1952). Daar leerde hij de tegen Salazar gekante, antifascistische 

verzetsbewegingen kennen en werd zijn onafhankelijkheidsstreven aangewakkerd (Enders 

1994 : 106).  

De intellectuele elite uit de Portugese koloniën, waaronder Cabral, Agostinho Neto en 

Marcelino dos Santos ontmoetten elkaar in de Casa dos Estudantes do Império (Studentenhuis 

van het Imperium) in Lissabon. Aanvankelijk was dit studentenhuis opgezet met het oog op 

                                                 
16 Cabo Verde Terra Estimada - Jorge Monteiro (La Diva aux Pieds Nus 1988): Ils sont à nous, ils ne sont le fruit 
d’aucune guerre.  



 19 

ontspanning en cultuur maar al snel ontwikkelde ze zich tot een politiek centrum met tal van 

clandestiene activiteiten (Schipper 1983 : 121 - 122).  

Bij zijn terugkeer in Guinee-Bissau gaat Amilcar Cabral over tot politieke actie. Hij 

roept de clandestiene Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde 

(PAIGC)17 in het leven op 19 september 1956. De partijkaders zijn voornamelijk 

Kaapverdianen (Enders 1994 : 108).  

Nadat de Portugese politie bij een staking in Bissau een vijftigtal dokwekkers doodt, 

roept Cabral in 1961 op over te schakelen naar gewapend verzet in de bevrijdingsstrijd. Er 

was volgens hem geen ander antwoord meer mogelijk op het criminele imperialistische 

geweld. Dit luidde het begin in van een langdurige guerrillastrijd. In 1972 was reeds twee 

derde van Guinee-Bissau onder controle van de PAIGC.  

Op 20 januari 1973 werd Amilcar Cabral in nog onopgehelderde omstandigheden 

vermoord. In september van het daarop volgende jaar zou Guinee-Bissau officieel 

onafhankelijk worden. Omdat op het Kaapverdische domein geen guerrilla uitgevochten 

werd, weigerden de Portugezen aanvankelijk de onafhankelijkheid eveneens toe te kennen aan 

de wapenbroeder van Guinee-Bissau. Uiteindelijk werden ook de Kaapverdische eilanden 

onafhankelijk op 5 juli 1975 (Enders 1994 : 130).  

Zowel Guinee-Bissau als Kaapverdië kozen hun eigen staatshoofd en vlag, maar 

werden geregeerd door dezelfde partij. In Guinee-Bissau nam Cabrals broer Luis de taak van 

president op zich. Hij oefende tevens de functie van assistent-secretaris-generaal uit aan de 

zijde van secretaris-generaal van de PAIGC, Aristides Pereira, president van Kaapverdië.  

 

1.7. De prille democratie 

 

In 1980 is Luis Cabral het slachtoffer van een staatsgreep, onder andere het resultaat van de 

ontevredenheid over de Kaapverdische dominantie binnen de partij en het leger. Nino Vieira 

neemt het roer over. Vanaf dan vaart Kaapverdië zijn eigen koers met nog steeds Aristides 

Pereira aan het roer. De PAIGC wordt omgedoopt in Partido Africano da Independência de 

Cabo Verde (PAICV)18 en vormt als enige partij het geraamte van de Kaapverdische staat tot 

en met de invoering van het meerpartijenstelsel. Daarbij krijgt de eerder communistisch 

ingestelde PAICV met zijn uitgesproken Afrikaanse sympathieën de concurrentie van de 

MpD (Movimento para a Democracia), die meer naar Europese en Amerikaanse normen  

                                                 
17 Afrikaanse Partij voor de Onafhankelijkheid van Guinee-Bissau en Kaapverdië  
18 Afrikaanse Partij voor de Onafhankelijkheid van Kaapverdië 
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gemodelleerd en liberaal geïnspireerd is. In 1991 komt de Beweging voor Democratie (MpD), 

geruggensteund door de katholieke kerk, aan de macht. De privatisering en liberalisering van 

de economie wordt op gang gezet. De componist Manuel de Novas, een hevig PAICV-

aanhanger, uit zijn ongenoegen over deze maatregelen in dialoog met zijn kameraad 

(Cumpade) Ciznone (Monteiro 2003 : 43). In 2001 wint de PAICV de verkiezingen nipt van 

de MpD. President wordt Pedro Verona Rodriguez Pires, die zijn ambtstermijn verlengde 

door winst tijdens de presidentiële verkiezingen van 2006. 

 

1.8. Migratie  

 

Migratie vormt één van de fetisjthema’s binnen het 

repertoire van Cesaria. Eerder hadden we het al over de 

slavenhandel en de ‘dwangarbeid’ op de plantages van 

Angola en São Tomé tijdens het koloniale tijdperk. We 

kunnen deze migraties beschouwen als vormen van 

gedwongen migratie. Daarnaast is er ook sprake van 

eerder spontane migratie, vooral aangedreven door de 

zoektocht naar een meer menswaardig bestaan. Hieraan 

liggen vooral economische redenen ten grondslag: de 

hoge werkloosheidsgraad en de hongersnoden 

Cumpade Ciznone (Manuel de 
Novas) 
 
Democracia ca ta comprode 
Na Sucupira nem plurim 
C’sentimento d’povo ca ta 
brincode 
Ca nô mexê c’nôs tradiçâo 
 
Vertaling 
 
La démocratie ne s’achète pas 
Au marché 
Avec le sentiment d’un peuple on ne 
joue pas 
A nos traditions n’y touchons pas 
 
Miss Perfumado 1992 
 

Paraíso Di Atlantico (Manuel de 
Novas) 
 
Cabo Verde ê um arv’frondoso 
Sumnho’d na mei d’Atlantico 
Sês rama espaiode 
Na mund inter 
Cada folha ê um fidjo querid’ 
Parti pa longe pa ventura’ 
Pa’um futur mas feliz e dignidade 

Vertaling 

Cape Verde is a broad-leave tree 
Planted in the middle of the Atlantic 
It branches have spread out 
Throughout the world 
Each leaf is a beloved son 
Who has gone far, venturing abroad 
In search of a better and more dignified 
future 
 
Café Atlantico 1999 
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veroorzaakt door droogte, overstromingen of schaarste aan bebouwbaar land of graasland.  

In het begin beperkt de migratie zich tot interne migratie. Mensen begeven zich naar 

die eilanden, die meer bestaanszekerheid kunnen bieden. Geleidelijk aan komen ook verder 

gelegen oorden in het vizier. Op het einde van de negentiende eeuw komt zo de emigratie naar 

de Verenigde staten op gang. Kaapverdianen worden aangeworven op de Amerikaanse 

schepen, die jacht maken op walvissen in de Kaapverdische wateren. Vooral Brava en in iets 

mindere mate Fogo leveren hun bijdrage. Sommige van de Kaapverdische zeelui keerden 

terug naar hun eiland van herkomst, anderen zouden zich vestigen aan de andere zijde van de 

oceaan.  

Begin jaren twintig besliste de Verenigde Staten echter om de toegang tot haar 

grondgebied te beperken (Immigration Laws 1921 & 1924). Dit noodzaakte de 

Kaapverdianen hun geluk te beproeven in andere landen (Lobban 1995 : 64). In het begin 

zocht men die oplossing vrij dicht bij huis. Vooral in de jaren twintig waagden velen de 

oversteek naar Dakar en Guinee. Deze overtocht werd vergemakkelijkt door de regelmatige 

verbindingen tussen Kaapverdië en Dakar. Steeds meer begon men ook zijn heil te zoeken in 

Europa.  

Tussen 1946 en 1973 kwam er een migratie richting Europa op gang. Veel 

Kaapverdianen vulden in deze de periode de vacatures in in de civiele constructie in Portugal. 

Anderen probeerden via Portugal tot in Frankrijk of Nederland te raken. Aanvankelijk vonden 

vooral inwoners van Barlavento, getroffen door de economische regressie van Porto Grande, 

hun toevlucht in Europa. Later volgden ook inwoners van Sotavento, die nochtans konden 

rekenen op de grotere landbouwvoorraden van Santiago. Vooral de jaren zeventig werden 

getekend door droogtes en gaven aanleiding tot een massale uittocht (Lobo & Rodrigues 1996 

: 94).  

De Amerikaanse Kaapverdianen domineren de diaspora. Bijna evenveel 

Kaapverdianen (vnl. uit Fogo en Brava) vestigden zich in Amerika als Kaapverdië inwoners 

telt. Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Long Island, Providence en Boston herbergen 

de meeste Kaapverdianen. De hoge concentratie in deze gebieden is waarschijnlijk te 

verklaren door het feit dat Boston de thuishaven was van veel van de Amerikaanse schepen 

uit de walvisvangst (Carling 1997 : 5). Andere aanzienlijke Kaapverdische gemeenschappen 

vormden zich in Lissabon en Rotterdam.  

In sommige steden verzamelen de Kaapverdische migranten zich in bepaalde wijken, 

verenigen zich ‘s avonds in restaurants en bars en vieren hun belangrijkste feesten. Aldus 

vormen zij hun persoonlijke archipel in de diaspora. Een voorbeeld hiervan is de wijk Cova 
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da Moura in Lissabon. Drie vierde van de inwoners is Kaapverdiaans. Men treft er heel wat 

Kaapverdische restaurants en bars aan. De Kola San Jon (zie 5.5) wordt er uitbundig gevierd 

en de lokale batuque-groep ‘Finka-Pé’ (zie 3.3) scoort ook op nationaal vlak.    

De migratie domineert tot op vandaag de geschiedenis van Kaapverdië. Alle 

Kaapverdische kranten hebben een katern, die gewijd is aan de Kaapverdische 

gemeenschappen in de diaspora. Immers meer dan de helft van de Kaapverdianen leeft en 

werkt buiten Kaapverdië. De droogtes zijn nu makkelijker te beheersen maar de 

migratiedroom spookt nog door de hoofden van velen. Heel wat mensen dromen van een 

visum voor Europa of de Verenigde staten. Toch is er een zekere evolutie te bespeuren, die 

journalist Kim-Zé Brito19 mij in een interview uit de doeken deed.:  

 

 “Acho que o cabo-verdiano ainda continua com esse sonho de emigrar. Mas penso que algumas coisas começam 

a mudar. Se comparar essa migração que aconteceu em 1975, a data de independência com a migração que 

acontece agora, o motivo já euh ... primeiro que tudo a quantidade de pessoas que manifesta essa vontade de ir, 

de migrar-se para Portugal, França, Estados Unidos ... Acho que começa a diminuir. Começam a criar as 

condições aqui em Cabo Verde com os jovens a estudar, tentar, digamos montar a sua empresa ... E de qualquer 

moda também é muito mais difícil emigrar agora do que antigamente. O problema do visto, nesse momento com 

todos os problemas que estão no mundo do terrorismo, do tráfico internacional de droga, de armas ... Quer dizer, 

já não é tão fácil alguém conseguir viajar. E as famílias que estão lá fora, já não estão lá muito dispostas para 

receber as pessoas em casa e dar esse apoio porque antigamente viajava um tio, depois o sobrinho ficava em casa 

do tio, depois mais tarde a irmã ia também, quer dizer todo mundo acaba por ajudar mutuamente. Mas nesse 

momento acho que mesmo essas famílias que estão lá fora, já não estão com essa predisposição de estar a 

receber as pessoas e dar todo esse apoio que eles antigamente davam. Porque o modo de vida mudou também, 

estás a ver? E acho que algumas pessoas ... por exemplo em relação à migração dos estudantes que antigamente 

as pessoas tinham essa idea fixa que tinha de estudar, fazer um curso lá fora. Portugal, Brasil, Cuba, Rússia, ... 

Agora alguns preferem fazer o curso aqui em Cabo Verde, o curso superior. E talvez vamos ter uma universidade 

em Cabo Verde, significa mais pessoas vão ficar aqui para estudar, estás a ver? E começam a ter uma certa 

confiança no nível de ensino aqui em Cabo Verde, porque as pessoas que estão a dar aulas aqui são pessoas que 

fizeram formação superior lá fora. São mestrados, são doutourados e estão a dar aulas aqui. Então a qualidade do 

ensino está a augmentar. E sabem que se fizeram formação aqui, tem muito mais possibilidades de encontrar um 

emprego porque quem foi fazer formação lá fora e que quando regressam o mercado já está preenchido. Agora 

há sempre algumas pessoas que querem ir exactemente de viver esta experiência, vir para fora, fazer um contacto 

com um outro país, conhecer outras pessoas, praticar a língua, estás a ver? Conhecer o mundo. Mas qualquer 

modo muitos jovens já estão a ficar aqui em Cabo Verde porque Cabo Verde está a desenvolver-se.”   

 

                                                 
19 Kim-Zé Brito verzorgt de berichtgeving op sociaal en sportief vlak bij de onafhankelijke krant A Semana. 
Interview met Kim-Zé Brito (Mindelo 09/08/2005) 
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Vertaling: “Ik denk dat de Kaapverdianen nog steeds dromen van emigreren. Maar ik denk dat 

enkele dingen beginnen te veranderen.  Als we de migratie van 1975, de datum van de 

onafhankelijkheid, vergelijken met de migratie van nu, de beweegreden euh ... Eerst en vooral 

het aantal personen, dat te kennen geeft te willen vertrekken, te willen migreren naar Portugal, 

Frankrijk, de Verenigde Staten, ... begint te dalen, denk ik. Er beginnen zich mogelijkheden 

voor te doen met de jeugd die studeert, laten we zeggen, haar eigen onderneming opstart. Hoe 

dan ook, het is eveneens moeilijker te emigreren nu dan vroeger. Het visumprobleem, op dit 

moment met alle problemen in de wereld zoals het terrorisme, de internationale drugstrafiek, 

de wapenhandel, ... Met andere woorden, men slaagt er niet meer zo gemakkelijk in te reizen. 

En de families in het buitenland zijn niet meer zo bereid om mensen in hun huizen te 

ontvangen en te ondersteunen want vroeger reisde er een nonkel, daarna kwam een neefje zich 

bij hem vestigen, nog later de zus, met andere woorden, iedereen hielp elkaar uiteindelijk. 

Maar op dit ogenblik, denk ik dat zelfs die families in het buitenland niet meer zo zitten te 

springen om mensen te ontvangen en te ondersteunen zoals vroeger. De manier van leven 

veranderde immers ook, ziede (zie je)? En ik denk dat sommige mensen ... bijvoorbeeld met 

betrekking tot de migratie van studenten, vroeger hadden mensen het idee-fixe dat je moest 

studeren, een studie aanvangen in het buitenland. Portugal, Brazilië, Cuba, Rusland, ... Nu 

verkiezen sommigen te studeren in Kaapverdië, hoger onderwijs. En misschien hebben we 

binnenkort een universiteit in Kaapverdië, wat betekent dat meer mensen hier zullen blijven 

om te studeren, ziede? Men begint enig vertrouwen te hebben in het onderwijsniveau hier in 

Kaapverdië, want de mensen die hier les geven zijn mensen die een hogere opleiding in het 

buitenland voltooiden. Het zijn masters, doctors, en zij geven hier les. Dus de kwaliteit van 

het onderwijs stijgt. En men weet dat als men de opleiding hier volgt, men meer kansen heeft 

werk te vinden omdat wie in het buitenland studeerde en terugkeert, stuit op een reeds 

verzadigde markt. Nu zijn er altijd mensen die juist deze ervaring willen opdoen, naar het 

buitenland gaan, kennismaken met een ander land, andere mensen, de taal oefenen, zie je. 

Kennis opdoen van de wereld. Hoe dan ook veel jongeren blijven al in Kaapverdië want 

Kaapverdië is zich aan het ontplooien.”  

 

1.9. Kaapverdië op een kruispunt: worstelen met identiteit 

 

Zowel op politiek vlak als op sociaal vlak merken we dat Kaapverdië worstelt met zijn 

identiteit. Kaapverdië ligt op de kruising van drie continenten. Het lijkt overal en nergens 

thuis. Kaapverdië heeft geen referentiepunt, dat voorafgaat aan de aankomst van de eerste 



 24 

‘outsiders’ of een cultureel-historisch antecedent om 

naar terug te keren. Sommigen zoeken toenadering bij 

het Afrikaanse continent. Anderen vertonen eerder een 

neiging hun Europees-zijn te benadrukken. Nog 

anderen wijzen op de gelijkenissen tussen de archipel 

(vooral São Vicente) en Brazilië (carnaval, literatuur, 

muziek, kolonisatie).  

Onder invloed van de Claridade-denkers 

maakte de twijfel plaats voor een sterke zelfidentiteit, 

bestempeld als caboverdianidade. Het vertrekpunt 

vormde noch Europa of Afrika, maar Kaapverdië zelf 

of zoals Baltasar Lopes het uitdrukt: « On a l’habitude 

de demander si le Cap-Vert est l’Europe ou bien 

l’Afrique. Ce n’est ni l’un, ni l’autre. Il ne fait pas 

doute que le Cap-Vert a reçu des influences et de 

l’Afrique et de l’Europe. Simplement, au bout d’une 

succession de siècles et d’un ensemble de 

circonstances, il y a eu au Cap-Vert une 

transformation sociale qui a fait du Cap-Verdien un élément distinct, autonome. Moi, quand je 

me pense, je me pense en tant que Cap-Verdien. Je ne pense pas à la part portugaise ou à la 

part africaine qui m’habite, non. » (Moura 1993 : 26) 

De PAIGC koos voor een andere benadering en zou aanvankelijk steunen op een 

Afrikaanse basis. Denk hierbij aan Cabrals pleidooi voor de “re-africanization of mind’. In 

plaats van tweederangs-Portugezen moest men terug Afrikaan worden.  De ontwikkelde 

associatie met Afrika werd echter ernstig beschadigd door de coup van 1980 tegen president 

Luis Cabral. Vanaf dan scheidden de wegen van Kaapverdië en Guinee-Bissau op het 

Afrikaanse continent.  

Dit schipperen tussen Europa en Afrika (en in mindere mate Amerika, in het bijzonder 

Brazilië) komt ook tot uiting in de dichotomie: Barlavento (Boavista, Sal, São Nicolau, Santa 

Luzia, São Vicente en Santo Antão) - Sotavento (Brava, Fogo, Santiago, Maio), die vaak in de 

vakliteratuur gemaakt wordt.  

Vaak en meer dan de andere eilanden wordt Santiago, de bevolking en ook haar 

variant van het Crioulo in verband gebracht met respectievelijk het Afrikaanse continent, een 

Afrikaanse ‘fysionomie’ en het overwicht van invloeden uit Afrikaanse talen op het 

Africa Nossa (Nando Da Cruz/ 
Teofilo Chantre – Nando Da Cruz 
– Ismael Lo) 
 
Diguenté Sénégal ak Cap-Vert 
mané soréwoul 
Soumeu yeugone né niari rewyi 
ben-la 
Sama guente bi magni gname 
Yallah wone ma ko 
Africa done bene rew 
n’dakheyadi sounou Yaye 
 
Vertaling 
 
Cape Verde and Senegal are not far 
apart 
 I can say that these two countries are as 
one. 
As it is true that our lands are twins, so 
are our futures joined 
I pray to the Lord for the United States 
of Africa, so that my dream may come 
true at last for Africa: You are our 
mother 
 
Rogamar 2006 
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Portugees. Quint illustreert dit: « Santiago est sans conteste l’île la plus africaine de 

l’Archipel, tant aux points de vue ethnique que culturel. Les gens y ont la peau beaucoup plus 

foncée que dans les autres îles, car le peuplement s’est fait en grande partie à partir d’esclaves 

importés du continent.» (Quint 2000b : 5) In iets mindere mate geldt dit ook voor de andere 

Sotavento-eilanden. Op het vlak van de taal vertelt Quint ons het volgende: « Au sud les 

parlers des Îles-Sous-le-Vent regroupent les îles de Maio, Santiago, Fogo et Brava. Ces 

parlers sont les plus anciens, au point de vue historique. Ils ont en commun l’essentiel de leur 

structure grammaticale, un fond important de mots d’origine africaine, que l’on ne retrouve 

pas dans les îles du Nord, et une phonétique assez différente de celle du portugais. Au coeur 

de cet ensemble homogène, le badiais se distingue nettement par son conservatisme 

linguistique, qui le rapproche des créoles continentaux de Guinée-Bissau et de Casamance. » 

(Quint 2000b : 9)  

De noordelijke eilanden worden dan weer meer geassocieerd met Europa, métissage 

en een meer Portugees klinkende variant van het Crioulo: «Leurs habitants ont la peau plus 

claire, à l’exception de ceux de Boa Vista. Tous parlent des créoles étroitement apparentés, 

parfois très différents de ceux de Sud, et beaucoup plus proches du portugais. Le caractère 

africain des îles du Nord est aussi beaucoup plus effacé mais leurs habitants ne sont pas pour 

autant des Européens. » (Quint 1997 : 127) 

 

1.9.1 Sampadjudu ku Badiu, a-nós é cool! 

 

« Tu sais qu’est-ce qu’il y a entre un jeune de Barlavento et un jeune de Sotavento? Il y a ce qu’on appelle 

Badiu. Sotavento est Badiu et les autres sont Sampadjud et euh ... Il y a un Badiu qui se débarque ici à Mindelo 

avec un perroquet sur l’épaule-là,  qui se promène. Il y a un Sampadjud qui dit : ‘Écoute qu’est-ce que tu fais 

avec ce macaque ?’ Et le Badiu : ‘Hé, ce n’est pas un macaque, s’il te plaît, c’est un perroquet.’ Et le 

Sampadjud : ’Hé, je ne suis pas à parler avec toi !’ » 20 

 

Men zoekt niet enkel een houvast buiten de eilanden. Ook binnen de eilanden groepeert men 

zich. Zo wordt er nog een andere scheiding gemaakt door de Badiu maar die komt in de 

praktijk vrijwel overeen met de dichotomie Barlavento-Sotavento. Bij de Badiu bestaat er 

immers een sterk cultureel en collectief bewustzijn, die enkel zijn gelijke vindt op São 

Vicente. Dit collectieve gevoel is deels te wijten aan het demografische overwicht van 

Santiago, zijn oudere bevolkingsgeschiedenis en het isolement van zijn plattelandsdeel (Quint 

                                                 
20 Interview met Morgadinho (Mindelo 06/08/2005) 
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1997 : 36). Ze komt tot uiting in het woord Sampadjudu, dat alle niet-Badiu (degenen die niet 

afkomstig zijn van Santiago) onderscheidt.  

De heersende wedijver tussen beiden, Badiu en Sampadjudu, uit zich vooral in de 

speelse rivaliteit tussen de twee grootste steden, Mindelo en de hoofdstad Praia en bij 

uitbreiding tussen de inwoners van Barlavento en die van Sotavento. Praia pocht op zijn 

binnenland en zijn authenticiteit, Mindelo op zijn culturele en intellectuele geschiedenis.  

“Praia é o capital, mas Mindelo é o principal”21 hoor je wel eens uit de mond van een 

inwoner van Barlavento. Meer dan het eiland definieert de stad Mindelo het leven op São 

Vicente. Mindelo is de enige agglomeratie van betekenis. Er is haast geen platteland. In de 

rivaliteit tussen inwoners van São Vicente en Santiago komt dit aspect wel eens ter sprake 

zoals in Chiquinho: “Vocês em S. Vicente não têm que comer ... Lá não tem milho, não tem 

feijão, não tem mandioca ...” (Lopes 1961 : 55)22 

Na de onafhankelijkheid zou Praia zich meer en meer op de voorgrond projecteren. 

Het voert nu op zowat alle domeinen de boventoon. Als hoofdstad is het de meest 

internationale plek. Een kwart van de Kaapverdianen woont er, bijna 100 000 mensen. De 

administratie en de regering zijn hier gevestigd. Ook heel wat inwoners uit Mindelo migreren 

naar Praia (Quint 1997  : 134).  

Toch gaat het hier slechts om een speelse rivaliteit, die de eenheid niet verstoort. 

Tijdens nationale, culturele manifestaties wordt wel eens de leuze “Sampadjudu ku Badiu, a-

nós é cool !” (Zowel Sampadjudu als Badiu zijn cool !) gescandeerd die ingaat tegen de 

particularismen (Quint 2000b : 166).  

 

1.9.2 Santo Antão is my country! 

 

Op deze manier sprak een jonge ‘Kaapverdiaan’ mij met vurige overtuiging over zijn ‘land’, 

Santo Antão. Viriato de Barros wijdde een artikel aan het feit dat uithuizige inwoners van São 

Vicente wel eens met heimwee verwijzen naar hun eiland als “aquele país” (“dat land 

daar”)23.  São Vicentenaar in hart en nieren, Manuel de Novas (zie 4.4), bekroont zijn ode aan 

zijn thuishaven Mindelo niet zonder reden met de titel ‘Ess Pais’ (Cabo Verde 1997). Het feit 

dat de eilanden geïsoleerd zijn van elkaar door de hen omringende zee (‘insularidade’), geeft 

aanleiding tot een vrij onafhankelijke ontwikkeling van elk eiland en scherpt een soort van 

                                                 
21 Praia is de hoofdstad, maar Mindelo primeert.  
22 Jullie in São Vicente, jullie hebben niets te eten ... Er is daar geen mais, geen bonen, geen maniok ... 
23 S. Vicente, quel país - Viriato de Barros, te consulteren op www.multiculturas.com 
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amateuristisch eilandnationalisme aan. Elk eiland cultiveert eigen tradities en onderscheidt 

zich in de eenheid die Kaapverdië vormt. Laten we wel benadrukken dat het hier eerder om 

een emotionele band gaat. Meer dan Kaapverdië ligt hun eiland hen aan het hart. Op hoger 

niveau komt de administratieve eenheid echter niet in het gedrang ondanks alle 

bovengenoemde ‘particularismen’.  

 

1.10. Besluit 

 

Als we Cesaria’s repertoire doornemen en letten op de historische gevoeligheid van de 

teksten, merken we een lichte voorliefde voor de zogenaamde Claridade-thema’s. Hun 

thema’s worden rijkelijk aangeboord: het barre klimaat met zijn droogtes die naar regen doen 

snakken (o.a. Doce Guerra (Cesaria 1995), Jardim Prometido (Voz D’Amor 2003), Regresso 

(São Vicente Di Longe 2001)), de zee als allegorie of als personage (o.a. Tanha (Distino Di 

Belita 1990), Mar Azul (Mar Azul 1991)), de tweestrijd tussen vertrekken en blijven (o.a. 

Cabo Verde (Mar Azul 1991), Partida (Cabo Verde 1997)) en het daarmee samenhangende 

‘terra longe’ (Mar Azul, Mar é Morada de Sodade (Cabo Verde 1997), Cabo Verde Mandá 

Mantenha (Café Atlantico 1999)), het land achter de horizon dat geliefden van elkaar scheidt 

of onbereikbaar blijft. Er wordt nauwelijks gerept over de beginjaren, de periode van de 

slavernij. Voornamelijk de harde jaren op São Tomé, de op- en neergang van Mindelo’s 

haven en de migratie komen aan bod. Het voor Santiago tekenende plattelandsleven komt 

amper in beeld.  Men kan zich niet van de indruk ontdoen dat vooral de Barlavento-

invalshoek domineert in CE’s repertoire. De afkomst van de songwriters (zie hoofdstuk 4) en 

de ontstaansgeschiedenis van de morna en de coladeira (zie hoofdstuk 3), de genres waar 

Cesária zich thuis in voelt, zijn daar niet vreemd aan. Als we in het repertoire van een funana- 

of finaçonartiest zouden graven, komt waarschijnlijk een heel andere thematiek aan het licht. 

Funana en finaçon zijn historisch oudere genres en gedijen eerder op Sotavento en in het 

bijzonder Santiago. Zij werpen waarschijnlijk een ander beeld op de geschiedenis en zullen 

eerder inzoomen vanuit een Sotavento-invalshoek. Misschien schetsen zij ons eerder een 

beeld van de slavernij, de haast feodale arbeid voor de  morgados en het plattelandsleven.  
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Hoofdstuk 2: TAAL 
 

“Canto em crioulo, é o meu dialecto. Se faço um dueto com um artista francês, ele canta em francês e eu em 

crioulo, que é um português mal falado. As palavras são as mesmas, uma mesa é uma mesa. Mas não há singular 

nem plural, nem feminino ou masculino ... o que é differente é a forma de falar. ” 24 (Vidal 2006 : 11) 

 

Een straffe uitspraak. Beladen met een aantal vooroordelen, die over het Crioulo de ronde 

doen. Is de aard van het Crioulo werkelijk samen te vatten als een slecht gesproken 

Portugees? In dit hoofdstuk trachten we een meer genuanceerd beeld te schetsen van de taal, 

die domineert in CE’s repertoire. De lyrics dienen opnieuw als illustratiemateriaal. Eerst 

wordt de genese behandeld, daarna gaan we actueel met een overzicht van de varianten van 

het Crioulo, een bespreking van de status van het Kaapverdische Crioulo, van de geplande 

officialisatie, van het lyrische en het literaire Crioulo en van het alfabet. De taalkundige 

inzichten, verwoord in dit hoofdstuk gaan grotendeels terug op de werken van Nicolas Quint, 

Manuel Veiga, Baltasar Lopes en Marlyse Baptista. Allereerst zullen we deze linguïstische 

studies even kort bespreken. 

 

2.1. De geconsulteerde werken 

 

Op Quint na, zijn al de geconsulteerde werken geschreven door autochtone linguïsten. Veiga 

is afkomstig van Santiago, Lopes van São Nicolau en Baptista van Brava.  

Het werk van Quint is een ware trilogie. In ‘Le Cap-Verdien: Origines et devenir 

d’une langue métisse’ werkt hij zeer gedetailleerd de genese van het Badiu (de variant van 

Santiago, tevens de oudste variant van het Crioulo) uit. Eveneens de huidige tendensen binnen 

het Crioulo komen uitgebreid aan bod. Hoewel de focus van deze studie het Badiu is, kan 

deze model staan voor het Crioulo in zijn geheel. De verschillende varianten bouwen immers 

allen voort op het Badiu. In ‘Grammaire de la langue Cap-Verdienne’ bespreekt hij de 

grammatica van het moderne Crioulo. Het Badiu fungeert opnieuw als referentie. Een 

woordenboek sluit de reeks af. Ten slotte verloor hij ook de praktische uitwerking niet uit het 

                                                 
24 Vertaling: “Ik zing in het Crioulo, het is mijn dialect. Als ik een duet doe met een Franse artiest, zingt hij in 
het Frans en ik in het Crioulo, dat een slecht gesproken Portugees is. De woorden zijn dezelfde, een ‘mesa’ 
(tafel) is een ‘mesa’. Maar er is noch enkelvoud noch meervoud en ook geen vrouwelijk of mannelijk ... Wat 
verschillend is, is de vorm van het spreken.” Deze uitspraak komt uit een interview met Cesária Évora (CE) over 
haar recentste cd ‘Rogamar’. Dit interview verscheen in Destak, de Portugese ‘Metro’ (krant). Wat CE 
omschrijft als ‘de vorm van het spreken’, kunnen we gelijkstellen aan de morfologie van de taal.  
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oog. ‘Parlons Capverdien: Langue et culture’ maakt je in 23 lessen wegwijs in de 

fundamenten van de Kaapverdische taal en cultuur.  

‘Le créole du Cap-Vert: Étude grammaticale descriptive et contrastive’ van Manuel 

Veiga vertrekt vanuit een samenvatting van de historische achtergrond van de genese van het 

Crioulo en spitst zich hoofdzakelijk toe op de beschrijving en vergelijking van de varianten 

gesproken op Santiago en São Vicente. Beide varianten worden voortdurend geflankeerd door 

het Portugees. Veiga is in dit opzicht zeer interessant omdat hij twee, tot een verschillende 

groep25 behorende varianten tegen elkaar afzet en de verwantschap met het Portugees 

illustreert.  

