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beschikbaar te stellen voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen 

van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk 

te vermelden bij het aanhalen van gegevens uit deze studie. 
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Preambule: de impact van de coronamaatregelen op het 

schrijven van een masterproef 

Op 17 maart nam de Belgische regering een aantal maatregelen ten gevolge van de uitbraak 

van het nieuwe coronavirus in het land. De vrijheid van de burgers werd vanaf dan op 

verschillende vlakken ingeperkt om de verspreiding van het virus tegen te gaan, om levens 

te redden en om de gezondheidssector te sparen van chaotische overbelasting. Deze 

maatregelen waren uiterst noodzakelijk, maar brachten uiteraard aan aantal negatieve 

gevolgen met zich mee voor studenten die op dat moment middenin het onderzoeks- en 

schrijfproces voor een masterproef zaten. 

Dit onderzoek werd niet erg gelimiteerd ten gevolge van de maatregelen. De nodige 

interviews werden reeds afgenomen en het gros van de benodigde secundaire literatuur kon 

vóór de sluiting van de Gentse Universiteitsbibliotheken worden ontleend. Minder handig was 

het feit dat archieven die nog niet werden gedigitaliseerd niet konden worden geraadpleegd 

en dat er geen mogelijkheid was om, na analyse van de afgenomen interviews, af te spreken 

met respondenten voor een tweede interviewsessie of om extra interviews af te nemen met 

nieuwe respondenten. 

Gelukkig diende de probleemstelling van het onderzoek niet te worden bijgestuurd ten 

gevolge van beperkte mogelijkheden. Voor het raadplegen van bronnen (voornamelijk 

krantenartikelen) beperkte de student zich tot bronnen die online beschikbaar waren of tot 

bronnen die vóór het invoeren van de maatregelen werden geraadpleegd of gedigitaliseerd. 

Deze preambule werd in overleg tussen de student en de promotor opgesteld en door beide 

goedgekeurd. 
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Voorwoord met dankwoord 

In het najaar van 2012 proefde ik als vijftienjarige voor het eerst van het Brugse 

uitgangsleven. De gezellige sfeer in de bruine kroegen en jongerencafés sprak mij meteen 

aan, maar de mainstream- en elektronische muziek, de gespannen sfeer en het overmatige 

drank- en druggebruik in de doorsnee uitgangsbuurten schrikten mij af, wat ertoe leidde dat 

ik op zoek ging naar een muziekmilieu waar ik wel kon gedijen. Enkele maanden later, in het 

voorjaar van 2013, ontving ik een flyer van een evenement genaamd ‘Burning Bush,’ dat in 

april zou plaatsvinden in de Brugse Magdalenazaal (Cactus Muziekcentrum). De 

artiestennamen op de flyer kwamen mij niet bekend voor, noch wist ik wat te verwachten van 

de ‘3 soundsystems’ die tevens werden vermeld. 

Samen met enkele vrienden trok ik op 20 april 2013 naar de Magdalenazaal. Mijn voorliefde 

voor muziek had mij uiteraard reeds in contact gebracht met reggae via de nummers van 

Bob Marley, Jimmy Cliff en andere artiesten zoals Alborosie en Damian Marley (de zoon van 

Bob), die een zekere populariteit genoten tijdens mijn tienerjaren, maar Burning Bush was 

een geheel andere ervaring. Het eerste wat opviel bij het binnenkomen van de zaal waren de 

gigantische speakertorens, de soundsystems dus, en de hevige baslijnen die hieruit 

voortkwamen. Ook stonden de personen die muziek draaiden niet op een podium, zoals op 

doorsnee fuiven de gewoonte is, maar stonden zij, gehuld in wolken van rook, elk met hun 

eigen draaimateriaal op de dansvloer en varieerde het aanwezige publiek serieus in leeftijd. 

Deze verruimende muzikale ervaring was voor mij de aanzet om mij te gaan verdiepen in wat 

snel één van mijn grootste passies zou worden. Ik ben VZW Artificial, Black Pearl 

Soundsystem, Jahmbassador Hi-Fi en Delica Hi-Fi eeuwig dankbaar voor deze eerste 

soundsystem dance die ik heb bijgewoond. 

In de loop van de voorbije zeven jaren ontwikkelde ik een uitzonderlijke interesse voor 

reggaemuziek, voor het soundsystemgebeuren en voor alle culturele elementen die hiermee 

gepaard gaan. Terugkerende soundsystem dances zoals Dub Revolution in Brugge en Roots 

& Culture in Antwerpen en festivals zoals Irie Vibes Roots Festival, Reggaebus Festival en 

Reggae Geel werden een vaste waarde in mijn agenda. Ik reisde naar de verste uithoeken 

van België, naar verschillende plaatsen in Frankrijk en naar Engeland om festivals, 

concerten en dances bij te wonen, maar evenzeer om mijn steeds groeiende platencollectie 

uit te breiden. In 2015 deed ik mijn eerste ervaring achter de draaitafels op, eerst bij het duo 

Rootikal Tree en vervolgens als deel van het Dubrising Collectief. In 2016 begon ik samen 

met enkele goede vrienden aan de bouw van een eigen soundsystem (Roots Explosion 

Soundsystem), waarmee we ondertussen al op een aantal mooie evenementen hebben 

gespeeld, sinds 2018 presenteer ik een tweewekelijks Reggae Excursion radioprogramma 

op de Brugse jeugdradio Villa Bota en sedert 2019 maak ik deel uit van het redactieteam van 

Reggae.be. Tot dusver een kort autobiografisch stuk over hoe het ontdekken van reggae en 

soundsystems een enorme impact op mijn leven heeft gehad en heeft geleid tot mijn 

fascinatie voor de muziek, de techniek en de rijke cultuur die ermee gepaard gaat. 
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Met betrekking tot deze masterproef gaat mijn dank in eerste instantie uit naar mijn ouders, 

die mij van meet af aan hebben gesteund en die mijn studies bovendien financieel hebben 

mogelijk gemaakt, alsook naar Yentl, die mijn onderzoeks- schrijfproces op de voet heeft 

gevolgd, telkens een luisterend oor bood en interesse vertoonde in mijn passie. Verder wil ik 

Prof. dr. Jan Dumolyn, die mij heeft aangespoord om wat destijds slechts een vaag idee was 

om te zetten in een werkbare probleemstelling, en Prof. dr. Christophe Verbruggen, die 

potentieel zag in dit onderzoek, bedanken. Ik ben eveneens dank verschuldigd aan mijn 

medestudenten en goede vrienden Arno, Brecht, Mathias, Eva en Merlijn, met wie ik samen 

aan deze opleiding ben begonnen en die mij zonder twijfel nieuwe inzichten hebben 

gegeven. Een laatste woord van dank gaat uit naar de vrienden en kennissen bij wie ik 

telkens warm welkom werd geheten voor reasoning sessions over dit onderwerp en naar alle 

respondenten die ik heb mogen interviewen: de ganse Roots Explosion crew, Gus The 

Socialist Rocker, Echo Vault, Samwise Jah Frequency, Roots Pressure, Missing Link en Juli 

Jupter, Dello en Kathleen, Jah Shakespear, Ras Cloud, Professor Cat, Poppa Grassy, Ras 

Feel, Pat Flashman, Kaya, Jah Mike, Vinnie en Alex Mendes Neves, Jan Goyens, Filip 

Verhaeghe, Davy Landuyt, Peter Trohldahl, Jean-Marie Danthinne, Paulo, Binghi Max, David 

Katz, Ras Digby, Ras Terry Gad en Festus Coxsone. 
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Lijst van gebruikte afkortingen 

BBC = British Broadcasting Corporation 
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BFBS = British Forces Broadcasting Service 

BITU = Bustamente Industrial Trade Union 

Cf. = Confer 

CCCS = Centre of Contemporary Cultural Studies 

Dr. = Doctor 

DJ = Disc jockey/diskjockey 

Etc. = Et cetera 
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H.I.M. = His Imperial Majesty 
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JBC = Jamaica Broadcasting Corporation 

JLP = Jamaican Labour Party 

Joh. = Johannes 

LP = Langspeelplaat 

MC = Master of ceremonies 

MSI = Music Station Imports 

NL = Nederland 

O.a. = Onder andere 

PA = Public Address (Systems) 

PNP = People’s National Party 

R&B = Rhytm & Blues 

RJR = Radio Jamaica Rediffusion 

SR = Suriname 

SS = Steam Ship 

UK = United Kingdom 

UBIO = Universal Black Improvement Organisation 

UNIA = Universal Negro Improvement Organisation 

VK = Verenigd Koninkrijk 
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Inleiding en probleemstelling 

“Reggae gone international 

Reggae is crucial 

Reggae have the potential, Dread 

Reggae going much further” 

(Barry “Niceous” Reid – ‘Reggae Gone International,’ 12” maxisingle, Rockers, 1985)
1
 

Net als vele hoofdstuk- en subhoofdstuktitels is de titel van deze masterproef gebaseerd op 

een songtekst of -titel. De woorden van Barry Reid over een riddim van topproducer Horace 

Swaby alias Augustus Pablo uit 1985 drukken bijna exact uit waar dit onderzoek op focust: 

de onstuitbare verspreidingskracht van reggaemuziek, en vooral van de actoren die leven 

voor deze muziek. Aangezien verspreiding van personen, culturen en goederen hand in 

hand gaat met migratie, dient deze inleiding aan te vangen met een migratieverhaal. 

In respectievelijk 1947 en 1948 meerden de SS Almanzora en de SS Empire Windrush aan 

te Southampton en te Tilbury. Aan boord van deze schepen kwamen achtereenvolgens 

ongeveer 150 en 492 Jamaicaanse immigranten hun toenmalige moederland, het Verenigd 

Koninkrijk, binnen. Een aantal van hen waren ex-militairen die meevochten in het Britse 

kamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. De aankomst van de Empire Windrush markeert een 

bijna mythologisch, en tevens gecontesteerd, punt in de geschiedenis waarop de 

Caraïbische immigratie in Groot-Brittannië zou zijn gestart.2 

In de daaropvolgende veertien jaar, tot de Britse overheid de Commonwealth Immigrants Act 

uitvaardigde, die ervoor zorgde dat men enkel nog kon immigreren met een werkvisum, vond 

een grootschalige migratie via schepen (o.a. Orbita, Reina del Pacifico en Georgic) plaats en 

steeg het aantal Caraïbische immigranten dat zich verspreidde over de Britse grootsteden tot 

meer dan 300.000, waarvan circa vijftig procent van Jamaicaanse origine. Naast Jamaicanen 

werden tevens werkkrachten overgebracht en aangeworven uit onder meer Barbados en 

Trinidad, beiden eveneens toenmalige Britse kolonies.3 De grootschalige werkloosheid op de 

Caraïbische eilanden was één van de grootste aanleidingen om te emigreren naar het 

Verenigd Koninkrijk, waar inwoners van de kolonies sinds 1948, na het uitvaardigen van de 

Nationality Act, ‘welkom’ waren als Britse staatsburgers.4 Aan het einde van de twintigste 

eeuw leefden meer dan 500.000 personen van Caraïbische origine in het Verenigd 

                                                

 

1
 De gekozen titel ‘Reggae gone international’ is in geen instantie gebaseerd op het werk Reggae 

Going International, 1967-1976: The Bunny ‘Striker’ Lee Story van Noel Hawks en Jah Floyd dat in 
2012 werd gepubliceerd. 
2
 Paul Ward, “Sound system culture. Place, space and identity in the United Kingdom, 1960-1989,” 

Historia Contemporánea 57 (2018): 354. 
3
 Donald Hinds, “The ‘island’ of Brixton,” Oral History 8, nr. 1 (1980): 50; Sheila Patterson, Dark 

strangers. A sociological study of the absorption of a recent West Indian migrant group in Brixton, 
South London (Londen: Tavistock Publications, 1963), 40. 
4
 Lloyd Bradley, Bass culture. When reggae was king (Londen: Penguin Books Ltd, 2001), 111-13; 

Peter Fryer, Staying Power. The history of black people in Britain (Londen: Pluto Press, 1984), 372-
73; 381.  



 

12 

 

Koninkrijk. Hun grote en snel stijgende aantal maakte hen tot de tweede grootste, maar lang 

niet de meest geliefde, etnische groep in het land.5 Deze migratiegolf maakt deel uit van een 

wereldwijd proces dat bekend staat als de zwarte of de Afrikaanse diaspora. 

De Afrikaanse diaspora duidt op wereldwijd verspreide populatiegroepen die oorspronkelijk 

afkomstig zijn uit het Afrikaanse continent. Deze mensen zijn vervreemd van hun thuisland 

ten gevolge van al dan niet gedwongen migratie of verbanning. De aanvang van wat 

doorgaans als de Afrikaanse diaspora wordt gezien loopt grotendeels samen met die van de 

trans-Atlantische slavenhandel in de zestiende eeuw. Gedurende een kleine vierhonderd jaar 

werden naar schatting twaalf miljoen West-Afrikanen met bruut geweld tot slaaf gemaakt en 

door voornamelijk Britse, Spaanse en Portugese slavenhandelaars verhandeld naar de 

Nieuwe Wereld. Het merendeel van de slaafgemaakten kwam terecht in Noord- en Zuid-

Amerika en in de Caraïben.6 

Naast de rechtstreekse migratie ten gevolge van de trans-Atlantische slavenhandel, slaat de 

Afrikaanse diaspora tevens op de langdurige en brede migratie na de afschaffing van de 

slavernij7 doorheen de negentiende en twintigste eeuw. Zwarte Afrikanen en hun 

nakomelingen migreerden massaal vanuit de voormalige slavengebieden naar onder meer 

Canada en West-Europa.8 

Met een grootschalige verplaatsing van individuen gaat tevens een grootschalige culturele 

transfer gepaard. De Britse socioloog Paul Gilroy stelt dat schepen op zich kunnen gezien 

worden als micro-systemen van linguïstische en politieke hybriditeit. Volgens hem creëerde 

de Afrikaanse diaspora een cultureel netwerk dat hij als de Black Atlantic bestempelt. Binnen 

dit netwerk van culturele en politieke connecties zijn alle zwarte culturen (en dus ook alle 

zwarte personen) wereldwijd verbonden met elkaar en worden culturele expressievormen 

overgebracht tussen verscheidene locaties en vervolgens opnieuw benadrukt over een 

bepaalde tijdspanne. Gilroy pleit voor een transnationaal en intercultureel perspectief dat kan 

worden verwezenlijkt wanneer cultuurhistorici de Atlantische Oceaan in een moderne context 

bestuderen als een samenhangend geheel.9 De Black Atlantic kan als paradigma worden 

                                                

 

5
 Ward, “Sound system culture,” 351. 

6
 Jana Evans Braziel en Anita Mannur, “Nation, migration, globalization. Points of contention in 

diaspora studies,” in Theorizing diaspora. A reader, eds. Jana Evans Braziel en Anita Mannur (Oxford: 
Blackwell, 2003), 1-2. 
7
 In 1833 werd slavernij afgeschaft door de Britten en in 1834 eindigde deze officieel in de Britse 

Caraïben. Vervolgens maakten de Spanjaarden en de Portugezen slavernij illegaal in 1840 en de 
Fransen in 1848, maar de Portugezen bleven echter slaafgemaakten verhandelen tot het einde van de 
negentiende eeuw. In 1865 werd slavernij afgeschaft in de Verenigde Staten. Braziel en Mannur, 
“Nation, migration, globalization,” 2; Monica Schuler, “Alas, Alas, Kongo.” A social history of 
indentured African immigration into Jamaica, 1841-1865 (Baltimore: John Hopkins University Press, 
1980), 1. 
8
 Braziel en Mannur, “Nation, migration, globalization,” 2. 

9
 Paul Gilroy, The Black Atlantic. Modernity and double consciousness (Londen: Verso, 2002), 1-3; 12; 

15; Paul Gilroy, There ain’t no black in the Union Jack. The cultural politics of race and nation 
(Abingdon: Routledge, 2002), 202-05. 
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gebruikt om de materie die in deze thesis wordt behandeld te beschouwen, maar zal echter 

niet als theoretische leidraad worden gehanteerd. 

Gilroy’s theorie volgend, zouden de West-Afrikaanse, de Jamaicaanse en de zwarte Britse 

culturen elkaar moeten hebben beïnvloed en zelfs een parallelle ontwikkeling moeten 

hebben doorgemaakt. Paul Ward volgt Gilroy door te stellen dat, in tegenstelling tot vele 

lokale geschiedenissen, de geschiedenis van de soundsystem(sub-)cultuur (in eerste 

instantie een zwarte (sub-)cultuur) inherent globaal is, ook wanneer deze zich situeert in een 

lokale context.10 

Eerder dan Gilroy, stelde Simon Jones reeds dat de Jamaicaanse en de zwarte Britse 

populaire cultuur en muziek inherent hun oorsprong kennen in de slavernij en het 

kolonialisme. Volgens hem behielden Caraïbische personen vele elementen van hun 

Afrikaanse erfenis in onder meer hun taalgebruik, religie en muziek.11 Nancy Foner ziet 

parallelle elementen tussen de gedwongen migratie van Afrikaanse slaafgemaakten naar 

Jamaica en de twintigste eeuwse migratie van Jamaicanen naar Groot-Brittannië, omdat in 

beide situaties nieuwe culturele patronen ontstonden.12  

Winston James schrijft in zijn studie met betrekking tot racisme en identiteitsvorming bij 

Caraïbische migranten in Groot-Brittannië dat migratie automatisch het proces van culturele 

verandering versnelt, aangezien hier een afsplitsing van de oorspronkelijke cultuur mee 

gepaard gaat.13 Culturele veranderingsprocessen aan de hand van migratiebewegingen 

worden in deze masterproef benoemd als culturele transfers. 

Dit onderzoek focust gedeeltelijk op de culturele transfer van de Jamaicaanse reggae- en 

soundsystem(sub-)cultuur naar het Verenigd Koninkrijk. Om de cultuur die de Jamaicaanse 

immigranten meebrachten naar het Verenigd Koninkrijk en de mechanismen van de 

overdracht te begrijpen, dienen drie verschillende culturele pijlers te worden geanalyseerd: 

de evolutie van de Jamaicaanse muziek, de soundsystems (de media via dewelke deze 

muziek verspreid werd) en de Rastafari beweging, die inherent verbonden is met de eerste 

twee pijlers. 

Elk van de hierboven vermeldde culturele pijlers onderging in eerste instantie interne 

veranderingen tijdens de verplaatsing van Jamaica naar het Verenigd Koninkrijk. Later vond 

een tweede culturele transfer plaats, naar het Europese vasteland. Als casus voor deze 

tweede transfer wordt België gekozen. Deze culturele transfer van een reggae- en 
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 Ward, “Sound system culture,” 371. 
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soundsystem(sub-)cultuur van Jamaica naar België, via het Verenigd Koninkrijk, vormt de 

kern van dit onderzoek. Er zal worden getracht een vestigingsgeschiedenis van de reeds 

vermelde (sub-)cultuur in België te schetsen, met aandacht voor de achterliggende 

processen en motieven. Eén van de hoofdvragen van dit onderzoek is dus hoe en wanneer 

een reggae- en soundsystem(sub-)cultuur tot stand is gekomen in België. Eveneens wordt 

uitgebreid aandacht besteed aan de rol van de culturele actoren of cultuurdragers, zijnde de 

personen die een cruciale functie hebben vervuld, en de zogenaamde culturele hubs, zijnde 

de locaties die een specifieke rol hebben gespeeld, binnen deze culturele transfer. 

Een duidelijke afbakening is hier noodzakelijk. Wanneer in het onderzoek sprake is van een 

soundsystem(sub-)cultuur wordt hiermee louter gedoeld op de soundsystems die ontstonden 

in de jaren ’40 van de twintigste eeuw te Jamaica en later evolueerden tot en wereldwijd 

bekend kwamen te staan als roots- of reggae soundsystems.14 De wereldwijde rave cultuur, 

die tevens gebruikt maakt van verwante geluidsinstallaties, komt in dit onderzoek niet aan 

bod. Aan dancehall soundsystems, die vandaag de dag nog steeds actief zijn in Jamaica, in 

het Verenigd Koninkrijk en in België en er de grenzen met de hiphop en triphop aftasten, 

wordt doorheen dit onderzoek weinig aandacht besteed, omdat deze, in het bijzonder buiten 

Jamaica, verder afgeweken zijn van de essentie en de originele belevingsvorm van de 

reggae soundsystems. Ook zullen gerelateerde subculturen in Azië, Afrika, Oceanië, het 

vasteland van Noord- en Zuid-Amerika weinig tot niet aan bod komen. 

De geografische focus van het onderzoek ligt op de Caraïbische eilanden, hoofdzakelijk 

Jamaica, het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland, voornamelijk België. In het 

Verenigd Koninkrijk komt de focus vooral te liggen op de hoofdstad Londen. Dit alhoewel 

talloze soundsystems verspreid over het hele land er ontspanning en soelaas brachten (en 

brengen) voor de zwarte bevolking, ook in kleinere steden, zoals bijvoorbeeld Huddersfield, 

Manchester en Leeds, in het midden van het Verenigd Koninkrijk.15 In België ligt de focus 

vooral op Vlaanderen, met enkele uitzonderingen voor casussen in de stad Brussel en in 

Wallonië. 