Baltasar Lopes neemt als moedertaalspreker de variant van São Nicolau als 

uitgangspunt. Vooral de varianten van Barlavento komen aan bod. Hier en daar wordt 

verwezen naar de Sotavento-varianten. Het feit dat Baltasar Lopes het Crioulo als een dialect 

beschouwd en haar ook als dusdanig bespreekt, maakt deze studie een beetje achterhaald.    

Het gaat hier om een nogal eenzijdige, op het Portugees gerichte studie. Lopes ontkent in alle 

toonaarden de Afrikaanse component binnen het Crioulo. Hij tracht zijn stelling te 

beargumenteren door gelijkenissen tussen het Crioulo en de Portugese dialecten te illustreren. 

Er wordt verwezen naar de regiolecten van Portugese provincies als de Algarve, Alentejo, 

Beira maar ook het Braziliaanse ‘dialect’ doet herhaaldelijk dienst als bewijsmateriaal. Het 

lijkt mij dat Lopes deze ‘dialecten’ opvoert om model te staan voor het vijftiende-eeuwse 

Portugees dat aan de basis lag van het Crioulo. Dialecten vertonen inderdaad sporen van een 

meer archaïsch Portugees, maar ze kunnen er in geen geval wetenschappelijk model voor 

staan.  Lopes maakt hier de fout al te synchronisch te werken en verliest de geschiedenis uit 

het oog. Ondanks haar gebreken, blijft deze studie een waardevolle inventaris van enkele 

typerende kenmerken van de grammatica van het Crioulo.   

Marlyse Baptista baseert haar onderzoek op de Sotavento-varianten en behandelt enkel 

de syntaxis naar Chomskiaans model (Minimalist Program). Vooral de meer algemene, 

inleidende bemerkingen in verband met het ALUPEC, de status en de genese van het Crioulo 

bleken bruikbaar te zijn voor deze scriptie, die eerder het repertoire van Cesária Évora 

linguïstisch tracht te kaderen dan een diepgaande taalkundige studie pretendeert te zijn.  

Aangezien de studie van Quint het meest volledig en verhelderend is, is dit hoofdstuk 

vooral schatplichtig aan zijn inzichten. Hij is het meest volledig in de beschrijving van een 

spectrum aan invloeden. Het Badiu wordt voortdurend geflankeerd door de andere varianten 

                                                 
25 Over het algemeen maakt men een scheiding tussen de varianten van Sotavento en die van Barlavento. Veiga 
beschouwt de door hem bestudeerde varianten als het meest representatief voor beide groepen.  
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en hypotheses over een Afrikaanse en Portugese herkomst van bepaalde woorden of 

grammaticale procédés worden niet uit de weg gegaan. In de andere werken zag ik dezelfde 

redeneringen vaak herhaald. Ik heb er soms enkele toevoegingen of illustratieve voorbeelden 

uit gedestilleerd. Daarnaast waren ook bepaalde, meer relativerende stellingen bruikbaar die 

de nu en dan radicale uitspraken van Quint neutraliseerden.  

 
2.2. Genese 
 
Face à la nécessité immédiate d’établir un code de communication, tant entre l’esclave et son maître, qu’entre 

l’homme blanc et la femme noire, dans l’intimité du lit partagé, non par amour, certes, mais surtout par la force 

des circonstances (rareté des femmes blanches) il fallait reconstruire un code et un système approximatifs 

reconnus par les deux parties en tant qu’instrument fonctionnel et efficace, encodé et décodé par ceux qui 

donnaient les ordres et ceux qui les exécutaient. (Veiga 2000 : 36)  

 

De historische omstandigheden hebben zowel de vorming van de Kaapverdische samenleving 

als die van het Crioulo bepaald. Zij vormde het communicatiemiddel bij uitstek tussen de 

kleine Europese, in hoofdzaak Portugese minderheid en de grote meerderheid aan Afrikaanse 

slaven uit het gebied, dat zich uitstrekte tussen de Senegal-rivier en Sierra Leone. Deze in het 

begin uiterst beperkte code werd geleidelijk aan complexer. In een eerste paragraaf 

behandelen we de discussie over het feit of het Crioulo nu een Afrikaanse of Europese taal is. 

Daarna belichten we de Afrikaanse en de Europese component binnen het Crioulo. Ten slotte 

ronden we af met bespiegelingen over de uiteindelijke uitkomst van de synthese van 

genoemde componenten.  

 

2.2.1. Het Crioulo: een Europese of een Afrikaanse taal ? 

 

In het verleden werd volgens Quint de Afrikaanse erfenis systematisch geminimaliseerd door 

de Kaapverdische intellectuelen omwille van een gebrek aan gegevens (of onderzoek) over de 

Afrikaanse talen en voornamelijk omwille van ideologische redenen, waarbij de Europese 

cultuur hoger ingeschat werd dan de Afrikaanse. Men was dus geneigd het Crioulo te 

verbinden met haar meer gewaardeerde component, het Portugees. Dit verklaart 

waarschijnlijk ten dele de keuze van Baltasar Lopes da Silva om het Crioulo van Kaapverdië 

een ‘dialecto crioulo’ (een creools dialect) te noemen (Quint 2000a : 61). In hun 

overtuigingen staan Lopes en Quint met Veiga en Baptista in zijn kielzog lijnrecht tegenover 
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elkaar. De meer genuanceerde kijk van Quint zal later nog herhaaldelijk aangehaald worden. 

Laten we hier even enkele uitspraken van Lopes citeren:  

 

“Nunca encontrei traço linguistico que se me tenha imposto como provindo necessáriamente 

de um substrato africano. Apenas no léxico se nota a ocorrência de vocábulos a que, como 

disse atrás, atribuo origem africana, na impossibilidade de lhes encontrar étimo português, 

mesmo da fase arcaica ou média da vida do idioma. No entanto, mesmo essa contribuição 

vocabular, de tão magra que é, quando confrontada com a origem reinol da quase totalidade 

do tesouro vocabular crioulo, não tem a meu ver, significado relevante, no que concerne o 

influxo da subjacência não românica.” (Lopes da Silva 1957 : 39) 

 

Vertaling: “Ik vond nooit enig linguïstisch spoor dat me ervan overtuigde noodzakelijkerwijze 

afkomstig te zijn van een Afrikaanse substraat. Enkel in het lexicon stelt men het voorkomen 

van woorden vast die ik, zoals ik reeds aanhaalde, een Afrikaanse herkomst toeschrijf, in de 

onmogelijkheid een Portugees etymon voor hen te vinden, zelfs niet in de archaïsche of 

middelste levensfase van het idioom. Toch is zelfs deze bijdrage tot de woordenschat, mager 

als ze is, wanneer geconfronteerd met de Portugese herkomst van bijna de volledige Crioulo-

woordenschat, volgens mij van geen relevant belang, wat betreft de invloed van een niet-

Romaanse onderlaag.”   

 

Veiga, Baptista en Quint ontwaren de sporen van de Afrikaanse slaven vooral in de 

grammatica van het Crioulo. Lopes weigert hier veel geloof aan te hechten: 

 

“Se a “gramática” dos povos “selvagens ou bárbaros” é que constitui a ossatura dos crioulos, 

para os quais o Europeu apenas teria contribuído com subsídios vocabulares, não vejo por que 

razão eles hão-de-ser considerados dialectos das línguas europeias de civilização.” (Lopes da 

Silva 1957 : 41) 

 

Vertaling: “Als de “grammatica” van de “wilde of barbaarse” volkeren inderdaad het 

geraamte van de creolen vormt, aan dewelke de Europeanen enkel zouden hebben bijgedragen 

in lexicale middelen, dan zie ik niet in om welke reden zij moeten beschouwd worden als 

dialecten van de Europese beschavingstalen.”  
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Deze tirade gaat nog enkele bladzijden voort. Een zekere neerbuigendheid tegenover 

en een onwil om de Afrikaanse component van het Crioulo te aanvaarden, blijken ook hier 

weer:  

 

“Assim, ao que me parece, o comando, no que interessa à vida histórica da linguagem destas 

ilhas, fugiu das mãos que inicialmente se teriam esforçado por a dirigir no sentido europeu. 

Estando o reinol (puro, sem contaminações tropicais) em nítida minoria, foi o homem crioulo 

que teve a última palavra; e o reinol não teve outro remédio senão “aculturar-se” 

idiomáticamente.” (Lopes da Silva 1957 : 43) 

 

Vertaling: “Zo ontglipte mijns inziens het commando aan diegenen die zich aanvankelijk 

hadden ingespannen om de levensloop van de taal van deze eilanden in Europese richting te 

sturen. Aangezien het Portugees (puur, vrij van tropische smetten) in een duidelijke 

minderheid was, was het de creoolse man die het laatste woord had; en het Portugees had 

geen enkel weerwoord behalve zich idiomatisch te “acculturaliseren”.” 

 

Lopes’ neiging om alles te verklaren vanuit een Romaanse invalshoek, heeft 

waarschijnlijk deels te maken met zijn opleiding in de Romaanse filologie en het heersende 

tijdsklimaat. Meer recentere werken zoals dat van Quint, Veiga en Baptista geven blijk van 

meer openheid in verband met de inbreng van de Afrikaanse talen.  

 

2.2.2. De Europese component  

 

Naar alle waarschijnlijkheid heeft het Kaapverdische Crioulo zich gevormd tussen de 

vijftiende en de zeventiende eeuw. De analyse van de Portugese component binnen de 

woordenschat onthult dit (Quint 2000a : 19). Dit vijftiende-eeuwse Portugees had 

fonologische karakteristieken, die heel wat verschilden van die van het moderne Portugees en 

in het Crioulo bewaard bleven.  

Het Portugees zou zich vooral doordrukken in het lexicon. Uit onderzoek van Quint 

blijkt dat het Afrikaanse aandeel in de woordenschat bijzonder zwak is ten opzichte van de 

Portugese bijdrage. Ze zou minder dan vijf procent van het geheel uitmaken. De lexicale kern 

van het Crioulo is dus niet Afrikaans, maar wel degelijk Portugees (Quint 2000a : 35). Dit 

heeft zowel te maken met de bevelvoerende positie van de Portugese kolonisten als met de 

doorgedreven onderwijsactiviteit, die de clerus op zich nam. Om de marktwaarde van de 
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slaven te verhogen werd de slaven immers niet enkel een ambacht en de grondslagen van het 

christendom bijgebracht, ook de Portugese taal maakte deel uit van het curriculum.  Op die 

manier maakten de slaven zich enkele noties van het Portugees eigen.  

Toch zouden de kolonisten het Portugees niet volledig kunnen opdringen aan de 

overgrote meerderheid van Afrikaanse slaven. Zoals reeds bleek uit het eerste hoofdstuk, 

behoorden zij immers in de meeste gevallen tot de lagere sociale klassen. Zij beschikten aldus 

Chaudenson, geciteerd door Veiga, niet over de nodige middelen om de kwaliteit van het 

Portugees te garanderen: “Tous issus des couches les plus modestes de la société, ils se 

trouvèrent brusquement coupés de toute infrastructure culturelle qui pouvait agir sur leur 

parler: privés d’école et d’enseignement de quelque sorte que ce soit, ils perdirent aussi 

contact avec la langue des couches supérieures de la population qui constitue le modèle le 

plus stimulant. ” (Veiga 2000 : 349)  

 

2.2.3. De Afrikaanse component 

 

Ook de Afrikaanse talen konden hun overwicht niet laten gelden in het babel, dat Kaapverdië 

destijds was. De zwarte slaven stamden immers uit verschillende etnieën en spraken 

uiteenlopende talen. Bovendien vermeden de Portugezen een concentratie van leden van 

dezelfde etnie en stuurden hen naar verschillende gebieden om op die manier opstanden te 

voorkomen. Geen enkele Afrikaanse taal bleek dus geschikt om de communicatie tussen de 

slaven te waarborgen.  

Net als bij het Portugees dient men bij een analyse rekening te houden met de 

historische dimensie. Het linguïstische landschap is immers voortdurend onderhevig aan 

veranderingen. Zo zal de taalsituatie op de Afrikaanse westkust er destijds heel anders 

uitgezien hebben. Over het toenmalige taalpanorama zijn er echter weinig bronnen voorradig. 

Hier schuilt dan ook het knelpunt, waar alle geconsulteerde auteurs melding van maken. Dit 

zwarte gat mag echter geen reden zijn om de Afrikaanse component binnen het Crioulo te 

minimaliseren.  

Gezien de herkomst van de slaven, kunnen we met reden veronderstellen dat de Niger-

Congo-talen de grootste bijdrage geleverd hebben aan de genese van het Crioulo. Intensief 

speurwerk doet Quint besluiten dat vooral het Manding (behorend tot de Mande-talen binnen 

de Niger-Congo-taalfamilie) en in mindere mate het Wolof (behorend tot de Atlantic-talen 

binnen dezelfde taalfamilie) hun stempel drukten op de genese van het Crioulo.  
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Zowel het Manding als het Wolof zijn belangrijke lingua franca, die werden en nog 

steeds worden gesproken in de gebieden waar de Portugezen zich bevoorraadden met slaven. 

De keuze voor beide voertalen laat zich verklaren vanuit sociologische hoek. De ontwortelde 

slaven, op weg naar Kaapverdië of naar Zuid-Amerika, hebben getracht elkaar te begrijpen 

door die talen te hanteren, die gesproken werden door de meerderheid namelijk de Afrikaanse 

lingua franca uit die periode. Het zijn dus deze lingua franca, die logischerwijze, de meeste 

sporen hebben nagelaten (Quint 2000a : 25 – 26).  

 
2.2.4. De synthese van beide componenten 

 

Onder een Portugese, lexicale dekmantel schuilt het Afrikaanse aandeel. Vele, vanuit 

etymologisch opzicht Portugese vormen vertonen namelijk een grammaticaal gedrag dat nauw 

verwant is met dat van de Niger-Congotalen. Hiervoor kan men weer een sociologische 

verklaring naar voren schuiven.  

Aangezien geen enkele taal zich kon doen gelden binnen het geheel, verkeerde men in 

een patstelling. Van beide kanten zouden toegevingen moeten komen. De Afrikaanse slaven 

maakten zich het Portugese lexicon en de grammatica gedeeltelijk eigen terwijl de Portugese 

kolonisten de grammaticale afwijkingen aanvaardden zodat een minimale onderlinge 

communicatie mogelijk werd.  

Het ging hier dus niet om een eenvoudige taaltransfer. De Afrikaanse slaven behielden 

immers grotendeels de grammaticale structuren van hun moedertalen en putten uit de 

Portugese woordenschat, waarbij ze de woorden uitspraken met de fonetische trekken eigen 

aan hun moedertaal (Veiga 2000 : 350). Veiga spreekt in deze context over taalkundige 

“herstructurering”, een term ontleend aan Chaudenson. Deze herstructurering werd geleidelijk 

aan complexer tot men een hoge graad van “autonomisation” (autonome ontwikkeling) 

bereikte, zowel op fonetisch-fonologisch als op morfosyntactisch vlak (Veiga 2000 : 350).  

Door het verbreken van de banden met het Afrikaanse continent eind zeventiende 

eeuw (Cidade Velha hield op te bestaan als slavendepot), zou het Afrikaanse aandeel 

teruggedrongen worden, terwijl het Portugees zijn invloed bleef uitoefenen.  

De genese van het Crioulo is duidelijk een vreselijk complex proces, dat tussen de 

vijftiende en de zeventiende eeuw de bijdrage van de Niger-Congotalen en het toenmalige 

Portugees genoot. Tot op vandaag blijft het Portugees daarenboven een trouwe partner van het 

Crioulo. Schematisch kunnen we drie grote stadia weergeven (Quint 2000a: 57): 
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1) Een beginstadium waarbij een pidgin, ontsproten uit de ontmoeting van de Niger-

Congotalen met het Portugees, fungeerde als communicatietaal.  

2) Een recenter stadium, waarbij de banden met het Afrikaanse continent werden 

verbroken. Dit bevorderde een differentiatie ter plaatse van het Crioulo.  

3) Het huidige stadium, gemarkeerd door de grote invloed van het Portugees.  

 

Uit voorgaande bespiegelingen blijkt dat Mühlhäusler in het volgende citaat een 

gevatte opmerking maakt (Mühlhäusler 1986 : 5):  

“The third problem to note is that pidgins are not mixed languages in the sense most 

often intended. It appears that the most mixed component of grammar is the lexicon, where 

syncretisms of various types are common, and not syntax. In addition, mixing at the syntactic 

and morphological levels is virtually absent in the formative phase of pidgins and becomes 

more important only after stabilization and considerable expansion have taken place. It is 

most pronounced in the post-pidgin phase, that is when a pidgin comes into renewed contact 

with its original lexifier language. Finally, pidgins are classified and often defined as being 

based on a principal lexifier language, typically the language spoken by the socially dominant 

group. As pointed out by Dennis and Scott (1975 : 2), ‘we will avoid calling the creoles 

“English-based” or “Portuguese-based” etc., since we can see no grounds for deciding that the 

lexicon is the base of the language, as opposed to the semantic-syntactic framework of the 

language.”  

Ook Romaine maakt een fundamentele opmerking (Romaine 1988 : 11): “It can be 

seen that many Europeans commonly make the assumption that pidgins are just a special form 

of their own language. Most often they regard it as a debased and bastardized one. Serious 

misunderstandings can arise from the assumption that words which look like English ones 

have the same meaning.” Mutatis mutandis geldt dit ook voor het Kaapverdische Crioulo.  

Laten we Cesária Évora na deze veelzeggende citaten ten slotte even van repliek 

dienen. Ik hoop dat uit deze uiteenzetting is gebleken dat het Crioulo alles behalve een slecht 

gesproken Portugees is. De woorden lijken misschien hetzelfde en het lexicon is inderdaad 

grotendeels gestoeld op het Portugees, maar dan wel het Portugees uit de vijftiende tot de 

zeventiende eeuw. Toch maakt CE een juiste opmerking wanneer ze duidt op een meer 

Portugees lexicon tegenover een originele grammatica.  
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2.3. Sotavento versus Barlavento 

 

In het vorige hoofdstuk verwezen we al naar deze tweedeling. Ook linguïsten maken er 

handig gebruik van om orde te brengen in het aanbod aan varianten in het Crioulo. In de 

meeste gevallen behandelt men de Barlavento-varianten (Boavista, Sal, São Nicolau, São 

Vicente en Santo Antão) en de Sotavento-varianten (Brava, Fogo, Santiago, Maio) 

afzonderlijk of giet men ze in een vergelijking.  

Zo spitst Quint zich toe op het Badiu (de variant van Santiago), Veiga zet de variant 

van São Vicente en die van Santiago tegen elkaar af, Marlyse Baptista neemt de Sotavento-

varianten onder de loep en Baltasar Lopes vertrekt vanuit zijn kennis van de variant van São 

Nicolau.  

In de volgende paragrafen zullen we uitdiepen op welke basis deze indeling rust aan 

de hand van drie soorten criteria: fonetisch-fonologische, morfologische en lexicale criteria. 

De bewijsvoering en de bespreking van de verschillende criteria is overgenomen van Nicolas 

Quint (Quint 2000a : 71 – 79) met hier en daar een toevoeging uit de andere geconsulteerde 

werken. Bij de afzonderlijke bespreking van de varianten onder 2.4 en 2.5 zullen we meer 

voorbeelden geven. Het repertoire van Cesária Évora en dat van andere Kaapverdische 

artiesten doet hierbij dienst als illustratiemateriaal. Deze bespreking is zo summier mogelijk 

gehouden en wil slechts een basis aanreiken voor een beter begrip van de talige component 

van CE’s repertoire.  

 

2.3.1. Fonetisch-fonologische criteria 

 

Quint onderscheidt drie fonetisch-fonologische kenmerken, die beide groepen van elkaar 

onderscheiden: 

1. De behandeling van de beklemtoonde /a/ van het oorspronkelijk Portugese26 woord, 

eindigend op /u/: De SV27 behouden de beklemtoonde /a/ terwijl er een opening naar 

de halfopen, beklemtoonde /ɔ/ plaatsvindt in de BV. 

Voorbeeld: cantado (Port.) gezongen < SV (Badiu) kantádu ≠ BV: kantód 

                                                 
26 Het gaat hier om het Portugees uit de vijftiende à zeventiende eeuw, dat mede aan de basis van de genese van 
het Crioulo lag. Voor de gemakkelijkheid zullen we verder spreken over Oudportugees (versus het moderne 
Portugees). 
27 We gebruiken hier de afkorting SV voor de Sotavento-varianten en de afkorting BV voor de Barlavento-
varianten.  
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Dit verschijnsel treedt vooral op bij de woorden die in de SV eindigen op –ádu en in 

de BV herleid worden tot –ód.  

2. De behandeling van de klinker(s) in de lettergreep, die de beklemtoonde lettergreep 

voorafgaat: De SV behouden de klinker(s) of we stellen een verandering van timbre 

vast, terwijl de BV de klinkers laten wegvallen. Enkel wanneer het een beklemtoonde 

/a/ betreft, gebeurt dit niet.  

Voorbeelden : deixar, ficar, pedir (Port.) laten, blijven, vragen < SV (Santiago): dexa, 

fika, pidi ≠ BV: txa, fka, bdi 

3. De behandeling van de onbeklemtoonde eindklinkers van het Oudportugees, 

uitgezonderd de onbeklemtoonde eind-a: De SV behouden de eindklinker terwijl de 

BV de klinker opnieuw weglaten.   

Voorbeelden : cantado, forte (Port.) gezongen, sterk < SV (Santiago): kantádu, fórti ≠ 

BV (São Vicente): kantód, fórt 

Dit is echter geen absolute regel. Sommige Kaapverdische auteurs schrijven een doffe 

e op de plaats van de verdwenen klinkers. 

 

De zuidelijke varianten zijn historisch ouder en leunen veel dichter aan bij het originele 

Crioulo, ontstaan uit de synthese van Afrikaanse talen en het Oudportugees. De zuidelijke 

varianten hebben dan ook de uitspraak van het Oudportugees in een betere staat bewaard. 

Waarschijnlijk werden in dat Portugees de onbeklemtoonde klinkers op een heel andere 

manier gearticuleerd dan vandaag. De apocopes en syncopes van de onbeklemtoonde klinkers 

bij de noordelijke varianten contrasteren op dit moment enkel met het geschreven Portugees. 

Het hedendaagse, gesproken Portugees kent eveneens dit fenomeen. Bij de noordelijke 

varianten stellen we dus eenzelfde tendens vast als bij het moderne Portugees (Quint 2000a : 

80).  

 

2.3.2. Morfologische criteria 

 

Vooral de pronominale en werkwoordelijke systemen illustreren de morfologische verschillen 

tussen de twee creoolgroepen.  

 

2.3.2.1. De persoonlijke voornaamwoorden 

 

Tabel 1: Persoonlijke voornaamwoorden 
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 Barlavento Sotavento 

1e pers. E um kantá m-kánta 

2e pers. E bo kantá bu kánta 

Beleefdheidsvorm 
(m/v) 

bosê kantá nhu/nha kánta 

3e pers. E el kantá e kánta 

1e pers. Mv no kantá nu kánta 

2e pers. Mv bzot kantá nhós kánta 

Beleefdheidsvorm bosês kantá Ø 

3e pers. Mv ês kantá ês kánta 

 

De beleefdheidsvorm is afgeleid van het Oudportugese senhor, senhora (beleefdheidsvorm: 

u), varieert in functie van het geslacht en kent geen meervoudsvorm in de SV. Het 

Oudportugese você (beleefdheidsvorm = u) stond model voor de beleefdheidsvorm in de BV, 

blijft onveranderlijk en kent een meervoudsvorm. Vanuit historisch oogpunt is deze afgeleide 

vorm een belangrijke aanwijzing. Volgens Teyssier, geciteerd door Quint, werd de Portugese 

beleefdheidsvorm você pas opgetekend in de zeventiende eeuw. Dit wijst op een aanzienlijk 

latere bevolking van de eilanden, waar men deze vorm hanteert (Quint 2000a : 74).  

 

2.3.2.2. Het werkwoordelijk systeem 

 

 
       Tabel 2: Aspectmarkeerders (Quint 2003 : 260) 

 
Aspect Barlavento Sotavento 
accompli Ø Ø 

actuel já dja 

habituel ta ta 

potentiel á-d al 

progressif ti ta sa ta 

 

Het werkwoordelijk systeem herbergt de meeste verschillen tussen beide creoolgroepen. Het 

werkwoordelijk systeem van de Sotavento-varianten wordt gedomineerd door aspect-en 

tijdmarkeerders terwijl de Barlavento-varianten een werkwoordelijk systeem hebben dat in 

hoge mate conform is met het Portugese model. Bij de zuidelijke varianten wordt de 

tijdmarkeerder als suffix aan het werkwoord gehecht. De voor het werkwoord geplaatste 

aspectmarkeerder blijft onveranderlijk. Bij de noordelijke varianten draagt de 

aspectmarkeerder tevens de tijdsmarkering en gedraagt zich bijgevolg meer als een 
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hulpwerkwoord. Het systeem van de Sotavento-varianten is veeleer agglutinerend28, net als in 

de Bantoetalen trouwens. De Barlavento-varianten vertonen dan weer een lichte voorliefde 

voor een fusionele, synthetische of inflectionele29 werking zoals het Nederlands en het 

Portugees. In feite putten ze uit beide systemen aangezien ze ook aspectmarkeerders 

gebruiken (zie tabel 2). Bovendien komen in de BV vormen van de imperfectum, de 

preteritum, het passief en de aanvoegende wijs voor, naar model van het Portugees, die in de 

SV onbestaande zijn.  Enkele voorbeelden:  

 

Voorbeeld 1: SV (Santiago) N ta kume (ik eet) > N ta kumeba (ik at) ≠ BV (São Vicente) N ta 

kemê >  N tava kemê   

 

In dit voorbeeld worden de aspectmarkeerders met een volle lijn en de tijdmarkeerders met 

een stippellijn onderstreept. Let op de plaats van de tijdmarkeerders: als suffix aan het 

werkwoord bij de SV en vastgehecht aan de aspectmarkeerder bij de BV.  

 

Voorbeeld 2:  BV Um sabia (ik wist) ~ Port. (eu) sabia ((ik) wist)  

Voorbeeld 3: BV El tiv (hij had) ~ Port. (ele) teve ((hij) had) – (eu) tive ((ik) had) 

 

Voor voorbeelden 2 en 3 vind je geen equivalent bij de SV. Zij kennen slechts één manier om 

het meervoud te vormen, namelijk de suffixatie van het partikel –ba aan het werkwoord. De 

BV ontlenen voor sommige werkwoorden vormen aan het Portugees zoals in voorbeeld 2 van 

de Portugese ‘imperfeito’ (te vergelijken met de Franse imparfait) en in voorbeeld 3 van de 

Portugese ‘pretérito perfeito’ (te vergelijken met de Franse passé composé).   

 

Voorbeeld 4: SV (Santiago) (e) matádu (hij werd gedood) ≠ BV (São Nicolau) el foi matód ~ 

Port. (ele) foi matado 

 

                                                 
28 Ter verduidelijking: “Agglutinerende talen maken gebruik van afhankelijke lettergrepen (gebonden morfemen) 
verbonden (geaffixeerd) aan een basiswoord (‘wortel’ of ‘stam’) om grammaticale relaties uit te drukken en zo 
de idee van soms een volledige zin uit te drukken; elk morfeem heeft typisch maar één functie (persoon, getal, 
geslacht, etc.); relatief duidelijke grenzen tussen morfemen (Meeuwis 2002 – 2003 : 14). 
29 Bij wijze van definitie: “Zoals de agglutinerende talen, ook gebruik van gebonden morfemen via affixatie aan 
een stam maar minder dan agglutinerende en morfemen zijn niet duidelijk af te bakenen; ‘portmanteau’ functie 
van morfemen (één enkel morfeem vervult tegelijkertijd verschillende grammaticale functies).” (Meeuwis 2002 
– 2003 : 17). 
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Bij de vorming van het passief voegen de SV het suffix –du toe aan het werkwoord. De BV 

maken gebruik van het hulpwerkwoord ser (zijn) en een voltooid deelwoord zoals in het 

Portugees.  

 

Het werkwoordelijk systeem van de Barlavento-varianten blijkt meer dan dat van de 

Sotavento-varianten verwant met het Portugese vervoegingensysteem. Quint spreekt in dit 

verband van ‘lusitanisation’ (‘verportugezing’) of ook wel ‘décréolisation’ (‘decreolisering’) 

(Quint 2000a : 265), namelijk het verlies van enkele oorspronkelijke karakteristieken van het 

Kaapverdische Crioulo in het voordeel van het Portugees. Op Barlavento verliest het Crioulo 

duidelijk meer terrein op het Portugees dan op Sotavento. 

 

2.3.3. Lexicale criteria 

 

Hier houdt Quint het kort en wijst enkel op het feit dat de noordelijke varianten een meer 

verportugeesde woordenschat hebben dan de zuidelijke.  

 

Meer zal duidelijk worden bij een afzonderlijke bespreking van de varianten binnen de twee 

creoolgroepen. Het is opnieuw Quint die het meest verhelderende beeld geeft (Quint 2000a : 

91 – 97). 

 

2.4. Sotavento 

 

Quint onderscheidt binnen de Sotavento-varianten twee ‘zones’ (Quint 2000a : 88): 

- Een centrale, conservatieve zone, waartoe de landelijke varianten van Santiago en 

Fogo behoren.  

- Een meer verportugeesde zone waartoe de varianten van Maio en Brava behoren. Hij 

rekent hieronder eveneens de ‘regiolecten’, die in de steden en de stedelijke of semi-

stedelijke agglomeraties van Santiago en Fogo gesproken worden.   

 

2.4.1. Santiago 

 

De variant van Santiago gaat door het leven als ‘Badiu’. Alles wijst erop dat het Badiu de 

oudste, conservatiefste, meest Afrikaanse en minst Portugese variant van het Crioulo is. Om 

die reden is het een verplichte referentie voor elke ernstige studie van het Kaapverdische 
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Crioulo aangezien het Badiu, minstens onrechtstreeks, de bron is van alle andere varianten op 

de archipel (Quint 2000a : 97). Binnen Sotavento, onderscheidt het Badiu zich door enkele 

fonetisch-fonologische eigenheden: 

 

1. Desonorisatie (het stemloos worden) van de Portugese 

fricatieven /z, ʒ/.  

Voorbeeld: Port.: fazer, fugir (doen, vluchten) /fɐ’zer/, /fu’ʒir/ -

> Santiago: fasi, fuxi /’f ɐsi/, /’fuʃi/ ≠ Overige SV: fazê, fují 

/fɐ’ze/, /fu’ʒi/ 

2. De voorlaatste lettergreep van werkwoorden wordt 

beklemtoond i.p.v. de laatste, zoals in alle andere 

varianten, ook die van Barlavento.  

Voorbeeld: Santiago: fasi ≠ Overige SV: fazê (doen) 

 

2.4.1.1. Bespreking fragment uit Makriadu  

Bij gebrek aan teksten binnen CE’s repertoire, die duidelijk de 

variant van Santiago illustreren, beroepen we ons op een tekst 

van Manuel Lopes Andrade, beter bekend als Tcheka. Deze 

zanger-gitarist is een opkomend Kaapverdisch talent, afkomstig 

van Ribeira da Barca, Santiago. Tcheka vertaalt Kaapverdische 

ritmes (vooral batuque zie 3.3.), die normaal gesproken op 

percussie gespeeld worden, naar de gitaar. Deze vernieuwing 

binnen de Kaapverdische muziek bezorgde hem reeds een 

overwinning in de categorie ‘Wereldmuziek’, waarvoor hij door 

Radio France International genomineerd werd. In 2005 mocht 

hij deze prestigieuze prijs in ontvangst nemen voor zijn meest recente cd Nu Monda. De 

Franse vertaling van dit fragment ontleenden we uit ‘Petite Anthologie du Cap-Vert: Archipel 

de poèmes et de chansons’ (Chantre, Stoenesco, Couratier & Miquel 2006 : 194).  