De term ‘(sub-)cultuur’ wordt hier op deze manier geformuleerd omdat er zal worden getracht 

te onderzoeken of de culturele transfer een verandering in de culturele status van de 

behandelde materie teweeg heeft gebracht. Het onderscheid tussen cultuur en subcultuur is 

dikwijls erg vaag en academici binnen het veld van de cultural studies hebben vrij 

uiteenlopende visies op sommige aspecten van deze materie. Actoren die actief zijn in de 

soundsystemscene, in het bijzonder in Engelstalige gebieden, verwijzen dikwijls naar alles 

wat met deze scene te maken heeft als ‘sound system culture.’ Paul Huxtable schreef zelfs 
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een boek over de soundsystems van Huddersfield met een gelijknamige titel.16 Dit impliceert 

echter niet dat de cultuurvorming rond reggaemuziek en soundsystems wereldwijd als een 

zelfde culture kan worden beschouwd. Een andere hoofdvraag van dit onderzoek is dus of 

het culturele gebeuren dat zich rond reggaemuziek en de verwante soundsystems heeft 

ontwikkeld in de verschillende bestudeerde geografische gebieden op verschillende 

manieren kan worden cultureel gecategoriseerd, en of de culturele transfers hier een invloed 

op hebben gehad. 

Het onderzoek situeert zich hoofdzakelijk in de tweede helft van de twintigste eeuw en in de 

vroege eenentwintigste eeuw, maar heeft wortels bij het begin van de slavenhandel, en dus 

ook de eerder vermelde Afrikaanse diaspora, aangezien de Jamaicaanse dancehall, de 

locatie bij uitstek voor de culturele beleving die hier bestudeerd wordt, volgens Norman 

Stolzoff haar oorsprong kent in de slavernijperiode.17 Ook de Rastafari beweging, zowel in 

Jamaica als in het Verenigd Koninkrijk, heeft haar wortels in de slavernij en is gedeeltelijk 

gebouwd op het herinneren en aankaarten van deze periode in de hedendaagse 

maatschappij.18 Het jaar 1947, waarin de grootschalige Jamaicaanse migratie naar het 

Verenigd Koninkrijk officieel van start ging, kan gezien wordt als het startpunt van dit 

onderzoek. 2010 is doorgaans het eindpunt van de onderzochte periode, op enkele 

uitzonderlijke casussen na, waarvan de tijdlijn doorloopt tot het heden. De tijdspanne van 63 

jaar tussen 1947 en 2010 bakent het onderzoek chronologisch af, maar er wordt meermaals 

teruggegrepen naar evenementen uit het verleden of vooruitgeblikt naar gebeurtenissen en 

processen die tussen 2010 en het heden plaatsvonden. Casussen of feiten die buiten de 

afgebakende periode vallen, worden duidelijk gedateerd. 

Ter voorbereiding en bij het uitvoeren van dit onderzoek werd gebruik gemaakt van relevante 

secundaire literatuur. Een complicatie was hier het feit dat quasi geen literatuur voorhanden 

is die handelt over reggae, laat staan over soundsystems, op Belgisch grondgebied.19 Deze 

moeilijkheid draagt enerzijds net bij aan de graad van vernieuwing van dit onderzoek. 

Aangezien amper tot geen onderzoek werd gedaan naar de (sub-)cultuur rond reggae en 

soundsystems in België, kon dit onderzoek alle kanten opgaan, maar zou de uitkomst hoe 

dan ook vernieuwend zijn. 
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 Zie Paul Huxtable, Sound system culture. Celebrating Huddersfield’s sound systems (Londen: One 

Love Books, 2014). 
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1983), 91. 
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Belgische reggaegemeenschap en naar persoonlijke ervaringen van de auteur. Naast deze boeken 
schreef Michiels de voorbije 35 jaar ook tal van artikelen die verschenen in verschillende kranten en 
weekbladen en op de website Reggae.be. 
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Anderzijds zorgt deze complicatie ervoor dat we voor het onderzoek naar dit onderwerp 

voornamelijk afhankelijk zijn van bronnenmateriaal. Helaas laat een relatief kleine en voor de 

mainstream onbekende (sub-)cultuur dan ook relatief weinig geschreven bronnen na. De 

voornaamste bronnen die voor deze masterproef (en voor verder onderzoek, dat ten zeerste 

wordt aangeraden) kunnen worden gebruikt zijn mondelinge bronnen, met name interviews. 

Over een periode van vijf maanden werden formele en informele interviews afgenomen met 

respondenten in Londen, Rijsel, Vierset-Barse, Zeebrugge, Kortemark, Kuurne, Zomergem, 

Antwerpen, Herentals, Kalmthout, Rotselaar, Tienen en Brussel. Elk van deze geïnterviewde 

personen was op een zekere manier actief binnen de onderzochte (sub-)cultuur. Naast 

secundaire literatuur en mondelinge bronnen werd tevens gebruik gemaakt van artikelen in 

(online) kranten, weekbladen en muziektijdschriften, evenementenposters en–flyers, foto’s, 

audiovisueel materiaal, radio-uitzendingen of podcasts en online-artikelen op verschillende 

websites, waaronder Reggae.be, het enige officiële medium dat vandaag de dag informatie 

over de Belgische reggae- en soundsystemscene verschaft. 

Citaten als “In Jamaica there’s no truth. There’s only version”20 zijn alomtegenwoordig in het 

onderzoek naar de geschiedenis van de reggaemuziek. Niet alleen in Jamaica heeft 

iedereen zijn eigen versie van de feiten. Bij het hanteren van de methode van de mondelinge 

geschiedenis tout court worden feiten en verhalen door verschillende partijen op 

verschillende manieren en vanuit andere perspectieven herinnerd en gedeeld. Onderzoek 

doen op basis van mondelinge bronnen staat dus vaak gelijk aan het geconfronteerd worden 

met tegenstrijdige informatie, hetzij tussen getuigenissen onderling of tussen een getuigenis 

en een andere bron. Het is aan de historicus om deze uiteenlopende informatie kritisch te 

benaderen. Ook in dit onderzoek wordt gestreefd naar een kritische kijk op de verzamelde 

informatie en naar een waarachtige weergave van de feiten. 

Hier dient echter wel vermeld te worden dat in 2015 reeds een documentaire werd 

uitgebracht die verhaalde over een gelijkaardige thematiek als deze masterproef. BelDUB 

werd waargemaakt door Andreas Peeters en Gieljan Van Goethem en poogt een één-uur-

durende synthese van de Belgische reggae- en soundsystemgeschiedenis te brengen.21 Los 

van het feit dat de documentaire, mede dankzij de relatief korte speelduur, inhoudelijke 

onvolledigheden en lacunes heeft, voerden de documentairemakers echter wel een 

uitgebreid, maar niet-wetenschappelijk onderbouwd, onderzoek uit voor het samenstellen 

van hun project. Hiervoor kunnen verdere onderzoekers hen niets dan dankbaar zijn. 

BelDUB is dan ook zeker en vast een waardevolle audiovisuele bron voor enkele 

aandachtspunten die in dit onderzoek verder zullen worden uitgediept. 

Overigens schreef Diego Hallin, een student communicatiewetenschappen aan het Institut 

des Hautes Études des Communications Sociales van de Haute École Galilée te Brussel, in 

2019 een masterproef met een gelijkaardige thematiek. Hij onderzocht de functie van 
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soundsystem als propagandakanalen voor het verspreiden van een muzikale cultuur en –

boodschap. Hallin hanteerde een verschillende methodiek en invalshoek ten opzichte van dit 

onderzoek en baseerde zich op andere bronnen voor zijn beknopte beschrijving van reggae 

en soundsystems in België.22 Om deze redenen kan de masterproef van Hallin niet worden 

gezien als een identiek onderzoek en komt de uniciteit van dit onderzoek niet in het gedrang. 

In deze masterproef worden een uitgebreider historisch perspectief en een grondigere 

kritische methode gehanteerd, wat automatisch leidt tot een onderzoek met meer diepgang. 

Desalniettemin is het lovenswaardig dat meerdere studenten in verschillende richtingen 

interesse vertonen in deze tot op vandaag te weinig onderzochte materie. 

In de loop van dit onderzoek wordt getracht om vanuit socio-historisch perspectief een aantal 

verdere vragen te beantwoorden. Ten eerste wordt de vraag gesteld op welke manier en 

wanneer het reggaegenre en de reggae soundsystems zich (definitief) hebben gevestigd in 

België en welke cultuurdragers en culturele ruimtes verantwoordelijk waren voor de culturele 

transfer van een reggae- en soundsystem(sub-)cultuur naar België. Vervolgens wordt 

onderzocht hoe deze (sub-)cultuur rond reggae en soundsystems zich verder ontwikkelde en 

welke verschillende rollen soundsystems en de bijhorende (sub-)culturen vervullen in 

respectievelijk Jamaica, het Verenigd Koninkrijk en België. Voor elk van de besproken 

geografische locaties wordt de vraag gesteld welke (sub-)culturele status de onderzochte 

materie heeft en of er verschillen te bemerken zijn. Verder wordt aandacht besteed aan de 

manier waarop racisme, discriminatie, migratie en de socio-culturele achtergrond van de 

culturele actoren al dan niet een invloed hebben uitgeoefend op de verschillende culturele 

transfers en op de ontwikkeling van de (sub-)cultuur. Ten laatste stellen we in vraag op 

welke manier de culturele transfer van de Rastafari beweging in verband stond met die van 

de reggae- en soundsystem(sub-)cultuur. 

Deze masterproef wordt voor de lezer uitgewerkt op thematisch-chronologische manier. Dat 

wil zeggen dat de onderzochte materie en de bevindingen thematisch (of thematisch-

geografisch) geordend zijn in hoofdstukken, maar dat binnen deze hoofdstukken een min of 

meer chronologische werkwijze wordt gehanteerd. In het eerste hoofdstuk wordt aan de 

hand van een literatuurstudie een beknopt overzicht gegeven van de ontwikkelingen binnen 

de Jamaicaanse muziek die geleid hebben tot het ontstaan van reggaemuziek. Dit hoofdstuk 

wordt onderverdeeld in subhoofdstukken per muziekstijl die bijgedragen heeft tot de 

totstandkoming van het (roots-)reggaegenre. In chronologische volgorde worden Kumina- en 

Burru drumtechnieken, mento, Jamaicaanse boogie, ska, rocksteady, early reggae, 

rootsreggae, dub, rub-a-dub en early dancehall besproken. Er wordt gekozen om te eindigen 

bij het subgenre van de early dancehall, dat zich ontwikkelde tijdens de late jaren 1980, 

omdat zich hierna, net zoals bij de eerder vermelde dancehall soundsystems, steeds 

verdergaande muzikale en culturele wijzigingen voordeden ten opzichte van het 
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rootsreggaegenre, waardoor (sub-)genres die zich in Jamaica ontwikkelden na de early 

dancehall nog weinig relevant zijn voor een kadering van dit onderzoek. De dancehall splitste 

zich als genre en (sub-)cultuur vanaf de jaren 1990 dan ook steeds verder af van de reggae. 

Ook over dancehall werden reeds enkele grondige studies gemaakt, zoals Wake the Town 

and Tell the People: Dancehall Culture in Jamaica (2000) door Norman Stolzoff. 

Het tweede hoofdstuk behandelt door middel van een combinatie van een literatuurstudie en 

eigen onderzoek het ontstaan en de evolutie van het soundsystemfenomeen in Jamaica, 

alsook de verspreiding en verdere ontwikkeling van dit fenomeen in het Verenigd Koninkrijk. 

Verder wordt eveneens in de vorm van een deelconclusie aandacht besteed aan de culturele 

afbakening van de soundsystem(sub-)cultuur in het Verenigd Koninkrijk, in relatie met haar 

tegenhanger en voorganger in Jamaica. Ook de rolverdeling binnen de groep mensen die 

samen een soundsystem crew vormen, de sound clash en de aanwezigheid van een etnisch 

gemengd publiek in de soundsystem dancehall worden verduidelijkt in dit hoofdstuk. 

In het derde hoofdstuk wordt, grotendeels aan de hand van secundaire literatuur, een 

beknopt overzicht gegeven van het ontstaan, de ontwikkeling, de verspreiding en de 

kenmerken van de Rastafari beweging. Er wordt eveneens aandacht besteed aan de 

wisselwerking tussen de Rastafari beweging en de reggae- en soundsystem(sub-)cultuur en 

aan de rol van Bob Marley in de culturele transferprocessen. Alhoewel de Rastafari 

beweging niet rechtstreeks een cruciale rol speelt met betrekking tot de hoofdvragen die in 

dit onderzoek worden gesteld, is het onmogelijk om deze volledig buiten beschouwing te 

laten. Een kort overzicht van de voornaamste ontwikkelingen en kenmerken van de 

beweging is noodzakelijk om verschillende gebeurtenissen en processen die hier aan bod 

komen te kaderen. 

Vanaf hoofdstuk vier komen de grote hoofdvragen van dit onderzoek aan bod. Dit hoofdstuk 

behandelt, voornamelijk op basis van een kritische analyse van mondelinge bronnen, zijnde 

interviews die door de auteur werden afgenomen met verschillende culturele actoren, de 

culturele transfer van het reggaegenre van Jamaica naar België, al dan niet via het Verenigd 

Koninkrijk, en de daaropvolgende vestiging van reggae in België. Het hoofdstuk is 

onderverdeeld in enkele subhoofdstukken die respectievelijk focussen op de rol van de stad 

Antwerpen als epicentrum van de vroege Belgische reggaescene, reggaeprogramma’s op 

Belgische vrije radiozenders, festivals die een groot of klein aandeel hebben gehad in het 

programmeren en introduceren van reggae in België, de aankoop van platen in winkels in het 

binnen- en buitenland en verslaggeving over reggae in de Belgische media. 

In hoofdstuk vijf ligt de nadruk op de ontwikkeling van een soundsystem(sub-)cultuur in 

België. Er wordt in eerste instantie aandacht besteed aan een chronologische bespreking 

van de opkomst van reggae DJ’s en soundsystems op verschillende plaatsen en aan het 

verschijnen van lokale en internationale soundsystems op Belgische festivals. Vervolgens 

wordt besproken op welke manier het bijwonen van soundsystem gerelateerde evenementen 

een invloed had op actoren binnen de Belgische scene. Het hoofdstuk eindigt met een 

analyse van de Belgische soundsystem(sub-)cultuur ten opzichte van haar tegenhangers in 
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Jamaica, maar vooral in het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door een bespreking van de 

aanwezigheid van Rastafari beweging in België. 
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1. ‘Jamaican music’: een inleidend overzicht van de 

ontwikkelingen in de Jamaicaanse muziek 

“Reggae is far more than the lullaby of a beleaguered population.” 

(Paul Gilroy, “Steppin’ Out of Babylon. Race, Class and Autonomy,” in The Empire Strikes Back. Race 

and Racism in 70s Britain, ed. Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham 

(Londen: Hutchinson, 1982), 301) 

Jamaicaanse muziek staat voor veel mensen uitsluitend gelijk aan reggaemuziek. Reggae, 

het ondertussen wereldwijd bekende muziekgenre dat zijn faam verwierf dankzij Robert 

Nesta “Bob” Marley, heeft het Caraïbische eiland definitief op de wereldkaart gezet, maar het 

was echter niet het eerste muziekgenre dat er het levenslicht zag. Het is niet mogelijk om 

hier een volledig en gedetailleerd overzicht te geven van de Jamaicaanse populaire muziek, 

met aandacht voor alle actoren die hier een rol in hebben gespeeld, noch is dit het doel van 

dit onderzoek. Diepgaande studies over reggaemuziek en haar voorgangers werden reeds 

uitgevoerd door onder meer Lloyd Bradley (Bass Culture: When Reggae Was King, 2000) en 

David Katz (Solid Foundation: An Oral History of Reggae, 2003). De werken van Bradley en 

Katz werden dan ook gebruikt als leidraad voor dit hoofdstuk. 

In dit hoofdstuk wordt getracht een overzicht te creëren van de evolutie binnen de muzikale 

cultuur van het eiland die geleid heeft tot het ontstaan van reggae en dub. Dit met aandacht 

voor sleutelfiguren en belangrijke gebeurtenissen die dit proces hebben beïnvloed. Om deze 

evolutie toe te lichten dient in eerste instantie te worden teruggekeerd naar de donkerste 

periode uit de Jamaicaanse geschiedenis: de plantageslavernij. 

1.1. ‘Every sound of the drum you hear is an African beat’: de Kumina 

en Burru drumtechnieken van de slaafgemaakten 

In 1494 zette de beruchte Spaanse ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus voet aan wal in 

Jamaica. De komst van Columbus en zijn bemanning markeerde het begin van de Spaanse 

heerschappij op het eiland. Reeds 800 jaar vóór de komst van de Spanjaarden werd 

Jamaica bewoond door de inheemse Arawak Indianen. De Arawaks waren echter niet 

bestand tegen de slaafse omstandigheden waarin zij gedwongen werden te leven onder de 

Spanjaarden, noch tegen de Europese ziekten die laatstgenoemden importeerden. Dit 

gegeven zette de aanvoer van slaafgemaakte Afrikanen door de Spanjaarden in gang vanaf 

1517. In 1655, wanneer de Britten Jamaica veroverden op de Spanjaarden, was de volledige 

Arawakpopulatie al uitgestorven en waren nog weinig overblijfselen van hun bestaan te 

bespeuren.1 
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Het gebrek aan een inheemse populatie om te onderwerpen leidde tot een grootse invoer 

van Afrikaanse slaafgemaakten onder Brits bewind (cf. supra). Tijdens de heerschappij van 

de Britten transformeerde Jamaica naar een slavenkolonie waar hoofdzakelijk suiker werd 

vervaardigd. De slaafgemaakten zochten op zeldzame momenten van ontspanning een 

uitweg uit hun harde bestaan via muziek- en dansmomenten die niet zelden gelinkt waren 

aan religieuze rituelen. Eén van de bekendste rituelen, dat hedendaagse restanten heeft, is 

het Kuminaritueel. Kumina, dat door slaafgemaakten en contractarbeiders uit de West-

Afrikaanse Ashantistam werd geïntroduceerd in Jamaica, is een volksreligieuze cultus 

waarbij actoren de geesten van hun voorouders trachten op te roepen via dans- en 

offerrituelen, met een extatische staat tot gevolg. Een Kumina wordt steeds begeleid door 

drummen. Naast de Kumina drumceremonies, speelden Burru drumtechnieken ook een 

belangrijke rol in de slavengemeenschap.2 

Burru drumconcerten, die onder andere werden opgevoerd bij de terugkeer van vrijgelaten 

gevangenen, werden geconstrueerd aan de hand van drie soorten drums: een grote 

basdrum die het ritme verzorgt, een repeater drum die de melodie invult en een fundeh die 

harmonieën aanreikt. Het rituele drummen uit de slavengemeenschappen overleefde de tand 

des tijds omdat de slaafgemaakten in Jamaica hun Afrikaanse muzikale cultuur grotendeels 

in stand konden houden. Muzikale uitvoeringen werden namelijk gedoogd door vele 

slavenhouders omdat deze hoopten dat het tempo van de muziek zou resulteren in een 

gestructureerd en versneld werkpatroon op de suikerplantages. Praten was verboden tijdens 

het werken, dus het feit dat percussie en zang werden toegestaan opende voor de 

slaafgemaakten een nieuwe vorm van communicatie. De Europese slavenhouders 

ondernamen echter wel talloze pogingen om de Afrikaanse slaafgemaakten te ontdoen van 

hun originele cultuur door hen allerlei westerse culturele waarden en gewoonten op te 

leggen.3 

De drumtechnieken van de Burru worden vandaag de dag nog steeds gehanteerd door 

Rasta’s wereldwijd en legden, samen met die van de Kumina, de grondslag voor de ritmes 

die terug te vinden zijn in latere Jamaicaanse muziekgenres, waaronder mento, rocksteady 

en reggae. Volgens Paul Kauppila beïnvloedden de klap- en stampgeluiden en de 

geïmproviseerde vocale harmonieën die men maakte bij muzikale rituelen in de negentiende-

eeuwse religieuze Pocomania- en Zion Revival-sekten tevens de ontwikkeling van de ska.4 
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1.2. Mento: dé Jamaicaanse folkmuziek 

Mento, de Jamaicaanse tegenhanger van de calypso uit Trinidad en Tobago, is een inheems 

Jamaicaans folkmuziekgenre. Mentomuziek bestaat uit de bovenvermelde Afrikaanse ritmes 

gecombineerd met Europese melodieën. De periode waarin mento het populairst was in 

Jamaica vond plaats in de jaren 1940 en 1950 en viel samen met de opkomst van de eerste 

soundsystems (cf. infra). Mento wordt gespeeld met onder meer gitaren, banjos, bongos en 

kalimba’s. De muziek maakte inherent deel uit van het plattelandsleven en heeft niet zelden 

humoristische of seksueel getinte teksten. Samen met de Amerikaanse R&B van de jaren 

1940 en 1950, die vooral populair was in de vroege soundsystem dancehalls (cf. infra), 

vormde Jamaicaanse mento de grondslag voor de off-beat of after-beat die ska en reggae 

zou gaan typeren.5 

1.3.  ‘Rhythm, blues and boogie’: R&B en andere voorlopers van de ska 

Naast Afrikaanse drumtechnieken, mento, calypso, merengue, Cubaanse son en bolero, jazz 

en big band, heeft Amerikaanse R&B (Rhythm & Blues) een heuse impact gehad op het 

ontstaan van de ska. Volgens Katz is Jamaicaanse boogie, een adaptatie van Amerikaanse 

R&B, de “directe voorloper” van het ska-genre.6  

Tijdens de vroege jaren 1950 werden de eerste muzikale opnames gemaakt op het eiland. 

Zakenmensen uit de welstellende klasse, waaronder de Joods-Jamaicaanse Stanley Motta, 

die de eerste bekende opnamestudio uitbaatte, waagden zich in deze periode aan het 

opnemen en verkopen van mento- en calypsonummers. Vanwege het gebrek aan 

drukfaciliteiten voor platen was Motta in de begindagen genoodzaakt om zijn materiaal op te 

sturen naar Groot-Britannië, waar de muziek op vinyl werd gedrukt en vervolgens opnieuw 

naar Jamaica werd verscheept. Dit tot enkele jaren later de eerste apparatuur voor het 

persen van platen werd ingevoerd.7 

Het was in vroege, primitieve studio’s als die van Motta dat jonge talenten, waarvan 

sommigen later zeer actief zouden zijn in zowel ska-, rocksteady-, als reggaemiddens, 

adaptaties van Amerikaanse R&B-nummers en eigen soortgelijke creaties opnamen. Deze 

Jamaicaanse R&B-nummers waren aanvankelijk niet voorbestemd om te worden uitgebracht 

op de commerciële markt, maar louter om door al dan niet bekende soundsystems te worden 

gespeeld als specials (cf. infra). Kauppila spreekt met betrekking tot dit proces van een 

culturele transfer van de Verenigde Staten naar Jamaica.8 
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De stijgende populariteit van het rock-‘n-roll-genre in de Verenigde Staten tijdens de late 

jaren 1950 en de hiermee samengaande dalende populariteit van R&B zorgden ervoor dat 

de soundsystem operators steeds minder zeldzame R&B-platen ter beschikking hadden, wat 

leidde tot het opnemen van boogie- en R&B nummers met lokale muzikanten. De enorme 

populariteit van deze boogienummers bij de muziekliefhebbers uit de arbeidersklasse 

resulteerde snel in het commercieel uitbrengen van deze muziek, zowel door bovenvermelde 

zakenmensen, als door beruchte soundsystemeigenaars.9 Dit is één van de eerste 

manifestaties van de immanente betrokkenheid van de soundsystems bij de evolutie van de 

Jamaicaanse populaire muziek. Deze tendens zette zich verder tijdens de 

onafhankelijkheidsstrijd: de ontstaansperiode van de ska. 

1.4.  ‘Jamaican ska’: de stem van de onafhankelijkheid 

De hierboven beschreven vroege muziekindustrie zorgde er volgens Bradley voor dat 

“Jamaica’s zwarte bevolking voor het eerst sinds ze werden overgebracht op de 

slavenschepen effectief bijdroeg aan hun eigen land.”10 Dit zette de toon voor het streven 

naar een authentieke Jamaicaanse muziekstijl. 

Naarmate de strijd voor de Jamaicaanse onafhankelijkheid vorm kreeg, verhoogde ook de 

eigenheidsdrang van de Jamaicaanse muzikanten. Boogiemuzikanten legden tijdens de late 

jaren 1950 steeds meer de nadruk op de zogenaamde after-beat waardoor nieuwe 

drumpatronen ontstonden, die aangevuld werden met inventieve gitaar- en pianoritmes en 

een blazerssectie, en de eerste ska-varianten het licht zagen.11 

In 1938 richtte William Alexander Bustamante (geboren als William Alexander Clarke) de 

eerste Jamaicaanse, en zelfs de eerste Caraïbische vakbond op: de Bustamante Industrial 

Trade Union (BITU). Bustamante’s neef, Norman Washington Manley, richtte in datzelfde 

jaar de eerste Jamaicaanse politieke partij op: de links georiënteerde People’s National Party 

(PNP). Vijf jaar later, in 1943, richtte Bustamante zijn eigen partij op: de rechts-kapitalistische 

Jamaican Labour Party (JLP). De oprichting van deze tweede politieke partij markeerde het 

begin van jarenlang hevig gettogeweld tussen de aanhangers van beide partijen. Manley en 

Bustamante voerden beiden fors campagne in de aanloop naar de onafhankelijkheid. Op 6 

april 1962 verkreeg Jamaica officieel de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk, met 

Alexander Bustamante als eerste minister.12 

In 1962 was het ska-genre reeds ingeburgerd in de muziekscene van het eiland. Producers 

als Clement “Sir Coxsone” Dodd, Arthur “Duke” Reid, Prince Buster en Edward Seaga 

werkten samen met een ensemble muzikanten, dat vaak uit een mix van dezelfde personen 

onder verschillende namen bestond en best bekend is gebleven als The Skatalites, om de 

ene na de andere ska-hit uit te brengen. Uiteindelijk stichtte Coxsone Dodd in 1963 zijn 
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eigen Studio One, die in de woorden van Katz “the home of ska” en in die van zangeres 

Marcia Griffiths “Jamaica’s Motown” was. In 1965 splitste de Skatalites band en de originele 

leden vormden twee nieuwe groepen. Enerzijds werden de Soul Brothers gecreëerd, die 

onder de leiding van saxofonist Roland Alphonso en multi-instrumentalist Jackie Mittoo bij 

Studio One bleven spelen. Anderzijds stelde saxofonist Tommy McCook zijn Supersonics 

samen, die de huisband werden van Duke Reid’s gloednieuwe Treasure Isle studio, waar 

amper één jaar later een nieuw genre werd uitgevonden.13 

1.5.  ‘Better get ready, come do rock steady’ 

Zoals de naam van het genre reeds doet vermoeden, bracht de komst van rocksteady tijdens 

de tweede helft van de jaren 1960 een trager ritme met zich mee, dat bekend kwam te staan 

als de one drop. Bij het one drop-ritme komt de nadruk te liggen op de derde tel van elke 

maat via het simultaan aanslaan van de snaartrom en de basdrum van het drumstel. De 

vierde tel laat men als het ware vallen, vandaar de naam one drop. Ook de elektrische 

basgitaar was van groot belang bij rocksteady.14  

Met het primeren van de drum en de bas zette rocksteady een trend in gang die in 

toenemende mate reggae en dub (cf. infra) zou gaan definiëren. Ook de toegenomen 

politieke inhoud van de songteksten en het groeiende rassen- en klassenbewustzijn onder 

de muzikanten, volgens Simon Jones te wijden aan “het groeiende gevoel van solidariteit en 

strijdlust onder de zwarte bevolking doorheen de gehele Afrikaanse diaspora en de impact 

van de Rastafari beweging,” waren fenomenen die voor het eerst duidelijk merkbaar waren 

tijdens de hoogdagen van rocksteady en die aanwezig zouden blijven in het karakter van de 

Jamaicaanse populaire muziek.15 

Coxsone Dodd en Prince Buster waren de grote vernieuwers in het ska tijdperk, maar 

werden in de rocksteady periode volledig overschaduwd door Duke Reid, die zijn Treasure 

Isle studio en label, dankzij de Supersonics band, naar de top van het genre verhief. Reid 

werkte onder andere samen met Alton Ellis and the Flames, die met het nummer ‘Rock 

Steady’ het genre, en eveneens dit subhoofdstuk, een naam hebben gegeven. Ook producer 

Joel Gibson alias Joe Gibbs dient te worden geaccrediteerd voor zijn zeer inventieve 

producties in de overgangsfase van ska naar rocksteady.16 

Naast de hoogdagen van de rocksteady, zag het midden van de jaren 1960 tevens een 

climax van het bendegeweld door de zogenaamde rude boys (werkloze, doelloze en rebelse 

criminele jongeren) in de sloppenwijken rond de Jamaicaanse stad Kingston; waaronder 

Back-O-Wall en Lizard Town. Deze gewelddadige straatbendes waren niet zelden geallieerd 

met één van de twee grote politieke partijen van het eiland, of met één van de grote 
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soundsystems. In het zog van dit bendegeweld, dat reeds in de rocksteady periode leidde tot 

het componeren van anti-rude boy nummers, kwam reggae uiteindelijk tot stand.17 

1.6.  ‘Do the reggay’: early reggae 

Na een korte, tweejarige bestaansperiode evolueerde rocksteady in 1968 in wat doorgaans 

‘early reggae’ genoemd wordt. Dit subgenre is op muzikaal vlak, op de versnelling van het 

tempo bij sommige nummers na, in vele gevallen moeilijk te onderscheiden van rocksteady, 

maar op het vlak van songteksten zette de focus op de bewuste, militante en politiek getinte 

inhoud zich verder. Ook gingen de elektrische basgitaar en de ritmegitaar een nog grotere rol 

spelen bij het benadrukken van de Afrikaans-geïnspireerde ritmes.18 

Zowel reggae-artiesten, als –producers, waarvan Lee “Scratch” Perry, Bunny “Striker” Lee en 

Winston “Niney the Observer” Holmes drie van de meest noemenswaardige zijn, waren in 

grote getale afkomstig uit de armste gebieden van het eiland. Het was dankzij de activiteiten 

van deze plattelands- en gettobewoners, en vooral dankzij de boodschap die zij aan de hand 

van hun muzikale producties wilden brengen, dat reggae bekend kwam te staan als 

sufferer’s music.19 

De gettotalenten konden tijdens de late jaren 1960 en de vroege jaren 1970 nog steeds 

terecht bij Coxsone’s Studio One om early reggaenummers te vervaardigen, maar naast de 

hierboven vermelde producers kwamen nog een reeks andere actoren op het toneel. Eén 

van deze actoren was Vincent Chin, die Randy’s studio opende op het einde van de jaren 

1960. Randy’s, waar het roer niet veel later zou worden overgenomen door Vincent’s zoon 

Clive, werd snel dé studio waar de beste reggae sound werd geproduceerd tijdens de vroege 

jaren 1970. 20 Ook in de verdere loop van de jaren 1970 bleef het militante volkslied van de 

zwarte Jamaicanen zich verder ontwikkelen in, voor en door de getto’s van Kingston. 

1.7. ‘Roots, rock, reggae’: rootsreggae en de komst van de toasters 

De up tempo early reggae had zich tegen het midden van de jaren 1970 ontwikkeld tot een 

trager, door drums en bassen gedomineerd genre dat getypeerd werd door songteksten vol 

religieuze en opstandige thematieken: rootsreggae.21 Muzikanten uitten via hun zeer actuele 

teksten sociale, economische en politieke kritieken op de Jamaicaanse maatschappij. Het 

feit dat reggae-artiesten zich tijdens de late jaren 1960 en de vroege jaren 1970 massaal 

verdiepten in de Rastafari beweging resulteerde ook in steeds meer door Rastafari 

beïnvloedde songteksten. “De reggae-tekstschrijver probeerde via de politieke Rastavisie het 

Eurocentrische waardensysteem van de neokoloniale bourgeoisie overboord te gooien door 
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Afrocentrische waarden te verklaren en een gevoel van collectieve raciale identiteit te 

bevorderen.”22 

De rootsreggae periode werd onder meer getekend door groepen als The Soul Syndicate, 

The Aggrovators en The Revolutionaries, zangers als Dennis Brown (‘The Crown Prince of 

Reggae’), Burning Spear, Johnny Clarke en, uiteraard, Bob Marley en producers als Bunny 

Lee, Niney the Observer, Lee “Scratch” Perry, Joe Gibbs, Yabby You, Augustus Pablo, 

Gussie Clarke en de gebroeders Hoo Kim.23 Vele andere muzikale talenten en genieën 

speelden een rol in de doorbraak van de rootsreggae, maar het opnoemen van elk van hen 

is hier niet aan de orde. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt opnieuw verwezen naar 

het vaak geciteerde werk van Katz. 

Een volgend fenomeen dat zich parallel aan de roots sterk ontwikkelde, was dat van de 

toasters of deejays. Deze vroege voorlopers van de hedendaagse rappers waren reeds lang 

actief in het soundsystemmilieu (cf. infra), maar maakten in de vroege jaren 1970 definitief24 

hun debuut in de opnamestudio. Het was Duke Reid die noodgedwongen, vanwege zijn 

weinige succes in het produceren van krachtige reggaeplaten, besliste om “Daddy” U Roy 

“The Originator,” één van de bekendste toasters tot op vandaag, zijn verzen te laten 

opnemen over Treasure Isle rocksteady hits uit het vorige decennium. Naast U Roy 

verwierven Count Machuki, King Stitt, Dennis Alcapone, Dr. Alimantado, I Roy, Dillinger, Big 

Youth, Prince Jazzbo, Tappa Zukkie en Prince Far I faam met hun raps avant la lettre, met 

niet zelden een sensibiliserende of net aanstootgevende boodschap, over bestaande riddims 

of dubversies.25 

1.8. ‘Version galore’: de uitvinding van de dub 

Simultaan met de opkomst van de deejay versions experimenteerden geluidstechnici en 

producers met hun mengpanelen in de toen nog primitieve Jamaicaanse studio’s, wat 

resulteerde in het ontstaan van dub. Dubversies van nummers zijn alternatieve mixen van de 

originele versie, vaak met weinig of geheel zonder zang, waarbij enerzijds elementen of 

instrumenten weggelaten worden en anderzijds verschillende elementen zoals de bas, de 

drums en de snaren beklemtoond worden door middel van het gebruik van geluidseffecten.26 
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Aanvankelijk werden deze hoog innovatieve mixen uitsluitend gemaakt voor 

soundsystemgebruik, maar na verloop van tijd verwierven deze een vaste plaats op de B-

kant van uitgebrachte platen. Osbourne “King Tubby” Ruddock wordt gezien als één van de 

grondleggers van de dub, wat hem de bijnaam ‘The Dub Master’ opleverde.27 

De term dub is dermate genormaliseerd binnen de reggaescene dat deze niet louter wordt 

gebruikt om te verwijzen naar het hier besproken subgenre, maar tevens als verzamelnaam 

voor alle subgenres van reggae en als alternatieve benaming voor een soundsystem dance 

(cf. infra).  

1.9.  ‘Rub a dub style to Sleng Teng’: rub-a-dub en early dancehall 

Tijdens de late jaren 1970 en de vroege jaren 1980 vloeide het gouden tijdperk van de 

rootsreggae langzamerhand over in dat van de dancehall. Rub-a-dub kan worden gezien als 

een subgenre van reggae dat deze overgangsperiode domineerde. Pioniers van deze rub-a-

dub style waren het duo Sly (Dunbar) and Robbie (Shakespeare), respectievelijk op drum en 

bas. Op hun Taxi label maakten Sly and Robbie hit albums en -singles met onder andere 

Gregory Isaacs en Black Uhuru.28 

Ook de Roots Radics band en de legendarische producer Scientist dienen te worden 

vermeld als diegenen die verder bouwden op de rub-a-dubfunderingen van Sly and Robbie 

en uiteindelijk het subgenre definitief vorm gaven door onder andere klassieke riddims te 

vertragen en aan te passen.29 

Sly Dunbar was de eerste Jamaicaanse drummer die experimenteerde met elektronische 

syndrums, maar het was producer Prince Jammy die de ware innovatie deed die aan de 

grondslag van de digitale dancehall reggae lag. In 1985 maakte hij, met behulp van een 

Casio keyboard, een digitale melodie die bekend zou komen te staan als de Sleng Teng 

riddim (naar Wayne Smith’s ‘Under mi Sleng Teng,’ het eerste nummer op de riddim) en die 

talloze malen zou worden gebruikt en gecoverd door verscheidene dancehall-artiesten. Early 

dancehall was een feit.30 
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Het is met de uitvinding van de Sleng Teng riddim dat het digitale tijdperk binnen de 

reggaemuziek begon en dit inleidend overzicht van de Jamaicaanse populaire muziek ten 

einde is. Zoals eerder vermeld, wordt verder geen aandacht besteed aan dancehall, dat zich 

als genre afsplitste van reggae, en andere digitale nakomelingen. Nu de lezer het nodige 

zicht heeft op de voornaamste ontwikkelingen in de Jamaicaanse muziekwereld sinds de 

slavernij, maar vooral tijdens de twintigste eeuw, zal de focus in het volgende hoofdstuk 

overgaan naar de soundsystems; als het ware de kloppende harten van de reggaewereld. 
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2. ‘Word, sound and power’: de evolutie van de reggae 

soundsystem 

“Sound system sessions were more than mere entertainment. They became the life sustaining cultural 

and economic centre of a community. Some sets where small affairs, mainly used for weddings and 

private parties. Some were massive and played to large crowds in established venues. Some played 

funk and others, rockers. But even the tiniest community had someone playing music for public 

consumption.” 

(Beth Lesser, Rub-a-Dub Style. The Roots of Modern Dancehall (Toronto: Beth Kingston, 2012), 12) 

Doorheen het vorige hoofdstuk werd reeds meerdere malen aangehaald dat de ontwikkeling 

en de productie van de Jamaicaanse populaire muziek, en in het bijzonder van reggae, 

onlosmakelijk verbonden was (en is) met de opkomst en de muzikale heerschappij van de 

soundsystems. In dit hoofdstuk wordt verduidelijkt wat soundsystems zijn, hoe deze werken, 

welke rol deze doorheen de geschiedenis vervuld hebben en hoe zich op verschillende 

plaatsen een (sub-)cultuur rond de soundsystems vormde. Zowel de Jamaicaanse 

soundsystemscene, als die van het Verenigd Koninkrijk, als de culturele transfer tussen 

beide locaties komen aan bod. 

Zoals eerder vermeld, zal in dit hoofdstuk de nadruk worden gelegd op de evolutie van de 

reggae soundsystem als medium in Jamaica en vervolgens in het Verenigd Koninkrijk. 

Dancehall soundsystems zullen hier niet in detail worden behandeld. Voor de Britse 

soundsystemscene zal de focus komen te liggen op Groot-Londen. Er moet echter nogmaals 

sterk worden benadrukt dat andere Britse steden zoals Birmingham, Leeds, Manchester, 

Leicester en Huddersfield eveneens aanzienlijke Caraïbische gemeenschappen herbergen 

en dat talrijke soundsystems deze steden als thuisbasis hadden.1 

2.1. De eerste soundsystems in Jamaica 

Sinds de jaren 1940, meer dan 25 jaar voor het ontstaan van reggae, werden soundsystems 

(verzamelingen van grote luidsprekerkasten die in open lucht werden gebruikt, ook 

geschreven als ‘sound systems’ of ‘sounds’) populair in Jamaica. Deze met de hand 

gemaakte of –samengestelde luidsprekers vervulden toen hoofdzakelijk een economische 

functie, in de zin dat ze vooral gebruikt werden om winkel- en bar cliënteel aan te trekken. De 

inspiratie voor het bouwen van deze geluidssystemen had haar oorsprong in het gebruik van 

jukeboxen en grammofoonspelers voor feestgelegenheden in Afro-Amerikaanse 

gemeenschappen in het zuiden van de Verenigde Staten. Jamaicanen deden namelijk aan 
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arbeidsmigratie naar zuidelijke Amerikaanse staten, waar zij onder meer tijdens de jaren 

1930 aan plantagearbeid deden en dansfeesten in de zwarte gemeenschap bijwoonden. De 

sfeer en de economische opbrengsten van deze dansfeesten inspireerden Jamaicaanse 

arbeidsmigranten om in hun thuisland gelijkaardige installaties te bouwen.2 Het was in de 

jaren 1930 en 1940 echter absoluut niet denkbaar dat de Jamaicaanse soundsystems hun 

Amerikaanse voorgangers later op alle vlakken zouden voorbijstreven. 