Allereerst constateren we hier enkele algemene Sotavento-trekken (zie ook 2.3). Op fonetisch-

fonologisch vlak stellen we het volgende vast: 

Fragment uit Makriadu 
(Manuel Lopes Andrade)  
 
Makriadu 
Bu tra mudjer di caza 
Inda ka bu dadgi 
 
Depôs bebi grogu 
Bu entra na ka vizinhu 
Bu atcha cuzcuz na balai tente 
 
Salbaxi  
 
Inda Capa bu rapa cabeça 
Nem disculpa ka pidi 
 
Vertaling  
 
Mal élevé  
Tu as enlevé la femme 
De chez elle 
Pour la maltraiter 
 
Après tu as bu du grogue 
Tu es entré chez le voisin 
Qui tamisait de la farine et tu lui as 
mangé son gateau de maïs 
 
Sauvage 
 
A Capa tu as rasé la tête 
Sans t’excuser de ton geste 
 
Tcheka : Nu Monda 2005 
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1. De beklemtoonde /a/ van het oorspronkelijk Portugese woord, eindigend op /u/, bleef 

behouden: 

Voorbeeld: makriadu < Port. mal criado slecht opgevoed 

2. De klinker in de lettergreep, die de beklemtoonde lettergreep voorafgaat, bleef bewaard. 

Voorbeeld: pidi < Port. pedir vragen 

3. De onbeklemtoonde eindklinker blijft staan. 

Voorbeeld: grogu30 < Port. grogue grog   

Op morfologisch vlak kunnen we voornamelijk uit het gebruikte persoonlijke 

voornaamwoord ‘bu’ (Barlavento: ‘bo’) afleiden dat het om een Sotavento-variant gaat. De 

vorming van de werkwoorden maakt ons echter niet veel wijzer.  

Op lexicaal vlak geeft mudjer (vrouw) ons een kleine aanwijzing. Bij de Barlavento-

varianten wordt ‘amdjer’ namelijk meer frequent gebruikt.  

Uit de beklemtoning van de voorlaatste lettergreep bij de werkwoorden en het woord ‘salbaxi’ 

(< Port. selvagem wild – desonorisatie: /ʒ/ wordt /ʃ/) konden we opmaken dat het hier om 

een Badiu-tekst gaat. Deze verschillen zijn enkel te horen en dus niet te zien in de transcriptie, 

die men terugvindt in het cd-boekje.  

 

2.4.2. Fogo 

 

Aan vele Kaapverdische varianten zijn nog te weinig studies gewijd om veralgemenende 

uitspraken toe te laten. Zo bestaat er geen enkele systematische beschrijving van de variant 

van Fogo. Niettemin kunnen we enkele luttele fonetisch-fonologische verschillen aangeven:  

1. Het persoonlijk voornaamwoord van de eerste persoon meervoud 

Voorbeeld: Fogo: du bai (wij gaan) ≠ Santiago: nu bai  

2. In sommige gevallen vervangt de [r] de [l].  

Voorbeeld: Fogo: fra (zeggen) ≠ Santiago: fla  

                                                 
30 Grogu of grogue (in de Barlavento-varianten) is dé nationale Kaapverdische drank. Het is een alcoholische 
drank, gedestilleerd uit rietsuiker.  
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2.4.3. Brava 

 

Op enkele schamele verschillen in uitspraak en grammatica na, verschilt deze variant weinig 

van de andere Sotavento-varianten. De werkwoorden worden net als bij alle andere varianten 

buiten het Badiu beklemtoond op de laatste lettergreep en ze kent net als de Fogo-variant het 

fenomeen waarbij een [r] de plaats inneemt van een [l] (bvb. planta -> pranta) zoals blijkt uit 

dit vers31 (De Barros 2005 : 242) van de zeer gewaardeerde dichter-activist Eugénio Tavares 

(zie 3.1.2) uit Brava:  

 

Rador de nha rosa santa 

‘N tem que tem otos pranta:  

Carinhas preta 

Coma violeta; 

Chinelinhas cor de prata 

Uns branquinha, otos mulata ... 

‘N tem que tem otos pranta 

Rador de nha rosa santa ... 

 

Naast de reeds geplante liefde, wil de dichter ook andere liefdes cultiveren. Het beeld van de 

met zorgen omringde roos (de ‘heilige’ liefde) in het veelkleurige bloemenbed (andere 

liefdes) is een mooie  rechtvaardiging voor wat sommigen bedrog zouden noemen.  

 

2.4.4. Maio 

 

De gesproken variant van Maio is bijna identiek aan de andere Sotavento-varianten. Enkele 

bijzonderheden: 

 

1. Het behoud van de eind-i en eind-u is een karakteristieke, conservatieve trek van de 

Sotavento-varianten. Maio dient hier buiten beschouwing gelaten te worden.  Net als 

bij de Barlavento-varianten, worden de onbeklemtoonde eindklinkers niet 

                                                 
31 Voor het algemene begrip, deze krakkemikkige vertaling: Rond mijn heilige roos / Moet ik andere planten 
hebben: / Gezichtjes zwart / Als viooltjes; / Zilveren muiltjes / Enkele blanke, enkele bruine ... / Ik moet andere 
planten hebben / rond mijn heilige roos.  
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uitgesproken in de variant van Maio. Een Badiu-spreker zegt dus Máiu terwijl een 

autochtoon van Maio Mai zal zeggen wanneer hij spreekt over zijn thuisbasis (Quint 

1999 : 304).   

2. De franse r is dan weer een puur lokale, fonetische 

eigenaardigheid. 

3. Het relatieve ki (< Santiago: dat) geeft ku in Maio, net 

als in Barlavento. 

4. De persoonlijke voornaamwoorden van de derde 

persoon zijn al (enkelvoud) en as (meervoud) terwijl 

men in Santiago respectievelijk el en ês aantreft.  

 

De Maio-variant is de enige Sotavento-variant waar de 

eindklinkers wegvallen. In Barlavento is dit de algemene 

trend. Het is dus zeer waarschijnlijk dat Maio dit gedrag 

overnam van de Barlavento-varianten. Vanaf zijn kusten is 

Boa Vista immers in zicht en de vissers van Boa Vista, Sal en 

Maio onderhouden regelmatige contacten met elkaar. Maio is 

bijgevolg het zuidelijke eiland dat het meest de noordelijke 

groep benadert (Quint 1999 : 304). 

 

2.4.4.1. Bespreking Djarmai di meu 

 

Opnieuw constateren we hier enkele algemene Sotavento-

trekken (zie ook 2.3). Op fonetisch-fonologisch vlak stellen 

we het volgende vast: 

1. De beklemtoonde /a/ van het oorspronkelijk Portugese 

woord, eindigend op /u/, bleef behouden: 

Voorbeelden: navegado, calado < Port. navegado, calado bevaren, stil 

2. De onbeklemtoonde eindklinker blijft staan. 

Djarmai Di Meu (Adalberto 
Silva) 
 
Sodadi más profundo 
Qui tudo mar dja navegado 
Nha tchon, nha mund calado 
Na banda squerda di nha peto 
 
Oh inocéncia doce,  
Djarmai di meu. 
Cordâ, Pinoso,  
Cordâ pa nha regress 
 
Bo sono é dor di pai 
É fé di mãe 
Cordâ bo cantâ 
Mund inter 
Bo puréza 
 
Vertaling  
 
Deeper regrets  
Than any sea already sailed 
My land, my secret world 
To the left of my breast 
 
Oh, sweet innocence 
My own island, Maio. 
Wake up, Pinoso 
Wake up and welcome me back 
 
Your sleep is the sleep of a 
suffering father 
Your faith is the faith of a mother  
Wake up and  
Sing your purity 
To the whole world 
 
Voz d’Amor 2003 
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Voorbeelden: sodadi, profundo, peto < Port. saudade, profundo, peto saudade32, diep, borst 

Maar we kunnen ook tegenvoorbeelden opgeven. Bij de Maio-variant worden de 

onbeklemtoonde eindklinkers soms geschrapt. Het gaat hier om een regel, die niet altijd lijkt 

te gelden.  

Voorbeelden: mund inter, Djarmai, regress < Port. mundo inteiro, ilha de Maio, regresso de 

hele wereld, het eiland Maio, terugkeer 

Op morfologisch vlak valt het gebruik van het persoonlijke en bezittelijke 

voornaamwoord ‘bo’ op, dat eerder eigen is aan de Barlavento-varianten. Ofwel gaat het hier 

om een transcriptiefout, ofwel paste men de tekst lichtjes aan CE’s tongval aan. Of maakte de 

songwriter gebruik van zijn dichterlijke vrijheid (zie 2.9.)?  

2.5. Barlavento 

 

Minder coherentie treffen we aan bij de Barlavento-varianten. Binnen hun gelederen 

onderscheidt zich vooral de variant van Santo Antão. Daarnaast laten ook de varianten van 

São Nicolau en Boa Vista zich opmerken door hun fonetische en lexicale toenadering tot de 

zuidelijke varianten.  

 

2.5.1. Boa Vista & São Nicolau 

 

Deze varianten springen in het oog door enkele kenmerken, die ze delen met de Sotavento-

varianten (Quint 2000a : 89):  

 

1. /λ/ van het Oudportugese woord verschijnt als /dʒ/ in deze varianten. In de andere 

Barlavento- varianten (São Vicente, Santo Antão) neemt /j/ deze plaats in.   

Voorbeeld: Port.: olhar (zien) > SV: odja  =  BV (São Nicolau, Boa Vista): odjâ ≠ BV 

(São Vicente, Santo Antão): oiá 

De toepassing hiervan gebeurt echter niet systematisch. Niet alle woorden ondergaan 

deze behandeling.  

2. Deze varianten vertonen een meer frequente overgang van /v/ uit het Oudportugese 

woord naar /b/ terwijl het behoud van deze klank overheerst in de andere BV.  
                                                 
32 Over dit typisch lusofone, als onvertaalbaar beschouwd gevoel hebben we het uitgebreider in hoofdstuk 5. 
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Voorbeeld: Port.: (ele) estava a cantar ((hij) was aan het zingen) > BV (São Nicolau, 

Boa Vista): es taba ta kantâ = SV: e sata kantába ≠ BV (São Vicente, Santo Antão): el 

tava ta kantâ 

3. Ze behouden de Oudportugese /s/ terwijl er in de andere BV een overgang naar /ʃ/ in 

plaatsvindt voor een medeklinker of op het einde van een woord.  

Voorbeeld: Port.: festa (feest) /’fɛstɐ/ > BV (São Nicolau, Boa Vista): fésta /’fɛstɐ/ = 

SV: fésta ≠ BV (São Vicente, Santo Antão) fésta /’fɛʃtɐ/ 

4. Als lexicaal verschil haalt Quint enkel het volgende aan: het werkwoord ‘zeggen’ is 

afgeleid van het Portugese ‘falar’ terwijl de andere BV een afleiding van het Portugese 

‘dizer’ verkiezen.  

Voorbeeld: BV (São Nicolau): falâ; (Boa Vista): fla = SV: fla ≠ BV (São Vicente, 

Santo Antão): dzê 

 

De besproken verschillen tonen aan dat deze varianten zich in de buurt van de SV bewegen. 

De conservatieve trekken, die hen kenschetsen binnen de BV, delen ze met de SV. Dit doet 

vermoeden dat Boa Vista en São Nicolau de oudste linguïstische toestand van de BV 

vertegenwoordigen. Quint beschouwt ze dan ook als een soort van brug tussen de zuidelijke 

varianten en de varianten van São Vicente en Santo Antão (Quint 2000a : 90). 

 

2.5.2. Sal 

 

De bevolking van Sal kwam laat op gang maar de opgelopen achterstand werd gauw hersteld 

door de toevloed van migranten uit de andere eilanden, die maar al te graag kwamen werken 

in de internationale luchthaven van Espargos en in de daarmee gepaard gaande toeristische 

industrie. Er lijkt geen uitgesproken autochtone variant van het Crioulo te zijn. Het feit dat de  

de bevolking nog te recent is, kan hiervoor als reden geopperd worden. Toch overheersen de 

noordelijke kenmerken. Het gaat om een nog niet echt strak gedefinieerde mengvorm van de 

andere Barlavento-varianten (Quint 2000a : 91).  

 

2.5.3. São Vicente 

 

Deze variant laat zich voornamelijk op lexicaal niveau opmerken door zijn extreme openheid 

tegenover andere talen. Ze wordt gekleurd door: 
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- de aanwezigheid van talrijke anglicismen.  

Voorbeeld: BV (São Vicente) bói < Eng. boy; BV (São Vicente) bróda < Eng. brother 

- een bijna volledige osmose tussen haar eigen woordenschat en de Portugese.  

 

De buitenlandse, in hoofdzaak Europese invloeden drongen São Vicente binnen via haar 

haven in Mindelo. Ongeveer 15 % van de Kaapverdianen heeft op dit moment deze variant als 

moedertaal. Bovendien is het de referentie bij uitstek voor de vijf bewoonde Barlavento-

eilanden, die samen 30 % van de Kaapverdische bevolking vertegenwoordigen (Quint 2003 : 

257). Ze bekleedt bijgevolg de tweede rang (na de variant van Santiago) op nationale schaal 

wanneer het om prestige of gebruik draait. Omwille van de bijna totale verstrengeling van 

haar lexicon met het Portugese lexicon komt zij het dichtst in de buurt van het Portugees. Het 

is dan ook de meest Portugese en tegelijk de meest kosmopolitische variant, die Kaapverdië 

rijk is. Daarenboven domineert deze variant CE’s repertoire.  

 

2.5.3.1. Bloemlezing van de anglicismen in Cesária Évora’s repertoire 

 

In ‘Tudo dia e dia’ (Cesaria 1995) pleit Manuel de Novas voor de onthaasting: ‘Vivê slowly’ 

is zijn slagzin. ‘Quem bô ê’ (Cabo Verde 1997) geeft Franck Cavaquim de gelegenheid zijn 

gal te spuwen en zijn gesprekspartner wandelen te sturen. Bô podê pará bô jip! In het Frans 

vertaald als ‘Arrête ton char’ (stop je wagen)! Dit doet vermoeden dat het anglicisme ‘jip’ (< 

Eng. jeep terreinwagen) als algemene aanduiding voor ‘wagen’ gebruikt wordt. Het kan 

natuurlijk evengoed dat de songwriter het rijm heeft willen behouden. In ‘Estanhadinha’ (Mar 

Azul 1991) deelt Gregório Gonçalvez enkele rake, mentale klappen uit aan een hooghartige 

swingster: 

 

Bô ca sabê fazê dribling (< Eng. dribbling met kleine snelle passen lopen) 

Bô tem mania di dançá swing (< Eng. swing muziekstijl met een dynamisch ritme) 

 

Vrije vertaling:  Jij hebt geen goed voetenspel / Jij verkeert in de waan een goede swingster te 

zijn. 
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2.5.3.2. Bespreking Carnaval de São Vicente 

We ontleedden reeds enkele teksten in de Sotavento-varianten (zie 2.4). Bij wijze van 

vergelijking analyseren we hier een tekst, die zijn Barlavento-identiteit duidelijk kenbaar 

maakt. Hiervoor hadden we een ruime keuze binnen CE’s 

repertoire.  

Op fonetisch-fonologisch vlak stellen we het volgende vast: 

1. De beklemtoonde /a/ van het oorspronkelijk Portugese 

woord, eindigend op /u/, heeft een opening ondergaan naar een 

beklemtoonde /ɔ/. 

Voorbeeld: sossegod < Port. sossegado rustig 

2.  De onbeklemtoonde eindklinkers worden weggelaten. 

Voorbeeld: sab33 (SV: sabi), brasilin, chei < Port. suave, 

Brasilinho, cheio zacht/zoet, een klein Brazilië, vol  

Op morfologisch vlak: 

1. Het gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden ‘bô’ (SV: 

‘bu’ jij ) en ‘nô’ (SV: ‘nu’ wij)  

2. De vorming van de werkwoorden naar Portugees model. 

Voorbeeld: m conchia ~ Port. conhecia (imperfeito) ik kende; m 

pud ~ Port. pude (pretérito perfeito) hij kon; era ~ Port. era 

(imperfeito) het was 

3.  De aspectmarkeerder ‘já’, die een beetje eigenaardig 

getranscribeerd werd in het albumboekje. 

 Voorbeeld: J’a’ m conchia São Vicente.  

                                                 
33 Sab(e) is in het Crioulo een soort superlatief die gebruikt kan worden voor alles wat lekker, leuk, aangenaam, 
... is. Het wijkt dus af van de meer beperkte betekenis van het Portugese woord, dat aan zijn origine lag.  

Carnaval De São Vicente 
(Pedro Rodrigues) 

 
J’a’m conchia São Vicente 
Na sê ligria na sê sabura 
Ma’m ca pud fazê ideia 
S’na carnaval era mas sab 

 
São Vicente é um brasilin 
Chei di ligria chei di cor 
Ness três dia di loucura 
Ca ten guerra ê carnaval 
Ness morabeza sen igual 

 
Nô ten un fistinha mas 
Sossegod 
Ca bô exitá bô podê entrá 
Coque e bafa ca ta faltá 
Hôje é dia di carnaval 

 
Vertaling 
 
I know São Vicente 
Its cheerfulness and the flavour 
But I did not know that  
During the carnival it was even 
better 
 
São Vicente is a little Brazil 
Full of joy and colours 
During these three wild days 
There are no brawls it is the 
carnival 
A jubilation to be found nowhere 
else 
 
Our little party is in full swing, 
It is quieter 
Feel free to enter 
There is food and drink for 
everyone 
Today is the carnival 
 
Café Atlantico 1999 
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2.5.4. Santo Antão 

 

De variant van Santo Antão lijkt op het eerste gezicht nauw verwant met die van São Vicente. 

Niettemin maakt de dagelijkse praktijk ons opmerkzaam voor enkele uitgesproken verschillen 

op fonetisch-fonologisch  en morfologisch vlak (Quint 2000a : 91 – 93): 

1. Het Portugese /λ/ verdwijnt regelmatig in de variant van Santo Antão terwijl /j/ of /dʒ/ 

haar vervangen in de ander BV.  

Voorbeeld: Port.: filho, milho (zoon, mais) > BV (Santo Antão): fi, mi ≠ overige BV: 

fidj , midj 

2. Het Portugese, beklemtoonde /aj/ wordt stelstelmatig gereduceerd tot een 

beklemtoonde /ɛ/ in de variant van Santo Antão terwijl de andere noordelijke 

varianten een gelijkaardige realisatie kennen als in het Portugees. 

Voorbeeld: Port.: pai, vai ! (vader, ga!) > BV (Santo Antão): pé, bé ≠ overige BV: pai, 

bai 

3. In Santo Antão is de toepassing van syncopes, apocopes en het sluiten van klinkers 

meer algemeen van kracht. Er bestaat een algemene tendens om de verdoffing van 

onbeklemtoonde klinkers te accentueren.  

Voorbeeld: Port.: dormir, cidade (slapen, stad) > BV (Santo Antão): dermí, sidéd ≠ 

overige BV: durmí, sidad 

4. Op morfologisch vlak springt de afwijkende vorm van de ontkenning het meest in het 

oog. Zowel op Barlavento als op Sotavento is het gebruik van het bijwoord ka (< Port. 

nunca nooit) gangbaar.  In Santo Antão kentekent het bijwoord n (< Port. não niet, 

geen) de negatie.  

Voorbeeld: BV (Santo Antão) Mi-n bem. (Ik ben niet gekomen.) ≠ overige BV: Um ka 

bem.  

 

De variant van Santo Antão deelt niettemin heel wat taalkundige kenmerken met de variant 

van São Vicente. Er is en was immers een intens dagelijks contact tussen deze twee eilanden. 

Santo Antão was een trouwe toeleverancier van Porto Grande tijdens zijn gloriedagen. 

Bovendien had dit eiland een groot aandeel in de bevolking van São Vicente. Deze hechte 

verbinding tussen beide eilanden liet zich ook gevoelen in de taal en vooral in taalprocédés, 

die een hoge graad van verwantschap met het Portugees onthullen. Toch kan de variant van 

Santo Antão aanzien worden als minder verwant met het Portugees als de variant van São 
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Vicente door zijn originele fonetisch-fonologische ontwikkelingen en zijn minder 

verportugeesde woordenschat. De landelijke gemeenschappen van Santo Antão staan veel 

minder onder druk van het Portugees dan een stad als 

Mindelo. Toch wint de variant van São Vicente meer 

en meer terrein in Santo Antão en dringt ze via de 

oostelijke kust met de haven Porto Novo langzaam 

door in het binnenland.  

 

2.5.4.1. Bespreking Compede Joquim 

 

Hoewel in CE’s repertoire (o.a. Modje Trofel van Jon 

Luz, Rogamar 2006) ook enkele staaltjes van deze 

variant terug te vinden zijn, willen we graag van de 

gelegenheid gebruik maken om een andere belangrijke 

Kaapverdische groep voor te stellen namelijk Cordas 

do Sol. Deze band put uit de muzikale tradities van 

hun eiland Santo Antão en dragen hun variant van het 

Crioulo hoog in het vaandel. Ze wijdden er zelfs een 

liedje (Linga d’Sentonton) aan. Het eerste vers luidt 

als volgt34:  

 

Linga d’Sentonton  

É um sobura 

Folod no moda de nhô ovó 

Bô te ouvil n’uvid ta znib seb 

              

Vertaling: De taal van Santo Antão/ is heerlijk / 

gesproken op grootvaders wijze / Je oren vangen het 

op en ze beginnen te tuiten.  

 

Naast Linga d’Sentonton was Compede Joquim één 

van hun grootste hits. Het repertoire van Cordas do 

                                                 
34 Beide songteksten en hun Franse vertaling zijn geplukt van de site www.mindelo.info             

Compede Joquim (Cordas do Sol) 

 
O kunpéde Jukin 
N ben kunvedá osê un kezemente 
Nhe fi Izé kasá nó sórsa 
El ma kel filha de Medelena 
  
Osê ta levá kuskus osóde  
Groge vei d´kel beril 
P`no bé finka nó bói la d`riba 
d`kel terinba 
  
O Nosenhor Iszus Kriste 
Osê isdá txuva da no txon  
Pa no bé penhá nó konpe 
Fejon pédra y bóbra fóga 
  
P`no po na kel penéla 
Tronsóde ke kel kotxupa 
Pekê kezemente sen fortura 
E pior ke noiva ke n den vintin  
 
Vertaling 
 
Oh compère Jacques 
Je suis venu vous inviter au mariage 
Mon fils Izé se fait piéger 
Il épouse la fille de Madeleine 
  
Vous amènerez du cuscus chaud 
Du grogue vieux de ce baril 
On obligera le boeuf à rentrer dans 
l'étable 
  
Oh seigneur Jésus Christ, 
Faites que la pluie tombe 
Pour qu'on puisse récolter 
Du haricot rouge et de la courge 
  
Pour qu'on les mélange dans la casserole 
Avec cette cachupa 
Parce qu'un mariage sans bon repas 
C'est pire qu'une mariée sans sa virginité 
 

Cordas do Sol : Marijoana 2002 
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Sol vormt dankbaar illustratiemateriaal omwille van zijn hoge Santo Antão – gehalte.  

 

We ontcijferen enkele algemene Barlavento-kenmerken zoals de opening van de 

beklemtoonde /a/ naar een beklemtoonde /ɔ/ (osóde < Port. usado), de weglating van 

eindklinkers (kezemente < Port. casamento huwelijk, Kriste < Port. Cristo Christus) en het 

gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden ‘el’ (SV: e), ‘no’ (SV: nu) en osê (variant op 

bosê (BV) – SV: nhu/nha). Meer specifiek kunnen we omwille van de volgende redenen 

besluiten dat het om een tekst in de variant van Santo Antão gaat:  

 

1. Het Portugese /λ/ verdwijnt.  

Voorbeeld: fi < Port. filho zoon 

 

2. Het Portugese, beklemtoonde /aj/ wordt stelstelmatig gereduceerd tot een     

beklemtoonde /ɛ/.  

Voorbeeld: bé < Port. vai ga 

 

3. Opvallend is dat de onbeklemtoonde klinkers vaak dof (ongeveer zoals de sjwa) of 

helemaal niet uitgesproken worden. In de tekst vinden we heel wat voorbeelden.  

Voorbeeld: kezemente, nhe, (ø)penhá, penéla < Port. casamento, (mi)nha, apanhar, panela 

huwelijk, mijn, kameraad, nemen, pan 

 

4. We vinden ook een voorbeeld terug van de uitzonderlijke vorm van de ontkenning. 

Voorbeeld: N den vintin. ≠ overige varianten: Ka tem.  

 

2.6. Terugkoppeling en bespreking van Quints omstreden stelling 

 

Laten we eerst even de belangrijkste punten uit de vorige paragrafen in verband met de 

tweedeling Barlavento-Sotavento op een rijtje zetten, vooraleer we overgaan op Quints 

stelling. Zo signaleerden we de grootste verschillen wanneer de Sotavento-varianten en de 

Barlavento-varianten het onderwerp van de vergelijking vormden. Daarbij werd het duidelijk 

dat de Sotavento-varianten duidelijker conservatiever zijn dan de Barlavento-varianten, die 

wel eens inspiratie bij een recenter Portugees durven zoeken.  
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Uit de analyse van het werkwoordelijk systeem bleek dat de Niger-Congotalen zich 

vooral op dit vlak hebben laten gelden. Ook hier blijven de SV dichter bij de oorsprong dan 

hun naar het Portugees overhellende partner op Barlavento.  

Op vlak van de woordenschat blijft de vergelijking echter moeilijk door het gebrek aan 

woordenboeken. Quint meldt dat men hier vaak beperkt is tot eigen voorbeelden uit de 

dagelijkse praktijk. Het Kaapverdische liedjespatrimonium vormt hierbij een waardevol 

exploratieterrein.  

Binnen de groepen stoten we op veel meer eensgezindheid. Vooral bij de Sotavento-

varianten waren de verschillen schaars. Toch is dringend intensiever onderzoek nodig, want 

vele varianten dreigen opgeslorpt te worden door de dominante varianten van Santiago en São 

Vicente, die de plak zwaaien op respectievelijk Sotavento en Barlavento.  

Quint grijpt de opgesomde verschillen tussen de SV en de BV aan om een discussie 

aan te wakkeren over het feit of het hier nu om één of twee talen gaat. Hijzelf hangt de tweede 

stelling aan. Enkel Veiga spreekt zich openlijk uit over deze kwestie en staat in zijn 

overtuigingen radicaal tegenover Quints stelling.  

We geven eerst het woord aan Veiga: “Le CCV, au niveau de la structure de surface 

(celle des transformations surtout phonétiques), s’actualise de forme différente d’une île à 

l’autre. Néanmoins, des études faites dernièrement (Veiga 1982) confirment qu’au niveau de 

la structure profonde (celle d’où découle la sémantique), il existe un seule créole, raison pour 

laquelle l’intercompréhension entre les îles, depuis celles qui sont le plus au nord 

(Barlavento), jusqu’à celles qui se trouvent le plus au sud (Sotavento) ne pose pas de 

problème majeur. Ce qui prouve qu’au Cap-Vert, il y a un seul créole, lequel présente des 

variétés dialectales. ”   

Quint acht de verschillen tussen beide groepen echter belangrijk genoeg om hen te 

bestempelen als twee afzonderlijke talen. Hij haalt hier de gedeeltelijke onverstaanbaarheid 

aan. Zo zou een bewoner van het rurale binnenland van Santiago een plattelandsbewoner uit 

Santo Antão enkel kunnen begrijpen door tussenkomst van het Portugees. Quint legt hier de 

nadruk op de landelijke varianten omdat deze conservatiever en minder onderhevig aan de 

Portugese invloed zouden zijn. Deze onderlinge onverstaanbaarheid geldt echter niet voor de 

varianten van Santiago en bijvoorbeeld São Vicente. Toch zijn de lexicale en grammaticale 

verschillen tussen de Sotavento- en de Barlavento-varianten volgens Quint van kapitaal 

belang. Het zou immers kunnen dat de onderlinge verstaanbaarheid enkel te wijten is aan de 

gemeenschappelijke Portugese woordenschat (Quint 2000b : 10).  
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Bovendien is dit linguïstische criterium volgens Quint niet afdoende om een definitief 

besluit te vormen. Ook een verschillende cultuurbeleving sterkt hem in zijn overtuiging. Hij 

verwijst hierbij naar het Spaans en het Portugees, die ook deels onderling verstaanbaar zijn, 

maar toch als twee afzonderlijke talen beschouwd worden mede door hun verschillende 

culturele persoonlijkheid (Quint 2000a : 84).  

Ik lees eveneens tussen de lijnen door een meer genuanceerde stelling bij Quint, die 

het Crioulo eveneens omschrijft als een dialectaal continuum waarbij het Badiu en de variant 

van Santo Antão de twee uitersten vormen (Quint 2000a : 84). Het uitgangspunt vormt een 

gemeenschappelijke historische taalbasis, die te vertrekken bij Santiago overgeleverd werd 

van eiland tot eiland en de ontegensprekelijke overeenkomsten verklaart.  

Daarnaast werkte een latere bevolking van de noordelijke eilanden de differentiatie in 

de hand. De banden met het Afrikaanse continent waren toen immers al verbroken, waardoor 

het Crioulo enkel onder invloed van het Portugees kwam te staan. Dit brengt ons weer bij 

Mühlhäusler (1986 : 5), die we al onder 2.2.4 citeerden: “In addition, mixing at the syntactic 

and morphological levels is virtually absent in the formative phase of pidgins and becomes 

more important only after stabilization and considerable expansion have taken place. It is 

most pronounced in the post-pidgin phase, that is when a pidgin comes into renewed contact 

with its original lexifier language.”  Dit verklaart het meer Portugese karakter van de 

noordelijke varianten.  

De opeenvolgende bevolkingshaarden zouden bijgevolg de aparte ontwikkelingen 

kunnen verklaren. Quint situeert een eerste bevolkingshaard in Santiago, die de andere drie 

zuidelijke eilanden heeft aangestoken; een tweede onafhankelijke haard in São Nicolau die de 

noordelijke eigenheden verspreidde in zijn invloedssfeer en een derde haard in Santo Antão. 

Deze haarden hebben telkens een inbreng van de reeds gevormde creolen geïntegreerd (Quint 

2000a : 82).  

Het lijkt mij omwille van de ruimschoots overlappende geschiedenis van Barlavento 

en Sotavento en deze gemeenschappelijke taalbasis dan ook gerechtvaardigd de stelling van 

Veiga staande te houden dat het hier om varianten van één taal gaat. Men mag ook niet uit het 

oog verliezen dat het verschil tussen talen soms eerder op politiek dan op linguïstisch niveau 

gedefinieerd wordt. Bovendien zou men als men de stelling van Quint aanneemt, heel wat 

zogenaamde ‘eenheidstalen’ moeten herzien. Denk maar aan het Nederlands en zijn varianten. 
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Dany Santos35 maakt de volgende vergelijking met het Nederlands wat betreft de onderlinge 

verstaanbaarheid: 

 

“Bij iemand van West-Vlaanderen als die echt zijn West-Vlaams praat ja, ik van Antwerpen, ik heb er moeite 

mee en da’s ook zo in Kaapverdië omdat da allemaal ook zijn eigen eilandje op zichzelf is. Dus ook iemand van 

São Nicolau die zal praten en wij (Dany is afkomstig van Sal dat net als São Nicolau tot de Barlavento-eilanden 

behoort) zullen ‘m begrijpen mè af en toe zo een hmm van wa’s da nu? Welk woord wa’s da nu? Maar iemand 

van São Nicolau en die praat zijn São Nicolau’s en die gaat naar Santiago. Die mensen van Santiago zullen 

zeggen van man, waz da? Wij begrijpen jou nie dus da’s zjuust ’t zelfde. Als zij naar hier komen ist van wa? En 

as zu’n nar daar gaan ist van ook wa? Ik heb bijvoorbeeld familie in Praia en euh bij mij ist ook zo. Oeioei de 

helft van wa da ze gezegd hebben moe’k ik zo echt nadenken wa da ze gezegd hebben omda’k het nie weet. 