In de loop van de jaren 1940 breidde de louter economische functie van de soundsystems uit 

naar een entertainmentfunctie. Langs de ene kant werd een groot deel van de muzikanten uit 

de hoofdstad Kingston opgeroepen om hun legerdienst tijdens de Tweede Wereldoorlog in te 

vullen, wat ervoor zorgde dat de ooit levendige big band scene in een mum van tijd 

doodbloedde en de overgebleven muzikanten naar de noordkust van het eiland trokken om 

concerten te spelen in toeristische milieus. De clubs waar toeristen amusement opzochten, 

waren uiteraard onbetaalbaar voor Jamaicanen uit de arbeidersklasse, net als de 

hoogstaande clubs in Kingston. Langs de andere kant konden vele armere burgers het zich 

in deze periode ook nog niet veroorloven een radiogrammofoon aan te schaffen. Ten 

gevolge hiervan werd de enige mogelijke manier om muziek te aanhoren, en vooral om te 

dansen, het bijwonen van een soundsystem dance.3 

De eerste soundsystems op het Jamaicaanse eiland waren geluidsinstallaties (PA-

installaties of public address systems), die aanvankelijk werden gebruikt om toespraken te 

versterken tijdens onder andere politieke bijeenkomsten, die door technici werden 

gemodificeerd en versterkt om (luide) muziek mee af te spelen. Een pionier in dit proces was 

Headley Jones. Hij opende in 1947 zijn Bop City, waar hij radio’s herstelde en geïmporteerde 

platen verkocht. Op vraag van Tom Wong, een winkeleigenaar van Chinees-Jamaicaanse 

afkomst, bouwde Jones grote op maat gemaakte luidsprekerboxen, aangedreven door 

krachtige versterkers. Tom the Great Sebastian was niet de allereerste soundsystem op het 

eiland (Count Nicholas en Count Goody gingen hem voor), maar wel de eerste soundsystem 

die bekendheid verwierf en een massa mensen aantrok.4 

Net als Wong, waren de meeste vroege soundsystem operators van iets hogere komaf dan 

de doorsnee arbeidersklasse Jamaicaan, zijnde de lagere middenklasse. Niet 

onwaarschijnlijk, aangezien het aankopen van materiaal en het importeren van muziek alles 
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behalve goedkoop was. Volgens Stolzoff gaf hun sociale positie tussen de lagere klasse en 

de middenklasse hen de mogelijkheid cultuurbemiddelaars te worden over de grenzen van 

ras, klasse en cultuur heen.5 

De alleenheerschappij van Tom the Great Sebastian was van korte duur. De start van het 

nieuwe decennium bracht de komst van verscheidene soundsystems over heel Kingston met 

zich mee, waaronder House of Joy, V-Rocket, Admiral Cosmic, Sherwood, Lord Koos The 

Universe, Lloyd’s The Matador, Doc’s the Thunderstorm, Bells the President, Admiral Deans 

en Count Jones, die elk een bepaalde buurt van de stad vertegenwoordigden en niet zelden 

met elkaar concurreerden. De associatie van soundsystems met bepaalde regio’s is een 

fenomeen dat zich zou blijven doorzetten, zowel in Jamaica als in Europa, en dat zich 

frequent zou uiten in zogenaamde clashes (cf. infra). De soundsystem functioneerde als het 

ware als het hart van de zwarte gemeenschap. Het soundsystemfenomeen verspreidde zich 

tijdens de jaren 1950 ook naar het Jamaicaanse platteland, waar Mellow Canary en Mighty 

Merritone de pioniers waren.6 

De populariteit van de soundsystems steeg aan een aanzienlijk tempo en al snel werden de 

dances in open lucht de hoofdvorm van ontspanning en sociale communicatie voor de lagere 

klassen van het eiland. De soundsystems werden gezien als de kranten van de getto’s van 

Kingston. Tijdens deze periode bleef de straatarme stedelijke klasse van Kingston groeien 

omwille van een plattelandsvlucht ten gevolge van landonteigening. De onteigende 

plattelandsbewoners troepten massaal samen in de sloppenwijken van de hoofdstad.7 

Doorheen de jaren 1950 deed zich een machtswissel voor in het dancehallcircuit die de 

Jamaicaanse soundsystemscene voorgoed zou veranderen. De eerder vermeldde Arthur 

“Duke” Reid, Clement “Coxsone” Dodd en Prince Buster (cf. Hoofdstuk 1) startten 

respectievelijk hun Duke Reid the Trojan Soundsystem, Downbeat Soundsystem en Voice of 

the People Soundsystem en concurreerden op een harde manier met Tom the Great 

Sebastian. Zo had Duke Reid bijvoorbeeld enkele rude boys in zijn kielzog die, niet zelden 

met grof geweld, de soundsystems van zijn rivalen saboteerden of vernielden. Deze 

soundsystems zouden Kingston de komende jaren gaan domineren. Niet tegenstaande dat 

andere grote soundsystems, zoals King Edwards the Giant, tevens tot het uiterste gingen om 

territorium te winnen.8 

Naast de grote sounds, die hoofdzakelijk voor een publiek uit de getto’s speelden, had het 

noorden van Kingston eveneens een soundsystemscene. De kleinere soundsystems trokken 

er een publiek van een iets hogere klasse aan, waaronder lokale beroemdheden. 
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Voorbeelden zijn Thunderbird Soundsystem, El Toro Soundsystem en El Suzy 

Soundsystem. Vele van deze middenklasse soundsystems lieten de dances in open lucht 

achterwege en gingen in overdekte clubs spelen, wat de kloof tussen hen en de sounds uit 

het stadscentrum nog meer vergrootte.9 

Stolzoff stelt dat de soundsystem ‘dancehall’ na de Jamaicaanse onafhankelijkheid in 1962 

evolueerde van een niet confronterende vorm van culturele uiting naar een culturele 

expressievorm die het dominante sociaalpolitieke systeem openlijk uitdaagde.10 Jones ziet 

de soundsystem dance als een alternatieve publieke sfeer waar problemen openlijk en 

ongecensureerd konden worden geuit op een manier die via de dominante mediakanalen 

absoluut onmogelijk was en volgens Ronan Lynch weigerden de Jamaicaanse 

soundsystems de geschiedenis van hun voorouders en van Europese koloniale systeem te 

vergeten.11 Deze analyses getuigen van het revolutionaire en militante karakter waarvoor 

sommige soundsystems bekend zouden komen te staan, voornamelijk in het Verenigd 

Koninkrijk. 

2.2. UK sounds: reggae en soundsystems in Groot-Brittannië 

2.2.1. Jamaicaanse migratie naar het Verenigd Koninkrijk 

Reeds in de jaren 1860 was migratie een vaak voorkomend fenomeen op het Jamaicaanse 

eiland. Zo startten in de negentiende eeuw verschillende golven van arbeidsmigratie naar 

onder meer Panama, Cuba, Honduras, Costa Rica, Venezuela en de Verenigde Staten. 

Halverwege de daarop volgende twintigste eeuw werd er een grootschalige migratiegolf van 

Jamaicanen en andere Caraïbische eilandbewoners naar het Verenigd Koninkrijk ingezet (cf. 

Inleiding).12 

Doorheen de jaren 1940 en 1950 meerden meerdere schepen, waaronder de SS Almanzora 

en de SS Empire Windrush respectievelijk in 1947 en 1948, in Engeland aan met telkens een 

lading Jamaicaanse (arbeids-)migranten aan boord. In 1952 vond, ten gevolge van de 

McCarran-Walter Act, die migratie naar de Verenigde Staten een heus stuk moeilijker 

maakte, een stroomversnelling plaats in de Jamaicaanse migratie naar het Verenigd 

Koninkrijk. Naar schattig verbleven bij de aanvang van de jaren 1960 ongeveer 150.000 

mensen van Jamaicaanse origine in het land.13 
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Naast de groep ex-militairen die familie en vrienden opzochten, migreerde het merendeel 

van de Jamaicanen naar het Verenigd Koninkrijk om het tekort aan arbeidskrachten tijdens 

de economische boom op te vullen en deel te nemen aan de wederopbouw van het land na 

de vernielende Tweede Wereldoorlog. De omstandigheden waarin deze laatste groep 

arriveerde en werd ontvangen waren echter allesbehalve zo rooskleurig als hen in hun 

thuisland werd voorgehouden.14 Volgens Clarke speelde Groot-Brittannië zelf een cruciale rol 

in het activeren van de migratiestroom uit de kolonies naar het moederland. De Britse 

overheid schreef een groot aantal vacatures uit, die werden verdeeld over de kolonies.15 

55 procent van de gemigreerde Jamaicanen verkreeg een job die ondermaats was aan ofwel 

hun opleiding, ofwel hun vorige job in Jamaica zelf.16 Zo was de job van de moeder van 

respondent “Ras” Digby Austin het in erbarmelijke omstandigheden schoonmaken van de 

metrorails in Londen.17 Ook de legendarische soundman Duke Vin, die in 1954 arriveerde in 

Engeland als een verstekeling en later een bijna mythologische status kreeg in de Brits-

Jamaicaanse gemeenschap (cf. infra), werkte als railpoetser tegen een hongerloon.18 Dit, in 

combinatie met de hoge levenskosten, de woningschaarste en de op ras gebaseerde 

vooroordelen speelde vele kersverse immigranten parten in het opbouwen van een leven 

overzees.19 

Ten gevolge van de woningschaarste troepten West-Indische migranten massaal samen in 

de toenmalige enigszins vervallen buurten van de Londense stad die na de oorlog niet in ere 

werden hersteld. In enkele jaren tijd waren Zuid- en West-Londense districten zoals Brixton, 

Peckham en Ladbroke Grove overspoeld met Caraïbische (voornamelijk Jamaicaanse) 

migranten.20 
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2.2.2. Brits racisme 

In hun analyse van de Britse conservatieve regering tussen 1951 en 1955 en racialisering 

van zwarte migratie naar het Verenigd Koninkrijk argumenteren Bob Carter, Clive Harris en 

Shirley Joshi dat de Britse staat reeds tijdens de onderzochte periode een aanzienlijke rol 

heeft gespeeld in het problematiseren van zwarte immigratie en het aanwakkeren van een 

op huidskleur en cultuur gebaseerd identiteitsbeeld binnen de maatschappij.21 Met dit 

argument pogen zij in te gaan tegen voorgaande academici, zoals Dilip Hiro, die stelt dat 

deze anti-migratiebeweging pas definitief op gang kwam met de invoering van de 

Commonwealth Immigrants Act in 1962, ten gevolge van de volksangst ten opzichte van de 

zwarte immigratie. De Act maakte migratie vanuit de koloniale gebieden naar Groot-

Brittannië onmogelijk zonder een legitiem werkvisum.22 

De verschillende theorieën en verklaringen terzijde gelaten, kan in ieder geval met zekerheid 

worden gesteld dat sinds de aankomst van de eerste Caraïbische werkkrachten in Engeland 

een onderhuidse volksangst en al dan niet verdoken vormen van racisme heersten. Dit ging 

gepaard met tal van vooroordelen tegenover mensen met een zwarte huidsklaar, gaande 

van milde vooroordelen tot extreem racisme.23 James Watson stelt dat racisme “het meest 

ingrijpende feit is in het leven van grote aantallen Zuid-Aziatische en Caraïbische personen 

in Groot-Brittannië.”24 Racistische Britten uitten hun racistisch gedachtegoed niet zelden in 

fysiek geweld tegenover hun zwarte medemens, waarvan de ‘Race Riots’ in 1958 op 

verschillende plaatsen (Nottingham, Notting Hill (Londen), etc.) de eerste ernstige uitingen 

waren. Zwarten werden geviseerd door extreemrechtse politieke partijen en bewegingen, 

louter omwille van hun huidskleur.25 

Peter Fryer stelt dat racisme in Engeland tussen 1958 en 1968 als het ware werd 

geïnstitutionaliseerd, gelegitimeerd en genationaliseerd.26 Dit racisme uitte zich niet alleen op 

de arbeids- en huizenmarkt, maar ook in grote mate in de vrijetijdssector. Leden van de 

zwarte arbeidersklasse, en in vele gevallen zwarten tout court, verkregen geen toegang tot 

Britse pubs, clubs, dans- en bingozalen, onder andere omwille van het vermijden van het 

contact tussen zwarte mannen met blanke vrouwen of jongedames, wat ervoor zorgde dat 

enkele zwarte clubs opdoken in grote steden als Londen en dat er een kleursegregatie 

ontstond in het uitgangsleven.27 
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In deze clubs, maar ook in de Brits-Caraïbische huishoudens, fungeerde muziek als een 

remedie tegen de heimwee naar het land van herkomst en eveneens als een vluchtmiddel 

voor de erbarmelijke en teleurstellende situatie in het nieuwe thuisland.28 

2.2.3. Shebeens als alternatieve vrijetijdsbesteding: de eerste Britse soundsystems 

Paul Gilroy stelt dat de verschillende zwarte bevolkingsgroepen in het Verenigd Koninkrijk 

meer verenigd zijn met elkaar in hun ervaringen met migratie dan in hun 

gemeenschappelijke geschiedenis met betrekking tot het slavernijverleden. Dit relatieve 

nieuw zijn en een gebrek aan verankering in de Britse steden resulteerde in het ontstaan van 

verschillende raciale subculturen, die zich, volgens Gilroy, inspireerden op tradities uit de 

Caraïben en zwart Amerika.29 Uiteraard zijn de subculturen die zich baseerden op 

Caraïbische praktijken voor dit onderzoek van het grootste belang. 

Bovenstaande stelling van Gilroy is perfect te kaderen binnen het paradigma van de Black 

Atlantic, aangezien Jamaicaanse Britten wel degelijk Jamaicaanse elementen overnamen bij 

het creëren van een (sub-)cultuur rond reggae en soundsystems in het Verenigd Koninkrijk. 

Migranten van Caraïbische afkomst vluchtten van het dagelijkse racisme door middel van de 

introductie van hun eigen cultuurvormen in hun huidige woonbuurten. De 

soundsystemervaring was zonder twijfel een van de voornaamste culturele elementen die op 

deze manier in Groot-Brittannië werden geïntroduceerd.30 

De uitsluiting van het publieke ontspannings- en uitgangsleven in de Britse steden zorgde 

ervoor dat Jamaicaanse migranten hun eigen amusement moesten verzorgen. Dit deden zij 

in de reeds vermelde zwarte clubs, maar ook in hun eigen (en aanpalende) 

woongelegenheden door middel van het organiseren van shebeens of blues dances. De 

term ‘shebeen’ is origineel afkomstig uit Ierland en Schotland en verwijst naar een huis of 

winkel waar zonder vergunning alcoholische dranken verkocht worden.31 Voor Jamaicanen In 

Engeland kreeg de shebeen de invulling van een huisfeest of drinkfeest waar naar 

Jamaicaanse muziek (aanvankelijk jazz en calypso, later ska, rocksteady en reggae, parallel 

met de evolutie van de Jamaicaanse populaire muziek (cf. Hoofdstuk 1)) werd geluisterd via 

de radiogrammofoon van het gastgezin, of via een lokale soundsystem. Op deze feesten 

waren niet zelden prostituees, pooiers en andere criminelen uit de lokale gemeenschap 

aanwezig en werd geweld tegenover de ordediensten niet geschuwd wanneer 

laatstgenoemden zich met de gang van zaken bemoeiden.32 
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De eerste Londense soundsystem werd in 1955 opgericht in Ladbroke Grove door Vincent 

“Duke Vin” Forbes, die in 1954 uit Jamaica emigreerde, waar hij een selector was voor Tom 

The Great Sebastian. Kort hierna bouwde Count Suckle, die in dezelfde buurt woonachtig 

was, ook een soundsystem, wat de toon zette voor het soort onderlinge rivaliteit die kan 

worden vergeleken met die tussen soundmannen in Jamaica (cf. supra). In het Verenigd 

Koninkrijk moesten zij zich bovendien aanpassen aan de omstandigheden. Zo werden 

dances er altijd binnen gehouden, terwijl deze in Jamaica normaliter in open lucht 

plaatsvonden. Dit zorgde ervoor dat ander materiaal vereist was, dat bovendien moeilijk te 

vinden was of ter plaatse diende te worden ontworpen en gebouwd.33 Door middel van de 

soundsystems werd nieuws uit het thuisland overgebracht naar de expats in Engeland.34 

Naast Duke Vin en Count Suckle zagen de jaren ’50 en ’60 van de twintigste eeuw de 

opkomst van verscheidene soundsystems verspreid over het land, gerund door jonge 

Jamaicaanse migranten die reeds in Jamaica ervaring hadden opgedaan in de 

soundsystemwereld. Voor Londen waren de voornaamste voorbeelden Duke Reid (niet te 

verwarren met de Jamaicaanse soundsystem operator en producer, cf. Hoofdstuk 1), Metro 

Downbeat, Daddy Young, Neville the Musical Enchanter, Lloyd the Matador (later Sir 

Coxsone Outernational en niet te verwarren met Lloyd’s The Matadar uit Jamaica), Count 

Shelley, Supertone Soundsystem en Fatman Soundsystem.35 

Shebeens hadden eveneens een economische functie, die kan worden gelinkt aan die van 

de soundsystems en de dancehalls in Jamaica (cf. supra). Zo waren vele Jamaicaanse 

families afhankelijk van de wekelijkse organisatie van deze feestaangelegenheden voor het 

betalen van de dikwijls hoge huishuur, maar eveneens voor het opsturen van extra spaargeld 

naar familieleden in Jamaica.36 

Het feit dat de Brits-Jamaicaanse blues dances vaak doorgingen tot vroeg in de ochtend en 

dat ze voor de autochtone Brit een zeer vreemd fenomeen waren, zorgde ervoor dat ze door 

de politie gezien werden als bedreigende situaties. Dit, in combinatie met het eerder 

vermelde racisme tegenover Caraïbische migranten, leidde enerzijds tot golven van 

repressie van de zwarte vrijetijdsbesteding en anderzijds tot de vorming van een steeds 

militanter wordende groep zwarten in de Britse steden.37 
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2.2.4. De tweede generatie Britse soundsystems tijdens de 1970 

De jaren 1970 zagen de opkomst van de door Rastafari geïnspireerde rootsreggae in 

Jamaica. Ook in het Verenigd Koninkrijk onderging de soundsystembeleving een 

inhoudelijke en een vormelijke metamorfose. De aanhoudende, racistische discriminatie en 

het herhaaldelijke geweld tegenover zwarten in de vrijetijdssector veroorzaakten een impuls 

in de groei van de Rastafari beweging in de Britse steden (cf. infra). Ook de problematische 

onderwijssituatie van vele zwarte jongeren die behoorden tot de generatie die in de loop van 

de jaren 1950 of 1960 in Groot-Brittannië geboren werd en discriminatie op de arbeidsmarkt 

droegen bij tot de drang naar een samenhorigheid, die zij vonden in de opkomende Rastafari 

beweging, maar tevens in het soundsystemmilieu.38 

Via de soundsystems, die nog steeds fungeerden als een cruciaal promotiekanaal voor 

zwarte muziek, werden de boodschappen van de ideologisch geladen rootsreggaenummers 

uit Jamaica verspreid onder de zwarte Britse jeugd, wat bijdroeg aan het idee van een 

universele zwarte identiteit.39 Volgens Gerd Baumann was de culturele bewustwording het 

hardst aanwezig bij Afro-Caraïbische jongeren die geboren werden na de migratie van hun 

ouders.40 Tijdens de jaren 1970 steeg het aantal soundsystems, met name het aantal 

zogenaamde youth sounds, die zich toewijdden aan het vespreiden van de boodschap van 

Rastafari, aanzienlijk. Voorbeelden van deze youth sounds waren Sufferer Hi-Fi, Frontline 

International, Sir Jessus Soundsystem, Jungleman Soundsystem, Enforcer Soundsystem, 

Jah Challenger Soundsystem, King Edward Soundsystem (later Channel One 

Soundsystem), Ray Symbolic, Moa Ambessa, Saxon Studio Soundsystem, Sofrano B 

Soundsystem en de mysterieuze Jah Shaka Soundsystem. Naast deze bekendste 

soundsystems uit het decennium, huisvestte Londen talloze andere, kleinere en minder 

bekende soundsystems. Ook in Birmingham waren in de loop van de jaren 1980 naar 

schatting 112 soundsystems gevestigd. In tegenstelling tot de shebeens die in huizen 

werden georganiseerd door hun oudere familieleden, organiseerden deze youth sounds hun 

al dan niet legale dances, wanneer de mogelijkheid er was, steeds meer in kerkhallen, 

gemeenschapscentra, pakhuizen en jeugdhuizen of –clubs.41 

  

                                                

 

38
 Austin, interview; Jones, Black culture, white youth, 43; 46-47. 

39
 Jones, Black culture, white youth, 47-49; Simon Jones, “Music and symbolic creativity,” in Common 

culture. Symbolic work at play in the everyday cultures of the young, ed. Paul Willis (Milton Keynes: 
Open University Press, 1990), 72 
40

 Gerd Baumann, Contesting culture. Discourses of identity in multi-ethnic London (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1996), 126. 
41

 Austin, interview; Bradley, Bass culture, 377-78; 391; Kieran Connell, Black Handsworth. Race in 
1980s Britain (Oakland: University of California Press, 2019), 109; 113; Roger Hewitt, White talk black 
talk. Inter-racial friendship and communication amongst adolescents (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1986), 116; Jones, Black culture, white youth, 47-49; David Katz, “The story of 
Saxon Sound System,” The Vinyl Factory, geraadpleegd 09.03.2020, https://thevinylfactory.com; 
Westcarr, interview. 



 

38 

 

Deze soundsystems vormden de figuurlijke hoekstenen van de zwarte gemeenschappen in 

de Britse steden. Zowel diegenen die de soundsystems runden, als het merendeel van 

diegenen die de soundsystems volgden, hadden Caraïbische of Afrikaanse roots en waren 

op zoek naar een gemeenschappelijke identiteit. Volgens Hebdige waren soundsystems 

tijdens deze periode niet louter noodzakelijk voor de ontwikkeling van een collectieve zwarte 

identiteit, maar eveneens voor het behouden van deze identiteit.42 

2.2.5. Notting Hill Carnival 

Een cruciaal evenement in de ontwikkeling van het soundsystemfenomeen in het Verenigd 

Koninkrijk was het intussen wereldberoemde Londense Notting Hill Carnival. De eerste editie 

van dit grootschalige Caraïbische openluchtspektakel vond plaats in 1966. Slechts enkele 

jaren later werd Carnival al gezien als hét feest van de Londense Caraïbische 

gemeenschap.43 

Midden de jaren ’70 van de twintigste eeuw werden reggae- en soundsystem acts 

geïntroduceerd op Notting Hall Carnival door organisator Leslie Palmer.44 Via het Carnival 

konden de soundsystems een veel breder publiek bereiken en werd hun boodschap een stuk 

algemener verspreid. In 1976 barstten de spanningen tussen zwarte jongeren en de politie, 

die reeds jarenlang aanwezig waren, echter definitief los op Notting Hill Carnival. Het 

jaarlijkse Caraïbische feest eindigde dat jaar in een ware rel, mede wegens het opgelegde 

verbod op het gebruik van alcohol en cannabis door feestgangers, maar eveneens door de 

immense verhoging van het aantal aanwezige politieagenten, die zwarte jongeren met een 

(te) harde hand aanpakten. Dit was wederom een uiting van het immer aanwezige racisme 

tegenover zwarte jongeren in Groot-Brittannië.45 Anno 2020 zijn roots soundsystems zoals 

Aba Shanti-I, Channel One en Gladdy Wax Roadshow reeds lange tijd een vaste waarde op 

Notting Hill Carnival.46 
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2.2.6. Het blanke publiek van de Britse soundsystems 

Tot nu toe werden de Britse soundsystem dances beschreven als culturele ruimtes waar 

louter zwarten samenkwamen en vluchtten van de dominante blanke cultuur en 

maatschappij. Dit beeld is historisch correct. Respondent Terry Westcarr verklaart dat 

doorheen de jaren 1970 en 1980 in Gloucester, waar hij opgroeide, zeer weinig blanken 

terug te vinden waren op soundsystem gerelateerde evenementen. Hij beweert dat dit een 

gevolg was van het feit dat de zwarte jongeren deze culturele beleving als een puur zwarte 

beleving wilden ervaren. Blanken waren bij gevolg niet welkom en werden de toegang 

geweigerd tot sommige dances of werden, eenmaal ze reeds binnen waren, met argusogen 

bekeken en geïntimideerd door de vele negatieve blikken.47 

Jones stelt echter dat soundsystems in stedelijke gebieden waar blanke jongeren opgroeien 

naast zwarte jongeren, in even slechte financiële omstandigheden en met weinig 

vrijetijdsopties, eveneens kunnen functioneren als een alternatieve vrijetijdsbesteding voor 

deze blanke jongeren. Voor een andere groep blanke jongeren was de soundsystembeleving 

dan weer een alternatief voor het uitgangsleven van de mainstream popcultuur waar zij geen 

voeling mee hadden.48 

Een aanzienlijk deel van de blanke jeugd uit de Britse arbeiders- of lagere middenklasse 

voelde zich uiteraard ook aangetrokken tot het puur muzikale aspect van reggaemuziek. Ook 

zij groeiden op met zwarte jongeren van Caraïbische afkomst en leerden zo de muziek en de 

bijhorende culturele activiteiten kennen. De soundsystem dance was ook voor hen de manier 

bij uitstek om deze muziek te beleven.49 

Ook jongeren van Indische afkomst voelden zich vaak aangetrokken tot reggaemuziek. Zo 

getuigt Errol “Arawak” Ramsey uit Birmingham, wiens King Earthquake Soundsystem 

uitgroeide tot één van de bekendste van het Verenigd Koninkrijk, in een podcast van 

gastheer Steve “Vibronics” Gibbs dat ook zijn ouders, die Indische immigranten waren, 

huisfeesten organiseerden waar zowel Indische muziek als reggae werd gespeeld. Het was 

op deze feesten, en later in de soundsystem dancehalls van Birmingham, dat hij in contact 

kwam met reggae, soundsystems en Rastafari en geïnspireerd werd om zelf een 

soundsystem te bouwen. King Earthquake kreeg  tijdens de jaren 1970 echter heel wat 

vijandigheid te verduren vanwege de Jamaicaanse soundsystems, omdat deze ervan 

overtuigd waren dat een Indiër geen reggaemuziek kon spelen en geen soundsystem kon 

runnen.50 Dit laatste feit getuigt opnieuw van de zwarte exclusiviteitssfeer die aanvankelijk 

zeer sterk heerste binnen de Britse soundsystemscene. 
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2.2.7. Soundsystems in Groot-Brittannië: cultuur of subcultuur? 