Omdat da een ander ding is, ja? ”  

 

2.7. De status van het Kaapverdische Crioulo 

 

In addition to geographic lects, any serious study of CVC must take into account its social lects, i.e. the 

differences between monolingual and bilingual speech conditioned by varying levels of education among 

speakers. CVC coexists with Portuguese in a state of diglossia in which each language tends to be used in 

specific spheres. Portuguese is used in schools and other formal settings while CVC is reserved for more 

informal circumstances. As linguists and educators push for its recognition and officialization, CVC has 

expanded into domains that were once reserved exclusively for Portuguese (e.g. political speeches at the senate 

and parliament). (Baptista 2002 : 2 - 3) 

 

Naast de geografisch onderscheiden taalvarianten, is er dus ook een sociaal getint 

onderscheid. Het Crioulo heeft sinds zijn bestaan het Portugees naast zich of beter gezegd 

zelfs boven zich moeten dulden. De twee talen hebben een verschillende sociale status en zijn 

deels complementair. Zo domineert het Crioulo de orale expressie. Het is de enige taal die 

klinkt in het openbare leven, op het werk tussen collega’s, op straat, thuis, enzovoort. Heel 

wat Kaapverdianen zijn wel in staat een conversatie in het Portugees te voeren, maar ze 

drukken zich spontaner uit in het Crioulo.  

Het Portugees neemt de geschreven en de meer formele domeinen voor zijn rekening: 

de media, het onderwijs, de administratie, regeringsaangelegenheden en de 

godsdienstbeleving. De kranten blokletteren in het Portugees hoewel soms uitdrukkingen in 

het Crioulo gebruikt worden in functie van het goede begrip van de lezer. Radio en televisie 

zenden zelden uit in het Crioulo. In de kerk wordt gebeden en gezongen in het Portugees.  
                                                 
35 Dany Santos is de voorzitter van MCCA (Movimento Cultural Caboverdeana de Antwerpen), een 
Kaapverdische culturele vereniging in Antwerpen.  
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Deze taal is trouwens nog altijd de enige officiële, of als zodanig herkende taal op de 

Kaapverdische eilanden. Toch heeft men reeds vanaf de onafhankelijkheid geprobeerd het 

Crioulo uit de informele sfeer te halen, wat blijkt uit dit fragment (uit een interview met 

Viriato de Barros36 op 15/06/2006 in Lissabon):  

 

“O partido que  iniciou a independência, foi o PAIGC que defendeu muito a ascenção do Crioulo. Os primeiros 

dirigentes políticos começavam a fazer intervenções públicas em Crioulo! O primeiro ministro Pedro Pires. Os 

primeiros discursos que ele fez em Cabo Verde foram em Crioulo! Que nunca acontecia antes. Pedro Pires falava 

o Crioulo de Fogo. Cada um seu. Eles utilizaram um nível de língua intelectualizado. Não quero falar de nivéis 

de língua, de registos de língua. Eles metiam termos importado naturalmente do português que é língua mais 

próxima. Este crioulo não é popular. Para a gente do povo, estes termos não fazem parte do Crioulo deles. Se 

eles têm que adoptar tantos termos para se exprimir no nível político, porque eles não fazem a intervenção 

directamente em Português como era o hábito? Mais tarde os próprios dirigentes, na altura, a partir de reuniões 

chegaram à conclusão que o povo reagiu mal a estas intervenções. Eles entenderam que seria mais inteligente 

politicamente fazer intervenções públicas em Português.”  

 

Vertaling: “De partij, die de onafhankelijkheid inluidde, was de PAIGC die de promotie van 

het Crioulo enorm verdedigde. De eerste politieke leiders begonnen publieke tussenkomsten 

in het Crioulo te doen! De eerste minister Pedro Pires. De eerste speeches, die hij gaf in 

Kaapverdië, waren in het Crioulo! Wat nooit eerder gebeurde. Pedro Pires sprak het Crioulo 

van Fogo. Elk (sprak) het zijne. Ze hanteerden een taal van intellectueel niveau. Ik wil niet 

spreken over niveaus, (eerder) over taalregisters. Ze introduceerden termen, ingevoerd vanuit 

het Portugees natuurlijk, dat de nauwst verwante taal is. Dit Crioulo is niet het gangbare. Voor 

de mensen van het volk maken deze termen geen deel uit van hun Crioulo. Als ze zoveel 

termen moeten adopteren om zich op politiek niveau uit te drukken, waarom doen ze de 

tussenkomst niet rechtstreeks in het Portugees, zoals het de gewoonte was? Later kwamen de 

toenmalige leiders tijdens vergaderingen zelf tot de conclusie dat het volk slecht reageerde op 

deze tussenkomsten. Ze verstonden dat het politiek verstandiger zou zijn openbare 

tussenkomsten in het Portugees te doen.”  

 

Zo liep het bij de onafhankelijkheid. De goede voornemens werden aan de kant geschoven ten 

voordele van een beter begrip. Paradoxaal misschien. De taal, waar men het meest thuis in 

was, maakte plaats voor het Portugees omdat ze te beperkt bleek te zijn om zich efficiënt te 

                                                 
36 Viriato de Barros is een Kaapverdische germanist, die jaren ervaring heeft in het onderwijs en als journalist 
heel wat artikels wijdde aan Kaapverdië. Hij gaf les in Portugal, Kaapverdië, São Tomé en Mozambique. Nu 
werkt hij als journalist, schrijver (‘Identidade’ en ‘Para là de Alcatraz’) en leraar Crioulo in Portugal.  
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kunnen uitdrukken in regeringsaangelegenheden. Hoe dan ook, bleven sommigen volharden 

in hun overtuigingen. Vandaag zetelen enkele vurige aanhangers van het Crioulo in de 

regering onder wie Manuel Veiga, de minister van cultuur. Hij is één van de grote 

gangmakers wat de officialisatie van het Crioulo betreft. Hij stond aan de wieg van het 

ALUPEC (zie 2.10), schreef de eerste volledige roman in het Crioulo, deed talrijke 

linguïstische studies over zijn moedertaal en werkte enkele handboeken uit voor diegenen, die 

zich het Crioulo eigen willen maken.   

 

2.8. Officialisatie 

 

“Disse-me assim: ‘Que crioulo vais ensinar?’ Antes da resposta que ele já sabia. Que é o variante de Santiago. 

Ele disse assim: ‘Vê-se certa mania. Querem que, o poder política que está em Santiago, vocês querem obrigar 

toda a gente a falar Badiu. Eu não, nem morte!’ ”37 

 

Dit was één van de bitsige reacties op het initiatief van Viriato de Barros om zijn lessen 

Crioulo op de variant van Santiago te baseren. De nationale taal heeft namelijk de ambitie 

officieel te worden en hiervoor lijkt een keuze uit de varianten onontkoombaar te zijn. De 

poging tot officialisatie van het Crioulo roept dan ook veel tegenkanting op hoewel de 

fervente tegenstanders met geen waardig alternatief voor de dag komen. Laten we even 

Manuel Veiga aan het woord, die de officialisatie bepleit maar tegelijk ook veel controverse 

uitlokt door zijn Santiago-gerichte aanpak (Veiga 2000 : 9):  

 

“Étant donné que la variété de Santiago constitue la base de toutes les autres variétés de 

l’archipel; vu qu’elle est la plus ancienne (le peuplement y a débuté en 1462) et la plus 

autonome du point de vue de la structure grammaticale; du fait qu’elle couvre un ensemble 

socioculturel supérieur à la moitié de la population, il est normal que son rôle soit central dans 

la standardisation créole. La variété de São Vicente, à son tour, tout en étant de formation plus 

récente (le peuplement de l’île y débuta à la fin du XVIII siècle) présente une structure moins 

autonome, avec plusieurs cas de morphophonologie et a subi beaucoup d’influences de la 

langue portugaise. Néanmoins, tout en concernant à peine un tiers de la population de 

Santiago, elle représente une force sociolinguistique non négligeable. En effet, tout le 

                                                 
37 “Hij zei me het volgende: ‘Welk Crioulo ga je aanleren?’ Nog voor het antwoord, dat hij al wist. Dat het de 
variant van Santiago is. Zei hij dit: ‘Er heerst een zekere obsessie. Ze willen dat, de politieke macht die in 
Santiago zetelt, jullie willen alle mensen verplichten Badiu te spreken. Ik niet, over mijn lijk!’” Uit interview 
met Viriato de Barros (Lissabon 15/06/2006).  
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Barlavento l’accepte. Cela dit, il faut reconnaître que la standardisation du CCV, sans négliger 

tout ce qui est pertinent et représentatif auprès des autres expressions dialectales, doit compter 

fondamentalement sur la variété de Santiago, tout en prenant en grand compte celle de São 

Vicente. ”  

 

Manuel Veiga is de enige, naar mijn weten, die reeds concrete voorstellen uitwerkte voor een 

officialisatie en de daarbij vereiste standaardisering van het Crioulo. Hij bedeelt de variant 

van Santiago steevast een hoofdrol in deze standaardisering en probeert de sprekers van de 

andere varianten te sussen met een op waarde geschatte bijrol. Laten we het nu even over de 

voordelen van de officialisatie hebben vooraleer ons onder de misnoegden te wagen.  

 

2.8.1. Voordelen 

 

Veiga merkt op dat de heersende diglossie een negatieve uitwerking heeft aangezien sommige 

sprekers slechts een beperkte bekwaamheid in het Portugees aan de dag leggen en het Crioulo 

in de informele sfeer wordt teruggedrongen. Veel (zelfs geletterde) Kaapverdianen zouden de 

grenzen tussen deze twee talen onvoldoende respecteren (Veiga 2000 : 44). Meer en meer 

Portugese termen en grammaticale procédés zouden op die manier worden opgenomen in het 

Crioulo. Op eenzelfde manier durven Kaapverdianen in hun Portugees taalgebruik Portugese 

termen gebruiken in hun Crioulo-betekenis (Quint 2000a : 249). De verwantschap tussen de 

lexicons van beide talen zorgt hierbij voor de nodige verwarring. Men stelt dus vast dat 

ondanks de diglossie, waarbij het Portugees en het Badiu de taken mooi verdelen, beide talen 

meer en meer in elkaars vaarwater komen.  

Quint benadrukt in zijn werk heel erg het feit dat het Crioulo, gesproken op het 

platteland conservatiever en dus oorspronkelijker is dan het Crioulo van de grootstad. In de 

stad ondergaat het Crioulo immers dagelijks de invloed van het officiële Portugees. Ook het 

onderwijs draagt bij aan de groeiende ‘lusitanisation’ (‘verportugezing’) of ook wel 

‘décréolisation’ (Quint 2000a : 265). Sinds de onafhankelijkheid is de lagere school immers 

verplicht en heerst het Portugees binnen de schoolmuren. De Kaapverdianen leren dus de 

grammatica van het Portugees en niet van hun moedertaal. Dit verklaart ten dele de neiging 

van de jongste generaties om de morfologie van het Crioulo te stroomlijnen naar Portugees 

voorbeeld, soms door middel van ongeoorloofde hypercorrecties (Quint 2000b : 345 – 346). 

Op morfologisch vlak komt dit tot uiting in een werkwoordelijke structuur, die steeds 

meer geboetseerd lijkt naar Portugees model. Op lexicaal vlak wordt massaal ontleend aan het 
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Portugees.  De snelle ontwikkelingen binnen de hedendaagse samenleving maken immers dat 

het lexicon van het Crioulo achter de realiteit buiten de eilanden aan holt. Het Crioulo was 

oorspronkelijk namelijk een taalcompromis tussen bevolkingen met uiteenlopende 

moedertalen, wat haar tevens tot een zuinige taal maakte. Vanzelfsprekend heeft dit minimale 

karakter van het Crioulo repercussies gehad op de woordenschat, die zeer beperkt is in 

lexicale eenheden. Bijgevolg moet een spreker van het Crioulo de hem omringende 

werkelijkheid trotseren met de weinige woorden, die hij ter beschikking heeft. Het komt er 

dus op aan het maximum uit deze beperkte voorraad te halen. Als het Crioulo zich wil blijven 

ontwikkelen, moet het wel een evenwicht trachten te vinden en te eenzijdig op het Portugees 

gestoelde benaderingen van deze kwestie vermijden (Quint 2000b : 263 – 264). 

Niet enkel tussen het Portugees en het Crioulo bestaan er intense contacten, ook tussen 

de verschillende varianten vinden tal van uitwisselingen plaats. Vooral in de steden, vloeien 

de verschillende varianten door elkaar en ontstaan er op deze manier ambivalente vormen: “A 

ce moment-là, le créole de São Vicente a une influence très forte sur le créole de Barlavento 

comme à Praia. Car à Praia vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas de Praia. Il y a 

beaucoup de gens de Fogo, de Santo Antão et de São Vicente. Il y a beaucoup de gens 

d’intérieur aussi mais le créole de Praia commence à être à peu près plus proche du créole de 

Barlavento.”38 Ook de meer Portugese Barlavento-varianten dragen dus bij tot een 

toenemende verportugezing van de Sotavento-varianten en van het Crioulo in het algemeen.  

Uit deze uiteenzetting kunnen we besluiten dat een vastlegging van de grenzen tussen 

het Portugees en het Crioulo en een standaardisering van het Crioulo noodzakelijk is om een 

gezonde tweetaligheid te bereiken en schadelijke evoluties een halt toe te roepen. De 

officialisatie van het Crioulo zou zijn weerbaarheid aanzienlijk kunnen versterken en op die 

manier deze taal uit zijn informele harnas kunnen trekken.  Hierdoor zou de toenemende 

verportugezing van het Crioulo afgeremd kunnen worden. Als men niet tijdig ingrijpt, dreigt 

het Crioulo echter opgeslorpt te worden door de officiële taal. Daarnaast verdient het Crioulo 

als spreekbuis van het Kaapverdische volk de opwaardering tot officiële taal. Men kan de 

meerderheidstaal niet van het politieke en formele schouwtoneel verbannen. Bovendien zou 

het invoeren van het Crioulo in het onderwijs de onderlinge verstaanbaarheid kunnen 

bevorderen: 

 

                                                 
38 Interview met Moacyr Rodrigues (Mindelo 17/08/2005). 
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“Às vezes quando uma pessoa fala com alguém de Santiago, ele tem dificuldades entender terminadas 

expressões e vice versa. A partir dagora, se começar a aprender Crioulo na escola, então vou passar a perceber 

melhor aquele que o Badiu disse e o Badiu vai passer a perceber melhor aquele que o Sampadjud disse.”39 

 

Vertaling: “Soms wanneer een persoon spreekt met iemand van Santiago, heeft hij 

moeilijkheden om bepaalde uitdrukkingen te verstaan en vice versa.  Vanaf nu, als ik Crioulo 

begin te leren op school, zal ik dus beter begrijpen wat de Badiu zeggen en de Badiu zullen 

beter begrijpen wat de Sampadjudu zeggen.”  

 

2.8.2. Tegenargumenten 

 

Kim-Zé Brito gaat verder en haalt naast de punten, die voor de officialisatie pleiten, ook het 

gevoeligste punt van de discussie aan: 

 

“Mas acho que somente é preciso muito trabalho, muito sensibilização. Acho que as pessoas podem ter uma 

certa renitência em relação ao oficialização do crioulo porque, exactemente, porque Manuel Veiga fica na ilha de 

Santiago. É badiu. Sempre foi um defensor ferino do crioulo. Sempre mostrou que o berço de nacionalidade 

cabo-verdiana fica na ilha de Santiago. Mas só que as pessoas de São Vicente têm um tipo de orgulho também 

com eles.” 

 

Vertaling: “Maar ik denk dat vooral veel werk nodig is, veel sensibilisatie. Ik denk dat de 

mensen een zekere weerstand tegen de officialisatie van het Crioulo kunnen hebben, precies 

omdat Manuel Veiga op Santiago blijft. Hij is Badiu. Hij is altijd een vurige verdediger van 

het Crioulo geweest. Hij heeft altijd gedemonstreerd dat de wieg van de Kaapverdische 

nationaliteit in Santiago rust. Maar ook de mensen van São Vicente hebben een zekere trots.” 

 

Veiga krijgt het vooral hard te verduren wanneer het draait om het feit welke variant in de 

standaardisering de doorslag moet geven. Zoals we reeds aanhaalden, zou de variant van 

Santiago over de beste kwaliteiten beschikken om het in deze discussie te halen. Vele sprekers 

van de Barlavento-varianten zijn echter niet bereid om hierin toegevingen te doen en weigeren 

enige toenadering tot de Sotavento-varianten. Een opiniepeiling, die verscheen in de krant A 

Semana (01/07/2005), illustreert dat een consensus verre van beklonken is. In het artikel 

meldt men dat zo’n 51 % van de ondervraagden gunstig staat tegenover de officialisatie. De 

grootste aanhang vindt men terug in Praia (69 %) en in het binnenland van Santiago (60 %) en 

                                                 
39 Interview met Kim-Zé Brito (Mindelo 09/08/2005). 
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de kleinste in Santo Antão (20 %) en São Vicente (26 %).  Hierbij valt op dat de twee grootste 

machtscentra Santiago en São Vicente elkaar naar de kroon steken. Ook hier duikt de 

wedijver tussen Barlavento en Sotavento dus weer op.  

 

Manuel Veiga komt uiteindelijk in het tijdschrift Cimboa met een tussenoplossing op de 

proppen om beide partijen te verzoenen:  

 

“Beyond the dialectal varieties of our Kriolu, the preparation of didactic material and teaching 

must be primarily oriented in two parallel directions and only after in a globalizing direction. 

This means that there must be a process of standardization between the North and the North, 

which will take the variety of São Vicente as a basis, and another process South/South, which 

will take the variety of Santiago as a basis. Experience will teach us if standardization must 

carry on in a parallel fashion towards those two poles, which will result in the emergence of 

two autonomous linguistic systems, or if the globalizing and unifying direction of 

North/South is a better option. During the process North/North and South/South, the 

standardization North/South must simultaneously be progressing, even if only directly.” 

 

Afgezien van de discussie welke variant model zal staan voor de standaardtaal, vormt ook de 

praktische uitwerking een belangrijk knelpunt. Er bestaat nog onzekerheid over hoe men de 

standaardisering in de praktijk zal omzetten. In ieder geval zal het officialisatieproces een 

proces van lange adem worden, waarbij overhaast te werk gaan uit den boze is. Ten slotte 

blijkt dat de taalkwestie alles behalve een vredige kwestie is. Wanneer de taalkwestie in de 

politieke sfeer belandt, blijkt niemand nog een duimbreed toe te willen geven als het om het 

recht gaat zijn moedertaal of misschien beter gezegd zijn ‘moedertaalvariant’ te gebruiken.  

 

2.9. Het lyrische en het literaire Crioulo 

 

Reeds in de jaren ’30 zou poëzie in het Crioulo verschijnen. Door de literaire beweging 

Claridade werden vervolgens de eerste schuchtere stappen gezet richting een literatuur, 

geschreven in het Crioulo. Met de verschijning van de roman Chiquinho in 1947 zou het 

Crioulo ook zijn intrede in het proza doen. Hoewel deze roman geschreven was in het 

Portugees, spreekt ze hier en daar het Kaapverdische lexicon aan om de ‘caboverdianidade’ 

kracht bij te zetten. Het ging hier om een zuiver literaire, kunstmatige taal die geenszins 

overeenstemde met een concrete spreektaal. Het was een eerder ongewoon, literair 
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Kaapverdisch Portugees, bezaaid met creolismen. Toch was hiermee de invasie van het 

Crioulo op het literaire terrein in gang gezet. Meerdere experimenten zouden volgen. 

Uiteindelijk verscheen in 1987 Oju d’Agu van Manuel Veiga, de eerste roman die volledig in 

het Crioulo geschreven was.  

Op muzikaal vlak hoefde het Crioulo geen promotie. De meeste liedjes worden (en 

werden) in het Crioulo gezongen hoewel deze taal zelden gehanteerd wordt (en werd) in de 

andere literaire genres (romans, theater, ...) waar het Portugees de boventoon voert (en 

voerde). Poëzie en vooral liedjes vormen dus het voornaamste actiedomein van het Crioulo.  

Als we de liedjesteksten uit Cesária Évora’s repertoire nader bestuderen, stoten we op 

een eigenaardig procédé. Verschillende varianten verstrengelen zich in de teksten. Hoewel de 

Barlavento-varianten overheersen binnen CE’s repertoire, lijken ook Sotavento-varianten 

verwerkt in één en dezelfde tekst. Er zijn eveneens Portugese uitdrukkingen ingeslopen. 

Isabel Lobo en Moacyr Rodrigues halen aan dat B. Léza in deze taalkundige spielerei 

pionierde. Deze Kaapverdische componist ontdekte de muzikaliteit van de variant van 

Sotavento (Lobo & Rodrigues 1996 : 76). Baltasar Lopes, die in de variant van Santiago de 

meest geschikte variant voor literaire verwerking ziet, bevestigt de muzikaliteit van deze 

variant (Baltasar Lopes, geciteerd door Moura 1993 : 26): 

 

“A première vue, celui qui me semble le plus adapté est le créole de l’île de Santiago. L’une 

des raisons fondamentales en est sa richesse en voyelles. Cela a déjà été dit, les voyelles sont 

les notes de musique des mots. Or, justement, ce créole-là conserve cette faculté de 

musicalité, avec les voyelles qu’il prononce en totalité. Nous autres, de Barlavento, nous 

mangeons beaucoup de voyelles ...” 

 

Net als in de steden (zie 2.8.1) treden de Sotavento –en de Barlaventovarianten ook op 

muzikaal vlak in interactie met elkaar. De Barlavento-varianten en dan vooral de varianten 

van Santo Antão en São Vicente vertonen immers de neiging klinkers in te slikken waardoor 

medeklinkers soms ruw botsen met elkaar. Dit maakt de taal minder zacht en melodieus. 

Daarom gaat de songwriter bij de Sotavento-varianten op zoek naar de juiste klanken om het 

geheel te verrijken.   

 

2.9.1 Illustratie a.d.h.v. B. Léza’s ‘Mar Azul’ 

 

O… Mar, detá quitinho bô dixam bai 
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Bô dixam bai spiá nha terra 
Bô dixam bai salvá nha Mãe … O Mar 

 
Mar azul, subi mansinho 

Lua cheia lumiam caminho 
Pam ba nha terra di meu 
São Vicente pequinino, 

pam bà braça nha cretcheu … 
 

O … Mar, anô passá tempo corrê 
Sol raiá, lua sai 

A mi ausente na terra longe … O Mar 
 

Over de songwriter B. Léza zullen we het in hoofdstuk 4 nog uitgebreid hebben. Hier 

behandelen we enkel de taalprocédés, die hij hanteert in zijn teksten. Het duidelijkste 

voorbeeld is Mar Azul (Mar Azul 1991) waarin de werkwoordsvormen ‘dixa’ en ‘bai’ de 

Sotavento-varianten vertegenwoordigen. Deze werkwoordsvormen circuleren in de variant 

van São Vicente onder de vorm ‘txa’ en ‘bá’. Deze laatste vorm vinden we trouwens terug in 

de tweede strofe: Pam ba nha terra di meu. Daarnaast merken we nog andere aanpassingen, 

die de tendens om klinkers in te slikken tegen willen gaan. Zo bleef bij ‘caminho’, 

‘pequinino’ en ‘tempo’ de eind-/u/ bewaard. Bovendien onderging de beklemtoonde /a/ van 

‘anô’ geen verandering naar de beklemtoonde /ɔ/, wat het verwachte ‘óne’ zou geven. Al 

deze aanpassingen zorgen ervoor dat de tekst vloeiender klinkt. B. Léza heeft in zijn tekst 

willen zinspelen op het golven van de zee. De ruwe vormen van de variant van São Vicente 

zouden hier éérder als een golfbreker gefungeerd hebben.  

 

2.10. ALUPEC 

 

“Nous devons distinguer la capacité d’expression orale et la capacité d’expression écrite. Je parle le créole 

comme n’importe quel paysan, mais je ne sais pas l’écrire, je ne l’ai jamais su. Et cela, pour une raison toute 

simple: c’est que j’ai été habitué à toujours écrire dans notre langue de relation, qui est le portugais. Toute ma 

scolarité s’est faite en portugais, aussi bien dans l’enseignement secondaire, ici au Cap-Vert, que dans 

l’enseignement supérieur au Portugal. J’ai donc reçu une préparation pour exprimer mes idées en portugais et pas 

en créole. ”  (Baltasar Lopes, geciteerd in Moura 1993 : 25) 

 

Elke Kaapverdiaan, die in zijn moedertaal tracht te schrijven, heeft de neiging zijn eigen 

transcriptiesysteem te ontwikkelen, min of meer beïnvloed door in de eerste plaats de 

onderwijstaal, het Portugees en in mindere mate de andere talen met dewelke hij contacten 
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heeft. Sinds de onafhankelijkheid van Kaapverdië ontstond een tendens tot eenmaking van de 

gebruikte spellingssystemen. Al vanaf 1979 zijn er stappen ondernomen om het Crioulo ‘op 

schrift’ te stellen: “Orthographic choices in CVC have been informed by the need to integrate 

dialectal diversity into a unified spelling system. Such choices have been punctuated with 

three main stages: a pro-phonemic approach (adopted after the first 1979 linguistic 

colloquium held in Mindelo), a pro-etymological approach (adopted after a 1989 linguistic 

forum) and finally a phonemic orthography with a few concessions to etymological spelling 

(created in 1994). This new orthographic convention is called the ALUPEC (Alfabeto 

Unificado para a Escrita do Cabo-Verdiano “A Unified Alphabet for the Writing of Cape 

Verdean Creole”).” (Baptista 2002 : 3). Men neigt dus vandaag de dag naar een grotendeels 

fonologisch schriftsysteem waarbij elke foneem overeenkomt met een grafeem. Manuel Veiga 

verheldert de werkwijze van het ALUPEC met het volgende voorbeeld (Veiga 2000 : 42 - 43): 

“Dans l’écriture étymologique du portugais un phonème peut avoir plusieurs représentations. 

Le /z/, par exemple, tantôt est représenté par « z », tantôt par « s » ou par « x » : « zero » 

(zéro), « casa » (maison), « exame » (examen). Par contre, dans l’ALUPEC (écriture 

phonologique), le /z/ est représenté toujours par « z »: « zeru, kaza, izami ».”  

Een interessante piste om te exploreren is in hoeverre men zich in de teksten uit CE’s 

repertoire houdt aan deze ‘spellingconventies’ of welke orthografische benadering zij 

hanteren. Bij een eerste observatie moeten we vaststellen dat doorheen de verschillende cd’s 

de spellingswijze weinig consistent blijkt te zijn. De transcriptiesystemen lijken veeleer van 

individuele makelij. Bovendien primeert de etymologische invalshoek en is nergens een tekst 

in het ALUPEC te bespeuren.  

 

2.10.1. Toepassing op Pincelada 

 

Laten we de werking van het Alupec even illustreren door een tekst uit CE’s repertoire in dit 

alfabet neer te schrijven. Voor we aan de slag gaan, moeten we natuurlijk weten welke 

middelen tot onze beschikking staan. Veiga helpt ons vooruit: het Alupec is gebaseerd op het 

Latijnse alfabet en bestaat uit 23 letters en vier digrafemen (Veiga 1999b : 28): 

 

A B S D E F G H I J DJ L LH M N NH ¨N O P K R T U V X TX Z 

 

We pikken met opzet een tekst uit CE’s meest recente cd (Rogamar 2006) om aan te tonen dat 

ook hier nog een etymologische, op het Portugees gestoeld alfabet de bovenhand haalt 



 64 

ondanks het feit dat het Alupec toch al enkele jaren gepromoot wordt. In het cd-boekje werd 

de tekst als volgt getranscribeerd:     

 

Um Pincelada (Teofilo Chantre/ Vitorino Chantre) 

 

Quel flor qu’tita murchá     Aquela flor que está a murchar 

Quel criançá qu’tita tchorá    Aquela criança que está a chorar 

Quel nuvem qu’tita passá    Aquela nuvem que está a passar 

 

É sodade ...      É saudade ...     

É tristeza ...      É tristeza ... 

 

É lembrança di nha infância    É a lembrança da minha infância 

É fantasia daquel mesa     É a fantasia daquela mesa 

Recheode de côsa sabe    Recheada de boas coisas 

Pa consolá nha fraqueza    Para consolar a minha fraqueza 

 

Mundo ta mudá     O mundo muda 

Ma nha estoria ta f’cá     Mas a minha história fica 

 

Ter vergelijking geven we naast de versie in het Crioulo eveneens een vertaling naar het 

Portugees. Hierbij vallen zeer sterke gelijkenissen met de transcriptie in het Crioulo op. Als 

we even de grammaticale verschillen wegdenken, vinden we duidelijk de omtrekken van het 

Portugees terug in de Crioulo-versie. Bij een meer fonologisch geaarde benadering zoals die 

van het Alupec zijn die omtrekken veel vager: 

 

Un Pinselada  

 

Kel flor k’ti ta murxá  

Kel kriansa k’ti ta txorá 

Kel núven k’ti ta pasá 

 

É sodad ... 

É tristeza ... 
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É lenbransa di nha infânsia 

É fantazia dakel meza 

Rexiod d koza sab 

Pa konsolá nha frakeza 

 

Mundu ta mudá 

Ma nha stória ta f’ká 

 

2.11. Besluit 

 

Men dicht Kaapverdië doorgaans twee talen toe: het Portugees, de officiële taal en het 

Crioulo, de spreektaal. Uit dit hoofdstuk is gebleken dat de term ‘Crioulo’ een dubbelzinnige 

lading dekt. Onder de eenheid, die de term doet vermoeden, verbergt zich een linguïstische 

entiteit die verre van monolithisch is.  

Op linguïstisch vlak is de casus van Kaapverdië bovendien interessant omdat het hier 

om een jonge staat gaat, die worstelt met haar koloniale taalerfenis. Enerzijds is er het met de 

nodige pedagogische instrumenten gewapende Portugees. Anderzijds is er de 

meerderheidstaal, het Crioulo, die nog niet onderwijsklaar is en daarom om een dringende 

standaardisering vraagt. Bij ons is de officialisatie van het Nederlands al lang achter de rug. 

Nederlands op school, in het parlement, in boeken, in kranten lijkt vanzelfsprekend. De 

discussies omtrent de officialisatie in Kaapverdië herinneren ons er echter aan dat ook het 

Nederlands pas na een lang en moeizaam proces als een volwaardige cultuurtaal beschouwd 

werd. 

Bovendien bleek bij een analyse van de talige component van CE’s repertoire het 

Crioulo in deze teksten een eigenaardige en verrassende tendens te vertonen om de 

verschillende varianten met elkaar te combineren. Songwriters zoeken toenadering tot de 

melodieuzere variant van Sotavento. Een tendens, die zich nu misschien naar de realiteit 

uitbreidt aangezien men in de steden en vooral in de hoofdstad Praia, waar vele 

Kaapverdische ‘migranten’ leven en werken, een toenadering vaststelt tussen de verschillende 

varianten. Of lopen we hier wel erg hard van stapel? In ieder geval blijken de teksten uit CE’s 

naast historisch ook linguïstisch waardevol.  
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Hoofdstuk 3: GENRES 

 

Tijd voor een summier overzicht van het Kaapverdische muziekpanorama. Een inzicht in de 

muzikale genres kan immers richtinggevend werken binnen de thematische analyse, die we in 

het hoofdstuk 5 zullen maken. Genres spruiten immers voort uit een bepaald tijdsklimaat, dat 

op zijn beurt doorwerkt op tekstinhoudelijk vlak. We beperken ons in dit overzicht tot de 

meest prominente genres namelijk de morna, de coladeira, de batuque, de finaçon en de 

funana. Vaak staan musicologische analyses bol van vaktermen, die een leek als ik slechts 

oppervlakkig weet te vatten. Naast de vaklectuur beriep ik mij dan ook op de opinies van 

ervaringsdeskundigen waaronder Kaapverdische componisten, muzikanten en journalisten, 

werkzaam in het gebied. Ik heb zoveel mogelijk getracht gegoochel met allerhande 

muziektermen achterwege te laten en een grondig gedocumenteerd, maar evenwel 

vulgariserend beeld te geven van de vier aangehaalde genres. Per genre bespreken we de 

verschijningsvorm, de meest karakteristieke kenmerken en geven we enkele tekstvoorbeelden 

ter illustratie.  