Uitgaand van Gilroy’s redenering met betrekking tot de creatie van raciale subculturen in 

Groot-Brittannië, zou kunnen worden gesteld dat de culturele beweging die ontstond door en 

rond de Britse soundsystems wel degelijk als een subcultuur kan worden gezien. Ook in zijn 

werk voor het Centre of Contemporary Cultural Studies (CCCS) van de University of 

Birmingham uit 1982 stelde Gilroy dat zich tijdens de jaren 1960 een subcultuur rond reggae 

ontwikkelde in het Verenigd Koninkrijk.51 In zijn werk There Ain’t No Black in the Union Jack: 

The Cultural Politics of Race and Nation (1987) argumenteert Gilroy dat de unieke cultuur 

van de zwarte bevolking in Groot-Brittannië gebouwd is op zwarte culturen elders en dat 

zwarte cultuur in het algemeen dus actief gemaakt en opnieuw gemaakt wordt.52 Ook de 

Britse historicus Kieran Connell schrijft over een subcultuur rond soundsystems in zijn werk 

over de zwarte bevolking te Handsworth, Birmingham tijdens de jaren ’80 van de twintigste 

eeuw.53 Vooraleer we kunnen bepalen of Gilroy’s stellingen correct zijn en vervolgens een 

(sub-)culturele status kunnen toekennen aan de culturele beweging rond de Britse 

soundsystems, dienen enkele definities van en opvattingen over subculturen te worden 

vermeld en geanalyseerd. 

De marxistische cultuursocioloog Stuart Hall en zijn collega’s John Clarke, Tony Jefferson en 

Brian Roberts, die tevens vanuit het CCCS werken, bestuderen jongerensubculturen in het 

naoorlogse Groot-Brittannië. Zij beschrijven subculturen als “kleinere, meer gelokaliseerde 

en gedifferentieerde structuren binnen grotere culturele netwerken, of net verschillend van 

deze netwerken.”54 Volgens hen heeft een subcultuur een aantal zaken gemeen met de 

zogenaamde ‘moedercultuur’ van welke deze is afgeleid, maar zijn er ook merkbare 

verschillen met deze moedercultuur. Deze verschillen zorgen ervoor dat er een onderscheid 

kan worden gemaakt tussen de moedercultuur en de subcultuur. Verder dienen subculturen 

ook te worden bekeken in relatie tot de dominante cultuur in de maatschappij waarin zij 

aanwezig zijn. Subculturen krijgen in deze maatschappij vorm door middel van de specifieke 

activiteiten van de groepen die er deel van uitmaken. Er is sprake van een 

jongerensubcultuur, in plaats van een ordinaire subcultuur, wanneer de elementen leeftijd en 

generatie een definiërende rol spelen.55 
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In zijn werk The Cultural Turn. Scene-Setting Essays on Contemporary Cultural History stelt 

de Britse socioloog David Chaney dat het werk van academici van het CCCS een 

waardigere aanpak hanteert jegens gestigmatiseerde groepen ten opzichte van voorgaande 

pogingen vanuit het veld van de cultural studies. Wat eerder werd gezien als de cultuur van 

vulgaire en marginale groepen, wordt op deze manier eerder bekeken als een culturele vorm 

van verzet. Dit heeft volgens Chaney een grote impact gehad op het (her-)schrijven van de 

geschiedenis van de modernisering.56 

Chris Jenks, eveneens een Britse socioloog, gaat in tegen Gilroy en het CCCS door te 

stellen dat het categoriseren van bepaalde groepen als subculturen bijdraagt aan hun 

marginalisering. Ook droegen de academici van het CCCS volgens Jenks bij aan de 

normalisering van het protest van de naoorlogse Britse jeugd door hun acties via de 

definiëring van verschillende subculturen begrijpelijk te maken.57 

Ook David Muggleton bekritiseert de aanpak van het CCCS door te stellen dat zij in hun 

onderzoek de subjectieve standpunten van de jongeren uit de jongerensubculturen niet 

serieus genoeg hebben genomen. Hij pleit dus voor een subjectievere aanpak bij het 

bestuderen van subculturen, die hij ziet als symptomen van postmodern hyperindividualisme. 

Volgens Muggleton kunnen leden van een subcultuur als postmodern gezien worden omdat 

zij tegelijkertijd “een gefragmenteerde, heterogene en individualistische stijlidentificatie 

vertonen.” Deze individualiteit en heterogeniteit zouden zij volgens hem ontwikkelen en 

behouden door zich te vergelijken met een ‘andere.’58 

De Britse socioloog Dick Hebdige, één van de voornaamste theoretici op het vlak van 

subculturen, stelt dat de betekenis van ‘subcultuur’ als begrip immer betwist wordt, wat 

aanleiding geeft tot vele tegenstrijdige definities. Volgens hem staan subculturen symbool 

voor de expressievormen, rituelen en stijlelementen van de ondergeschikte groepen in de 

maatschappij die afwisselend als bedreigingen voor de openbare orde en als onschuldig 

worden gezien. Subculturen reflecteren de spanningen tussen deze ondergeschikte groepen 

en de heersende maatschappelijke klasse (ook wel bekend als de mainstream). Zo stelt hij 

dat de gespannen relatie tussen delen van de arbeidersklasse en de overheidsdiensten die 

sociale controle uitvoeren in Londen in het verleden reeds leidde tot het ontstaan van 

subculturen die trachtten te ontsnappen aan opgelegde classificaties. In het onderzoek van 

Hebdige staat het stijlelement binnen de subcultuur, dat hij ziet als een teken van afwijzing, 

centraal.59 
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Volgens de Britse socioloog Paul Willis kunnen onderdrukte of door de maatschappij 

uitgesloten sociale groepen gebruik maken van bepaalde aspecten uit hun directe omgeving 

om hun eigen culturen te maken door middel van de ontwikkeling en transformatie van deze 

aspecten. Deze nieuwe gecreëerde culturen volgen de richtlijnen van de dominante cultuur 

niet, noch volgen zij de regels die hen van bovenaf worden opgelegd. Dit, in combinatie met 

de meestal ongunstige omstandigheden waarin de dragers van deze culturen leven, leidt 

volgens Willis tot creativiteit.60 Hoewel de term door Willis niet letterlijk wordt 

neergeschreven, beschrijft hij in zijn werk duidelijk mechanismen en kenmerken van 

subculturen. 

Tot slot beargumenteert de Amerikaanse socioloog Patrick Williams dat subculturen voor 

sommigen een oplossing lijken te bieden voor de problemen die zij tijdens hun jeugd of hun 

leven ervaren. Aan de hand van het lidmaatschap van een subcultuur kunnen de mensen in 

kwestie, die zich eveneens vaak verloren of vervreemd voelen binnen de maatschappij; 

volgens hem een positief zelfbeeld en een netwerk van gelijkgezinden die steun kunnen 

bieden ontwikkelen. Ook Williams ziet subculturen als tegenpolen van de mainstream of 

dominante cultuur.61 

Bovenstaande definities, analyses en opinies van en over subculturen en/of 

jongerenculturen, alle afkomstig uit de vakgebieden van de sociologie of de cultural studies, 

zijn, zoals Hebdige reeds in 1979 vaststelde, alles behalve overeenstemmend. Dit in 

beschouwing genomen zouden we kunnen stellen dat subculturen ontstaan wanneer 

groepen zich uitgesloten of onderdrukt voelen in de maatschappij of ten opzichte van de 

dominante cultuur in deze maatschappij. De subcultuur, die telkens elementen overneemt 

van een moedercultuur, kan voor deze groepen gezien worden als een vluchtmiddel. 

Mijn redenering met betrekking tot de materie van dit onderzoek gaat als volgt: in Jamaica 

ontstond een reggae- en soundsystemcultuur die fungeert als moedercultuur voor de reggae- 

en soundsystemsubcultuur die in het Verenigd Koninkrijk ontstond ten gevolge van de 

culturele transfer van de moedercultuur. Deze deelconclusie is gebaseerd op enkele 

argumenten en vaststellingen. Om te beginnen wordt reggae algemeen gezien als het 

belangrijkste exportproduct van het Jamaicaanse eiland, dat door de jaren verder geen 

bruisende export-economie heeft gekend, op de hoogdagen van de bauxietexport na de 

Tweede Wereldoorlog na. Reggaemuziek is het culturele product bij uitstek waar Jamaica 

wereldwijd om bekendstaat.62 
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Sinds het ontstaan van de muziekindustrie op het eiland ademt Jamaica muziek en werden 

in de vele studio’s op het eiland talloze prachtstukken gecreëerd en wereldwijd geëxporteerd, 

wat betekent dat reggaemuziek (en uiteraard alle verwante muziekgenres) als een ware 

cultuurvorm kan worden gezien. Zoals reeds werd aangetoond in dit onderzoek, waren de 

Jamaicaanse soundsystems en de muziekindustrie inherent met elkaar verbonden. Alhoewel 

de soundsystems ietwat minder werden aanvaard, en in sommige gevallen als het ware 

werden geterroriseerd, door de Jamaicaanse autoriteiten63 en niet konden worden ingezet 

als exportproduct, waren deze desalniettemin permanent, wijdverspreid en openlijk aanwezig 

op het eiland, wat ze deel doet uitmaken van de reggaecultuur. De soundsystems waren 

gedurende lange tijd de belangrijkste vermaaksvorm voor een aanzienlijk deel van de 

Jamaicaanse bevolking, van stadsinwoners tot plattelandsbewoners, van arme getto-

inwoners tot leden van de rijkere middenklasse.64 

Wanneer soundsystems halverwege de twintigste eeuw werden geïntroduceerd in het 

Verenigd Koninkrijk, was de culturele beleving een stuk minder evident dan in het thuisland. 

Het soundsystemfenomeen was vreemd voor de argwanende inheemse Britse bevolking, 

wat ervoor zorgde dat de Jamaicanen en hun Brits-Jamaicaanse kinderen een aanzienlijke 

repressiegolf zagen tegenover hun culturele ontspanningsvorm.65 Deze wrijving met de 

dominante Britse cultuur leidde tot een aanpassing van de Jamaicaanse moedercultuur, die 

reeds veranderingen had ondergaan louter door de culturele en geografische transfer 

(bijvoorbeeld het feit dat soundsystem dances in Engeland niet in open lucht konden worden 

gehouden66), zodat deze kon overleven in het Verenigd Koninkrijk. De soundsystembeleving 

werd letterlijk en figuurlijk in de underground gedwongen, waar zij verder kon gedijen, maar 

bleef geboden aan de Jamaicaanse gemeenschap. Dit gaf, in combinatie met de opkomende 

Rastafari beweging en –stijl in de Britse steden, de soundsystemsubcultuur in het Verenigd 

Koninkrijk een subculturele status. 
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2.2.8. Addendum: UK reggae en lovers rock 

Niettegenstaande dat de focus in dit hoofdstuk en subhoofdstuk op de soundsystems ligt, 

dient te worden vermeld dat zich in het Verenigd Koninkrijk simultaan met de uitbreiding van 

de soundsystemsubcultuur tevens een lokale reggaescene ontwikkelde. Enerzijds werden 

platenlabels opgericht die Jamaicaanse muziek promootten en verdeelden in Engeland, en 

bij uitbreiding in Europa. Een voorbeeld hiervan was Blue Beat, een dochterlabel van 

Melodisc Records dat in 1960 werd opgericht en zich vanaf dat moment ging specialiseren in 

het uitbrengen van Jamaicaanse ska. Blue Beat werd dermate populair dat ska bekend 

kwam te staan in het Verenigd Koninkrijk als ‘blue beat.’67 

In 1962 verhuisde Chris Blackwell met zijn Island Records, dat hij in Jamaica in 1959 had 

opgericht, naar Londen. Island Records werd ontzettend populair en is mede 

verantwoordelijk voor de wereldwijde faam van (reggae-)artiesten zoals Bob Marley, Millie 

Small, Toots and the Maytals, Burning Spear, Black Uhuru, Inner Circle, Third World, Steve 

Winwood en U2.68 In 1967 werd Trojan Records opgericht door Lee Gopthal, de zoon van 

een Indisch-Jamaicaanse migrant die in 1948 aan boord van de SS Windrush naar het 

Verenigd Koninkrijk kwam. Trojan werd aanvankelijk opgericht om de Jamaicaanse releases 

van producer Duke Reid uit te brengen, maar evolueerde na één jaar in een platenlabel 

waarbij een grote variatie aan rocksteady- en reggaeartiesten uit zowel Jamaica als 

Engeland tekenden. Bekende Trojan hits zijn onder meer Desmond Dekker’s ‘Israelites’ en 

‘The Liquidator’ van de Harry J All-Stars.69 Ook Virgin ronselde tal van Jamaicaanse en 

Britse artiesten gedurende de jaren 1970. Samen met kleinere labels zoals Shelley’s, Ethnic 

Fight, Ital Records, Burning Sounds, Bamboo, Banana, Ackee, Starlight, Planetone, Pama 

en Greensleeves droegen deze grote Britse reggaelabels niet alleen bij aan de intrede van 

reggaenummers in de Britse en Europese hitlijsten, maar eveneens aan de verspreiding van 

reggaemuziek over het continent, voor zowel een zwart als een blank publiek. Jones stelt 

echter dat het succes van deze grote labels gebouwd is op de uitbuiting van arme 

Jamaicaanse artiesten.70 
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Anderzijds ontstond tijdens de jaren ’70 van de twintigste eeuw een geheel eigen generatie 

van Britse reggaeartiesten en -bands. Voorbeelden van deze sterk door Rastafari 

beïnvloedde artiesten waren: Delroy Washington, Ijahman Levi, Matumbi, Brimstone, Steel 

Pulse, Aswad, Misty in Roots en Black Slate.71 

Rond 1975 ontwikkelde zich zelfs een geheel eigen reggae subgenre in het Verenigd 

Koninkrijk: de lovers rock. Dit subgenre werd voornamelijk gedragen door vrouwelijke 

zangeressen van de nieuwe Brits-Jamaicaanse generatie en ontstond als een reactie op de 

door mannen gedomineerde soundsystemsubcultuur. Soundsystem operators en producers 

Dennis Bovell en Lloydie Coxsone zijn mede verantwoordelijk voor het succes van de 

zwoelere riddims van de lovers rock. Deze beweging leidde zowaar tot de opkomst van 

zogenaamde lovers sounds, soundsystems die zich specialiseerden in het spelen van lovers 

rock en vaak vergezeld werden door militante en feministische vrouwelijke deejays zoals 

Ranking Ann en Sister Audrey.72 

2.3. De rangorde binnen de soundsystem crew 

Binnen de soundsystem crew, zijnde de groep mensen die ervoor zorgt dat het 

geluidssysteem functioneel is en dat de dance een succes wordt, heerst een heuse rangorde 

en een strikte rolverdeling. Nieuwkomers, jongelingen en aspirerende soundmannen starten 

in Jamaica en in het Verenigd Koninkrijk hun carrière in de soundsystemwereld als box men 

of box boys. Zij zijn diegenen die belast worden met de fysiek zware taak van het dragen van 

de grote en kleine handgemaakte luidsprekerkasten van de opslagplaats naar het 

vervoermiddel en vervolgens, bij aankomst op de evenementenlocatie, de kasten moeten 

uitladen en na afloop terug inladen.73 Bij sommige soundsystem crews zijn de box boys 

tevens verantwoordelijk voor het opbouwen van de luidsprekertorens. 

Een trap hoger in de rangorde staan de technici of sound engineers, zijnde diegenen die 

verantwoordelijk zijn voor het aansluiten van de soundsystem op de locatie van de dance en 

voor het operationeel zijn van het systeem.74 De rol van de engineer is uiterst belangrijk, 

aangezien elke soundsystem een degelijke technicus nodig heeft om ervoor te zorgen dat 

het materiaal functioneert naar de wensen van de selector en de operator. 

De selector en de operator vormen samen wat ook wel een diskjockey of DJ genoemd wordt. 

De selector is de persoon die de platen uitkiest, op de platenspeler legt en ervoor zorgt dat 

deze vlot omgedraaid of afgewisseld worden. Het is zijn taak om een uitgebreide selectie 

aan platen mee te brengen naar de dance en om in te spelen op de voorkeuren van het 

publiek en de sfeer van de avond. De indruk die de platenkeuze op de menigte maakt is van 

                                                

 

71
 Baumann, Contesting culture, 133; Bradley, Bass culture, 394; Clarke, Jah music, 157; Jones, Black 

culture, white youth, 55. 
72

 Bradley, Bass culture, 438-46; Jones, Black culture, white youth, 55-57. 
73

 Lesser, Rub-a-dub style, 13; Nice up the dance! Celebrating the influence of UK sound systems, 
geregisseerd door Peter Todd (Westbury Music Publishing, 2017), documentaire. 
74

 Jones, Black culture, white youth, 49; Lesser, Rub-a-dub style, 13. 



 

46 

 

essentieel belang voor de populariteit van een soundsystem. De selector past verschillende 

technieken toe om het publiek extra warm te maken voor bepaalde populaire nummers, 

waaronder de pull up, het abrupt opheffen van de naald middenin een nummer of vlak na het 

‘droppen’ van de bas op de immense basboxen om deze vervolgens terug in de eerste 

groeven van de plaat te plaatsen. Niet zelden krijgen de meest populaire nummers talrijke 

pull ups na elkaar. De selector wordt doorgaans gezien als “het hart van de soundsystem.”75 

De operator is verantwoordelijk voor het letterlijke knoppenwerk. Zijn taak is het constant 

bijstellen van de soundsystem, zodat elke plaat zo goed mogelijk klinkt. De operator zorgt 

ervoor dat alle geluidsfrequenties, die verdeeld worden over verschillende luidsprekerboxen 

en bijpassende versterkers, harmonieus samenspelen. Het afstellen van het systeem 

gebeurt aan de hand van de pre-amp, als het ware een gesofisticeerd, handgemaakt 

mengpaneel dat specifiek gebouwd is voor het afspelen van reggaemuziek en varianten. De 

pre-amp maakt het weghalen of versterken van frequenties en het afzonderlijk toevoegen 

van geluidseffecten op onder meer de microfoon mogelijk. Het gebruik van een pre-amp, de 

vaardigheden van de operator en de verscheidenheid aan handgemaakt materiaal zorgen 

ervoor dat een bepaalde plaat geheel anders kan klinken op verschillende soundsystems.76 

Een soundsystem kan met verschillende selectors werken, maar in de meeste gevallen is er 

slechts één vaste operator. In het Verenigd Koninkrijk en op het Europese vasteland wordt 

steeds meer afgestapt van de taakverdeling tussen een selector en een operator en worden 

beide functies uitgevoerd door één persoon, die in sommige gevallen eveneens de functie 

van de deejay (cf. infra) op zich neemt. Desalniettemin behouden vele soundsystems tevens 

de klassieke rolverdeling die hier besproken wordt. 