 

3.1. Morna 

 

We volgen dit nomadische genre op haar reis doorheen de eilanden. Vooral de inwoners van 

Boa Vista, Brava en São Vicente verwelkomden en bewerkten haar.  

  

3.1.1. Boa Vista 

 

Jon Dalomba, cendê-m ess cander   João de l’Ombre, allume cette lanterne 

Pá-m bem odjá, oh! nha manhe!   Pour que je puisse voir 

‘Sgraçòde ê ess, oh! nha manhe!   Quelle est cette canaille    

Ess ‘sgraçòde     Cette canaille 

Djá bijá-m bem bijóde    Qui m’a si bien embrassée 

Djá-l namorá-m bem namoróde   Qui m’a si bien caressée 

Djá-l quriss fazê-m ôte côsa.   Et encore voulait me faire autre chose. 

Ess côsa ê ca Jon de Tuda    Ah cette canaille-là n’est pas João Tunda 

Paquê Jon de Tuda    Parce que João Tunda  

El ca sabê d’êss.     Ne sait pas ces choses-là.40 

                                                 
40 De originele tekst in het Crioulo is van de hand van Moacyr Rodrigues en Isabel Lobo (Lobo & Rodrigues 
1996 : 22). De vertaling in het Frans is afkomstig van Jean-Yves Loude (Loude 1997 : 46). 
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De morna weerklonk waarschijnlijk al begin negentiende eeuw op het eiland Boa Vista. Over 

de precieze omstandigheden van haar ontstaan is tot nu toe nog weinig bekend en bewezen. 

Men situeert haar ontstaan meestal in dezelfde periode waarin Boa Vista’s belangrijkste 

havenstad Sal-Rei van een kortstondige blitzcarrière genoot. Uit de vroegste voorbeelden van 

morna kan men wel afleiden dat het een  snelle en swingende ‘proto-morna’ betreft. In de 

teksten werden sociale thema’s (commentaren op gebeurtenissen, sociale kritiek, spot, …) 

aangesneden, vaak op een eerder satirische tot zelfs provocerende manier. Zo ridiculiseert 

bovenstaande morna ‘Jon Dalomba’ een overspelige vrouw, die de bedkunsten van haar 

vaardiger minnaar wel weet te waarderen.  

 

3.1.2. Brava 

 

Morna de despedida (Eugénio Tavares) 

Hora de bai 

Hora de dor 

Ja ’n q’ré 

Pa el ca manchê! 

De cada bêz 

Que ’n ta lembra 

Ma’n q’ré 

Fica ’n morrê! 

Hora de bai 

Hora de dor 

Amor, 

Dixa’n chora 

Corpo catibo, 

Ba bo que é scrabo 

Ó alma bibo, 

Quem que al lebado 

Se bem é doce 

Bai é maguado 

Mas se ca bai 

Ca ta birado! 

Se no morrê 

Na despedida 

Nhor Deus na volta 

Ta dano bida 
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Dicham chora 

Destino de home 

Es dor 

Que ca tem nome 

Dor de cretcheu 

Dor de sodade 

De alguem 

Que ’n q’ré, que q’rem ... 

Dicham chora 

Destino de home 

Es dor 

Que ca tem nome 

Sofri na vista 

Se tem certeza 

Morré na ausencia 

Na bo tristeza 

 

Boa Vista’s scheepslui zouden de morna ook in andere Kaapverdische havens uit hun gitaren 

laten klinken. In Brava zou met name Eugénio Tavares (1867 – 1930) de tonen van de morna 

opvangen en kneden naar zijn gevoel. Hij geeft de morna zijn lyrische inhoud: liefde, 

melancholie en verwijdering vormen de kern van zijn poëzie. Deze thema’s zijn niet vreemd 

aan Brava’s werkelijkheid. We bevinden ons immers in de periode waarin veel inwoners van 

Brava hun heil zoeken op de Amerikaanse walvisvaarders en hun eiland en geliefden tijdelijk 

of soms voorgoed de rug toekeren.  

Ook Eugénio Tavares zal zijn geliefde Brava enige tijd moeten verlaten, op de vlucht 

voor een dreigende gevangenneming. Hij werd er immers van beschuldigd geld verduisterd te 

hebben in zijn functie als penningmeester van de Portugese Kroon. Niet geheel onverwacht 

komt ook hij terecht in de Verenigde Staten, in New Bedford. Daar sticht hij de krant 

‘Alvorada’ (‘Dageraad’), waarin hij enkele spraakmakende artikels publiceert. Aangestoken 

door de in Amerika heersende republikeinse ideeën, verheft hij in het tweede nummer van 

Alvorada (Augustus 1900) zijn stem tegen de behandeling van de Kaapverdianen als 

tweederangs-Portugezen (Nobre Marques Guimarães 2005 : 14): ‘Portugueses-irmãos, sim: 

Portugueses-escravos, nunca. Havemos de ter o nosso Monroe: A África para os africanos.’41 

Daarmee zou Eugénio Tavares één van de eersten zijn die de Kaapverdische autonomie zou 

eisen.  
                                                 
41 Vertaling: Portugezen-broeders, ja: Portugezen-slaven, nooit. We zouden onze Monroe moeten hebben. Afrika 
voor de Afrikanen.  
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Één van Tavares’ bekendste morna’s is zijn ‘Morna de despedida’ (‘Morna ter 

afscheid’). Vladimir Monteiro vat de essentie van dit lied samen als volgt: Chaque fois que j’y 

pense, j’ai envie de mourir. Le départ est trop douleureux. Mais si on ne part pas, on ne peut 

changer (Monteiro 1998 : 52).  

Eugénio Tavares wordt als één van de voorlopers en inspiratiebronnen van de 

Claridade-beweging beschouwd. Bij hem vinden we reeds het verscheurende ‘querer ficar e 

ter de partir’ (‘het willen blijven en moeten vertrekken’) terug. Deze trieste gedachte sluimert 

doorheen ‘Morna de despedida’. Toch probeert de componist zichzelf te troosten met de 

volgende hoopgevende verzen: ‘Se bem é doce, bai é maguado, mas se ca bai, ca ta birado!’42 

De blijdschap van de terugkomst, van het wederzien is volgens Tavares immers 

ongeëvenaard.  

 Met de verzen ‘Corpo catibo, ba bo que é scrabo, ó alma bibo, quem que al lebado?’43 

verwerkt hij ook de klassieke scheiding tussen geest en ziel in zijn poëzie. Het lichaam is de 

slaaf van de gebeurtenissen, maar de ziel is vrij en blijft verknocht aan het thuisland. Deze 

verzen doen denken aan de batuque-verzen, waarmee Baltasar Lopes zijn roman ‘Chiquinho’ 

aanzet: ‘Corpo, qu’ê nêgo, sa ta bái; coraçom qu’ê fôrro, sa ta ficá ...’44  Een batuque-thema 

uit Santiago, dat de slavernij in de herinnering brengt en waarmee Eugénio Tavares deze 

pijnlijke periode aan de ervaring van de emigratie lijkt te willen koppelen.   

 

3.1.3. São Vicente 

 

In een derde etappe strandde de morna op São Vicente, waar vooral B. Léza (1905 – 1958) 

zijn stempel op het genre drukte. In São Vicente rijpte de morna vooral op muzikaal vlak. 

Door toedoen van Braziliaanse scheepslui-muzikanten leerden de inwoners van de bloeiende 

havenstad Mindelo de Braziliaanse samba en choro kennen. Deze genres zouden meespelen in 

de perfectionering van de morna en doorklinken in de morna’s van B. Léza. De sodade van 

Eugénio Tavares zou plaats maken voor meer hoopvolle thema’s: de vrouw, de archipel en 

belangrijke lokale figuren werden geadoreerd en bezongen. Met de grootschalige migratie in 

de jaren ’50 – ’70 zou de sodade echter zijn herintrede doen in de morna-verzen.  

 

 

                                                 
42 Vertaling in het Frans: ‘Si le retour est joyeux, le départ est toujours pénible, mais sans départ, il n’y a point de 
retour!’ (Cabral 1993 : 27) 
43 Vertaling: ‘Gevangen lichaam / Ga, jij slaaf / Oh levende ziel / Wie zal je meenemen?’ 
44 Vertaling: ‘Het lichaam, dat slaaf is, gaat; het hart, dat vrij is, blijft.’ 
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3.1.4. Voz de Cabo Verde: It’s electrifying! 

 

“C’est depuis ‘66 que le groupe existe, ça fait 39 ans que le groupe existe, hé! C’est pas mal hé. Dans le monde 

entier, il n’y a que le Rolling Stones qui existe à présent. Le reste a disparu. Voz de Cabo Verde, tu ne peux pas 

savoir combien de musiciens ont fait partie de ce groupe. ”  (Morgadinho – Mindelo 06/08/2005) 

 

“Voz de Cabo Verde is a very important group in Cape Verde because they did in a small scale what Cesaria did. 

They travelled a lot and they did not only traditional Capeverdean music. Rumba, cumbia, salsa, merengue, lots 

of Latin music. Because you are in a moment that you wouldn’t have people going to the shows only to hear 

mornas and coladeiras. They wanted to dance. You are in the sixties. People they wanted to dance.” (Matilde 

Dias45 – Praia 30/07/2005) 

 

De eerste Kaapverdische stem, die de buitenlandse ether inging, was niet die van Cesária 

Évora maar die van de groep met de toepasselijke naam Voz de Cabo Verde. In de jaren ’60 

zag deze band het levenslicht en zou één van de voorbeelden worden voor latere 

Kaapverdische groepen. Ze bestond uit klinkende namen als Morgadinho (zang, bas en 

trompet), Luis Morais (saxofoon, klarinet),  Frank Cavaquim (drums), Toy Ramos (gitaar) en 

Jean Da Lomba (bas). Zij zakten vanuit hun toenmalige verblijfplaats Dakar46 af naar 

Rotterdam om daar en later ook in de omringende landen de Kaapverdische morna’s en 

coladeira’s ten gehore te brengen. Om zich te wapenen tegen de bikkelharde concurrentie, 

breidden zij hun repertoire uit en speelden ook Latijns-Amerikaanse muziek en Europese pop: 

‘Na altura vivia-se nos cabarets holandeses uma situação de forte concorrência com grupos 

italianos que interpretavam bem toda a espécie de música, pelo que tornei me polivalente, por 

imposição do próprio mercado, onde prevalecia a música latino-americana, inglesa e quem 

não a pudesse interpretar não sobreviveria.’47 (Morgadinho geciteerd in Monteiro 2002 : 4). 

Bovendien werd het akoestistische terrein verlaten. De akoestische gitaar, viool en 

cavaquinho, die oorspronkelijk de morna en de coladeira begeleidden, werden tijdelijk 

opgeborgen. De elektrische gitaren en blaasinstrumenten (zoals de saxofoon, de trompet en de 

klarinet) werden bovengehaald. Het ritme, dat vroeger aangegeven werd door de cavaquinho 

(kleine gitaar, type ukelele), werd naar het drumstel vertaald. In 1967 werd de groep nog 

                                                 
45 Kaapverdische journaliste, werkzaam bij de nationale televisie TCV en presentatrice van een talkshow rond 
allerhande culturele thema’s, ‘Kultura’.  
46 Met uitzondering van Frank Cavaquim, die al in Rotterdam verbleef.  
47 Vertaling: ‘In die tijd, leefde er in de Nederlandse cabarets een sterke concurrentie met de Italiaanse groepen 
die elk stuk muziek goed interpreteerden, daarom werd ik polyvalent, onder dwang van de markt, waar Latijns-
Amerikaanse en Engelse muziek overheerste en wie die niet kon vertolken, zou niet overleven.’ 
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versterkt met de pianist Chico Serra en zanger Djosinha. In 1970 splitte Voz de Cabo Verde 

en zochten de groepsleden andere oorden en andere muzikale projecten op.  

Tot op vandaag is Voz de Cabo Verde een belangrijke referentie binnen de 

Kaapverdische muziekannalen. Ze vernieuwden de Kaapverdische morna en coladeira 

aanzienlijk door nieuwe instrumenten en stijlen te introduceren. Tevens waren zij de eersten, 

die vanuit de diaspora en tijdens hun tournees de morna en coladeira zouden bekend maken 

bij een breder publiek.  

Na de split van de oorspronkelijke groep, beleefde Voz de Cabo Verde onder impuls 

van Luis Morais nog een revival in Lissabon. Opnieuw zou de ‘crème de la crème’ van de 

Kaapverdische muziekscène de revue passeren. Muzikanten als Paulino Vieira (multi-

instrumentalist), Leonel Almeida (zang), Bana (zang), Armando Tito (gitaar), Toy Paris 

(drums) en Tito Paris (zang en gitaar) zouden de knepen van het vak leren binnen deze 

diaspora-groep.  

 In 2002 herenigde de oorspronkelijke bezetting (Morgadinho, Luis Morais, Toy 

Ramos, Jean Da Lomba, Djosinha en Chico Serra) van Voz de Cabo Verde zich. Toy Paris 

zou de reeds overleden Frank Cavaquim vervangen. In 2005 sloten deze Kaapverdische 

‘Rolling Stones’ nog het nationaal gerenommeerde festival Baia das Gatas af in een hommage 

aan hun overleden groepslid Luis Morais.  

 Na Voz de Cabo Verde zou de morna een steeds persoonlijkere toer opgaan. 

Songwriters zouden hun eigen touch geven aan dit genre, zowel op muzikaal als op tekstueel 

vlak.  

 

3.2 Coladeira 

 

“If you want to say something wrong about somebody, you will do it in a coladeira. Because it’s a very dancing 

kind of music. So people will listen to it and they will dance and nobody will take it wrong. It’s a very public 

kind of music. Because in the parties we dance mostly coladeiras. Many years although. Today people like to 

dance funana and batuque, zouk, ...”  (Matilde Dias – Praia 30/07/2005) 

 

De coladeira begon aan zijn opmars rond de jaren 1940 – ’50 op São Vicente.  In tegenstelling 

tot de morna, bleef de coladeira meer ter plaatse trappelen en werd dit feestelijke genre vooral 

gevormd in thuisstad Mindelo.  
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Via de coladeira leveren tekstschrijvers op een vaak 

sarcastische, spottende manier commentaar op de 

actualiteit.  Humor, sarcasme en sociale kritiek, eigen 

aan de oorspronkelijke morna (Boa Vista), vonden dus 

hun nieuwe woordvoerder in de coladeira, een snellere 

en meer dansbare stijl.  

Bij de coladeira ‘Sangue de Beirona’ werd dit 

vrij letterlijk genomen. De inhoud van deze morna in de 

Boa Vista-stijl kreeg een coladeira-sound aangemeten.48 

De dubbelzinnige betekenis van ‘Sangue de Beirona’ 

lichtte Cesária Évora zelf toe in Humo: ‘Dat liedje is 

heel dubbelzinnig, zoals de meeste coladeira’s. Het gaat 

over het bloed dat vrijkomt bij een ontmaagding. De 

vrouw wordt vergeleken met een bergketen, haar schoot 

is een vallei, en in die vallei loopt een rivier met het 

zoetste water: het maagdelijke bloed. De zanger zegt: 

“Als je wil weten hoe het water van die rivier smaakt, 

dan moet je het diep gaan halen.” Je moet een goede minnaar zijn, nuchter zijn, fors 

geschapen zijn en er je tijd voor nemen. Anders zal je het bloed nooit proeven.’ (Simonart 

2001 : 168). 

Later tijdens de onafhankelijkheidsstrijd werden teksten, net als in de meeste andere 

Kaapverdische muziekgenres, gebruikt om de machthebbers te bekritiseren. Muzikaal zou de 

coladeira erfgenaam zijn van o.a. de Kola San Jon (zie 5.5) en Zuid-Amerikaanse 

muziekstijlen als de merengue en de samba. Tevens doet het verhaal de ronde dat sommige 

morna`s op het dubbele tempo werden gespeeld om zo een coladeira over te houden 

(Monteiro 1998 : 73).  

Vandaag de dag lijkt de coladeira verdwenen uit de Kaapverdische discotheken, waar 

nu vooral funana en zouk door de boxen schallen.   

 

3.3. Batuque en finaçon 

 

Fla ma casamento é um corda fraco  Le mariage est aussi fragile qu’une corde 

                                                 
48 Informatie uit een interview met Tó Tavares (Praia 22/07/2005), componist-muzikant en bezieler van één van 
de schaarse muziekscholen in Kaapverdië. De muziekschool draagt de naam Pentgrama en bevindt zich in Praia.  

Sangue De Beirona 
(Traditionnel/Arrangement Bau) 
 
Quem qu’re sabê  
Si sangue de Beirona é ‘sim sabe 
El ba panha ‘l na fundo di Ladera  
Sangue de Beirona 
El é sabe, el é doce 
Si bô c’ octha’l  
La na fundo di ladera  
Bo ta culpa’  
E quem faze’be ess coladera 
 
Vertaling  
 
Qui veut goûter  
Au sang de Beirona 
Qu’il aille le cueillir 
Au fond de la vallée de Ladera 
Sang de Beirona 
C’est si bon, c’est si doux 
Si tu ne le trouves pas au fond de la 
vallée 
C’est la faute  
A qui t’a fait cette coladera 
 
Cabo Verde 1997 
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Ma sé bem marado é ka ta rebenta.   Mais si elle est bien attachée, elle ne cède pas. 49 

 

Batuque en finaçon zijn waarschijnlijk de oudste Kaapverdische muziekgenres. Beide worden 

voornamelijk beoefend op het eiland Santiago. Hun origine wordt gezocht in de periode van 

de slavernij. Oorspronkelijk telde Santiago enkel vrouwelijke beoefenaars van deze genres.  

Vladimir Monteiro citeert in zijn boek ‘Les musiques du Cap-Vert’ de batukadeira 

Gida Mendi, om het verschil tussen deze twee complementaire maar verschillende genres uit 

te leggen: ‘Allez dans un restaurant et commandez un plat ... Le batuque représente le plat du 

jour. Après un bon repas au Cap-Vert, il vous faut un dessert bien délicieux. Ce dessert c’est 

le finaçon.’ (Monteiro 1998 : 52)  

De batuque wordt voornamelijk ’s nachts gespeeld, in de vooravond van belangrijke 

sociale gebeurtenissen zoals huwelijken en doopsels. De batukadeiras (beoefenaars van de 

batuque) zitten in een kring en trommelen met hun handen op een tussen de knieën geklemde 

panje, de tchabeta. Één vrouw neemt het woord en improviseert rond politiek, actualiteit, het 

huwelijksleven, seks, ... Geen enkel onderwerp is taboe. De andere vrouwen antwoorden door 

koorzang. In de kring dansen één of meerdere vrouwen op een uitbundige manier. Ze zwaaien 

met de heupen, waarrond een panje gebonden is, zonder het bovenlichaam te bewegen. Bij het 

wisselen van dansbeurt, wordt deze panje doorgegeven aan de nieuwe danseres.  

Tijdens deze batuque-sessies wordt het ritme steeds meer aangedreven, de dansen 

steeds uitbundiger tot één van de deelnemers een melodieuze, poëtische improvisatie inzet. 

We zijn aanbeland bij de finaçon, het hoogtepunt van de batuque. De finaçon is meer 

filosofisch getint. Vaak gaat het om een levensles, advies of kritisch commentaar, geuit door 

een vrouw met enige levenservaring.  

Bibinha Kabral, een vermaarde adepte van de finaçon, verduidelijkt het door Gida 

Mendi aangehaalde verschil tussen beide genres nog op de volgende manier (Monteiro 1998 : 

56): ‘Finaçon ta dana lingua. Tchabeta é brinkadera.’ (‘Le finaçon exige un effort intellectuel, 

au contraire du batuque qui n’est qu’un jeu.’). Vladimir Monteiro geeft ons een voorbeeld van 

een finaçon, net als het batuque-voorbeeld gewijd aan het huwelijksleven: 

  

Mocinhos, nhos ubi consedju   Écoutez-moi, jeunes gens.  

Mi é bedju, m’conxé mundo ...   Je suis vieux. Je connais le monde ... 

Cu casamento ca ta brincado   On ne joue pas avec le mariage.  

Um corda fraco qui ta marra rixo   C’est une corde qui attache très fort 

                                                 
49 Voorbeeld van een batuque, gewijd aan het huwelijksleven (Monteiro 1998 : 56). 
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Ante nhos casa nhos cuda bem   Avant de vous marier, faites attention 

Nhos cuda bem nhos cunça bai   Pensez bien avant d’y aller 

Alguém é burro, casamento é carga  L’ homme est un âne, le mariage est une marchandise 

Quem qui ca podé ca ta carega.    Celui qui ne peut pas tenir une marchandise, n’a pas à la 

      mettre sur sa tête.    

Nhos cuda bem, mim m’conxé mundo  Faites bien attention, je connais bien le monde 

Marido é parede     Le mari est le mur 

Mudjer é cuméra.     La femme le toit. 

 

De provocerende dansstijl van de batuque was de katholieke kerk een doorn in het 

oog. Ook de overheid wantrouwde het genre. In 1866 werd dan ook een officieel bevelschrift 

uitgevaardigd, dat de beoefening van de batuque uitdrukkelijk verbood. In dat bevel werd de 

batuque omschreven als ‘een tijdverdrijf dat haaks stond op de huidige beschaving, hoogst 

ongepast en een overtreding van de goede zeden, de openbare orde en rust.’50 

In de nasleep van de onafhankelijkheid zou de batuque opgewaardeerd worden 

omwille van haar historische waarde en haar vermeende Afrikaanse lading. Zo schrijft 

Lobban (1995 : 76): ‘In the spirit of “re-Africanizing” Cape Verdeans, the PAICV promoted 

both the serious study of batuko through research on oral traditions and the recording of this 

music by popular modern musical groups, such as “Bulimundo”.’ Over deze legendarische 

groep en haar frontman hebben we het later nog onder 3.4. 

Tegenwoordig bestaat er een trend om de batuque-ritmes te vertalen naar de 

elektrische of akoestische gitaar of te verwerken in de hedendaagse muziek. Tcheka, Vadú 

maar vooral Orlando Pantera (1967 – 2001) zijn de exponenten van deze nieuwe aanpak. Dit 

betekent niet dat de ‘ouderwetse’ manier van spelen in onbruik raakt. Santiago telt nog tal van 

‘traditionele’ batuque-groepen en in Lissabon lokt Finka-Pé heel wat toeschouwers. Volgens 

musicoloog Jorge Castro Ribeiro zingen de vrouwen van Finka-Pé vooral over de concrete 

problemen, waarmee ze geconfronteerd worden als vrouw en migrante in Portugal.   

Vladimir Monteiro oppert in zijn boek nog de vraag of men de batuque en de finaçon 

ook op de andere eilanden terugvindt. Ook de Barlavento-eilanden zouden in aanraking 

gekomen zijn met de batuque. Later zou er volgens Tomé Varela, die enkele studies wijdde 

aan Kaapverdiës orale tradities, een scheiding ontstaan zijn: op Barlavento ontstond een 

nieuw, verwant genre: de Kola San Jon (zie 5.5). Op Sotavento bleef de batuque onder zijn 

                                                 
50 Een kopie van dit bevelschrift werd uitgedeeld tijdens één van de batuque-sessies o.l.v. Finka-Pé, 
georganiseerd door de lokale vereniging ‘Moinho da Juventude’ in de Cova da Moura-wijk in Lissabon.   
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‘oude’ vorm voortbestaan. De finaçon zou niet uitwijken van zijn oorspronkelijke 

voedingsbodem, Santiago (Monteiro 1998 : 59). 

 

3.4. Funana 

 

Eee! Sodadi kaminhu longi   Eh! Saudade  

Era na 59     C’était en 59 

Kuatu dia ku kuatu noti    Quatre jours et quatre nuits 

Xintadu na Ponta Kutelo    Assis à Ponta Kutelo  

Odju na mar, odju na mundu   Un oeil sur la mer, l’autre sur le monde 

Odju na mundu n ta spia pa negua   Avec l’oeil sur le monde, j’épie les nuages 

Odju na mar n ta sta ta djobé barku   L’oeil sur la mer, je cherche un bateau 

Pa djobé kabu ba disgata tempu  Pour trouver un endroit où aller  

Pamodi jetu viran mariadu  Car la vie est devenue trop dure    

Pa spera barku Ana Mafalda   Il faut attendre le Ana Mafalda 

Ki ta ben di Portugal    Qui doit venir du Portugal 

Ki ta ben pa Kabo Verdi    Pour le Cap-Vert  

Pa toma es povu kontratadu   Il viendra chercher ceux qui ont été embauchés 

Pa leval San Tomé di Prinsipi   Pour aller travailler à São Tomé et Príncipe51 

 

In het begin van de 19de eeuw duikt op Santiago de funana op. Dit genre zou haar creatie te 

danken hebben aan de invoer van de accordeon door de katholieke kerk. Het zou het orgel 

vervangen tijdens de kerkdiensten. Funana wordt d.m.v. een ijzeren staaf ferrinho, waarop 

muzikanten met een mes het ritme slaan voorzien van een stevig ritme. De gaita (diatonische 

accordeon) begeleid het geheel. In een eerste fase klonk deze muziek vooral in het rurale 

binnenland van Santiago en was het een uitdrukking van lief en leed in het plattelandsleven.  

Fomi 47 is één van de bekendste funana’s van Kodé di Dona, één van de grote namen 

in het genre. Deze funana verhaalt de grote hongersnood van 1959, waarbij vele boeren hun 

landen inruilden voor die van São Tomé. Velen zouden pas jaren later berooid terugkeren na 

afloop van hun contract. De titel herinnert aan een andere historische hongersnood, die van 

’47. Eén van de wreedste in de geschiedenis van de eilanden, die het leven kostte aan de helft 

van de bevolking van Santiago (Monteiro 1998 : 66). 

Na de onafhankelijkheid van Kaapverdië in 1975 werd dit genre immens populair. 

Katchass (Alberto Silva Martins) zou de funana en ook de batuque stevig onder handen 

nemen. Het elektrische pad werd ingeslagen en teksten kregen een meer maatschappijkritische 

                                                 
51 Fomi 47, gecomponeerd door Kodé di Dona (Monteiro 1998 : 66 – 67). 
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inslag. Voortaan zouden synthesizers, drums en elektrische gitaren de accordeon en de 

ferrinho van weleer uit het geheugen wissen. Vroeger door de elites als platvloers beschouwd, 

werd de funana nu in elke discotheek de grote hit. De ‘high society’ van Praia boog al snel 

voor de vernieuwende deuntjes en onstuitbare ritmes van Bulimundo (Katchass’ groep) en 

consorten. Het genre won steeds meer aan fans. Ook op de andere eilanden en in de diaspora 

geeft men zich gewonnen. Op São Vicente, wordt de funana zelfs de waardige 

plaatsvervanger voor de stilaan wegdeemsterende coladeira (Monteiro 1998 : 64).  

Na de elektrische opmars van de funana keert de groep Ferro Gaita terug naar de 

‘roots’. De accordeon wordt weer aangeriemd, het mes wordt gescherpt en de ferrinho 

bespeeld. Enkel de bas herinnert bij deze populaire groep nog aan de elektrische revolutie.  

 

3.5. Tot besluit: Can the next one take of her shoes? 

 

Terra pobre chei di amor 

Tem morna tem coladera 

Terra sabe chei di amor 

Tem batuco tem funaná52 

 
 
Na deze beschrijving van het Kaapverdische muzikale landschap, kunnen we enkele 

voorzichtige uitspraken doen over de genres, die Cesária Évora vertolkt. In sommige liedjes 

wordt het genre geïdentificeerd. Het gaat hier om de morna’s Destino Negro (La Diva Aux 

Pieds Nus 1988) en Flor Di Nha Esperança (Café Atlantico 1999) en de coladeira’s Despedida 

De Immigrante (La Diva Aux Pieds Nus 1988), Estanhadinha (Mar Azul 1991), Sangue De 

Beirona (Cabo Verde 1997), Nutridinha (São Vicente di Longe 2001), Pic Nic na Salamansa 

(São Vicente di Longe 2001) en Modje Trofel (Rogamar 2006). Door muzikanten en experten 

in het vakgebied werd mij bevestigd dat Cesária Évora het bij deze twee genres houdt en geen 

uitstapjes waagt naar de andere genres. Soms verraadt het arrangement Zuid-Amerikaanse 

invloeden van o.a. de Cubaanse son of de Braziliaanse samba maar de essentie van de morna 

of coladeira blijft bewaard.  Bovendien zingt Cesária Évora vooral morna’s van de B. Léza-

generatie en meer recente morna’s. De morna van Boa Vista liet zijn sporen enkel na in de 

coladeira Sangue De Beirona, terwijl Eugénio Tavares vooral op tekstinhoudelijk vlak zijn 

invloed laat gelden.  
                                                 
52 Fragment uit ‘Petit Pays’ van Nando Da Cruz (Cesaria 1995). Vertaling: Terre pauvre remplie d’amour. Où il 
y a la morna et la coladera. Terre douce pleine d’amour. Où il y a le batuque et le funana.  
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Als men er de pers op naslaat, dreigt het grote succes van de ‘koningin van de morna’ 

de andere genres te overschaduwen. Door haar winnende recept blijken veel mensen deze 

blootvoetse diva beter te kennen dan de Kaapverdische muzikale realiteit. Nieuwe 

Kaapverdische artiesten worden al vlug vergeleken met hun illustere voorgangster. De 

paniekerige reactie van de beloftevolle zangeres Mayra Andrade in een interview met Matilde 

Dias is dan ook begrijpelijk:  

 

“Yesterday I was interviewing Mayra Andrade. We were taking some photos and the 

photographer told her: ‘Oh, can you take of your shoes?’ She told me like this: ‘Oh no no no 

no, please, don’t make me do that because they will talk that I’m trying to ...’ But people do 

that, they compare most of the times.” (Matilde Dias – Praia  30/07/2005) 

 

In krantenartikels blijkt vooral de ‘tristesse’ van de tot vertrekken gedoemde 

migranten naar de keel te grijpen. De coladeira wordt meestal schandelijk over het hoofd 

gezien. De Kaapverdische muziek is echter veel meer dan morna en de morna is veel meer 

dan enkel sodade. Dit trachten we ook aan te tonen op tekstinhoudelijk vlak in hoofdstuk 5.  

In de Kaapverdische pers wordt de muzikale rijkdom als één van ‘s lands grote 

sterktes gezien ten opzichte van de heersende schaarste aan natuurlijke rijkdommen. In ‘Petit 

Pays’ wordt deze gedachtegang mooi samengevat in de aangehaalde verzen, die ook een 

opsomming van de belangrijkste genres bevatten. Kaapverdië herbergt nog enkele talentvolle 

artiesten, die ook in andere genres actief zijn dan de morna en de coladeira. Hopelijk 

doorstaan zij de vergelijking met de Kaapverdische diva.  
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Hoofdstuk 4: SONGWRITERS  

 

“Não gravo todas as composições que me são dadas, mas apenas serão editadas aquelas com as quais me 

identificar e que eu decidir. Se não houver essa identificação plena e empatia, digamos, entre a composição e eu 

não a gravo.”53 (Cize geciteerd in Novo Jornal 29/05/1993 : 7) 

 

In interviews verzwijgt Cesária Évora haar voorkeuren niet. Vooral de naam van B. Léza valt 

regelmatig. Achter de succesformule, die Cesária Évora belichaamt, schuilen nog vele andere 

songwriters en muzikanten. In dit hoofdstuk bespreken we een selectie van de belangrijkste 

persoonlijkheden, die verweven zitten in CE’s repertoire. Hierbij sluit een songwritersregister 

aan, dat u in bijlage 1 vindt. In dit register zijn alle songwriters alfabetisch opgenomen. 

Tevens wordt hun muzikale bijdrage vermeld. Op basis van dit register stelden we een top 5 

samen van de songwriters, die CE de meeste liedjes toevertrouwden. We beperken ons in dit 

hoofdstuk tot deze vijf koplopers: Teofilo Chantre (21 composities), Manuel de Novas (20), 

B. Léza (13), Gregório Gonçalves (9) en Ramiro Mendes (5). We zullen deze songwriters niet 

behandelen in deze rangorde maar chronologisch. Vooraleer over te springen naar een 

weergave van enkele biografische gegevens en een bespreking van hun persoonlijke stijl, 

nemen we het fenomeen van de Kaapverdische ‘nominhu’ onder de loep, een gegeven dat het 

zoekwerk naar informatie over de songwriters soms bemoeilijkte. Na de songwriters komt nog 

een heikel punt van het Kaapverdische muziekwezen aan bod namelijk de registratie van 

composities in Kaapverdië.  

 

4.1. What’s in a name: de ‘nominhu’ 

 

Quint vertelt ons in ‘Parlons Capverdien: Langue et culture’ dat de Kaapverdiaan beschikt 

over drie ‘types’ van namen om zichzelf te identificeren:   

 

1. De ‘nómi’, die overeenkomt met onze voornaam.  

2. De ‘pilidu’, die overeenkomt met onze familienaam. Net als de inwoners van Portugal 

en van de andere Portugese ex-kolonies, hebben de Kaapverdianen een dubbele 

                                                 
53 Vertaling: “Ik neem niet alle composities op, die mij gegeven worden, maar enkel die composities waarmee ik 
mij identificeer en waarover ik beslis, zullen uitgegeven worden. Wanneer die volledige identificatie en 
empathie er niet is, tussen de compositie en ik, neem ik ze niet op.” 
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familienaam: de eerste naam is de achternaam van hun moeder, de tweede die van hun 

vader.   

3. Ten slotte de ‘nominhu’. Het is de naam die het meest gebruikt wordt door de 

Kaapverdianen zowel in familiekring als op het werk. Soms is deze ‘bijnaam’ afgeleid 

van hun voornaam. Zo luistert de huidige pianist en bandleider van Cesária Évora naar 

de naam ‘Nando’ Andrade, voluit Fernando Andrade. Huiscomponist Teofilo Chantre 

wordt door vrienden ‘Fifi’ genoemd. Deze toenaam kan ook een andere oorsprong 

hebben: van de naam van een sportkampioen tot die van een showbizzvedette. Je kan 

het zo gek niet bedenken. Door zijn virtuositeit op de cavaquinho werd Francisco 

Vicente Gomes op die manier de naam Frank Cavaquim toebedeeld. Zijn collega bij 

Voz de Cabo Verde, Joaquim Almeida, gaat door het leven als Morgadinho. Een 

familieanekdote ligt aan de oorsprong van zijn ‘nominhu’: bij de geboorte van haar 

eerste kleinzoon, zou de trotse grootmoeder uitgeroepen hebben dat ze nu haar eerste 

morgado (grootgrondbezitter) had. Na verloop van tijd kende iedereen de ‘kleine 

grootgrondbezitter’ onder deze naam, hoewel muziek lange tijd zijn enige rijkdom zou 

blijven54.     

 

Bijna elke Kaapverdiaan heeft zo’n nominho en de meesten zijn dan ook beter gekend onder 

hun ‘koosnaam’ dan onder hun eigennaam, die enkel op papier lijkt te bestaan. Aangezien de 

songwriters in de cd-boekjes vaak figureren onder hun ‘papieren’ naam, is het soms moeilijk 

te achterhalen om wie het juist gaat. Zo zal Gregório Gonçalves minder herkenning 

teweegbrengen dan wanneer je het over ‘Ti Goy’ (‘Oom Goy’ < Gregório) zou hebben. Net 

als Adalberto Silva minder tot de verbeelding zal spreken dan ‘Bétu’, één van de meest 

succesvolle hedendaagse songwriters op Kaapverdië.  

 

4.2. B. Léza (1905 – 1958) 

 

B. Léza (Francisco Xavier Da Cruz) is de artiestennaam van de grootoom van Cesária Évora. 

Hij speelde een leidende rol in de geschiedenis van de morna (zie 3.1.3.) en wordt gelauwerd 

als één van de belangrijkste morna-componisten. B. Léza’s impact op de Kaapverdiaanse 

muziek kan niet overschat worden. Na Eugénio Tavares, zou hij de morna mee vorm geven. 

In zijn jonge jaren was hij gekend onder de roepnaam Frank, afgeleid van Francisco. Een 

                                                 
54 Uit een interview met Morgadinho (Mindelo 19/08/2005). 
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naam die eveneens de invloed verraadt van de Engelse aanwezigheid in zijn geboortestad 

Mindelo. Zijn artiestennaam B. Léza heeft hij te danken aan de uitroep van een Braziliaanse 

zeeman, die zijn bewondering niet onder stoelen of banken stak toen hij Frank ‘B. Léza’ 

hoorde spelen (Romano 2004 : 23): “Mas, rapaz, você é uma beleza! Rapaz, você toca que é 

uma beleza!”55  

Hij lag aan de grondslag van de typische cadans, die tot op vandaag de morna siert. 

Door de vertolking van de morna aan te passen aan zijn fysieke ongemakken, luidde hij een 

nieuwe fase in. In zijn laatste levensjaren was B. Léza namelijk gekluisterd aan een rolstoel en 

leed hij aan kortademigheid. Dit leidde hem ertoe een reeks unieke fraseringtechnieken te 

ontwikkelen, die vandaag als standaard worden beschouwd in de vertolking van morna’s. Zo 

gaf hij elk vers een snelle aanzet om een gevoel van jachtigheid in zijn melodieën te leggen. 

In het midden laste hij een adempauze in. Bovendien hield hij ervan het einde van een vers te 

dramatiseren door de lettergrepen te strekken voorbij hun normale lengte en abrupt te 

beëindigen om de luisteraar met een gevoel van spanning en onzekerheid achter te laten. 

Alhoewel B. Léza deze versieringen aanwendde om zijn ziekte te compenseren, werden ze 

met zulk een meesterschap en elegantie uitgevoerd dat ze vanaf dan de morna zouden 

karakteriseren (Saab 2005 : 32).  

Ook B. Léza zou niet ongevoelig blijven voor de Braziliaanse muziek, die Mindelo 

veroverde via zijn haven. Zijn morna’s zouden voortaan een Braziliaans aroma krijgen en zijn 

samba’s en marsen waren te horen tijdens de jaarlijkse carnavalsoptochten en de bals, die de 

feestelijkheden in Mindelo afsloten (Rodrigues 1998 : 28).  

B. Léza zelf was aangesloten bij de carnavalsgroep ‘Floriano’, waar hij voor de 

muzikale inkleding zorgde. Elke carnavalsgroep verkoos een ‘miss’, die de groep dat jaar zou 

vertegenwoordigen. Tegenwoordig spreekt men van een ‘rainha’ (‘koningin’). Naast de 

hymne had elke groep ook een morna, opgedragen aan haar miss. Zo schreef B. Léza 

‘Oriundina’ (Cesaria 1995) en ‘Miss Perfumado’ (Miss Perfumado 1992), titelsong van CE’s 

doorbraak-cd en een hommage aan de vrouwelijke schoonheid (Rodrigues 1998 : 22).  

In de composities, die CE selecteerde, valt vooral B. Léza’s romantische inslag op. In 

Tanha (Distino di Belita 1990), Bia (Miss Perfumado 1992) en Fada (São Vicente di Longe 

2001) viert de liefde en de adoratie hoogtij. In Traz d’Horizonte (La Diva Aux Pieds Nus 

1988), Nova Sintra (Distino di Belita 1990), Odji Maguado (Distino di Belita 1990), Mar 

Azul (Mar Azul 1991), Perseguida (Café Atlantico 1999) en Isolada (Voz d’Amor 2003) lijkt 

                                                 
55 Vertaling: “Maar jongen, jij bent een schoonheid! Jongen, wat een schoonheid, speel jij!” 



 81 

het sprookje uit te draaien op een nachtmerrie door de onbereikbaarheid of de afwezigheid 

van de geliefde.   

Van sommige van zijn composities werd en wordt onterecht beweerd dat ze zijn 

geïnspireerd op zijn persoonlijke gevoelsleven. Traz d’Horizonte (La Diva Aux Pieds Nus 

1988) is hiervan het bekendste voorbeeld. Volgens Monteiro zou B. Léza het opgedragen 

hebben aan zijn Portugese vrouw, die hem achterliet en terugkeerde naar haar geboorteland 

(Monteiro 1998 : 29). Moacyr Rodrigues ontkracht deze stelling: “Traz d’horizonte  parle 

d’une femme très jolie portugaise. Lena était la femme de Nelson Barbosa, un de mes 

compagnons académiques qui aimait beaucoup sa femme. Et quand elle a pensé d’aller à 

Lisbonne, Nelson était très très très triste et il a demandé à B. Léza pour faire cette morna.”56  

De meerderheid van zijn composities schreef B. Léza namelijk in opdracht, overigens 

zonder winstoogmerk (Romano 2004 : 19). Men kwam hem morna’s vragen om het hart te 

winnen van een geliefde, om brokken te lijmen, om hommage te brengen aan een dierbaar 

familielid of voornaam persoon, ter herinnering van belangrijke data enzovoort. Morabeza 

(Miss Perfumado 1992) is een voorbeeld van zulk een hommage. Met dit lied werd ‘ess home 

de alma grande’ (‘cet homme à l’âme grande’), de toenmalige gouverneur van Guiné, 

Carvalho Viegas feestelijk onthaald bij zijn bezoek aan de eilanden in 1940 (Lobo & 

Rodrigues 1996 : 133).  

Zelfs al zijn de romantische morna’s van B. Léza veruit het bekendst, toch mag men 

niet over het hoofd zien dat B. Léza tevens een zeer geëngageerde songwriter was. Hij zou 

één van de eerste zijn om de morna een kritische inhoud te geven en bijvoorbeeld het nazi-

regime te hekelen. Ook in Kaapverdië zou namelijk het dreigende klimaat van WO II te 

voelen zijn. Het moederland Portugal met Salazar aan het hoofd verhulde zijn nazi-

sympathieën niet en zou de Duitse oorlogsschepen toestemming geven te ankeren in 

Kaapverdische wateren. Om zijn sympathie te betuigen aan de Britse geallieerden schreef B. 

Léza het boek ‘A Razão da Amizade Cabo-Verdiana pela Inglaterra’ (‘De Reden van de 

Kaapverdische Vriendschap voor Engeland’), waarin hij de Britten roemde om hun bijdrage 

aan de ontwikkeling van Kaapverdië (zie 1.2.). Ook de morna ‘Hitler Câ Tâ Ganhá Guerra’  

verscheen in dit boek samen met een Engelse versie, opgedragen aan Winston Churchill, 

‘Hitler shall never win the war, never’. B. Léza’s zoon Veladimir Romano nam de volledige 

tekst op in ‘Cadernos de um trovador’, dat een voorsmaakje is van de eerste volwaardige 

biografie van B. Léza, die binnenkort zou moeten verschijnen (Romano 2004 : 32): 

                                                 
56 Uit een interview met Moacyr Rodrigues (Mindelo 11/08/2005). 
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Hitler Câ Tâ Ganhá Guerra   Hitler Shall Never Win The War 

Guerra é di nós Aliado   The victory is for our allied 

Águia Negra é vencida   The Black Eagle shall be ruined 

Na campo di batalha.    On the battle field. 

Nô confiá na Britiche    Let us trust on the British 

Nô pô fé na sê valor    Let us have faith on their value 

Dér Fiurá stá vencido    Der Fuhrer is vanquished 

Cô tudo sê horror.      With all his horror. 

Churchill é um barra di aço   Churchill is a steel bar 

Qui câ tâ derretê    Which will never be reduced 

Na mar, na terra e na ár   On the sea, on land, in the air  

El tem qui vencé.     He will obtain triumph. 

 

In 1940 zou hij samen met o.a. zijn leermeester Luis Rendall (1898-1986) 57 en Lela 

de Maninha (1918-?)58 deelnemen aan de wereldtentoonstelling in Lissabon (Romano 2004 : 

31). Van zijn verblijf in Lissabon hield hij een reisdagboek bij met de titel ‘Como conheci 

Lisboa’ (‘Hoe ik Lissabon leerde kennen’), een scherpe kritiek van de levensomstandigheden 

van de verarmde Portugese bevolking. Hij verbleef enige tijd in de wijk São Bento in 

Lissabon waar nu één van de nachtelijke trekpleisters59 zijn naam draagt. Met de morna-tango 

‘Nôte de Mindelo’, zou hij de eerste prijs in de wacht slepen in een jubileumwedstrijd, 

georganiseerd door het Teatro da Trindade in Lissabon. Het zou de eerste keer zijn dat een 

Kaapverdisch lied won in een prestigieuze muziekwedstrijd in Portugal. Dit nieuws zou vele 

voorpagina’s sieren (Romano 2004 : 43). 

Uiteindelijk keert B. Léza terug naar zijn geliefde Mindelo, dat vaak figureert in zijn 

liedjes. Op zijn sterfbed schrijft B. Léza zijn laatste lied ‘Lua nha testemunha’ (Miss 

Perfumado 1992), een rauwe kreet van smart en van verzet tegen het meedogenloze lot 

vooraleer hij definitief de strijd staakt. Op die manier werd één van de belangrijkste 

vertegenwoordigers van de morna naar het collectieve geheugen verbannen. B. Léza was een 

veelzijdige en politiek bewogen figuur, veel meer dan de zweverige romanticus, waarvoor hij 

soms gehouden wordt.  

                                                 
57 Virtuoos gitarist uit Mindelo en componist van o.a. Saiona d’Vinte Ano (Rogamar 2006).  
58 Afkomstig van Mindelo en componist van o.a. São Vicente di Longe (São Vicente di Longe 2001). 
59 De discotheek B. Léza werd opgericht door Tito Paris, één van de bekendste en succesvolste Kaapverdische 
zangers in de Portugese diaspora. Regelmatig concerteren hier Kaapverdische muziekgroepen.  
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4.3. Gregório ‘Ti Goy’ Gonçalves (1920 – 1991) 

 

Gregório Gonçalves wordt geboren op Santo Antão. Al vlug migreert het gezin Gonçalves 

echter naar het naburige eiland São Vicente, waar ze zich vestigen in de gemarginaliseerde 

Lombo-wijk in Mindelo. De geliefkoosde wijk van nachtbrakers en prostituees (Rodrigues 

2006).  

Ti Goy was niet enkel muzikant en componist, maar eveneens een schrijver van 

populaire revues. Daarbij zocht hij vooral het komische in het leven van alledag. Voor de 

kinderen van de Lombo-wijk creëerde hij Lombianinha, een theater-en carnavalsgroep. Hij 

liet de kinderen zijn stukken op scène brengen (Rodrigues 2006). Een hele resem muzikanten 

en zangers zouden hun eerste stappen in de muziek zetten onder zijn leiding. Bovendien was 

hij één van de gangmakers in het nachtleven van Mindelo. Met zijn uitermate populaire groep 

Beny Tómica gaf hij acte de présence op heel wat bals en tijdens carnaval (Monteiro 2003 : 

163).  

In de nasleep van de oorlogsjaren, laat de coladeira van zich horen. De jaren ’50 – ’60 

zijn crisisjaren voor São Vicente. In ‘Mornas e coladeras de Frank Cavaquim’ schetst Moacyr 

Rodrigues een beeld van de toenmalige maatschappij. De onrustwekkende economische 

toestand van vele families veroorzaakte een zekere permissiviteit. Er werden veel 

verstandshuwelijken afgesloten tussen de mannelijke migranten, die beloofden regelmatig 

geldbedragen over te schrijven, en de op Kaapverdië achterblijvende vrouwen. In deze relaties 

werd eerder een economische toekomst bezegeld dan de liefde. Zowel de migranten als de 

vrouwen bleken het dan ook niet nauw te nemen met de echtelijke trouw (Rodrigues 1992 : 

14).  

De coladeira vormt in deze tijdsgeest een spiegel van de volledig ontregelde 

samenleving. Tot dan was de vrouw een muze geweest voor de componisten, nu wordt ze het 

mikpunt van spot en sarcasme. De coladeira vormt als het ware een antithese van de morna. 

De vrouw wordt bezongen als een zelfgenoegzaam, egoïstisch, ondankbaar, lichtzinnig en 

vulgair wezen. De heiligverklaring, die haar in de morna te beurt viel, blijkt in de door het 

machisme gekleurde coladeira wel heel ver weg.  

Ook Ti Goy schoolde zich al snel in dit genre en toonde zich een nauwgezette 

observator en een meester in het luistervinken. Vooral de scènes van jaloezie en amoureuze 

uitspattingen in de druk bezochte balzalen vormden een bron van inspiratie. Zonder enige 
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plankenkoorts vochten de op mannen beluste vrouwen hun onderlinge liefdesvetes daar uit 

(Rodrigues 2006).  

Zijn verzen getuigen van een streng toegepast eindrijm en staan bol van metaforen en 

suggestieve woordspelingen, die het geheel dubbelzinnig en soms raadselachtig maken. In 

Vaquinha Mansa (Café Atlantico 1999) en Nutridinha (São Vicente di Longe 2001) tikt hij al 

te losbandige meisjes op de vingers. Het moederschap gluurt immers om de hoek. In Cinturão 

Tem Mel (Mar Azul 1991) ensceneert hij een uitdagend dansende vrouw, die zich overgeeft 

aan de vluchtige chachacha-mode maar hiervoor afgestraft wordt door haar echtgenoot, die 

orde op zaken stelt.  Met Terezinha (Café Atlantico 1999) en Saia Travada (Voz d’Amor 

2003) voert hij de geld verkwistende migrantenvrouw op. Zij zagen hun inkomsten aangedikt 

door de maandelijkse overschrijvingen van hun geëmigreerde echtgenoten. Maar al dit 

uiterlijke vertoon zal uiteindelijk zijn tol eisen, waarschuwt Ti Goy met een opgehouden 

vingertje. In Pé di Boi (Cabo Verde 1997) gaan twee liefdesrivalen op de vuist. Ook hier komt 

de vrouw, die de aanleiding vormde, niet ongeschonden uit de strijd.   

Na dit spelletje ‘female bashing’ treffen we gelukkig ook enkele mildere coladeira’s 

van Ti Goy in CE’s repertoire. Nho Antone Escaderode (Café Atlantico 1999) en Pic Nic na 

Salamansa (São Vicente di Longe 2001) lijken wel onbenullige anekdotes, die op muziek 

gezet zijn. Nho Antone Escaderode herinnert aan een avondje flink zuipen. De ene 

estamperode, een mix van grogue en pontche60, na de andere blust de dorst. De drie 

drinkebroers verlaten uiteindelijk de kroeg à la ‘Meneer Antoine de Mankepoot’ (escaderode 

< Port. escadeirar de heup ontwrichten). Pic Nic na Salamansa is een aandenken aan een 

geslaagde picknick op het strand, een destijds populaire vrijetijdsbesteding.  

Enkel Sabine Larga’m (Cabo Verde 1997) springt een beetje uit de toon tussen al deze 

doordeweekse vertelsels. Het verhaalt de liefdesgeschiedenis van twee vrienden, die hun hart 

verloren aan dezelfde vrouw. Volgens Moacyr Rodrigues zou dit lied ontsproten zijn uit de 

samenwerking tussen Cacói en Frank Cavaquim, twee andere coladeira-componisten uit São 

Vicente, en dus niet van de hand van Ti Goy zijn (Rodrigues 1992 : 38) .  

De coladeira dankt zijn succes grotendeels aan Ti Goy, Manuel de Novas (zie 4.4.) en 

Frank Cavaquim (1927 – 1993), die de sociale satire tot hun gemeenschappelijke noemer 

uitriepen. In de jaren ‘60 – ‘70 vormde de vrouw tegen de achtergrond van een massieve 

emigratie naar Europa, een groeiend machisme en een verslapping van de zeden een ideale 

                                                 
60 Grogue is een sterke drank, gedestilleerd uit suikerriet. Pontche is grogue aangelengd met honing (pontche de 
mel) of kokosmelk (pontche de coco). Naast deze zoete varianten vormt de estamperode een ‘light’-versie van de 
straffe grogue.  
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schietschijf. Geleidelijk zou de coladeira haar scherpe kantjes verliezen en minder 

hardvochtig worden. Meer en meer zouden andere componisten als advocaat van de vrouw in 

dialoog treden met de kritische coladeira-componisten en zalvend optreden zoals 

Morgadinho: “ Ecoutez, j’ai une chanson qui donne la leçon aux autres. Je dis: il ne faut pas 

oublier c’est notre mère, c’est notre soeur et des choses comme ça. La chanson s’appelle ‘Le 

destin de notre Crioula’. J’ai dit: ça suffit d’écrire des choses comme ça. On a des possibilités 

de faire autre chose. Et non toujours de dénigrer.” (Mindelo 06/08/2005) 

In de jaren 80 zou de coladeira onder impuls van Manuel de Novas het machisme 

afzweren en zijn ‘tais-toi et sois belle’- periode achter zich laten. Niettemin blijft Ti Goy een 

groots vertolker van de toenmalige opvattingen in zijn pittige, provocerende coladeira’s.  

 

4.4. Manuel de Novas (1938°) 

 

In zijn beginfase stond de coladeira bol van de kwaadsprekerij en beschimpingen. Manuel de 

Novas zou een tweede fase inluiden. In Travessa de Peixeira (Rogamar 2006) zou de oude 

wrok nog even opborrelen maar geleidelijk zou hij deze rechtstreekse aanvallen verlaten voor 

een meer sociaal geëngageerde aanpak en een meer subtiele benadering. Niet de vrouw maar 

de samenleving zou voortaan zijn doelwit vormen. Hij zou vooral bekendheid verwerven met 

zijn coladeira’s hoewel hij een groter volume aan morna’s schreef (Monteiro 2003 : 222). De 

invloed van zijn voorgangers Ti Goy en B. Léza zouden hem niet beletten om een eigen stijl 

te ontwikkelen zowel in zijn coladeira’s als in zijn morna’s.  

In zijn coladeira’s zou hij het strakke rijm versoepelen en meer poëzie inlassen. Net als 

Ti Goy zocht hij inspiratie in alledaagse taferelen. Hij portretteerde de inwoner van Mindelo 

als een ‘bon vivant’, die tussen ‘coque’ en ‘bafa’61 wel tijd had voor een amoureus 

avontuurtje zoals in Ramboia Na Toi d’ Bintim (Voz d’Amor 2003). Ook Avenida Marginal 

(Rogamar 2006) ontstond op eenzelfde spontane manier. De bohémien de Novas geniet van 

de ambiance, die heerst op deze, aan de zee grenzende, boulevard: 

 

“Encontrei ali toda aquela malta ao sabor do calor da madrugada, uns a contar estórias e 

outros a tomar o seu ‘coque’. É pois, esse o verdadeiro relato da coladeira feita por mim, sem 

qualquer invenção. Eram coisas, que, de facto aconteciam, pois, na altura, não havia boates, 

                                                 
61 ‘Coque’ en ‘bafa’ zijn twee Crioulo-uitdrukkingen die respectievelijk vertaald kunnen worden als ‘drinken’ en 
‘eten’. Coque verwijst dan meestal naar een slok sterke drank, bij voorkeur grogue en bafa naar een goede 
maaltijd, die het lichaam moet sterken tegen al te veel alcoholische input.   
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não havia muitos lugares aonde ir e, por isso, as pessoas divertiam-se na Avenida.”62 (Manuel 

de Novas geciteerd in Monteiro 2003 : 239).  

 

In Lucy (La Diva Aux Pieds Nus 1988), Bitina (Destino de Belita 1990), Tudo Dia e 

Dia (Cesaria 1995), Sabor de Pecado (São Vicente di Longe 2001) en Rosie (Rogamar 2006) 

laat de Novas zijn mannelijke charme spreken. Hij geeft de jonge Lucy wijze raad mee net als 

in Tudo Dia e Dia, spreekt de gekwelde Rosie moed in en verklaart zijn onvoorwaardelijke 

liefde in Sabor de Pecado en Bitina.  

Alhoewel Manuel de Novas geboren werd in Penha de França (Santo Antão) zou 

vooral Mindelo zijn hart stelen. Deze stad werd al gauw zijn thuishaven. In zijn composities 

zou hij zijn affectie voor Mindelo niet camoufleren. Denk maar aan ‘Ess Pais’ (Cabo Verde 

1997). Mindelo vormt het decor of op zijn minst de inspiratiebron van bijna al zijn 

composities.  

Hij wisselde niet enkel van thuishaven maar ook van naam. Manuel de Jesus Lopes 

kreeg de nominhu Manuel de Novas (‘Manuel van de Novas’) toen hij begon te werken op het 

schip Novas de Alegria (Monteiro 2003 : 64). Hij zou een groot deel van zijn leven 

doorbrengen op zee. Zijn zwerftochten zouden geleidelijk in zijn composities sluipen. Nha 

Coração Tchora (Voz d’Amor 2003) en Sombras di Distino (Rogamar 2006) verhalen zijn 

heimwee naar Mindelo en de ontnuchtering. In zijn liedjes spat het denkbeeldige eldorado 

achter de horizon uiteen. In Paraiso di Atlantico (Café Atlantico 1999) en Cabo Verde Mandá 

Mantenha (Café Atlantico 1999) draagt hij de uitgevaren migranten een warm hart toe. Zijn 

vertrouwdheid met andere horizonten, zouden zijn morna’s en coladeira’s een meer 

kosmopolitische uitstraling verlenen. Hij zou zijn ervaringen als uitvalsbasis gebruiken om 

meer universele thema’s aan te kaarten.  

Één van de grootste verdiensten van de Novas is toch wel het feit dat hij de coladeira 

een meer diepgaande sociale dimensie gaf. Een kritische lezing van de samenleving verving 

de bijtende satire. In Cumpade Ciznone (Miss Perfumado 1992) en Tudo Tem Se Limite 

(Cesaria 1995) uit deze actieve PAICV-militant zijn bezorgdheid over de gevolgen van het 

democratiseringsproces (zie 1.7). In Barbincor (Miss Perfumado 1992) laat hij zijn 

vertrouwen en hoop in Kaapverdië varen en raakt hij gedesillusioneerd door de kwade 

                                                 
62 “Daar ontmoette ik heel die bende in de warmte van de dageraad, enkelen bezig met verhalen vertellen, 
anderen die zich een slok grogue lieten welgevallen. Dit is dus het ware relaas van de door mij gemaakte 
coladeira, zonder enig verzinsel. Het waren dingen, die werkelijk gebeurden, aangezien er in die tijd geen 
dancings waren, er weinig plaatsen waren om naar toe te gaan en daarom amuseerden de mensen zich op de 
Avenida.” 
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bedoelingen van sommige mensen. Deze gedachtegang werkt hij verder uit in Apocalipse 

(Cabo Verde 1997). In deze universele aanklacht hekelt hij de sociale ongelijkheden, de 

oorlogsgruwel en vijandigheid. Uit Direito de Nasce (Miss Perfumado 1992) blijkt zijn 

diepgelovige inborst. Hij vecht daarin het recht op abortus aan.  

Uit Manuel de Novas’ composities komt een groots verteller naar voren, die op 

meesterlijke wijze het sociale profiel van de stad Mindelo weet te schetsen. Hij beperkt zijn 

actiedomein echter niet tot zijn thuishaven maar verkent ook meer universele thema’s. Manuel 

de Novas zal het sluitstuk vormen tussen de pioniers Ti Goy en B. Léza en de volgende 

generatie componisten.  

 

4.5. Ramiro Mendes  

 

In 1978 emigreerde Ramiro Mendes63 samen met zijn broer João Mendes vanuit zijn 

geboortedorp Palonkon (Fogo) naar de Verenigde Staten. Daar studeerde hij aan het 

vermaarde Berklee College of Music in Boston. Naast de succesvolle band Mendes Brothers 

richtte hij ook het Mendes Brothers Records-label op samen met zijn broer. Hij producete niet 

enkel de albums van zijn eigen band maar ook andere artiesten zouden beroep op hem doen 

om de productie van hun cd in goede banen te leiden. Zo nam hij onder meer de technische 

leiding bij Distino di Belita (1990) en Mar Azul (1991) van Cesária Évora. Ramiro Mendes 

tracht met MB Records niet enkel Kaapverdische artiesten naar de wereldtop te katapulteren, 

ook een betere promotie van de Kaapverdische muziek baart hem kopzorgen (zie 4.7).  

Als lid van Mendes Brothers put hij vooral inspiratie uit de muzikale genres van zijn 

thuiseiland Fogo. Deze band zou vergeten genres als de bandera en talaia baxu populariseren.   

Voor Cesária Évora pende Ramiro Mendes o.a. het dansbare ‘Angola’ neer, dat mede 

garant stond voor het succes van haar doorbraakalbum Miss Perfumado (1992). De titelsong 

en ‘Emigranti’ op Destino di Belita tonen de twee kanten van de migratie en laten zowel de 

achterblijvers als de migranten aan het woord. De titelsong geeft het harde plattelandsleven 

van Belita weer, wiens gemigreerde vader nauwelijks rondkomt met zijn magere salaris, laat 

staan dat hij zijn familie financieel kan onderhouden. Emigranti is een nostalgische groet van 

de zwoegende migranten. Separação (Mar Azul 1991) is dan weer een morna in de traditie 

van Eugénio Tavares, waarin het gedwongen afscheid van een emigrerende geliefde heel wat 

                                                 
63 De gegevens over Ramiro Mendes zijn grotendeels gebaseerd op de informatie, beschikbaar op zijn myspace-

webpagina: www.myspace.com/drra. 
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zielenleed veroorzaakt. Consedjo (Cesaria 1995) doet denken aan de raadgevingen van 

Manuel de Novas in Lucy (La Diva Aux Pieds Nus 1988) en Tudo Dia e Dia (Cesaria 1995). 

 
4.6. Teofilo Chantre (1964°) 

 

Teofilo Chantre werd geboren op São Nicolau maar zou grootgebracht worden op São 

Vicente. Wanneer hij dertien jaar is, verhuist zijn familie naar Parijs, dat hij tot zijn 

definitieve thuisbasis zal maken.64 Zijn vader Vitorino Chantre geeft hem de schrijfkriebels 

door. Later geeft dit aanleiding tot enkele vruchtbare samenwerkingen tussen vader en zoon. 

Amdjer De Nos Terra (Voz d’Amor 2003) en Um Pincelada (Rogamar 2006) getuigen 

hiervan. Als zanger-muzikant, maakt hij enkele succesvolle soloplaten waaronder Di Alma 

(1997), Rodatempo (2000) en Azulando (2004).  

Vanaf Miss Perfumado, zou Chantre zich ontpoppen tot een vaste waarde in CE’s 

repertoire. In Chantres melodieën ontmoeten verschillende muzikale stijlen elkaar: hij beperkt 

zich niet tot de ‘authentieke’ Kaapverdische genres, maar experimenteert met nieuwe klanken 

en instrumenten. Invloeden van bossanova, jazz, bolero, ... klinken in zijn morna’s en 

coladeira’s. 