2.3.1. De rol van de deejay 

Gedurende de beginperiode van de Jamaicaanse soundsystems kon de selector zijn 

soundsystem een extra dimensie toekennen door op een grappige en vermakende manier 

de rol van master of ceremonies op zich te nemen. Dit hield in dat hij het publiek toesprak 

door de microfoon tussen het selecteren en spelen van opeenvolgende platen door. Deze 

handeling evolueerde geleidelijk in het Jamaicaanse deejay-fenomeen. Een legendarisch 

voorbeeld van een vroege MC of deejay was Count Machuki, die eerst voor Tom Wong en 

vervolgens voor Coxsone Dodd werkte.77 
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Toasters (cf. supra) of deejays (niet te verwarren met de disc jockey of DJ) vermengen zang, 

spreekwoorden, expliciete geluiden, humor en sociale en politieke commentaren en brengen 

deze zaken in de dancehall tussen twee nummers of doorheen een nummer. Zij zijn de brug 

tussen de soundsystem en zijn toeschouwers.78 Volgens Jones is de interactie tussen de 

deejay en het publiek een uiting van “de gemeenschapssfeer van de soundsystem 

ervaring.”79 

Ook box boys of aanhangers van een bepaalde soundsystem met een zang- of deejaytalent 

konden zich opwerken tot occasionele, en zelfs vaste deejays bij hun soundsystem, zoals 

het geval was voor Ras Digby bij Sir Jessus Soundsystem in Londen.80 Elke soundsystem, 

zowel in Jamaica als in het Verenigd Koninkrijk, had een aantal vaste deejays en een aantal 

spontaan aanwezige deejays. In het Verenigd Koninkrijk was haast sprake van een 

leerstelsel binnen de soundsystem(sub-)cultuur. Zo startten een groot aandeel van de 

deejays uit Birmingham hun carrière als pupillen bij Scientist Soundsystem. Naast deejays 

maakten ook zangers en muzikanten frequent deel uit van de soundsystem crew.81 

 

Figuur 1. Dries Talloen, Ras Digby, Londen, 2019. 
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Britse deejays hadden twee prominente inspiratiebronnen voor hun teksten. Enerzijds 

werden zij geïnspireerd door hun Jamaicaanse tegenhangers en anderzijds vertolkten de 

teksten hun eigen, al dan niet negatieve ervaringen, waarmee het jonge zwarte publiek zich 

sterk kon identificeren (cf. 2.2).82 

2.4. Sound clashes 

Zoals reeds werd aangehaald, was rivaliteit tussen soundsystems sinds de begindagen 

uitgesproken aanwezig. Deze wedijver uitte zich het vaakst in de sound clash, een muzikale 

competitie waarbij twee (of meer) soundsystems tegenover elkaar spelen en elkaar proberen 

te overtreffen via allerlei vormen van symbolisch (en helaas vaak ook fysiek) en muzikaal 

geweld.83 

In Jamaica ontstonden sound clashes wanneer twee verschillende soundsystems op 

hetzelfde moment vlakbij elkaar speelden, elk een zo groot mogelijk publiek probeerden aan 

te trekken en dus als het ware elkaars volgers en feestgangers trachtten weg te lokken. 

Vervolgens gingen de soundsystems effectief tegenover elkaar spelen en was het einddoel 

van de avond om elkaar op muzikaal en technisch vlak te overtreffen. Het wedijveren had als 

doel de dominante positie van een sound in een bepaalde regio vast te stellen. Jamaicaanse 

clashes reflecteerden dikwijls de sociale situatie in de gebieden waar de evenementen 

plaatsvonden. Zo had elke soundsystem zijn vaste volgers, die aan de hand van het maken 

van positieve of negatieve geluiden hun niveau van appreciatie uitdrukten en hun favoriete 

soundsystem de morele overhand konden bezorgen. Elke clash trok ook leden van 

rivaliserende criminele bendes aan, wat niet zelden resulteerde in gewelddaden. Het was 

tevens niet ongezien dat sabotagetechnieken werden toegepast ten nadele van de winnende 

soundsystem tijdens een clash door sympathisanten en crewleden van de rivaliserende 

soundsystem.84 

Ook in het Verenigd Koninkrijk heerste tijdens de hoogdagen van de soundsystems een 

sterke onderlinge rivaliteit. Alhoewel de sound clashes hier in de meeste gevallen relatief 

vriendschappelijk waren, ging het er verbaal en promotiegewijs zeer hard aan toe. Ook 

resulteerden clashes in het Verenigd Koninkrijk meermaals in geweld tussen de 

sympathisanten van de concurrerende soundsystems. Rivaliserende sounds probeerden 

elkaar muzikaal te verslaan door de allernieuwste en meest exclusieve pre-releases en 

dubplates uit Jamaica te bemachtigen (cf. infra). Gilroy ziet deze niet-commerciële import 

van muziek als een duidelijk kenmerk van de rootsreggaescene en van zwarte cultuur in het 

algemeen, als zijnde tegenovergesteld aan de Britse pop-industrie.85 

  

                                                

 

82
 Jones en Pinnock, Scientists of sound, 58-59. 

83
 Stolzoff, Wake the town and tell the people, 8-9. 

84
 Katz, Solid foundation, 5; Stolzoff, Wake the town and tell the people, 9-11; 53-54. 

85
 Austin, interview; Connell, Black Handsworth, 109-10; Festus Coxsone, interview; Gilroy, There ain’t 

no black in the Union Jack, 219-20. 



 

49 

 

Peter Troldahl, een in Brussel woonachtige Brit, getuigt over een sound clash tussen Jah 

Shaka Soundsystem en Fatman Soundsystem in Londen tijdens de jaren 1980 waar de 

muzikale competitie een centraal element was: “I remember Fatman did five versions of ‘Row 

Fisherman Row’ [The Congos – ‘Row Fisherman’]. Shaka was sitting there, rolling up with a 

big, cheesy grin on his face. And I’m thinking: ‘Now, what’s he planning?’ And he just put a 

version [on] that just massacred Fatman. […] Shaka rules!”86 

2.5. Soundsystems en de muziekindustrie 

Doorheen de geschiedenis hadden alle vooraanstaande Jamaicaanse muziekproducers 

ofwel zelf een soundsystem, ofwel exclusieve banden met een bepaalde, veelal bekende 

soundsystem Meer zelfs, er kan worden gesteld dat de Jamaicaanse muziekindustrie niet 

zou zijn uitgegroeid tot wat ze vandaag de dag is zonder de input van de soundsystems. 

Volgens Bradley “veranderden sound sessies Jamaica en haar relatie met de rest van de 

wereld voorgoed.”87 

De eerste soundsystems speelden swingmuziek, merengue en andere Latijns-Amerikaanse 

muziek, mento en Amerikaanse rhythm & blues. Vooral dit laatste genre was zeer populair 

en kon uitsluitend gehoord worden op de soundsystem dance of blues dance, aangezien de 

muziek geen zendtijd genoot op de nationale radiostations (verder meer over de relatie 

tussen soundsystem gerelateerde muziek en radiozenders).88 

In het vorige hoofdstuk werd het ontstaan van de Jamaicaanse muziekindustrie en haar 

relatie met de soundsystems reeds aangehaald en besproken. Het was voornamelijk het 

tekort aan exclusieve rhythm & bluesmuziek dat de aanzet gaf tot het creëren van 

Jamaicaanse R&B- of boogiemuziek. Gedurende de eerste jaren van Jamaicaanse 

muziekproductie werden dan ook amper nummers commercieel uitgebracht. Het 

leeuwendeel van de producties werden als dubplates gespeeld door de soundsystems.89 

2.5.1. Specials en dubplates 

De eerste sounds lagen aan de grondslag van een fenomeen dat zich zou wortelen in de 

soundsystem traditie, namelijk het bemachtigen en spelen van specials of dubplates. Deze 

zogenaamde specials waren aanvankelijk ontzettend zeldzame en dus moeilijk te 

bemachtigen uitgebrachte platen. Een techniek die frequent werd toegepast om exclusiviteit 

te bewaren was het wegkrassen van de etiketten op de platen, zodat noch de rivalen, noch 

het publiek konden te weten komen om welk nummer het ging. In sommige gevallen kregen 

de nummers een nieuwe titel toegewezen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook 

achteraf, brachten bevriende zeelui, familieleden en arbeidsmigraten zeldzame R&B-platen 
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uit de Verenigde Staten mee voor de soundsystem operators. Wanneer zakenmannen zoals 

Duke Reid en Coxsone Dodd zich waagden aan het importeren van platen uit de Verenigde 

Staten voor verkoop, verkregen zij een monopolie over de beschikbaarheid van R&B-platen 

op het eiland, wat hen in de dancehall louter voordelen opleverde.90 

De term dubplate wordt zowel gebruikt voor de benoeming van fysieke acetaatplaten, die 

gebruikelijk dienden als tussenproduct in de productie van vinylplaten en die in de 

soundsystemwereld gebruikt worden als dragers voor exclusieve muziek, als voor de 

naamgeving van exclusieve muzieknummers an sich.91 

2.5.2. Pre-releases 

Na enkele jaren louter dubplates te fabriceren, experimenteerden verschillende producers 

met het in kleine oplagen beschikbaar maken van sommige van deze nummers, zodat het 

publiek en andere, kleinere soundsystems deze konden aanschaffen. Deze kleine oplagen 

vinylplaten kwamen bekend te staan als pre-releases en fungeerden als testuitgaven 

voorafgaand aan de effectieve commerciële verkoop. De reactie van het publiek op de pre-

release bepaalde of het nummer waardig was uitgebracht te worden als een officiële 

vinyloplage.92  

De special, de dubplate en de pre-release getuigen van de inherente verbondenheid tussen 

de muziekindustrie, of tussen producers, en soundsystems. Reggae soundsystems 

functioneren tot op heden wereldwijd als test- en promotiekanalen voor onuitgebrachte 

muziek en de oneindige zoektocht van soundsystem selectors naar exclusieve muziek 

creëert vriendschappelijke en financiële banden. De globaal steeds groeiende reggae-

industrie zou onmogelijk haar huidige omvang kunnen hebben bereikt zonder de nauwe 

samenwerking met de soundsystems, en vice versa. 
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3. ‘Dread in a Babylon’: de Rastafari beweging in Jamaica en in 

het Verenigd Koninkrijk 

“Hear the words of the Rastaman say 

"Babylon, you throne gone down, gone down 

Babylon, you throne gone down" 

[…] 

I say fly away home to Zion (fly away home) 

I say fly away home to Zion (fly away home) 

One bright morning when my work is over 

Man will fly away home” 

(Bob Marley & The Wailers – ‘Rasta Man Chant,’ Burnin’ LP, Island Records, 1973) 

Doorheen de eerste twee hoofdstukken van deze masterproef werd reeds enkele keren 

aangehaald dat reggaemuziek en de soundsystembeleving verweven zijn met de Rastafari 

beweging. In dit hoofdstuk zal hoofdzakelijk aan de hand van secundaire literatuur een 

beknopt overzicht worden gegeven van het ontstaan en de inhoudelijke ontwikkeling van de 

Rastafari beweging in Jamaica, gevolgd door een relaas over de verspreiding van de 

beweging naar het Verenigd Koninkrijk. Ook wordt aandacht besteed aan de kenmerken en 

gebruiken van de Rastafari en aan de invloed van de beweging op de ontwikkeling van de 

reggaemuziek en de soundsystemscene. 

3.1. Wie/wat is Rastafari? De roots van de Rastafari beweging in 

Jamaica 

De Rastafari beweging is een messianistische beweging, zijnde een beweging die 

opgebouwd is rond een messias die verlossing zou brengen of een utopische, betere 

leefwereld zou verwezenlijken, die in de jaren 1930 in Jamaica ontstond. Voor de Rastafari is 

“Ras” (een Ethiopische keizerlijke titel) Tafari Makonnen, die in 1930 onder de naam Haile 

Selassie I tot keizer van Ethiopië werd gekroond, de zwarte Messias die alle verbannen 

zwarten wereldwijd verlossing zou brengen van de blanke onderdrukkers. Dit maakt de 

Rastafari beweging volgens de Britse socioloog Ernest Cashmore een millenaristische 

beweging, aangezien Haile Selassie in de Rasta filosofie de centrale bovennatuurlijke kracht 

is die een transformatieproces moet en zal veroorzaken. Voor de Rastafari is Ethiopië (en 

het Afrikaanse content in bredere zin) dan ook het beloofde land, wat Israël (Sion) is voor de 

Joden, waar alle zwarten wereldwijd ooit terecht zullen kunnen eenmaal zij weggetrokken 

zijn uit de westerse landen waar zij terechtkwamen door de slavenhandel. De westerse, 

kapitalistische maatschappij (Jamaica inbegrepen) geven de Rasta’s de naam Babylon, naar 

de Bijbelse stad uit Mesopotamië (Babel in het Nederlands) en de Babylonische ballingschap 
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van de Joden, met wie de Rasta’s zich associeerden, naar deze stad.1 Aanhangers van de 

Rastafari beweging zullen hier worden benoemd als Rastafari, Rasta’s of Rastamannen. 

Naar de beweging zelf zal nimmer worden verwezen als ‘het Rastafarianisme,’ aangezien de 

Rasta’s verkiezen om niet met ismen en schisma’s te worden geassocieerd. In vele 

Engelstalige studies over de beweging wordt naar de Rastafari verwezen als ‘Rastafarians.’ 

Chasmore, die de term zelf hanteert, erkent dat deze verwarring veroorzaakt voor 

buitenstaanders en een belediging is voor de Rastafari zelf. Ook deze term zal in dit 

onderzoek logischerwijs niet worden gehanteerd.2 

3.1.1. Marcus Garvey en de eerste Rasta’s 

De in 1887 te Jamaica geboren Marcus Mosiah Garvey, een voor de zwarte geschiedenis 

belangrijke figuur die veelal onvermeld blijft in de westers geschiedenisboeken en –lessen, 

richtte in 1914 de Universial Negro Improvement Organisation (UNIA) op in Kingston. De 

UNIA groeide in korte tijd uit tot een massaorganisatie met meer dan zes miljoen leden en 

verschillende vestigingen in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Garvey 

ijverde voor wereldwijde broederlijkheid van het zwarte ras, voor een vrij en van het 

kolonialisme hersteld Afrikaans continent, waarheen alle zwarten konden repatriëren, en 

voor een globale opwaardering en respectering van het zwarte ras. De hoogdagen van de 

UNIA waren echter van korte duur. De beweging zag gedurende de late jaren 1920 en de 

vroege jaren 1930 haar ondergang, gevolgd door Garvey’s dood in 1940. Vlak voor zijn 

vertrek naar de Verenigde Staten in 1916, beweerde Marcus Garvey in zijn afscheidsspeech 

dat men “moest kijken naar Afrika voor de kroning van een zwarte koning, die de verlosser 

zal zijn.” Dit citaat werd, samen met zijn filosofie, in acht genomen door verschillende zwarte 

bewegingen, waaronder de prille Rastafari beweging in Jamaica.3 

Wanneer His Imperial Majesty (H.I.M.) Ras Tafari Makonnen op 2 november 1930 gekroond 

werd tot keizer van Ethiopië onder de naam Haile Selassie I (‘de kracht van de 

Drievuldigheid’) en met de aanvullende titels Koning der Koningen, Heer der Heren en 

Veroverende Leeuw van de Stam van Juda, die hem in de lijn van de Bijbelse koning Salomo 

plaatsten, zagen de volgelingen van Marcus Garvey diens voorspelling als vervuld. Eén van 

deze volgelingen was Leonard Percival Howell, die kort na de kroning van Selassie 
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beweerde dat deze de gereïncarneerde Jezus Christus was. Samen met andere pioniers 

zoals Joseph Nathaniel Hibbert, Henry Archibald Dunkley en Robert Hinds werd Howell het 

gezicht en de leider van de prille Rastafari beweging. Howell preekte tot de Jamaicaanse 

gettobewoners dat hun loyaliteit bij Haile Selassie zou moeten liggen, en niet bij het Engelse 

koningshuis, en verkocht prenten van de keizer die moesten functioneren als paspoorten 

voor een repatriëring naar Ethiopië.4 

De vroege aanhangers van de beweging werden doorheen de jaren 1930 bestreden door de 

Jamaicaanse ordediensten, omdat de overheid de beweging als een bedreiging voor de 

openbare orde zag, en in sommige gevallen tot een gevangenisstraf veroordeeld. Om deze 

repressie te ontwijken, trokken Howell en zijn volgers naar de bergen van het eiland, waar zij 

een commune oprichtten die de naam Pinnacle kreeg. Onder het absolute leiderschap van 

Howell leefden tussen vijfhonderd en tweeduizend Rasta’s samen in Pinnacle. Ze 

overleefden er aan de hand van de teelt en de verkoop van inheemse gewassen, waarvan 

marihuana (door de Rasta’s ganja genoemd) het voornaamste was. In 1941 werd de 

commune een eerste maal overvallen door de ordediensten en werden ongeveer zeventig 

bewoners gearresteerd. In 1954 werd het heropgerichte Pinnacle voor de tweede en laatste 

maal overvallen en vernietigd, wat ervoor zorgde dat de Rastafari zich gingen vestigen in de 

sloppenwijken van Kingston. Howell werd, zoals vele andere Rasta’s, gedwongen 

opgenomen in het Bellevue Psychiatric Hospital in Kingston en stierf na zijn vrijlating in 

1981.5 
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3.1.2. Kenmerken en basisprincipes van de Rastafari beweging 

Na de vernieling van Pinnacle en de verdwijning van Leonard Howell bleef de Rastafari 

beweging grotendeels leiderloos. Rastafari van over het hele Jamaicaanse eiland kwamen 

(en komen) op vaste momenten samen. Deze samenkomsten worden Grounations of 

Nyabingis genoemd.6 De Jamaicaanse academicus Leonard Barrett, die doorheen de jaren 

1960 onderzoek deed naar de Rastafari beweging, onderscheidt zes basisprincipes eigen 

aan Rastafari, namelijk: 

1) “Haile Selassie is de levende god.” 

2) “De zwarte persoon is de reïncarnatie van een oude Israëliet die, door de blanke 

persoon, in ballingschap leeft in Jamaica.” 

3) “De blanke persoon is inferieur aan de zwarte persoon.” 

4) “De Jamaicaanse situatie is een hopeloze hel. Ethiopië is de hemel.” 

5) “De onverslaanbare keizer van Ethiopië regelt een terugkeer naar Ethiopië van 

geëxpatrieerde personen van Afrikaanse origine.” 

6) “In de nabije toekomst zullen zwarten over de wereld heersen.”7 

Deze kenmerken zijn correct, maar ietwat radicaler geformuleerd dan ze in werkelijkheid 

worden beleefd. Zo zijn vele Rasta’s alles behalve anti-blank en worden blanken, waaronder 

ook blanke Rasta’s, wijdverspreid geaccepteerd tot zij schuldig worden bevonden aan 

racisme.8 

Er zijn nog een aantal gebruiken en uiterlijke kenmerken die de Rastafari typeren. Het is 

onmogelijk om deze hier allemaal uit te diepen, want de Rastafari beweging kent geen 

dogma’s, wat leidt tot een individuele interpretatie van de filosofie en dus ook tot ontzettend 

veel verschillende kenmerken. Een vermelding van de meest voorkomende kenmerken en 

gebruiken is echter wel op zijn plaats. Zo roken vele Rasta’s marihuana (ganja), dat zij als 

een heilig kruid beschouwen, in een rituele context en veroordelen zij de consumptie van 

rum (en bij uitbreiding elke alcoholische drank), sigaretten en chemisch vervaardigde 

harddrugs.9 

Rasta’s hechten eveneens belang aan een zo natuurlijk mogelijke levensstijl. Zo bestaat hun 

dieet grotendeels uit lokaal en biologische gekweekte groenten, fruit en granen. Additieven, 

suiker en zout worden afgewezen en de striktere Rastafari volgen een vegetarisch of 

veganistisch dieet. Anderen eten wel vlees (geen varkensvlees) en vis.10 

Een belangrijk uiterlijk kenmerk van het leeuwendeel van de Rastafari is het dragen van een 

lange baard en dreadlocks in hun haren. De lange dreadlocks linken de Rasta’s aan Bijbelse 

Nazireeërs, die hun haren niet mochten knippen, en de manen van de leeuw, de koning van 
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de jungle, en staan zo symbool voor vrijheid, natuurlijke (Afrikaanse) schoonheid en rebellie 

tegenover de westerse maatschappijwaarden. Naar niet-Rasta’s wordt vaak verwezen als 

baldheads.11 

3.1.3. De Rastafari ordes 

Binnen de Rastafari beweging kunnen enkele officiële ordes of zogenaamde huizen 

(houses/mansions, naar het Bijbelcitaat “In my father’s house there are many mansions” of 

“In het huis van mijn vader kunnen velen hun verblijf houden” (Joh. 14: 2)) die ieder een 

eigen interpretatie aan de Rastafilosofie geven, worden onderscheiden. De drie voornaamste 

zijn de Nyabinghi, de Bobo Shanti en de Twelve Tribes of Israel. Naast deze drie 

organisaties bestaan talloze andere, kleinere huizen, waaronder de Church of Haile Selassie 

I en de Mystic Revelation of Rastafari.12 

De Nyabinghi volgen de filosofie van de Rastafari beweging uit de jaren 1940 en zien Haile 

Selassie als de herrezen Messias. Het dragen van dreadlocks is binnen deze stroming een 

noodzakelijkheid, alsook het volgen van een ital of veganistisch dieet. De stroming wordt 

geleid door zogenaamde elders of oudere Rasta’s en ziet vrouwen als minderwaardig. The 

House of Nyabinghi ontleent zijn naam aan Niyabinghi, een achttiende-eeuwse Rwandees-

Oegandese strijdster die na haar dood vereerd werd in cultusvorm.13 

De Bobo Shanti Rasta’s of de Bobo Dreads behoren tot een stroming die in de jaren 1950 

werd opgericht door Prince Emmanuel Edwards, een Rasta uit Ackee Walk, Kingston, waar 

zich tevens tot 1966 de eerste Bobo Shanti commune bevond. Prince Emmanuel kondigde 

een nieuwe Heilige Drievuldigheid af waarin Haile Selassie de levende God op aarde is, 

hijzelf Christus of de hogepriester is en Marcus Garvey de profeet is. De Bobo Dreads 

worden gekenmerkt door de lange gewaden en de tulbanden die zij dragen. Na de vernieling 

van de commune in Ackee Walk, verhuisden de Bobo’s naar Bull Bay, waar ze afgesloten 

van de buitenwereld en zo zelfvoorzienend mogelijk leven. Ook hier zijn vrouwen 

minderwaardig en louter ingezet voor huishoudelijke taken en het opvoeden van kinderen. 