 Zijn teksten variëren van dromerige liefdesverklaringen zoals Amor Di Mundo (Café 

Atlantico 1999), Beijo De Longe (Café Atlantico 1999), Linda Mimosa (São Vicente Di 

Longe 2001) en Voz d’Amor (Voz d’Amor 2003) tot evocaties van het verleden en van 

Kaapverdiës historische banden zoals in Roma Criola (Café Atlantico 1999), São Tomé Na 

Equador (Rogamar 2006) en Africa Nossa (Rogamar 2006). Daarnaast worden nog andere 

thema’s aangesneden. Tortura (Miss Perfumado 1992) en Crepuscular Solidão (São Vicente 

Di Longe 2001) zijn twee hartverscheurende smeekbedes om liefde. In Luz Dum Estrela 

(Miss Perfumado 1992) lijkt het einde van de lijdensweg ingeluid. Terwijl in Bondade e 

Maldade (São Vicente Di Longe 2001) de ontgoocheling in de mensheid nauwelijks verhuld 

is, schemert in Homem Na Meio Di Homem (São Vicente Di Longe 2001) het geloof in de 

toekomst door. Mooie herinneringen worden opgehaald in Flor Na Paul (Cesaria 1995), net 

als in Jardim Prometido (Voz d’Amor 2003). Recordai (Miss Perfumado 1992) zet met 

feestgedruis het nieuwe jaar in. Ook de alomtegenwoordige zee ontbreekt niet. Ze voert het 

hoogste woord in Rogamar (Rogamar 2006) op het ritme van de Kola San Jon (zie 5.5). 

Zowel de positieve als de negatieve kant van deze vloeibare Kaapverdische grens wordt 

                                                 
64 Biografische gegevens zijn afkomstig van http://www.leopardmannen.no/c/chantre.teofilo.  
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belicht. De zee scheidt maar brengt ook terug, zoals in Vaga Lenta (Rogamar 2006) wordt 

benadrukt.  

 

4.7. Auteursrechten: de Sodade-controverse 

 

“I went to São Nicolau too, to seek  this man, Armando Zeferino Soares and he told me: ‘No, I never wanted to 

go to justice because of this, because I was so honoured. The first time I heard Cesária Évora singing my song. 

For me this is the only thing I wanted.” (Matilde Dias – Praia 30/07/2005) 

 

“A maior moeda que Cabo Verde tem não é o escudo nem o euro, mas sim a sua cultura.”65 (Ramiro Mendes 

in A Semana) 

 

Sodade (Miss Perfumado 1992) wordt beschouwd als één van de meest emblematische 

composities uit Kaapverdiës muzikale patrimonium. Wie nauwelijks gehoord heeft van 

Cesária Évora of haar collega’s, zullen de tonen van Sodade misschien wel vertrouwder in de 

oren klinken. In de hoesnota’s van Miss Perfumado wordt het lied toegeschreven aan de 

tandem Luis Morais (arrangement) en Amandio Cabral66 (tekst).   

Op Cabrals officiële site (www.amandio.com) lezen we hoe Sodade ontstond: in 1958 

verzamelde zich een groepje muzikanten op de kade in Mindelo om enkele landgenoten uit 

São Nicolau te begeleiden bij hun inscheping naar São Tomé. Ze improviseerden een 

afscheidslied. Luis Morais, later lid van het legendarische Voz de Cabo Verde, improviseerde 

de muziek op zijn klarinet. Daarna bracht Cabral thuis nog enkele verbeteringen aan. Sodade 

was een feit. Zo luidde het verhaal tot 2002.  

In een interview met de Kaapverdische krant A Semana in mei 2002 zou Paulino 

Vieira67 echter de controverse omtrent de echte auteur van Sodade ontketenen. Hij wees 

Armando Zeferino Soares, een handelaar uit Praia Branca (São Nicolau) aan als degene, die 

Sodade componeerde. Vieira legde echter geen bewijzen voor, enkel zijn herinneringen en het 

erewoord van Armando Zeferino Soares, die in Vieira’s geboortedorp Praia Branca woonde.  

                                                 
65 Vertaling: “De belangrijkste munt, die Kaapverdië heeft, is niet de escudo noch de euro maar wel haar 
cultuur.” 
66 Amandio Cabral (1935°) werd geboren in Ribeira Brava (São Nicolau) maar bracht het grootste deel van zijn 

jeugd door in Mindelo tot hij zich definitief settelde in San Francisco (U.S.A.). Naast Sodade zingt Cesária 

Évora ook nog zijn Fruto Proibido (La Diva Aux Pieds Nus 1988), Salamansa (Distino Di Belita 1990), 

Xandinha (Cesaria 1995) en Rotcha ‘Scribida (Cesaria 1995).  
67 Virtuoos muzikant en componist, die de muzikale productie van Miss Perfumado voor zijn rekening nam.  
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De originele tekst zou ‘Sodade de Praia Branca’ gedoopt zijn en niet ‘Sodade dess nha 

terra São Nicolau’. Het was een hommage van Soares aan enkele vrienden, die São Nicolau 

verlieten en koers zetten naar São Tomé in 1954 (Horizonte 19/09/2003).  

De controverse draaide uiteindelijk uit op een rechtszaak, die in het voordeel van 

Soares werd beslecht. Doorslaggevende bewijzen waren de bekentenis van Luis Morais, 

enkele maanden voor zijn dood in 2002, dat hij het lied enkel op partituur gezet had op vraag 

van Amandio Cabral en een plaat van laatstgenoemde, ‘Mornas de Cabo Verde’, uitgegeven 

bij Casa do Leão eind jaren 50 waarbij het lied Xandinha verschijnt onder zijn naam maar bij 

Sodade geen enkele auteur vermeld wordt. Dit doet uitschijnen dat de componist het lied nog 

niet als één van zijn creaties beschouwde in die tijd (Nogueira 2007 : 3). Recht geschiedde 

uiteindelijk eind 2005. Voortaan staan de auteursrechten van Sodade op Soares’ naam. Op 

Tito Paris’ recentste live-album Acústico (2007) wordt Soares voor de eerste maal vermeld als 

componist van Sodade. Lang zou de 87-jarige Armando Zeferino Soares (1920 – 2007) echter 

niet kunnen genieten van dit laattijdige eerbetoon. Op 3 april 2007 liet hij het leven in Praia 

Branca.  

Door de controverse rond Sodade barstte ook de discussie rond de registratie van 

composities op. Van sommige composities, die in het collectieve geheugen bewaard bleven, 

zijn de auteurs niet gekend en worden de auteursrechten vaak onwettig geïnd door anderen. 

Journaliste Matilde Dias wijdde er een uitzending aan op de nationale televisie en kwam tot 

de volgende vaststelling (Praia 30/07/2005): “The problem we have here, is that most of the 

musicians they barely can write or read. They learn music by listening. They see music as a 

hobby, something that is part of their life, they enjoy it but it’s not something that they see as 

a job. They are not professionals. They don’t have the knowledge they must have to go there 

and to - how do you say - registar a música. Most of them, they give their musics for free, just 

for the pleasure.”  

Sommigen zoals Francisco Sequeira, beheerder van het muziekarchief van 

Kaapverdiës nationale radio, pleiten ervoor om ongeregistreerde liederen tot het nationale 

erfgoed te rekenen (Horizonte 19/09/2003). Ook CE’s label lijkt hiervoor te opteren. In 

Cesária Évora’s repertoire vinden we vijf ‘anonieme’ composities terug. Het gaat om Bia 

Lulucha (La Diva Aux Pieds Nus 1988), Sangue De Beirona (Cabo Verde 1997), Bo E Di 

Meu Cretcheu (Cabo Verde 1997), Flor Di Nha Esperança, (Café Atlantico 1999) en  Mar De 

Canal (Voz d’Amor 2003). Ze worden aangeduid met ‘traditionnel’ samen met de muzikant 

die zorgde voor het arrangement. Met de term ‘traditionnel’ lijkt men deze liederen te willen 
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onderbrengen in Kaapverdiës culturele patrimonium. De vraag is naar wie uiteindelijk de 

royalty’s gaan. 

Daarenboven komt nog dat de meeste Kaapverdische componisten, die hun 

composities wel registreren, ingeschreven zijn in buitenlandse auteursorganisaties zoals het 

Portugese SPA (Sociedade Portuguesa de Autores) of het Franse SACEM (Société des 

Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de musique). Daarom besloot men om in Kaapverdie een 

waardig nationaal equivalent op te starten. Zo zag SOCA (Sociedade Cabo-Verdiana de 

Autores) uiteindelijk het licht in 2005. De afwezigheid van zulk een organisatie betekende 

immers dat Kaapverdië op geen enkele manier de vruchten plukte van zijn muzikale en bij 

uitbreiding culturele erfgoed. Belastingsgelden, die artiesten en hun professionele entourage 

betalen, worden immers geïnd in die landen, waar de artiest ingeschreven is in een 

auteursorganisatie. Het is dan ook enigszins bizar dat een land dat zijn cultuur en vooral zijn 

muziek als zijn belangrijkste exportproduct beschouwt, dat een zangeres als belangrijkste 

uithangbord heeft, nog niet over zulk een regulerend orgaan beschikte. Ook Ramiro Mendes 

benadrukt in een interview in A Semana het voordeel van de SOCA: “Sou membro da 

Sociedade Francesa de Autores, mas nenhum lucro vem ter a Cabo Verde, porque ou ficam 

em França, ou caem directamente na minha conta nos Estados Unidos. Com a criação da 

nossa sociedade de autores, milhares e milhares de dólares ficariam em Cabo Verde.”68 

De SOCA zetelt momenteel in de hoofdstad Praia maar wil uitbreiden naar Portugal, 

Nederland en de Verenigde Staten omwille van het grote muzikale potentieel dat de diaspora 

herbergt. Met de auteursrechten lijkt men dus op de goede weg. Op het vlak van marketing, 

infrastructuur en opleiding dient er volgens Ramiro Mendes echter nog heel wat te gebeuren.  

 

4.8. Besluit 

 

Hoewel Cesaria sporadisch put uit het werk van buitenlandse artiesten (o.a. Maria Elena van 

de Mexicaan Lorenzo Barcelata (1898 – 1943) en Passeio Samba van de Brazilianen Antonio 

Carlos Jobim (1927 – 1994) en Vinícius de Moraes (1913 – 1980)), blijft ze hoofdzakelijk op 

vertrouwd gebied. Wanneer we de afkomst van de songwriters bekijken, blijkt het merendeel 

van de songwriters afkomstig van Mindelo of in ieder geval geruime tijd doorgebracht te 

hebben in deze stad. Mindelo is dan ook een belangrijke inspiratiebron en geeft stof tot 

                                                 
68 Vertaling: “Ik ben lid van de Franse Auteursorganisatie, maar Kaapverdië heeft hierin geen enkel voordeel, 
omdat de opbrengst ofwel in Frankrijk blijft, ofwel rechtstreeks op mijn bankrekening in de Verenigde Staten 
terechtkomt. Met de oprichting van onze auteursorganisatie, zullen duizenden en duizenden dollars in 
Kaapverdië blijven.” 
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musiceren. Dit wordt eveneens weerspiegeld in de top 5. Enkel Ramiro Mendes en in iets 

mindere mate Teofilo Chantre doorliepen een ander parcours. 

Als we ons verdiepen in de songwriters, blijken heel wat eigenzinnige en interessante 

figuren verscholen achter hun waardige vertolkster. Vooral B. Léza, Manuel de Novas en Ti 

Goy incarneren een persoonlijke stijl, die kan ingebed worden in het toenmalige tijdsklimaat. 

B. Léza, die in CE’s repertoire vooral als romanticus of misschien beter geformuleerd als 

cupido op de scène treedt, blijkt eveneens een geëngageerd componist te zijn in een periode, 

die werd opgeschrikt door de tweede wereldoorlog en de opmars van het fascisme. Ti Goy 

speelt voor zedenpolitie in de fallocratie, die Kaapverdië destijds was en Manuel de Novas 

verenigt het beste van zijn beide voorgangers. Vooral de coladeira zal hij inhoudelijk 

verrijken en een meer maatschappijkritische toets geven. Tevens laat zijn komen en gaan 

tussen Kaapverdië en de rest van de wereld sporen na in zijn muzikale discours.  

Ook de nieuwe generatie lijkt nog lang niet uitgeblust of zonder inspiratie. Vooral de 

diaspora-componisten Ramiro Mendes en Teofilo Chantre lijken CE te bekoren. Op tekst-

inhoudelijk vlak brengen ze minder vernieuwing en bouwen voornamelijk voort op de erfenis 

van hun voorgangers met een lichte hang naar meer existentiële thema’s zoals Teofilo Chantre 

vertelt in ‘Les musiques du Cap-Vert” (Monteiro 1998 : 34): “Au cours de sa carrière, Cesária 

a navigué entre le romantisme de B. Léza et la satire de Manuel d’Novas. Moi, j’essaie de 

donner à mes textes une dimension plus existentielle qui tient compte de mon vécu en 

France.” Op muzikaal gebied smokkelt Ramiro Mendes enkele genres van Fogo binnen in 

CE’s repertoire en Chantre laat zijn ruime muzieksmaak voelen. Beiden lijken goed op weg 

naar een opname in Kaapverdiës ‘hall of fame’, waarin B. Léza, Ti Goy en Manuel de Novas 

hun plaatsje al veroverd hebben. Globaal bekeken, is CE’s repertoire een gezonde mix van de 

klassiekers en de huidige generatie.  
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Hoofdstuk 5: KAAPVERDIË : HISTORIES 

 

“O que disse no primeiro disco é o que digo neste é o mesmo. Os temas são os mesmos, a mensagem é a mesma 

em todos os meus discos. A mensagem é falar de Cabo Verde, da emigração, do amor, do nosso mar, da nossa 

solidão, da saudade, do dia-a-dia do país e das nossas características únicas. O que varia são os compositores.”69 

(Cesária Évora in Vidal 2006 : 11) 

 

Zoals beloofd, gaan we hier dieper in op de kleinere geschiedenissen, de individuele drama’s 

en de persoonlijke bespiegelingen in CE’s repertoire, die zich afspelen op de voorgrond van 

een ruimere historische setting (zie hoofdstuk 1). We houden hierbij de woorden van Moacyr 

Rodrigues omtrent de inhoud van de morna (en bij uitbreiding de coladeira) indachtig 

(Rodrigues 1993 : 78): “Celui-ci n’est rien de plus qu’un fragment d’un grand texte. Dans la 

plupart des cas, il raconte une historiette apparemment inachevée ou incomplète, ou esquisse 

une petite histoire. Mais ce texte appartient à une grande histoire qui coïncide avec l’histoire 

sociale du Cap-Vert.” In hoofdstuk 1 legden we tevens de link bloot tussen de Claridade-

thema’s en het muzikale domein. We haalden hierbij Baltasar Lopes’ Chiquinho aan als 

voorbeeld. Aan de hand van korte uitweidingen naar enkele andere baanbrekende proza-en 

poëziewerken van de Claridosos Jorge Barbosa, António Aurélio Gonçalves en Manuel Lopes 

zullen we de geopperde these staven maar ook nuanceren. In dit hoofdstuk primeert vooral de 

thematische analyse. We maken een ruwe onderverdeling en puren uit de teksten, 

egodocumenten van het dagelijkse (over)leven in Kaapverdië en de diaspora, de meest 

voorkomende thema’s. Een indeling, die in grote lijnen trouw blijft aan de indeling, die CE 

maakt in bovenstaand fragment. 

 

5.1. Liefde in al haar verbuigingen  

 

Cesária Évora bezingt de liefde in al haar schakeringen. De cretcheu wordt aanbeden, bemind, 

vervloekt en gemist. In deze Crioulo-uitdrukking (cretcheu < kré houden van + tcheu veel) zit 

de essentie van de liefde vervat. Een liefdestekst zonder deze gevoelsgeladen uitdrukking, is 

bijna ondenkbaar.  

                                                 
69 Vertaling: “Wat ik zei op mijn eerste cd en wat ik op deze zeg, is hetzelfde. De thema’s zijn dezelfde, de 
boodschap is dezelfde op al mijn cd’s. De kerngedachte is praten over Kaapverdië, over de emigratie, de liefde, 
onze zee, onze eenzaamheid, de saudade, het alledaagse leven in Kaapverdië en onze unieke trekjes. Wat 
varieert, zijn de songwriters.”  
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In Bitina (Distino Di Belita) en Tiche (Rogamar) fladderen de vlinders in de buik. 

Tanha (Distino Di Belita), Cretcheu Di Céu (Mar Azul), Miss Perfumado (Miss Perfumado), 

Xandinha (Cesaria), Oriundina (Cesaria), Zebra (Cabo Verde) en Fada (São Vicente Di 

Longe) zijn passionele liefdesverklaringen aan oogverblindende schoonheden, die de 

perfectie lijken te benaderen. Al deze liedjes zouden ten uitvoer kunnen gebracht worden in 

een serenata. Voornamelijk in de eerste helft van de 20e eeuw bombardeerden verliefde 

jongens de straat onder het raam van hun cretcheu tot hun podium en doorbraken ze de 

nachtelijke stilte. Over deze traditie vertelt Cesária Évora het volgende (Simonart 2001 : 167):  

 

CE: “Op ons eiland was het traditie meisjes te verleiden met liedjes. Jongens zeiden niet wat 

ze zelf voelden. Ze lieten de liedjes spreken.”  

SS: “Brachten ze echte serenades, zoals in Mexico?”  

CE: “Ja, ze kwamen onder het raam zingen, bij voorkeur als de ouders van het meisje thuis 

waren, om te tonen dat ze niets te verbergen hadden.” 

 

Volgens Monteiro hebben deze nachtelijke huldes een grote rol gespeeld in de populariteit 

van de morna, die daardoor een grotere bekendheid en verspreiding genoot (Monteiro 1998 : 

94). Niet enkel geliefden werden het hof gemaakt, ook vrienden of vooraanstaande personen 

werden uit hun slaap gewekt. Vooral B. Léza zou deze nachtelijke troubadours op hun 

wenken bedienen en van minneliederen voorzien (zie 4.2). 

Liefde doet ook lijden. De passie en de pijn liggen niet ver uit elkaar. In ‘Cize’ (Mar 

Azul) koestert de ik-figuur de hoop ooit het hart van zijn uitverkorene in te palmen. Een 

afwijzing zou hem alle levensvreugde ontnemen. In ‘Perseguida’ (Café Atlantico) en ‘Isolada’ 

(Voz D’Amor) is respectievelijk het gemis en de onbereikbaarheid van de geliefde 

ondraaglijk.  

Niet alle mooie liefdes blijven echter duren. In ‘Vida tem um so vida’ (Miss 

Perfumado) leidt de liefdesbreuk  tot berusting. In ‘Desilusão dum Amdjer’ (Café Atlantico) 

mondt ze uit in ontgoocheling.  

Andere liedjes zijn lichtzinniger en zinspelen op de verleiding zoals Fruto Proibido 

(La Diva Aux Pieds Nus), Salamansa (Distino Di Belita), Sabor De Pecado (São Vicento Di 

Longe) of het liefdesspel zoals Sangue de Beirona (Cabo Verde). Er worden vurige blikken en 

vluchtige kussen gewisseld.  
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In Destino Negro (La Diva Aux Pieds Nus), Tortura (Miss Perfumado) en Crepuscular 

Solidão (São Vicente Di Longe) kruisen eenzame blikken ons gezichtsveld. Enkel de liefde 

kan hun schaduwgevoelens verdrijven.  

 

5.2. Migratie 

 

Het thema van de migratie vormt zowel in de Kaapverdische geschiedenis als in de 

Kaapverdische actualiteit een prangend thema. In het oeuvre van Cesaria Evora komt dit 

thema o.a. naar voor in de vorm van het afscheid of het gemis van een geliefde en het 

zielenleed, dat hiermee gepaard gaat. Hiervan vinden we een hele reeks voorbeelden: Bia 

Lulucha (La Diva Aux Pieds Nus), Nova Sintra (Distino Di Belita), Mar Azul (Mar Azul) 

Belga (Mar Azul), Separação (Mar Azul), Areia De Salamansa (Cesaria), Partida (Cabo 

Verde), Bo E Di Meu Cretcheu (Cabo Verde), Nha Coração Tchora (Voz D’Amor).  

 De bittere pil van het afscheid wordt echter verguld door de hoop of zelfs de stellige 

overtuiging terug te keren. Eugénio Tavares (zie 3.1.2) met zijn hoopvolle logica ‘het vertrek 

houdt eveneens de terugkeer in’, lijkt een trend gezet te hebben. Belga (Mar Azul), Sodade 

(Miss Perfumado), Areia De Salamansa (Cesaria), Partida (Cabo Verde) en Vaga Lenta 

(Rogamar) volgen in zijn optimisme. De troost, die de terugkeer biedt, is echter niet gegund in 

Nha Cancera Ka Tem Medida (Cesaria) en Bo E Di Meu Cretcheu (Cabo Verde).  

In voorgaande paragrafen hadden we het vooral over die ene variant van de tweestrijd 

tussen vertrekken en blijven: “querer ficar e ter de partir” (“het willen blijven en moeten 

vertrekken”). In veel mindere mate vinden we haar omgekeerde versie “querer partir e ter de 

ficar” (“het willen vertrekken en moeten blijven”) terug, die werd geïntroduceerd door 

Claridoso Jorge Barbosa in ‘Poema do mar’ (Barbosa 2002 : 73): “Este convite de toda a hora, 

que o Mar nos faz para a evasão! Este desespero de querer partir e ter que ficar!” 70 

Jorge Barbosa (1902 – 1971) werd geboren in Praia (Santiago) en zou furore maken 

als dichter en mede-oprichter van Claridade. Uit zijn eerste collectie gedichten ‘Arquipélago’ 

(1935) spreekt reeds een voorliefde voor onderwerpen, die later als typische Claridade-

thema’s beschouwd zouden worden. De zee stroomt door zijn verzen en doet dromen 

opwellen over verre reizen en nieuwe horizonten: Vejo às vezes os barcos passando ... / E fico 

por instantes / construindo / fantasiando / cidades / terras distantes / que apenas sei existirem / 

                                                 
70 Vertaling: “Deze uitnodiging op elk uur, die uitgaat van de zee om te ontsnappen! Deze wanhoop van het 
willen vertrekken en moeten blijven!” 
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por aquilo que se diz ... / Fico mais triste pensando nessa viagem que não fiz ... (Barbosa 2002 

: 55).  

 In Barbosa’s gedichten is het vertrek echter onmogelijk en blijft het lyrische ik 

gevangen op de eilanden met hun barre klimaat, zonder enig perspectief. De insularidade 

vormt de kern van zijn poëzie: het conflict tussen de beweeglijke, onbegrensde zee en de 

vastgeroeste, moe getergde eilanden veroorzaakt een bitter eilandverdriet. Volgens Elsa 

Rodrigues dos Santos schuilt hierin een verdoken aanklacht aan het adres van de Portugese 

overheid, die passief bleven tegenover deze uitzichtloosheid, veroorzaakt door de 

aanhoudende droogtes en de economische ontreddering, die Kaapverdië bleven teisteren 

(Barbosa 2002 : 15). Latere, meer openlijk beschuldigende, haast pamfletarische gedichten 

van Barbosa zouden uit schrik voor censuur en represailles niet vatbaar geacht worden voor 

publicatie en pas postuum gepubliceerd worden (Barbosa 2002 : 24).  

 Enkel Cabo Verde (Mar Azul) en São Vicente Di Longe op de gelijknamige cd 

vertolken het “querer partir e ter de ficar” (“het willen vertrekken en moeten blijven”). De 

toon in deze liedjes is echter minder neerslachtig dan in Barbosa’s gedichten. Men koestert 

nog hoop op een vertrek of op redding. Ironisch en veelbetekenend is het feit dat Lela de 

Maninha, componist van ‘São Vicente Di Longe’, zich volgens Isabel Lobo en Moacyr 

Rodrigues inspireerde op João Cabrals ‘Quem qu’oiá fortim di longe’71 voor de tekst (Lobo & 

Rodrigues 1996 : 159). De voornaamste wijziging, die de Maninha aanbracht in de tekst, was 

het vervangen van ‘fortim’ (de gevangenis op São Vicente) door ‘São Vicente’, een bijna 

letterlijke variatie op Barbosa’s ‘gevangenis zonder tralie’ ...  

 Zowel in Barbosa’s poëzie als in Cesária Évora’s repertoire is de zee 

alomtegenwoordig. Het ene moment is ze de enige die een vergelijking met de liefde kan 

doorstaan zoals in Tanha (Distino Di Belita), Bia (Miss Perfumado) en Amor E Mar 

(Rogamar). Het andere moment vormt ze de vertrouweling bij wie men zijn hart lucht of bij 

wie men vist naar nieuwtjes over geliefden, die zich ver weg bevinden bijvoorbeeld Traz 

D’Horizonte (La Diva Au Pieds Nus), Mar Azul (Mar Azul), Separação (Mar Azul) en Mar 

Nha Confidente (Rogamar). Of men ziet zijn gemoed weerspiegeld in de zee zoals in Areia Di 

Salamansa (Cesaria) en Mar E Morada De Sodade (Cabo Verde). Soms vormt ze gewoonweg 

het decor van het nomadische zeemansbestaan: Nha Coração Tchora (Voz D’Amor) en 

Sombras Di Destino (Rogamar). Mar De Canal (Voz D’Amor) en Rogamar (Rogamar) tonen 

dan weer de scherpe kantjes van een zee, die geliefden en familieleden van elkaar scheidt.  

                                                 
71 João Cabral schreef deze morna toen hij in Fortim d’El Rey gevangen zat (Lobo & Rodrigues 1996 : 159). 
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In krantenartikels en recensies van CE’s cd’s zijn de verwijzingen naar sodade legio. 

Enkele pogingen tot een definitie van het onvertaalbaar geachte ‘sodade’, die verschenen in 

de Belgische pers: 

Een begrip dat onlosmakelijk met dat genre is verbonden is saudade: een verscheurend gevoel 

van heimwee en droefenis dat mensen overvalt die door omstandigheden worden gescheiden 

van geliefden, vrienden of verwanten. (Steenhaut 2000) 

"Ah, de sodade, ja. Da's meer dan nostalgie, het is het verlangen om je land en je vrienden 

terug te zien. Sodade kàn treurigheid zijn, maar het is omvattender: de drang om vrolijke 

momenten uit je verleden te herbeleven. " (Cesária Évora in Knack 1995) 

Dit verlangen naar het thuisland, vrienden en geliefden wordt onder de noemer van ‘sodade’ 

uitgedrukt in Traz D’Horizonte (La Diva Aux Pieds Nus), Cabo Verde Terra Estimada (La 

Diva Aux Pieds Nus), Nova Sintra (Destino Di Belita), Sodade (Miss Perfumado), Petit Pays 

(Cesaria), Nha Cancera Ka Tem Medida (Cesaria), Mar E Morada De Sodade (Cabo Verde), 

Bo E Di Meu Cretcheu (Cabo Verde), Nha Coração Tchora (Voz D’Amor) en Sombras Di 

Destino (Rogamar).  

 Meestal blijft de bestemming van de migranten onbenoemd of wordt ze schimmig 

omschreven als terra longe of caminho longe: Mar Azul (Mar Azul), Mar E Morada De 

Sodade (Cabo Verde) en Cabo Verde Mandá Mantenha (Café Atlantico) opteren voor ‘terra 

longe’, Sodade (Miss Perfumado) en Partida (Cabo Verde) voor ‘caminho longe’. Kaapverdië 

en de haar omringende zee blijven de voornaamste rekwisieten. Het vage ‘terra longe’ blijft 

op de vlakte. Enkel in Angola (Miss Perfumado), Sombras Di Destino (Rogamar) en Travessa 

De Peixeira (Rogamar) krijgen we min of meer een beeld voorgeschoteld van het leven aan de 

andere kant van de oceaan.  

 

5.3. Cabo Verde 

 

Niet enkel personen maar ook de Kaapverdische eilanden worden liefdevol bezongen. Hierbij 

valt op dat vooral São Vicente, meer dan andere eilanden de schrijvers inspireert. We 

constateerden dit ook al in het vorige hoofdstuk. In Morabeza (Miss Perfumado), Ess Pais 

(Cabo Verde), Carnaval de São Vicente (Café Atlantico), Beijo De Longe (Café Atlantico), 

Criola Roma (Café Atlantico) en Monte Cara (Voz D’Amor) roemt men São Vicente en zijn 

gastvrije bevolking. Enkel Maio kan ook van zulk een verering genieten in Djarmai Di Meu 
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(Voz D’Amor). In Cabo Verde Terra Estimada (La Diva Aux Pieds Nus), Emigranti (Destino 

Di Belita), Petit Pays (Cesaria), Doce Guerra (Cesaria), Paraiso di Atlantico (Café Atlantico) 

en Cabo Verde Mandá Mantenha (Café Atlantico) zijn de liefdespijlen gericht op heel het 

land.  

 Bij al deze dweperij met Kaapverdië zou je je bijna gaan afvragen waarom zovelen het 

pad van de emigratie kiezen. We worden in de teksten nauwelijks geconfronteerd met de 

achterliggende redenen van de migratie. In het proza krijgen we minder rooskleurige plaatjes 

voorgeschoteld. Ik denk hierbij vooral aan Claridoso Manuel Lopes (1907 - 2005) en zijn 

haast lijfelijke omschrijvingen van de aanhoudende droogtes en de dramatische gevolgen voor 

de inwoners van Kaapverdië. Zijn Flagelados de Vento Leste (1960) is naast Baltasar Lopes’ 

Chiquinho één van de veel geciteerde sleutelromans uit de Kaapverdische 

literatuurgeschiedenis. In deze roman beschrijft hij hoe de inwoners van het fictieve 

Terranegra, dat hij situeert in Santo Antão, toegewezen zijn op zichzelf in de 

overlevingsstrijd, die hen uiteindelijk fataal wordt. Koortsachtig blijven de personages de 

hemel afturen op zoek naar een teken van regen en bijgevolg van leven. Tevergeefs, de 

moedige hoofdpersonages worden tot marionetten van het hen vijandige klimaat. Ook hier 

weer schuilt een verdoken aanklacht tegen de onbewogenheid van de Portugese overheid 

tegenover de tragedie, die zich afspeelde op Kaapverdië. ‘Fincar os pés na terra’ wordt hier 

wel heel letterlijk opgevat als een confrontatie met de harde, onverbloemde realiteit.  

 Slechts een handvol songs maken allusie op het door Manuel Lopes aangeboorde 

thema: het barre klimaat met zijn droogtes die naar regen doen snakken en dat de 

levenskansen een flinke deuk geeft. Doce Guerra (Cesaria) slingert tussen de onblusbare 

passie voor Kaapverdië en de strijd tegen haar ondankbare klimaat. In het ontroerende 

Regresso (São Vicente Di Longe) worden de eerste regendruppels hartelijk verwelkomd.  

Jardim Prometido (Voz D’Amor) herinnert Kaapverdië aan de belofte, die in zijn naam rust. 

Uit de gevolgen van de droogte, de ‘gedwongen’ migratie, blijkt echter meer poëzie te puren 

zoals aangetoond in 5.2.  

 

5.4. Maatschappijkritiek 

 

Songwriters gebruiken hun composities tevens om hun frustraties of ongenoegen te uiten over 

maatschappelijke excessen. Naast uitblinker Manuel de Novas (zie 4.4) met zijn Cumpade 

Ciznone (Miss Perfumado), Barbincor (Miss Perfumado), Tudo Tem Se Limite (Cesaria) en 

Apocalipse (Cabo Verde) vergasten ook Jon Luz en Teofilo Chantre ons op een kritische 
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lezing van de samenleving in respectievelijk Modje Trofel (Rogamar) en Bondade E Maldade 

(São Vicente Di Longe). Hun alarmerende teksten, gehuld in metaforen en soms cryptische 

verzen, nemen de sociale wantoestanden op de korrel. In Cumpade Ciznone brengt al de 

politieke beroering zelfs Monte Cara72 aan het stotteren. In Barbincor laat de duivel zijn 

zandgordijn neer over Kaapverdië en trekt haar inwoners mee in een negatieve spiraal. 

Terwijl de wereldleiders aanschuiven aan banketten in ‘Apocalipse’, vissen de laagste 

maatschappelijke geledingen naar de restjes in ‘Modje Trofel’.  

  In een meer satirische vorm van maatschappelijke kritiek, die we onder 4.3 reeds 

uitgebreid bespraken, neemt Ti Goy het voortouw met in zijn kielzog Frank Cavaquim, 

Manuel de Novas en Luis Morais. Zij hekelen losbandige, verwaande en geldzuchtige 

vrouwen in Estanhadinha (Mar Azul), Cinturão Tem Mel (Mar Azul), Quem Bô Ê (Cabo 

Verde), Pe Di Boi (Cabo Verde), Vaquinha Mansa (Café Atlantico), Terezinha (Café 

Atlantico), Nutridinha (São Vicente Di Longe), Velocidade (Voz D’Amor), Saia Travada 

(Voz D’Amor) en Travessa De Peixeira (Rogamar).  

 Farias Junior en Vitorino Chantre nemen elk op hun manier de verdediging van de 

vrouw op zich. Amdjer De Nos Terra (Voz D’Amor) van Vitorino Chantre is een lofzang op 

de Kaapverdische vrouw, die hard zwoegt om haar kinderen te onderhouden met of zonder 

een vader, die een handje toesteekt. Farias Junior reageert in T’Imbutchode (Distino Di 

Belita) met een ontluisterend tafereel van een man, fuifnummer en zuipschuit eerste klas en 

zijn vrouw, die achterblijft met een kater. Het lied is het recht op antwoord van een moe 

getergde vrouw, die het vertikt nog langer te zwijgen en zich in haar lot te schikken: Kel 

tempo passá diasá / Era m’djer sofrê tud calod / Era sima tchuk na tchquer / Tud qu’el era dod 

era para k’mê (Die tijd is voorbij / Dat vrouwen al zwijgend hun lot ondergingen / Het was 

zoals varkens in hun stal / Alles wat hen werd gegeven, aten ze).  

In António Aurélio Gonçalves’ (1901 – 1984) ‘Noite de vento’, een novellebundel, 

krijgen we eveneens een zeldzaam beeld van de toenmalige samenleving vanuit een 

‘vrouwelijk’ perspectief. António Aurélio Gonçalves zou zich pas laattijdig (in 1947) 

aansluiten bij Claridade na een langdurig verblijf in Lissabon. Met zijn rake, onverbloemde 

schetsen van de Kaapverdische samenleving zou hij evenwel tot één van Claridades 

belangrijkste medewerkers gerekend worden. Gonçalves’ novelles zijn bevolkt van vrouwen, 

die het hoofd boven water trachten te houden in een door mannen geregisseerde samenleving. 

Ze zijn de speelbal van het lot en de mannen, die hun wegen kruisen. Gonçalves brengt het 

                                                 
72 Monte Cara is een berg, die uitkijkt over de baai van Mindelo en de trekken van een menselijk gelaat vertoont.  
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verhaal van de Kaapverdische vrouw, die in tegenstelling tot haar mannelijke landgenoten 

veel minder kans had om een failliete samenleving te ontvluchten en koers te zetten naar 

andere oorden.  

 

5.5. Sabura 

 

Het is niet al kommer en kwel op de Kaapverdische eilanden. Gebroken harten, pijnlijke 

scheidingen en bankroete samenlevingen worden in de vergetelheid gedanst tijdens 

uitbundige feesten. Het carnaval, Kola San Jon en Nieuwjaar staan garant voor ‘sabura’ (‘puur 

plezier’).   

 Mindelo is de Kaapverdische carnavalsstad bij uitstek. Volgens Moacyr Rodrigues is 

het carnaval een Portugese erfenis. Ze vindt haar oorsprong in het Portugese ‘entrudo’ uit de 

17de eeuw: tijdens de drie dagen, die de vasten voorafgingen, werd een gemaskerde optocht 

gehouden waarin de officiële instellingen bespot werden en de deelnemers elkaar bekladden 

met bloem en andere vuiligheden. In Mindelo zou deze traditie geleidelijk een eigen gezicht 

krijgen en uitgroeien tot een waar straatfestival (Rodrigues 1998 : 12). De festiviteiten 

beginnen op zondag en bereiken hun hoogtepunt tijdens de grote defilé op vastenavond. Elke 

carnvalsgroep kiest een thema en stemt zijn outfit,  muziek en carnavalswagen hierop af. Zo 

bracht de groep Samba Tropical in 2005 een hommage aan de Kaapverdische emigranten:  

 

“Esse grupo de carnaval optou este ano homenagear os emigrantes. Então o andor mostrou a 

Estátua da Liberdade, a Torre Eiffel, o Padrão dos Descobrimentos, os moinhos e tulipas da 

Holanda ... para representar os principais países de acolhimento dos cabo-verdianos.”73 (Kim-

Zé Brito – Mindelo 09/08/2005) 

 

Evenals in CE’s repertoire vindt de migratie dus haar neerslag in het carnaval, dat op zijn 

beurt weer heel wat songwriters inspireert. Denk maar aan B. Léza’s odes aan Miss 

Perfumado (Miss Perfumado) en Oriundina (Cesaria) of de carnavalshymnes ‘Carnaval de 

São Vicente’ (Café Atlantico) en ‘Mas Um Sonho’ (Rogamar). 

De Kola San Jon is een openluchtprocessie ter ere van de heilige Johannes (San Jon), 

die plaatsvindt van 21 juni tot 24 juni en waarvan naast de optochten in Ribeira de Julião (São 

                                                 
73 Vertaling: “Deze carnavalsgroep koos dit jaar voor een hommage aan de emigranten. Dus hun wagen toonde 
het Vrijheidsbeeld, de Eiffeltoren, het Monument van de Ontdekkingen, de molens en tulpen van Nederland ... 
die de belangrijkste gastlanden symboliseerden.”   
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Vicente) en Brava de meest uitbundige versie te vinden is op Santo Antão, meer bepaald in 

Porto Novo en Ribeira Das Patas. Onder begeleiding van tromgeroffel en schelle fluitjes, 

schommelt een door één persoon bemande modelboot door de massa van deelnemers. 

Degenen, die onderschept worden door de boot, dienen een losgeld te betalen. Rond de boot 

geven mannen en vrouwen zich over aan een erotisch getinte dans: de dansers doen enkele 

passen vooruit en raken elkaar met het bekken alvorens ze terugwijken en herbeginnen. Deze 

‘mise en scène’ zou de herinnering kunnen oproepen aan de piraten, die de eilanden nu en dan 

onder de voet liepen of aan de oversteek van Porto Grande (São Vicente) naar Porto Novo 

(Santo Antão), hoewel men over de werkelijke oorsprong alle sporen bijster blijft (Rodrigues 

1997 : 42). ‘Kola’ betekende volgens Moacyr Rodrigues oorspronkelijk ‘zingen of spreken 

met luide stem’, later zou ze meer en meer de dans beschrijven, die het tromgeroffel en het 

balanceren van de boot begeleid (Rodrigues 1997 : 32). In Salamansa (Distino Di Belita) 

wordt op die manier met ‘kola’ gerefereerd naar deze dans. Het typische trommelpatroon is te 

horen in Rogamar (Rogamar). In Doce Guerra (Cesaria) speelt Antero Simas met de 

Kaapverdische topografie. In al zijn euforie, laat hij o.a. de Kola San Jon afspelen in Picos 

(gesitueerd in het binnenland van Santiago) en de batuque in Ribeira de Julião (São Vicente).  

In ‘Recordai’ (Miss Perfumado) wordt São Silvestre geëerd, de heilige die het nieuwe 

jaar inluidt.  

 Verder worden de zinnen verzet tijdens bals (‘Ramboia’ en ‘Pomba’ op Voz D’Amor), 

cafézittingen (Nho Antone Escaderode (Café Atlantico)) en op picknicks (Pic Nic Na 

Salamansa (São Vicente Di Longe)). Wie niet te groggy is, sluit een geslaagde nacht af op 

‘Avenida Marginal’ (Rogamar).  

 

5.6. Besluit 

 

Binnen een vaak niet nader omschreven historische setting ontpooien zich binnen CE’s 

repertoire verhalen, histories van het dagelijkse leven in Kaapverdië. De camera dwaalt over 

Kaapverdiës landschap en fixeert beelden van vervlogen en minder vervlogen tijden. De 

Kaapverdische samenleving en degenen, die haar bevolken worden ongegeneerd voor de lens 

geduwd, soms bewonderd, soms ook te kijk gezet.  

 In hoofdstuk 1 wezen we al op de parallellen tussen de zogenaamde Claridade-thema’s 

en de hier bestudeerde teksten. Uit een grondiger analyse viel me echter op dat deze thema’s 

in de muziek eerder lijken te inspireren tot mildere versies van wat we in het proza en de 

poëzie van de Claridosos opgedist krijgen. De Claridade-thema’s zijn wel degelijk aanwezig, 
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maar de uitwerking ervan verschilt. De zware last van het leven, die bij de Claridosos als een 

film voor je wordt afgespeeld, valt van je af in de muziek. In CE’s repertoire wordt het leven 

bezongen terwijl bij de Claridosos het overleven centraal lijkt te staan. Desalniettemin schikt 

het songwritersteam van de blootvoetse diva zich in Claridades ‘caboverdianidade’ en ‘finca 

os pés na terra’.  

Het leven in de diaspora komt slechts sporadisch aan bod. Kaapverdië en vooral São 

Vicente fungeren als decor en inspiratiebron van deze soundtrack. We kunnen ons tevens niet 

van de indruk ontdoen dat er voornamelijk gefilmd wordt vanuit een Barlavento-standpunt. 

De geografische referenties en de verwijzingen naar het carnaval en de Kola San Jon, twee 

feestelijkheden die voornamelijk de Barlavento-eilanden uit de bol doen gaan, bevestigen dit 

nog maar eens.  

Hoewel vrouwen vaak nadrukkelijk aanwezig zijn in de gezongen scenario’s, 

overheerst het mannelijke perspectief in CE’s repertoire. Bovendien is de enige vrouwelijke 

bijdrage een op muziek gezette woede-uitbarsting van Cesária Évora zelf met name Ponta De 

Fi (São Vicente Di Longe).  

 Hoewel de verwijzingen naar de aangrijpende droefenis van de liedjes vaak domineren 

in persartikels en recensies, blijkt er eerder een evenwicht tussen triestheid en euforie te zijn. 

CE’s repertoire is dan ook te vergelijken met ‘een shot rum met tranen als topping’, zoals het 

Britse muziekblad ‘Mojo’, geciteerd in Horizonte (23/12/1999), het krachtig uitdrukte.   
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ALGEMEEN BESLUIT 
 
Cesária Évora heeft haar vaste stek veroverd op festivals, prijsuitreikingen en in cd-collecties 

van vele mensen. Heel wat artikels werden reeds gewijd aan haar late, bijna sprookjesachtige 

opmars en haar stem en haar ‘présence’, die vrijwel niemand onberoerd laten. De ‘Diva op 

blote voeten’ staat immer in de schijnwerpers, maar in haar schaduw staan de songwriters en 

hun creatieve hersenspinsels. In deze scriptie was het mijn betrachting om de rollen even om 

te draaien: de songwriters en hun teksten in de schijnwerpers en Cesária Évora in hun 

schaduw. 

 Aangezien ik per hoofdstuk reeds een besluit formuleerde en de samenhang tussen de 

hoofdstukken daarin toelichtte, hou ik het hier kort door mijn voornaamste vaststellingen even 

op een rijtje te zetten.  

Wat me opviel in de teksten, die hun betekenissen langzaam voor mij ontplooiden, 

was dat het kompas vooral naar de noordelijke eilanden, de zgn. Barlavento-eilanden gericht 

was. Zowel de thematiek, de gehanteerde varianten en de keuze van de songwriters 

verraadden een voorkeur voor de historisch jongere eilanden van de eilandengroep.  

Toch mag men hieruit niet besluiten dat de kroning van Cesária Évora tot 

‘ambassadrice van Kaapverdië’ misleidend is. Naast de meer universele thema’s, blijft de 

migratie en haar emotionele gevolgen één van de fetisjthema’s, een thema dat bijna elke 

Kaapverdiaan aanbelangt. Desalniettemin blijft het thuisfront de grootste inspiratiebron, 

eerder dan de diaspora. De teksten informeren ons rechtstreeks of onrechtstreeks over heel 

uiteenlopende aspecten van het alledaagse leven in Kaapverdië.  

Haar repertoire gaf ons bovendien de gelegenheid kennis te maken met enkele 

kleurrijke figuren uit de Kaapverdische muziekwereld. Stuk voor stuk drukten deze 

songwriters hun persoonlijke stempel op CE’s repertoire.  

Ook op taalkundig vlak bleek CE’s repertoire een document om te koesteren en een 

aardig taalkundig werkinstrument. We troffen er heel wat mooie voorbeelden van de varianten 

van het Crioulo, voornamelijk van de variant van São Vicente. Bovendien bleek bij een 

grondigere analyse dat het Crioulo in sommige teksten een eigenaardige en verrassende 

tendens vertoonde om verschillende varianten met elkaar te combineren. De taalkwestie, die 

voor politieke wrijvingen zorgt, lijkt een consensus te bereiken in deze lyrische teksten.   

 CE’s repertoire bleek dus heel wat interessante informatie te bevatten, die we zonder 

enige contextualisering over het hoofd zouden hebben gezien.  
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Bijlage 1: SONGWRITERSREGISTER 
 
Agostinho, José (1)  Muziek Regresso (São Vicente di Longe) 
 
Almeida,Enzo de Passos (1) Negue (São Vicente di Longe) 
     
 
Almeida, Rufino (Bau) (3) Arrangement Sangue de Beirona (Cabo Verde) 
    Arrangement Bo E di Meu Cretcheu (Cabo Verde)  
    Arrangement Flôr di Nha Esperança (Café Atlantico) 
 
Andrade, Fernando (1) Arrangement Mar de Canal (Voz d’Amor) 

 
Barcelata, Lorenzo (1) Maria Elena (Café Atlantico) 
 
 
Belleli, Koza (1)  Tekst Esperança Irisada (São Vicente di Longe) 
 
Bilac, Olavo (1)  Destino Negro (La Diva aux Pieds Nus) 
 
Biloca (1)   Pomba (Voz d’Amor) 
 
Cabral, Amandio (5)  Fruto Proibido (La Diva aux Pieds Nus) 
    Salamansa (Distino di Belita) 
    Sodade (Miss Perfumado) 
    Xandinha (Cesaria) 
    Rotcha ‘Scribida (Cesaria) 
 
Cabral, Amilcar (1)  Tekst Regresso (Sõa Vicente di Longe) 
 
Cardoso, Constantino (1) Mas um Sonho (Rogamar) 
 
Carvalho, Dany (2)  Pontero (Distino di Belita) 
    Tchintchirote (Cabo Verde) 
 
Carvalho, Mendes (1)  Belga (Mar Azul) 
 
Cavaquim, Frank (2)  Estanhadinha (Mar Azul) 
    Quem Bô Ê (Cabo Verde) 
 
Chantre, Teofilo (21)  Luz dum Estrela (Miss Perfumado) 
    Recordai (Miss Perfumado) 
    Tortura (Miss Perfumado) 
    Flor na Paul (Cesaria) 
    Amor di Mundo (Café Atlantico) 
    Muziek Sorte (Café Atlantico) 
    Tekst Beijo de Longe (Café Atlantico) 
    Roma Criola (Café Atlantico) 

Tekst Homem na Meio di Homem (São Vicente di Longe) 
Tekst Esperança Irisada (São Vicente di Longe) 
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Crepuscular Solidão (São Vicente di Longe) 
Linda Mimosa (São Vicente di Longe) 
Bondade e Maldade (São Vicente di Longe) 

    Muziek Amdjer de Nos Terra (Voz d’Amor) 
Adaptatie Jardim Prometido (Voz d’Amor) / Greenfields -
Richard Dehr/Terry Gilkyson/Frank Miller 
Voz d’Amor (Voz d’Amor) 
Arrangement Um Pincelada (Rogamar) 
Tekst Africa Nossa (Rogamar) 
Tekst São Tomé na Equador (Rogamar) 
Rogamar (Rogamar) 
Vaga Lenta (Rogamar) 
 

Chantre, Vitorino (2)  Tekst Amdjer de Nos Terra (Voz d’Amor) 
    Tekst Um Pincelada (Rogamar) 
 
Costa, Malaquias (1)  Cabo Verde (Mar Azul) 
 
Cruz, Nando da (4)  Petit Pays (Cesaria) 
    D’Nhirim Reforma (Cesaria) 
    Mae Velha (Cabo Verde) 
    Africa Nossa (Rogamar) 
 
Dahan, Gerard (2) Muziek Homem na Meio di Homem (São Vicente di Longe) 
 Muziek Esperança Irisada (São Vicente di Longe) 
 
Duarte, Abilio (1)  Areia de Salamansa (Cesaria) 
 
Evora, Cesaria  (1)  Tekst Ponta de Fi (São Vicente di Longe) 
 
Feijão, Júlio (1)  Mar Nha Confidente (Rogamar) 
 
Fernandes, Ney (1)  Partida (Cabo Verde) 
 
Gomes, Antonio Marta (1) Tekst Desilusão dum Amdjer (Café Atlantico) 
 
Gonçalves, Gregorio (9) Cinturão Tem Mel (Dansa Tcha Tcha Tcha) (Mar Azul) 
(Ti Goy)   Sabine Larga’m (Cabo Verde) 
    Pe di Boi (Cabo Verde) 
    Vaquinha Mansa (Café Atlantico) 
    Nho Antone Escaderode (Café Atlantico) 
    Terezinha (Café Atlantico) 
    Nutridinha (São Vicente di Longe) 
    Pic Nic na Salamansa (São Vicente di Longe) 
    Saia Travada (Voz d’Amor) 
 
Guerra, Pedro (1)  Muziek Tiempo y Silencio (São Vicente di Longe) 
 
Ibanez, German Pedro (1) Linda Mimosa (São Vicente di Longe) 
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Jobim, Antonio Carlos (1) Muziek Passeio Samba (La Diva aux Pieds Nus) 
 
Junior, Farias (2)  Despidida de Immigrante (La Diva aux Pieds Nus) 
    T’Imbutchode (Distino di Belita) 
 
Lema, Ray (1)   Muziek São Tomé na Equador (Rogamar) 
 
Leza, B. (13)   Traz d’Horizonte (La Diva aux Pieds Nus)   
(Francisco Xavier da Cruz) Nova Sintra (Distino di Belita) 
    Tanha (Distino di Belita) 
    Odji Maguado (Distino di Belita) 
    Mar Azul (Mar Azul) 
    Bia (Miss Perfumado) 
    Morabeza (Miss Perfumado) 
    Miss Perfumado (Miss Perfumado) 
    Lua Nha Testemunha (Miss Perfumado) 
    Oriundina (Cesaria) 
    Perseguida (Café Atlantico) 
    Fada (São Vicente di Longe) 
    Isolada (Voz d’Amor) 
 
Lima, Luis (1)   Tekst Monte Cara (Voz d’Amor) 
 
Lima, Manu (1)  Arrangement Bia Lulucha (La Diva aux Pieds Nus) 
 
Lo, Ismael (1)   Tekst Africa Nossa (Rogamar) 
 
Lobo, Ildo (1)   Zebra (Cabo Verde) 
 
Lucio, Mario (1)  Dor di Amor (São Vicente di Longe) 
 
Luz, Jon (1)   Modje Trofel (Rogamar) 
 
Maninha, Lela de (1)  São Vicente di Longe (São Vicente di Longe) 
 
Mariano, Dany (1)  Tekst Vida Tem Um So Vida (Miss Perfumado) 
 
Mendes de Carvalho (1) Tiche (Rogamar) 
 
Mendes, Gerard (1)  Arrangement Beijo de Longe (Café Atlantico) 
(Boy Gé Mendes) 
Mendes, Ramiro (5)  Emigranti (Distino di Belita) 
    Distino di Belita (Distino di Belita) 
    Separação (Mar Azul) 
    Angola (Miss Perfumado) 
    Consedjo (Cesaria) 
 
Monteiro, Jorge (1)  Cabo Verde Terra Estimada (La Diva aux Pieds Nus) 
     
Moraes, Vinicius de (1) Tekst Passeio Samba (La Diva aux Pieds Nus) 
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Morais, Luis (2)  Muziek Sodade (Miss Perfumado) 
    Velocidade (Voz d’Amor) 
 
Moreira, Adelino (2)  Negue (São Vicente di Longe) 
    Beijo Roubado (Voz d’Amor) 
 
Morgadinho (2)  Cize (Mar Azul) 
    Cretcheu di Ceu (Mar Azul)   
 
Novas, Manuel de (20) Lucy (La Diva aux Pieds Nus) 
    Bitina (Distino di Belita) 
    Cumpade Ciznone (Miss Perfumado) 
    Direito di Nasce (Miss Perfumado) 
    Muziek Vida Tem Um So Vida (Miss Perfumado) 
    Barbincor (Miss Perfumado) 
    Tudo Tem Se Limite (Cesaria) 
    Tudo Dia E Dia (Cesaria) 
    Apocalipse (Cabo Verde) 
    Ess Pais (Cabo Verde) 
    Paraíso di Atlantico (Café Atlantico) 
    Cabo Verde Mandá Mantenha (Café Atlantico) 
    Sabor de Pecado (São Vicente di Longe) 
    Muziek Ponta de Fi (São Vicente di Longe) 
    Ramboia (Voz d’Amor) 
    Nha Coração Tchora (Voz d’Amor) 
    Sombras di Distino (Rogamar) 
    Avenida Marginal (Rogamar) 
    Rosie (Rogamar) 
    Travessa de Peixeira (Rogamar) 
 
Paris, Tito (1)   Regresso (Cabo Verde) 
 
Pastor, Luis (1)                      Tekst Tiempo y Silencio (São Vicente di Longe) 
 
Pina, Armando de (1)  Mar e Morada de Sodade 
 
Rendall, Luis (1)  Saiona d’Vinte Ano (Rogamar) 
 
Rodrigues, Pedro (2)  Nha Cancera Ka Tem Medida (Cesaria) 
    Carnaval de São Vicente (Café Atlantico) 
 
Sicile, Nika (1)  Tekst Sorte (Café Atlantico)  
 
Silva, Adalberto (3)  Djarmai di Meu (Voz d’Amor) 
(Betú)    Milca Ti Lidia (Voz d’Amor) 
    Amor e Mar (Rogamar) 
 
Silva, Arturo (1)  Tekst Ponta de Fi (São Vicente di Longe) 
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Simas, Antero (1)  Doce Guerra (Cesaria) 
 
Spencer, Daniel (1)  Muziek Desilusão dum Amdjer (Café Atlantico) 
 
Vieira, Toy (2)  Coragem Irmon (Cabo Verde) 
    Muziek Monte Cara (Voz d’Amor) 
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Bijlage 2: TEKSTEN 
 
Cesaria Evora – La Diva Aux Pieds Nus  
 

1) Bia Luluchai (Trad./arrangement 
Manu Lima) 

 
Menina, Bia d’Lulucha 
Cordá b’oiá 
Bo cretcheu ta bai 
 
Ta bai, ta bai, ta bai Fogo e Brava 
M’ta passa pa Mindelo 
M’ta fica pa tchora 
 
O menina, bo é nha consolança  
Bo é nha perdição 
Bo é nha cosinha fofa 
 

2) Destino Negroii (Olavo Bilac) 
 
Dixá-m cantabo, nêss morninha,  
Tristeza di nha vida 
Sem consolança de um mãe querida 
Sem um doce olhar de um moreninha 
 
Qui sina triste tão profundo 
Qu’m tâ distinado pâ sofrê 
Nêss mundo di margura 
Nha vida ê sô dôr ma tortura 
Antes ‘m qu’rê morrê 
Pâ-m câ sofrê más nêss mundo 
 

3) Passeio Samba (Vinicius de 
Moraes/Antonio Carlos Jobim) 

 
Passei a noite inteira à janela 
Esperando por ela 
Ela chegou de madrugada 
Chorando 
Não me disse nada 
Pedi uma explicação 
Soluçando ela me dizia 
Fora passar de mão em mão 
Que amanhã será outro dia 
 

4) Fruto Proibido iii (Amandio Cabral) 
 
Fruto proibido ê bô 
Mam ca podê s’quecebo 

1988 
 

1) Bia Lulucha  
 
 
Ô jeune fille Bia Lulucha 
Réveille-toi et regarde 
Le départ de ton amour 
 
Je m’en vais vers Fogo et Brava 
Tout en passant par Mindelo 
Tout en pleurant 
 
O jeune fille tu es mon seul soutien 
Tu es mon seul rêve 
Tu es mon grand amour. 
 

2) Destino Negro 
 
Laisse-moi te chanter cette tendre morna 
Tristesse de ma vie 
Sans le soutien d’une mère aimable 
Sans le doux regard d’une jeune fille brune 
 
Quel avenir triste et si profond 
Serai-je destiné à subir 
Dans ce monde de souffrances 
Ma vie n’est que douleur et torture 
Je préfère mourir 
Que vivre dans ce monde. 
 

3) Passeio Samba 
 
 
J’ai passé toute la nuit à la fenêtre 
En l’attendant 
Elle est arrivée à l’aube 
En pleurant 
Et sans dire un mot 
J’ai demandé des explications 
En sanglotant elle me raconta … 
J’avais passé de main en main  
Demain sera un autre jour. 
 

4) Fruto Proibido 
 
Fruit interdit tu l’es  
Mais je n’arrive pas à t’oublier 
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Mim jam sabê c’ma ‘m pecâ 
Desde dia qu’m conchebo 
Longe di mim bô tita bai 
Imagem querida qui prendem 
Longe nha coração jâ bai 
Inflamado na dor  
Dor di saudade 
Sê crime alguém q’rêbo tcheu 
Mim bô podê condená’m 
Bo olhar, bo sorriso puxam 
Pa bo fruto proibido 
 

5) Lucy (Manuel de Novas) 
 
Ô Lucy querida 
Ka txa mund roubób ligria d’bo vida 
Ka txa ês engana-bo 
Ka bo troca nada pa bo felicidade 
Ka bo mará inda 
Goza flor d’vida 
Bo é um mona linda 
Ess mund hoje em dia 
Ta tcheu d’ picardia 
Preza bo valor 
Ka txa nenhum calendar 
Contób dia d’bo vida 
Ka bo esperdiça bo primavera 
Vivê um dia novo cada dia 
Fazê bo tristeza alegria 
Mund Deus da-n el pa vivê 
 
Querida 
Disfruta bo mocidade menina 
 

6) Traz d’Horizonte (B. Leza) 
 
Ô mar, bem da-m conta di nha cretcheu 
Um dia bai pa terra longe 
Ô mar el bai mar e céu 
 
El dixá-m ta saná,  ta tchorá 
El dixá-m na praia 
Ku nha lenço na mão 
Da fla adeus 
Ku sodade na coração 
Navir que leva-l 
Ta torna trazê-l 
Ô mar bem fla-m ond’é c’m t’ otchá-l 
Mar nha destino 
Mar bem da-m conta di Lena 

Je suis sûr d’avoir péché 
Depuis le jour où je t’ai connu 
Loin de moi tu t’en vas 
Image chérie qui m’a enchaîné 
Loin de mon cœur tu t’en vas 
Loin de mon cœur, plein de douleur 
Douleur et nostalgie 
Si t’aimer est un crime 
Tu peux me condamner 
Ton regard ton sourire m’ont attiré 
Vers toi ô fruit interdit. 
 

5) Lucy 
 
O Lucy aimée  
Ne laisse personne voler la joie de ta vie 
Ne te laisse pas tromper 
N’échange rien contre ton bonheur 
Ne t’enchaîne pas encore 
Profite de ta jeunesse 
Tu es une Mona Lisa 
Le monde aujourd’hui 
Est plein de contradictions 
Sache reconnaître tes qualités 
Ne laisse aucun calendrier 
Compter les jours de ta vie 
Sache profiter du printemps 
Vis chaque jour un nouveau jour 
Transforme ta tristesse en joie 
Le monde Dieu nous l’a donné pour bien 
vivre 
Ma bien aimée 
Profite de ta jeunesse ô jeune fille 
 

6) Traz d’Horizonte 
 
Ô mer, parle-moi de mon amour 
Qui un jour est partie à l’étranger 
Ô mer, elle est partie vers les mers et les 
cieux 
En me laissant pleurer 
Elle m’a laissé sur la plage 
Avec un foulard à la main 
Après des adieux 
Très nostalgiques 
Le bateau qui l’emmène 
Celui-là même la ramènera 
Ô mer vient me trouver 
Ô mer mon destin 
Ô mer parle-moi de Lena 
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Bem fla-m ô mar 
Cusê ki tem 
P’atras di horizonte 
Um ta odja-l um ta tchora 
 

7) Despidida De Immigrante (Farias 
Junior) 

 
No ta despidi atraves dess coladeira 
Pa mostra povo contente  
No ti ta bai 
Progress que n’oiá na terra 
Es travá aquel luta trenod na meio de 
stranger 
Oiá morabeza d’nós irmon 
Coragem, confiança 
Impenhod ness dura luta 
 
Na reconstrução nacional 
No ta bai contente pa stimulá nós  
Comunidade 
Pa ês ben conchê realidade di nó terra 
 
Es ca devê ligá es zum-zum 
É só pa fazê gente macaquin na cabeça 
Nós terra é Cabo Verde 
Dali é que no ta bai 
Esquecê no ka podê 
Ali q’ nos imbig’ ta nterród 
 
 

8) Cabo Verde Terra Estimadaiv (Jorge 
Monteiro) 

 
Ês dez grãozinho de terra 
Que deus ‘spaiá na mei de mar 
El ê de nôs, câ t’móde na guerra 
 
É Cabo Verde terra querida 
Oh Cabo Verde terra ‘stimada, 
Terra di paz, terra di gozo, 
Tud’ quem djobê-l pa sê regoje 
El ca ta bai, el q’rê ficâ 
Ma sél  mandod,  el ta tchorâ 
Tchorá sodade daquês morenas 
Quel ta levá na pensamento 
Tchorá recordação eterna 
De tempo qui ca tinha sofrimento 
 

Viens me parler ô mer 
Qu’est-ce donc que je vois 
Derrière l’horizon 
Qui me fait pleurer 
 
7) Despidida De Immigrante 
 
 
Par cette coladera nous faisons nos adieux 
Pour montrer à notre peuple la joie 
Que nous emmenons 
Les progrès que nous avons observés au pays 
Dissipant les doutes existants à l’étranger 
 
Regardez l’amabilité de nos frères 
Leur courage, leur confiance 
Absorbés qu’ils sont par cette lutte 
quotidienne 
Pour la reconstruction nationale 
Nous partons contents pour encourager 
La communauté 
Afin qu’elle reconnaisse la réalité de notre 
pays 
Il ne faut pas écouter les racontars 
Ils ne font que troubler nos raisonnements 
Notre pays c’est le Cap Vert 
C’est d’ici que nous partons 
Il n’est pas possible de l’oublier 
C’est ici que notre nombril est enterré. 
 
 

8) Cabo Verde Terra Estimada 
 
 
Ces dix petits grains de terre 
Que Dieu a éparpillés au milieu de la mer 
Ils sont à nous, ils ne sont le fruit d’aucune 
guerre 
Ils sont le Cap Vert pays aimé 
Ô Cap Vert terre aimée 
Pays de paix, pays de rêve 
Tous ceux qui découvrent notre fraternité 
Ne s’en retournent plus, ils souhaitent rester 
Et si on les oblige à partir, ils pleurent 
Pleurs nostalgiques de tes filles brunes 
Qu’ils emmènent dans leurs pensées 
Pleurs aux souvenirs éternels 
De l’époque où il n’y avait pas souffrance. 
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i Originele tekst in het Crioulo, teruggevonden op www.mindelo.info 
ii Lobo & Rodrigues 1996 : 126. 
iii  Lobo & Rodrigues 1996 : 156. 
iv Lobo & Rodrigues 1996 : 33. 