Vrouwen dienen gedurende de volledige menstruatieperiode afgesloten te leven van de 

mannen en mogen omwille van deze onreinheid niet koken voor laatstgenoemden.14 

De Twelve Tribes of Israel werd in 1968 opgericht door Vernon Carrington of Gadman, een 

Rasta die beweerde de reïncarnatie van Gad, één van de Bijbelse zonen van Jakob (Israël), 

te zijn. Met als spirituele missie het herenigen van de twaalf Israëlitische stammen, worden 

leden van deze stroming toegewezen tot één van de twaalf stammen, op basis van hun 

geboortemaand (beginnende in april, respectievelijk Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, 

Zebulon, Dan, Gad, Asher, Napthali, Joseph en Benjamin). Twelve Tribes Rasta’s zijn zeer 
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christelijk en zien Jezus Christus als de enige ware verlosser en Haile Selassie als een 

goddelijke koning die afstamde van de Bijbelse David en zo een twintigste-eeuwse 

vertegenwoordiger van Christus was. Het dragen van dreadlocks en het nastreven van een 

ital (zo natuurlijk mogelijke) levensstijl worden aangeraden, maar zijn niet verplicht. De 

Twelve Tribes of Israel accepteert lidmaatschap van niet-zwarte Rasta’s, in tegenstelling tot 

de twee andere grote stromingen. Tot de ledenrangen behoren tevens heel wat hoger 

geschoolden en muzikanten. Grotendeels omwille van deze twee redenen verspreidde de 

stroming zich wereldwijd, onder meer naar Noord-Amerika, Afrika en Europa.15 

3.2. ‘UK dreads:’ de Rastafari beweging in het Verenigd Koninkrijk 

Het racisme tegenover de Caraïbische migranten in de Britse steden tijdens de naoorlogse 

periode (zie Hoofdstuk 2) leidde tot het ontstaan van verschillende reacties en bewegingen 

die ofwel een vlucht van de realiteit boden, ofwel een vorm van verzet tegen deze realiteit 

kanaliseerden. Deze bewegingen creëerden een voedingsbodem voor de Engelse tak van 

de Rastafari beweging. Een eerste beweging die onder de Caraïbische migranten voet aan 

grond kreeg in het Verenigd Koninkrijk tijdens de jaren 1960 was het pentecostalisme, een 

strenge christelijke stroming met gesloten kerkgemeenschappen waar vele zwarten hun 

religie konden beleven. Simultaan zochten ook steeds meer zwarten in Groot-Brittannië 

erkenning via de Black Powerbeweging die overgewaaid was uit Noord-Amerika.16 

Op het einde van de jaren 1960, na de teloorgang van de Black Powerbeweging, heerste 

onder de Londense Jamaicanen de nood aan een beweging die het zwarte bewustzijn 

promoot. Zo zag in deze periode de Garveyistische Universal Black Improvement 

Organisation (UBIO) het levenslicht. De organisatie werd in 1972 een lokale tak van de 

Ethiopian World Federation, die origineel in 1937 in Jamaica werd opgericht om de belangen 

van alle zwarten in de naam van Ethiopië te behartigen, met een politieke afdeling (de 

People’s Democratic Party) en een christelijke leer. Zo evolueerde de UBIO in de vroege 

jaren 1970 tot de eerste Britse Rastafari organisatie. In 1972 werd eveneens een Britse tak 

opgezet van één van de grootste Jamaicaanse stromingen binnen de Rastafari beweging: de 

Twelve Tribes of Israel. En in 1974 werd een Londense afdeling van de Ethiopian Orthodox 

Church, één van de oudste takken van het christelijke geloof, opgericht.17 

De prille Britse Rastafari beweging vond vooral aanhang bij de kinderen van de eerste 

generatie Jamaicaanse migranten. Bovenstaande organisaties behartigden de belangen van 

deze jongeren, waarvan een deel zich gedurende de jaren 1960 spiegelde aan de 

Jamaicaanse rude boys en deelnam aan crimineel bendegeweld. Volgens Cashmore waren 

de bendestructuren die de in de jaren 1970 reeds verdwenen Britse rude boys nalieten 

cruciaal voor de groei van de lokale Rastafari beweging, aangezien communicatiekanalen 

onder zwarte jongeren reeds aanwezig waren. Een kenmerkend element van de jonge 
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Rastafari in het Verenigd Koninkrijk was de vervreemding van en de breuk met de in hun 

ogen conservatieve cultuur van hun Jamaicaanse ouders. Dit fenomeen was reeds aanwezig 

wanneer jongeren zich in het voorgaande decennium als rude boys gingen profileren.18 

Respondent Ras Digby verklaart dat hij een eerste reeks conflicten had met zijn 

hardwerkende ouders omdat hij gedurende lange tijd werkloos bleef of er niet in slaagde om 

een job te behouden en dat de conflicten escaleerden wanneer hij zich begon te profileren 

als een Rastaman.19 Ook Ras Terry Gad, die de Rastafari beweging ontdekte via een neef, 

kwam hierdoor in een huiselijke conflictsituatie terecht en moest noodgedwongen verhuizen. 

Hij trok naar Londen met als hoofdreden de hoge concentratie aan Rastafari gerelateerde 

activiteit in de hoofdstad en werd er lid van de Twelve Tribes of Israel en de Ethiopian World 

Federation.20 

Doorheen de jaren 1970 en 1980 vonden duizenden jonge zwarte mannen en vrouwen, 

voornamelijk jongeren van Jamaicaanse origine, een vorm van verlossing in de Rastafari 

beweging. Rastafari bood hen een context over hun eigen identiteit en hun positie in de 

Britse samenleving en was, net als het soundsystemmilieu, een indicator voor zwarte 

solidariteit. Net als hun Jamaicaanse tegenhangers, lieten zij hun haren in dreadlocks 

groeien en paradeerden zij in de publieke ruimte met attributen in de Ethiopische driekleur 

(rood, geel en groen).21 Cashmore ziet de neiging van zwarte jongeren naar de Rastafari 

beweging als een creatieve oplossing voor de verwarring en vervreemding die massaal 

heerste binnen hun generatie.22 Hall schrijft dat Rastafari als identiteitsvorm de tweede 

generatie zwarte jongeren in Groot-Brittannië heeft gered.23 Volgens de Brits-Jamaicaanse 

socioloog Ferdinand Dennis stond wat hij beschrijft als de “Rasta revolutie” in het Verenigd 

Koninkrijk, met name in Birmingham, waar hij zijn onderzoek heeft uitgevoerd, gelijk aan “het 

ontwaken van een generatie.”24 

Hebdige argumenteert dat Rastafari na het ondergaan van een culturele transfer naar het 

Verenigd Koninkrijk een stijlvorm werd, uitgedrukt in het groeien van dreadlocks, het dragen 

van camouflagekleren en het roken van marihuana. Zwarte jongeren legden volgens hem de 

nadruk op de elementen die zwarte identiteit en verzet tegen de dominante blanke 

maatschappij vertolkten, terwijl het religieuze aspect steeds vaker achterwege werd 

gelaten.25 Dit, en de andere bovenstaande stellingen van academici die deze materie 

grondig hebben bestudeerd, kan, net als bij de soundsystemsubcultuur, leiden tot de 
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conclusie dat ook de Rastafari beweging ten gevolge van een culturele transfer van Jamaica 

naar het Verenigd Koninkrijk een culturele verandering onderging en op de eindlocatie van 

deze transfer een subculturele positie innam. 

Naast de groeiende Rastafari organisaties, was het vooral de wereldwijde verspreiding van 

de met Rastafarisymboliek doordrenkte rootsreggae die doorslaggevend was voor de groei 

van de Rastafari beweging in het Verenigd Koninkrijk (en bij uitbreiding later de ganse 

wereld). De door Rastafari geïnspireerde teksten van de reggaemuziek bereikten de zwarte 

bevolking in het Verenigd Koninkrijk door middel van de vele soundsystems die de nieuwste 

Jamaicaanse muziek speelden (cf. Hoofdstuk 2) en via rondtoerende Jamaicaanse reggae-

artiesten.26 

3.3. De rol van Rastafari in de reggae- en soundsystemscene 

3.3.1. Reggae als communicatiekanaal 

Volgens Stephen King is reggaemuziek het belangrijkste communicatiemiddel van de 

Rastafari beweging.27 Horace Campbell deelt deze opinie door te stellen dat reggae, dat hij 

omschrijft als “the Rastafari song,” de hoogste vorm van zelfexpressie is die tegelijkertijd 

sociale commentaar uit en de herinnering aan een raciaal verleden levendig houdt.28 Ook 

Barrett ziet de muziek van de Rastafari als een “expressie van een diepgewortelde sociale 

woede.”29 

Alhoewel sommige Rasta’s, zoals de bijvoorbeeld de Nyabinghi, reggae als cultureel medium 

afzweren en zien als een bastaardering van originele Rastamuziek (zijnde de Afrikaanse 

drumtechnieken, cf. Hoofdstuk 1), omarmt een deel van de Rastafari reggaemuziek en zijn 

het merendeel van de reggaemuzikanten toegewijde Rasta’s. Een pionier in het vermengen 

van Rastafari symboliek en Jamaicaanse populaire muziek was Oswald “Count Ossie” 

Williams, die met zijn drumensemble The Mystic Revelation of Rastafari sinds de late jaren 

1940 talloze muzikanten beïnvloedde in zijn Rastakamp in de buitenwijken van Kingston. 

Count Ossie’s burru drumtechnieken vormden de basis voor legio latere muziekproducties, 

van ska tot rootsreggae. Zoals reeds werd aangehaald in Hoofdstuk 1, voelden steeds meer 

reggae-artiesten zich vanaf de late jaren 1960 aangetrokken tot de Rastafari levensstijl. Een 

opvallend aandeel van deze muzikanten, waarvan de bekendste zonder twijfel Bob Marley 

was, sloot zich aan bij de Twelve Tribes of Israel.30 
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3.3.2. Bob Marley als Rasta profeet 

Robert Nesta “Bob” Marley, de koning van de reggae, werd op 6 februari 1945 geboren te 

Nine Miles (Saint Ann), op het platteland van Jamaica. Op twaalfjarige leeftijd, in 1957, 

verhuisde hij met zijn moeder naar Trench Town, een gettowijk van Kingston, waar hij Bunny 

“Wailer” Livingston en Peter “Tosh” McIntosh ontmoette. Onder het mentorschap van zanger 

Joe Higgs vormden zij tijdens de jaren 1960 The Wailing Wailers. Meteen scoorde het trio 

enkele ska hits die hun muzikale carrière lanceerden.31 

Ook Bob Marley werd op het einde van de jaren 1960 beïnvloed door de mystiek van de 

Rastafari beweging. Een toegewijde Trench Town Rasta genaamd Mortimer “Planno” 

Planner werd de mentor die Marley, en vele andere muzikanten uit de getto’s, onderwees in 

de leerstellingen van de Rastafari. Planner maakte deel uit van de Nyabinghi stroming, 

richtte in Jamaica de Ethiopian Orthodox Church op, reisde in 1961 als onderdeel van een 

Jamaicaanse delegatie af naar het keizerlijke paleis van Haile Selassie I in Ethiopië en 

begeleidde His Imperial Majesty in 1966 tijdens zijn bezoek aan Jamaica uit het vliegtuig en 

door de massa toeschouwers. Hij nam later ook de rol van manager van Bob Marley op zich. 

Bob, Rita (Bob’s vrouw sinds 1966) en Bunny zetten tijdens deze periode allen een punt 

achter hun bezoeken aan de kapperszaak en lieten hun haren in dreadlocks groeien.32 

In 1973 vond de eerste grote Wailers tournee door het Verenigd Koninkrijk plaats en 

simultaan met het groeiende internationale succes van de groep versterkte ook Bob Marley 

zijn spirituele Rastafari beleving. Ook het militantisme van de Wailers nam toe en was 

duidelijk aanwezig in hun songteksten. Zo weigerde Bunny Wailer om verder te toeren door 

Babylon, wat ertoe leidde dat hij niet deelnam aan een concerttour door de Verenigde Staten 

en zich ging vestigen in een Rastagemeenschap. Later in 1973 verliet ook Peter Tosh de 

groep.33 

Chris Blackwell, de blanke eigenaar van Islands Records, investeerde massaal in Bob 

Marley and The Wailers, zoals de groep voortaan door het leven ging, en slaagde erin Bob 

Marley te verkopen als ‘de eerste superster uit de Derde Wereld.’ Dit leidde tot wereldwijd 

succes, waardoor Bob Marley de Rastafari boodschap op talloze plaatsen voor immense 

menigtes kon verkondigen. Doorheen de jaren 1970 toerde de groep onder andere in de 

Verenigde Staten, in het Verenigd Koninkrijk, waar duizenden Britse Jamaicanen hun 

muzikale held aan het werk wilden zien, in Duitsland, in Zweden, in Nederland en in 

Frankrijk. Ook albums zoals Burnin’ (1973), Rastaman Vibration (1976), dat gevuld is met 

nummers vol Rastafari symboliek, en Exodus (1977) kenden bij uitgave een groot 

internationaal succes en lieten op velen een sterke indruk na. Zo stelt respondent Ras Digby 

dat het nummer ‘Rasta Man Chant,’ dat in 1973 op het album Burnin’ verscheen, hem als 
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jongere een beeld van de Rastafari beweging deed vormen, wat hem heeft aangezet om 

zichzelf meer te informeren en uiteindelijk zelf een Rasta te worden.34 

In 1980, een jaar voor zijn vroegtijdig overlijden; maakte Bob Marley de repatriëringsdroom 

van vele Rasta’s gedeeltelijk waar en ging hij met zijn Wailers band optreden in Zimbabwe, 

dat tot voor kort Rhodesië heette en net onafhankelijk was geworden. Deze 

onafhankelijkheid was de reden voor het concert van Marley, die met zijn nummer 

‘Zimbabwe,’ dat in 1979 op de Survival LP verscheen, waar overigens meerdere nummers 

met panafrikanistische en militante thema’s op terug te vinden waren, indruk had gemaakt op 

de onafhankelijkheidsbeweging. Twee jaar eerder, in 1978, had Marley reeds een bezoek 

gebracht aan Ethiopië, samen met zanger Dennis Brown, goede vriend Alan “Skill” Cole en 

Brother Moses, die deel uitmaakte van de lokale afdeling van de Rastaorganisatie Twelve 

Tribes of Israel, waar Bob Marley ook lid van was. Hij bezocht er onder andere Shashamane, 

een stuk land dat Haile Selassie tijdens de jaren 1960 ter beschikking stelde voor zwarten uit 

het Westen die zich wilden vestigen in Afrika, een verplaatsing die sindsdien heel wat 

Rasta’s ondernomen hebben.35 

Robert Nest Marley overleed op 11 mei 1981 op 36-jarige leeftijd ten gevolge van kanker.36 

We kunnen vaststellen deze reggae superster een enorme rol heeft gespeeld in de globale 

verspreiding van reggaemuziek en van de boodschap van de Rastafari beweging en dat het 

onzeker blijft of deze zaken dermate bekend hadden kunnen worden zonder de bijdrage van 

de muzikale profeet Bob Marley. 

De muzikale invloed kon eveneens mogelijks wederzijds zijn. Zo beweert de Londense 

soundsystem selector Festus Coxsone, wiens getuigenis zeer kritisch dient te worden 

benaderd (hij claimt namelijk in een interview met de auteur dat hij in Londen nooit enige 

vorm van racisme ervaarde, louter vanwege zijn reputatie als soundman, wat zeer sterk lijkt 

aangezien er een vrij hoge graad van racisme aanwezig was in de Britse hoofdstad 

gedurende de periode in kwestie, zijnde de jaren 1960 en 1970), dat Bob Marley tijdens zijn 

bezoeken aan Londen in 1972 en 1973 naar zijn soundsystem (Sir Coxsone Outernational) 

kwam luisteren en er inspiratie kreeg om het nummer ‘Kinky Reggae’ te schrijven.37 Dat Bob 

Marley in 1972 in Londen was, kan worden bevestigd. Hij verbleef namelijk regelmatig in 

Londen tijdens dit decennium, wat ongetwijfeld een invloed uitoefende op de groeiende 

Rasta gemeenschap in de stad. Of hij, zoals Festus beweert, ‘Kinky Reggae,’ dat effectief 

later dat jaar werd uitgebracht op het Catch A Fire album, heeft geschreven na een bezoek 

aan een Sir Coxsone dance, blijft een onzekerheid.38 Cashmore stelt echter wel dat Bob 
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Marley voor de Britse Rasta’s uit de jaren 1970 was wat Marcus Garvey voor de eerste 

Jamaicaanse Rasta’s was: een profeet en een rolmodel.39 

 

Figuur 2. Dries Talloen, Festus Coxsone (Sir Coxsone Outernational), Londen, 2019. 

3.3.3. Rastafari en het soundsystemmilieu 

Ook in het soundsystemmilieu heeft de Rastafari beweging sinds haar vermenging met de 

reggaemuziek een blijvende impact gehad. In Jamaica waren de meningen onder de vroege 

soundsystem operators verdeeld. Zo had Duke Reid bijvoorbeeld een afkeer van alles wat 

met Rastafari te maken had en heerste er in zijn Treasure Isle opnamestudio ook een verbod 

op het verkondigen van Rastaboodschappen in songteksten. Vele andere soundmannen en 

entertainers accepteerden of omarmden de boodschap van de Rastafari echter wel, zeker 

vanaf de jaren 1960, wanneer de beweging steeds meer aanvaard werd in verschillende 

lagen van de Jamaicaanse maatschappij.40 

In het Verenigd Koninkrijk vervulden soundsystems de rol van het verspreiden van de leer 

van de Rastafari, aangezien zij samen het belangrijkste medium waren waarmee 

reggaeplaten, die in dit proces ontzettend belangrijk waren omwille van hun door Rastafari 

geïnspireerde songteksten, werden afgespeeld. Voornamelijk de tweede generatie 

soundsystems uit de jaren 1970, de zogenaamde youth sounds (cf. supra), namen hier het 

voortouw in. Ook de Rasta deejays waren uitermate belangrijk in het propageren van deze 

overtuigingen.41 
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4. ‘Reggae in a Beljam’: de introductie van reggae in België 

“’Eigenlijk,’ zei [DJ] Melody tegen mij, ‘zou jij Brent Clarke moeten tegenkomen. Hij woont in Londen, 

maar komt hier eenmaal per maand […] en distribueert reggaeplaten. Ik kan niet zeggen wanneer hij 

hier binnenkomt, maar hem zou je eigenlijk moeten ontmoeten.’ […] Als het een Hollywoodscenario 

zou geweest zijn, dan zou je gezegd hebben ‘neen, dat is overdreven,’ maar de eerste persoon die 

daar die zondagavond binnenkwam, was Brent Clarke, en mijn leven is veranderd […] volledig 

veranderd!” 

(Ralph Van Lierde, interview door Dries Talloen (student Universiteit Gent), Antwerpen, 04.02.2020) 

Dit hoofdstuk vormt, in combinatie met het volgende hoofdstuk, de kern van dit onderzoek. 

Hier wordt de introductie van een reggae- en soundsystemsubcultuur in België beschreven 

aan de hand van een kritische analyse van hoofdzakelijk mondelinge bronnen. Eerder werd 

geconcludeerd dat de bewegingen rond reggae, soundsystems en Rastafari in het Verenigd 

Koninkrijk een subculturele status kunnen worden toegekend omwille van de adaptatie en de 

vervorming van deze drie culturele pijlers ten gevolge van een culturele transfer vanuit 

Jamaica. 

Muziekjournalist, auteur en reggaekenner Karel “Jah Shakespear” Michiels stelt in een 

interview met de auteur dat soundsystems in Jamaica volgens hem deel uitmaken van het 

maatschappelijk bestel en cultureel ingeburgerd zijn. Hij argumenteert verder dat reggae, en 

zeker de soundsystems, in België een hoog undergroundgehalte hebben, wat zich onder 

andere uit in de weinige aandacht hiervoor in de mainstream media.1 We kunnen reeds 

vaststellen dat ook in België een subcultuur werd gevormd rond reggae en soundsystems, 

die zich baseerde op één of meerdere moederculturen. 

Net als met betrekking tot de Britse soundsystems, zal voor de Belgische reggae- en 

soundsystemsubcultuur worden geanalyseerd op welke verschillende manieren de 

moedercultuur waarop deze zich baseert wijzigingen onderging ten gevolge van één of 

meerdere culturele transfers. Er wordt aandacht besteed aan de mate waarin de reeds 

aanwezige cultuur in Jamaica en de bestaande subcultuur in het Verenigd Koninkrijk een 

invloed hebben uitgeoefend op de ontwikkeling van een Belgische subcultuur. In dit 

hoofdstuk worden de vestiging van het reggaegenre en het groeien van een zekere scene 

hierrond thematisch-chronologisch besproken, met aandacht voor de verschillende 

geografische clusters waar de muziek op een bepaalde manier werd geïntroduceerd en 

beleefd. Ook hier wordt, op enkele vermeldingen na, geen aandacht besteed aan het 

dancehallgenre dat zich vanaf de late jaren ’80 afsplitste van de reggae en een wijdverspreid 

succes kende, ook in België. Het hoofdstuk vangt aan met een bespreking van de 

geografische wieg van reggae in België: Antwerpen. 
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4.1. De Bob Marleygeneratie van Antwerpen 

Reggae maakte tijdens de tweede helft van de jaren ’70 zijn intrede in België. Sinds de late 

jaren 1960 doken sporadisch reggaenummers op in de Britse en Belgische hitparades, met 

als voorloper het skanummer ‘My Boy Lollipop’ van Millie Small in 1964.2 In 1969 verscheen 

voor het eerst een reggaenummer in de Belgische Ultratop, zijnde ‘Israelites’ van Desmond 

Dekker, de monsterhit uit 1968 die reggae in vele landen definitief introduceerde, alhoewel 

het gros van de luisteraars geen benul had van wat reggae precies was.3 In 1970 verscheen 

Jimmy Cliff in de Ultratop met een cover van Cat Stevens’ Wild World. Niettegenstaande dat 

Jimmy Cliff doorgaans als een (pop-)reggaeartiest wordt gezien, kan dit nummer eerder als 

een popsong worden gezien.4 Dave and Ansel Collins maakten in 1971 hun intrede met 

‘Double Barrel.’5 Pas in 1977 verscheen opnieuw een reggaenummer in de Ultratop: ‘Cokane 

In My Brain’ van Dillinger.6 Bob Marley & The Wailers veroverden in 1979 voor het eerst een 

plaats in de Belgische Ultratop met ‘Stir It Up,’ gevolgd door ‘Could You Be Loved’ in 1980. 

In 1979 was ‘Don’t Look Back’ van Wailer Peter Tosh en Rolling Stone Mick Jagger ook in de 

lijst terug te vinden.7 Elk van deze songs had een stevige commerciële marketingstrategie 

achter zich, wat betekent dat louter commercieel gepromote reggaenummers in de Belgische 

Ultratop verschenen en dat het merendeels ging om Jamaicaanse producties die door Britse 

platenlabels als Trojan Records en Island Records in Europa werden verdeeld. De 

doorstroom van Jamaicaanse reggae naar België verliep dus via het Verenigd Koninkrijk. 

Het horen van deze eerste reggaenummers op de commerciële radiostations had een impact 

op een aantal personen die zich al dan niet bewust waren van de oorsprong en de inhoud 

van het genre en waarvan de meerderheid zich bevond in en rond de stad Antwerpen. Aan 

de hand van verschillende mondelinge getuigenissen en artikelen wordt verder verduidelijkt 

hoe Antwerpen op diverse manieren een cruciale locatie werd voor de eerste generatie 

Belgische reggaeliefhebbers. 

4.1.1. Blues dances in de Royal Inn 

In tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk herbergt België een zeer kleine Jamaicaanse 

populatie. België heeft dan ook geen koloniale verhouding gehad met het Caraïbische eiland. 

Anno 2019 werden in België 743 personen met een Jamaicaanse migratieachtergrond 

geteld, waarvan er 145 daadwerkelijk in Jamaica werden geboren. Aangezien de betreffende 

studie door socioloog Jan Hertogen waaruit deze cijfers werden afgeleid louter gestoeld is op 

migratiecijfers tussen 1999 en 2019, kan onmogelijk worden vastgesteld hoeveel personen 
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 “Ultratop jaaroverzichten 1964,” Ultratop, geraadpleegd 30.03.2020, https://www.ultratop.be. 

3
 David Katz, Solid Foundation. An oral history of reggae (Londen: Bloomsbury, 2003), 128; “Ultratop 

jaaroverzichten 1969,” Ultratop, geraadpleegd 30.03.2020, https://www.ultratop.be. 
4
 “Ultratop jaaroverzichten 1970,” Ultratop, geraadpleegd 30.03.2020, https://www.ultratop.be. 

5
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6
 “Ultratop jaaroverzichten 1977,” Ultratop, geraadpleegd 30.03.2020, https://www.ultratop.be. 

7
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van Jamaicaanse origine zich tijdens de jaren 1970 en 1980 in België bevonden. Er kan 

enigzins met zekerheid worden gezegd dat hun aantal niet aanzienlijk was. Ook kunnen we 

hieruit afleiden dat, in tegenstelling tot in landen als het Verenigd Koninkrijk of Canada, 

waarheen wel grote groepen Jamaicanen migreerden, reggae in België niet functioneerde 

als een “noodzakelijke soundtrack,” zoals Jason Wilson het formuleert, voor de Jamaicaanse 

migranten.8 

Halverwege de jaren 1970 was de Royal Inn in de Appelmansstraat in Antwerpen de 

uitgangsplek bij uitstek voor de zwarte bevolking die in de stad woonachtig was of per toeval 

aanwezig was. De Royal Inn was een club waar vooral disco en funk werd gespeeld, maar 

volgens Ralph “Poppa Grassy” Van Lierde veranderde de tent vanaf vijf uur ’s ochtends 

telkens opnieuw in een ware blues dance, waar rootsreggae werd gespeeld en enkele 

deejays van Jamaicaanse komaf over de muziek toastten. Verantwoordelijk hiervoor was 

onder andere “Little” Tony McKenzie (geboren in Jamaica als Deshawn Morris), die met zijn 

ouders naar Birmingham migreerde en vervolgens naar Antwerpen verhuisde. Little Tony, 

die in Birmingham reeds een reputatie zou opgebouwd hebben als diskjockey, bracht 

volgens Van Lierde de Brits-Jamaicaanse dancehallcultuur mee naar de Royal Inn, waar hij 

in 1975 zou zijn beginnen werken en draaien. In een krantenartikel in de Gazet van 

Antwerpen wordt echter beweerd dat Tony McKenzie pas in 1979 in Antwerpen arriveerde.9 

In het kielzog van McKenzie betraden nog een aantal andere artiesten van Jamaicaanse 

afkomst het podium in de Royal Inn, waaronder Rasta- of Poppa Lee, Rasta Carl, Big Tony, 

Mike Anthony, die in 1982 het disconummer ‘Why can’t we live together’ van Timmy Thomas 

coverde, en DJ Melody, die er uiteindelijk in 1979 de plaatsvervangende DJ werd van Tony 

McKenzie, die in 1981 zijn eigen Funk You club in de Anneessensstraat oprichtte.10 De 

aanwezigheid van Tony McKenzie, Big Tony en Mike Anthony in de stad wordt bevestigd 

door José Pascual, de eigenaar van de Antwerpse platenwinkel USA Import die in 2009 de 

deuren sloot, in een interview voor The Vinyl Frontier, een project van Red Bull gewijd aan 

het verzamelen en delen van informatie over Belgische platenwinkels. Pascual verwijst 

echter wel naar de drie diskjockeys als Londenaren en verwijst naar een zekere President 

Club in plaats van naar de Royal Inn.11 
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Voor Van Lierde, die vanaf de vroege jaren 1980 als toaster onder de naam DJ Grashopper, 

en later als Poppa Grassy, faam verwierf in het vroege Belgische reggae- en 

soundsystemmilieu, en naar eigen zeggen zelfs in de Britse soundsystemscene, waren de 

toasters en diskjockeys met Jamaicaanse roots een immense inspiratiebron.12 De Royal Inn 

was zonder twijfel één van de eerste culturele hubs die een sleutelpositie hebben gespeeld 

in de introductie van reggae, en misschien zelfs al van wat als een voorloper van de 

soundsystemsubcultuur kan worden gezien, in België. 

4.1.2. Professor Cat: de vader van de Belgische reggae 

Een belangrijke culturele actor in het culturele transferproces van reggae van Jamaica naar 

België via het Verenigd Koninkrijk was Jacques Chapon alias Professor Cat. Jacques 

Chapon, volgens Karel Michiels “de oervader van de reggae in België”13 en in zijn eigen 

woorden een “evangelist,” werd in 1951 geboren in Antwerpen, maar spendeerde tijdens zijn 

jeugdjaren geregeld tijd in Londen, waar hij familie bezocht en in de jaren 1960 voor het 

eerst in contact kwam met ska, rocksteady en reggae in discotheken.14 

Gedurende de eerste helft van de jaren 1970 leerde Professor Cat, toen hij zelfs reeds een 

kleine ska-collectie had opgebouwd via de vader van een vriend die als piloot Prince Buster 

albums meebracht uit New York, onbewust Studio One ska kennen in de Popcorn discotheek 

in Vrasene. In de Popcorn verzamelden elke zondagnamiddag tal van liefhebbers van 

muziekgenres die niet tot de mainstream behoorden, en die later de verzamelnaam ‘popcorn’ 

zouden krijgen. De nadruk lag in de Popcorn op zwarte (Amerikaanse) dansmuziek zoals 

Motown, soul en northern soul, doowop, jazz, ska en early reggae, maar ook chachacha 

passeerde er regelmatig de revue. Bovendien werden de gedraaide platen aan de hand van 

de pitch van de platenspelers vertraagd of versneld, wat uiteindelijk zou hebben geleid tot 

het ontstaan van het new beatgenre.15 

De passie voor ska, rocksteady en reggae werd bij Professor Cat definitief opgewekt dankzij 

de eerste platen van Bob Marley en zijn bezoeken aan de beroemde platenwinkel Daddy 

Kool Records in Londen. In 1977 vertrok hij, gefascineerd door de Jamaicaanse muziek, taal 

(het patois) en (Rastafari-)cultuur voor twee maanden naar Jamaica, waar hij soundsystem 

dances bijwoonde, de legendarische Studio One van Coxsone Dodd bezocht en een aantal 

dozen vol reggaeplaten aankocht en liet opsturen naar België. Bij thuiskomst opende hij 
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meteen een kleine platenwinkel boven het Pannenhuis op het Hendrik Conscienceplein in 

Antwerpen: Rasta Connection. De winkel was geopend op woensdag- en zaterdagnamiddag, 

specialiseerde zich in reggaemuziek geïmporteerd uit Jamaica en Engeland en werd als het 

ware een tempel voor reggaefanaten.16 

 

Figuur 3. Dries Talloen, Jacques “Professor Cat” Chapon, Deurne, 2020. 

Rond 1980 verhuisde de platenwinkel naar de Antwerpse Ernest Van Dijckkaai en werd deze 

omgedoopt naar de Musical Snack Attack, een reggaecafé waar uiteraard nog steeds 

voornamelijk platen werden verkocht. De zaak hield volgens Chapon op te bestaan in 1982 

of 1983, maar gedurende de korte levensduur van de Rasta Connection en de Musical 

Snack Attack ontwikkelde een aanzienlijk aantal jongeren er een passie voor 

reggaemuziek.17 Karel Michiels, Ras Feel en Patrick “Pat Flashman” De Bruyn, die zeer 

actief waren in de vroege Antwerpse reggaescene, verklaren allen tal van uren te hebben 

doorgebracht op beide vestigingen en er muzikale kennis te hebben opgedaan.18 Simultaan 

met de Musical Snack Attack, van 1980 tot 1981, baatten Ralph Van Lierde en diens 

schoonbroer eveneens een reggaecafé uit in Beveren-Waas: Funky Kingston. Van Lierde 
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beweert tevens dat de ondernemingen van Jacques Chapon geen invloed hebben gehad op 

zijn reggaecarrière. Het was Brent Clarke die zijn leven in 1979 voorgoed veranderde.19 

4.1.3. Brent Clarke en de MSI 

Brent Clarke werd geboren in de Caraïbische Republiek Trinidad en Tobago en emigreerde 

tijdens de jaren 1960 samen met zijn broer Sebastian Clarke (auteur van Jah Music: The 

Evolution of the Popular Jamaican Song) naar Londen, waar hij een eerste poging waagde 

om naam te maken in de muziekindustrie. Hij vond er een baan bij Island Records en richtte 

in 1974 het label Atra Records op, dat slechts één jaar overleefde. Chris Salewicz, die Clarke 

in zijn biografie van Bob Marley foutief beschrijft als zijnde van Jamaicaanse origine, stelt dat 

hij de persoon zou zijn geweest die Marley introduceerde aan Chris Blackwell van Island 

Records, wat onrechtstreeks de aanzet was voor diens internationale carrière. Deze 

informatie wordt overigens bevestigd door Bunny Wailler in een interview met de krant 

Jamaica Gleaner.20 Volgens Van Lierde maakte Brent Clarke een maandelijkse rondreis door 

verschillende steden op het Europese vasteland (o.a. Parijs, Antwerpen, Brussel, Rotterdam 

en Amsterdam) als distributeur van reggaeplaten. Ze ontmoetten elkaar in 1979 de Royal Inn 

en Clarke werd voor hem een persoonlijke bron voor de aankoop van de nieuwste uitgaven 

op de reggaemarkt.21 

In 1981 ontvluchtte Clarke Londen omwille van torenhoge schulden en vestigde hij zich in 

Antwerpen, waar hij een platenwinkel opende in de Astrid Gallery op het Astridplein: Music 

Station Imports (MSI). Als rechterhand van Clarke reisde Van Lierde ter voorbereiding van 

de winkel mee naar Londen, waar hij muzikale contacten legde met onder meer Fatman 

(Fatman Soundsystem). In 1982 opende Clarke een tweede MSI-vestiging op de Stadswaag, 

die de invulling van een reggaecafé/-club kreeg. Brent Clarke verdween onverwacht uit 

Antwerpen, na onder andere de stedenbouwkundige wet niet te hebben gerespecteerd, en 

stierf in 2001 in de Verenigde Staten. Ook de twee MSI-panden functioneerden tijdens de 

vroege jaren 1980 als trekpleisters voor jonge Antwerpenaren die op dat moment een passie 

voor de muziek ontwikkelden, alsook voor Jamaicaanse artiesten die optraden in de stad. Na 

Clarke werd de MSI overgenomen door één van zijn partners en vonden er sporadisch nog 

concerten plaats, onder andere van Brimstone (VK) in 1985 en Tippa Irie (VK) in 1986.22 
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4.1.4. Concerten in de ‘reggaetempel’ van Antwerpen 

Hof Ter Lo (vandaag Muziekcentrum Trix)23 in Borgerhout kreeg tijdens de jaren 1980 de 

bijnaam ‘Antwerpse reggaetempel,’ omdat tal van grote namen uit de reggaewereld het 

podium van de zaal betraden. Uit een praktisch overzicht van de eerste Belgische 

reggaeconcerten dat door Jah Shakespear (Karel Michiels) werd uitgewerkt in een artikel op 

de website Reggae.be, blijkt dat reeds enkele grootschalige reggaeoptredens plaatsvonden 

in België vóór de hoogdagen van Hof Ter Lo. Zo trad Peter Tosh in 1979 op in het 

Groentheater in Brussel, samen met de Britse bands Capital Letters en Reggae Regular. In 

1980 vond het enige Belgische concert van Bob Marley, de koning van de reggae, plaats in 

Vorst Nationaal te Vorst, vlakbij Brussel. Later dat jaar speelden de Brits-Jamaicaanse dub 

poet24 Linton Kwesi Johnson en de Britse reggaegroepen UB40 en Misty in Roots eveneens 

op Brussels grondgebied en trad Steel Pulse uit Birmingham op in Namen.25 

In 1981 organiseerde Professor Cat zijn eerste concert. Hij programmeerde de Jamaicaanse 

Burning Spear, die voor het eerst afreisde naar het Europese vasteland, in de sporthal 

Alpheusdal in Berchem, Antwerpen. Het concert zou een blijvende impact hebben gehad op 

zijn Antwerpse medepioniers.26 Later dat jaar trad Peter Tosh opnieuw op in het Brusselse, 

namelijk op het Sunshine Festival in Woluwe.27 

In het voorjaar van 1982 vond het eerste reggaeconcert in Hof Ter Lo plaats: Toots and the 

Maytals (JAM). Later dat jaar kwam een massa van drieduizend muziekliefhebbers opdagen 

voor de eerste concertavond die Brent Clarke organiseerde. Hij programmeerde de Britse 

band Brimstone, met wie hij het album Jah See And Know (1981) in België opnam, de 

Jamaicaanse toaster Militant Barry, die het album Militant Style uitbracht op het Rasta 

Connection label van Professor Cat, en de Jamaicaanse zangers Carlton Jackson en Ras 

Michael in de toenmalige reggaetempel.28 

In de loop van 1982 en 1983 verschenen Max Romeo (JAM) en Horace Andy (JAM), 

begeleid door de Britse band Matumbi, Clint Eastwood & General Saint (JAM/VK), Steel 

Pulse (VK), Misty in Roots (VK), Tapper Zukie (JAM), Capital Letters (VK) en voor een 

tweede maal Brimstone (VK) op de podia van Hof Ter Lo. Ook traden de Jamaicaanse 

groepen Third World en Black Uhuru in 1982 op in Brussel.29 De reggaeconcerten die tijdens 

de vroege jaren 1980 in Antwerpen plaatsvonden, grotendeels dankzij de programmatie van 
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Professor Cat en Brent Clarke, hebben een klaarblijkelijke impact gehad op het ontwikkelen 

van een reggaescene in België. Dit blijkt niet louter uit de verklaringen van de Antwerpse 

pioniers, maar tevens uit de getuigenissen van Claude “Ras Cloud” Buidin en Jean-Marie 

Danthinne, die tijdens deze periode beiden woonachtig waren in Wallonië en verklaren dat 

ook de Waalse reggae-enthousiastelingen regelmatig naar Antwerpen en naar Brussel 

afreisden om optredens bij te wonen.30 

Ook tijdens de rest van de jaren 1980 en 1990 deden Jamaicaanse reggaeartiesten de zalen 

van Hof Ter Lo vollopen. Onder meer Max Romeo, Wailing Souls, Yellowman, Eek-A-Mouse, 

Jimmy Cliff, Junior Murvin, Black Uhuru, The Skatalites, Laurel Aitken, Israel Vibration en 

The Gladiators passeerden er, naast vele anderen, de revue.31 Uit een artikel van de hand 

van Karel “Jah Shakespear” Michiels op Reggae.be blijkt dat tijdens de jaren 1980 ook op 

andere plaatsen in België steeds meer reggaeconcerten werden geprogrammeerd. Veel van 

deze optredens vonden plaats in bekende concertzalen zoals de Vooruit in Gent en Berchem 

Palace in Antwerpen, maar ook in kleinere gemeenten zoals Eeklo, Turnhout en Kortrijk 

vonden reggaeoptredens plaats.32 Dit toont aan dat de reggaesubcultuur die zich rond de live 

optredens vormde reeds gegroeid was sinds haar ontstaan in de late jaren 1970. 

4.2. Reggaeprogramma’s op de vrije radio’s 

Simultaan met de ontwikkeling van een kleinschalige reggaescene in het Antwerpen van de 

jaren 1970 en 1980 ontsproten op meerdere plaatsen in België reggaeprogramma’s op vrije 

(zijnde lokale en niet-commerciële) radiostations. De al dan niet positieve verhouding tussen 

reggae (en andere Jamaicaanse muziekgenres), soundsystems en (commerciële) 

radiostations heeft een lange voorgeschiedenis die aanvangt kort na de Tweede 

Wereldoorlog in Jamaica. 

4.2.1. Voorlopers in Jamaica en het Verenigd Koninkrijk 

Aanvankelijk luisterden Jamaicanen hoofdzakelijk naar Amerikaanse stations uit onder meer 

Miami en New Orleans, waarvan de zendgolven het eiland bereikten. In 1950 werd het 

eerste commerciële Jamaicaanse radiostation opgericht: Radio Jamaica Rediffusion (RJR). 

De voorloper hiervan was het lokale station ZQI, dat de burgers tijdens de Tweede 

Wereldoorlog informatie verschafte en later klassieke muziek speelde. Tijdens de jaren 1950 

kochten soundsystem eigenaars Tom the Great Sebastian en Duke Reid tijdsloten op de 

RJR om respectievelijk hun programma’s ‘Sebastian Time’ en ‘Treasure Isle Time’ uit te 
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zenden, waar de nieuwste populaire platen werden gespeeld en reclame werd gemaakt voor 

soundsystem dances. Lloyd “The Matador” Daley volgde hen in 1968 en huurde de 

getalenteerde radiopresentator Charlie Babcock in om tijdens een eigen radioprogramma 

getiteld ‘Sound of the Wise’ reclame te maken voor zijn winkel, zijn soundsystem en vooral 

voor zijn uitgebrachte muziek. De RJR studio werd tevens gebruikt voor het opnemen van 

muzikanten.33 

In 1959 werd een tweede Jamaicaans radiostation geopend: Jamaica Broadcasting 

Corporation (JBC). De zendtijd op de JBC werd meteen benut om lokale muziek op te 

nemen en te promoten. Eén van de beroemdste en beruchtste radioshows op de JBC was 

ongetwijfeld Michael “Mikey Dread” Campbell’s ‘Dread At The Controls.’ Vanaf 1976 zond 

Mikey Dread elke weekavond, op zondag na, uit van middernacht tot 4u30 ’s ochtends. De 

nadruk van het programma, dat massaal werd beluisterd en Campbell’s carrière als deejay 

een boost gaf, lag op Jamaicaanse rootsreggae. In sommige gevallen moesten artiesten 

dubieuze technieken toepassen om hun muziek gespeeld te krijgen op de Jamaicaanse 

radiostations. Zo zorgde Bob Marley’s vriend Allan “Skill” Cole er samen met enkele ruige 

vrienden voor dat vroege opnames van The Wailers werden gespeeld op zowel de RJR als 

de JBC.34 

De Britse commerciële radio (British Broadcasting Corporation of BBC) schonk initieel 

(tijdens de jaren 1950 en 1960) geen enkele aandacht aan Jamaicaanse R&B en ska. 

Dankzij het succes van Blue Beat in het Verenigd Koninkrijk kregen populaire skanummers 

uiteindelijk zendtijd op de BBC. Ook tegenover reggaemuziek nam de BBC een vijandige, 

niet-ondersteunende positie in. Bepaalde reggaenummers werden zelfs geband omwille van 

hun songteksten. Jamaicaanse muziek werd tijdens deze periode haast louter uitgezonden 

op piratenzenders die zich verzetten tegen het zendmonopolie van de BBC, zoals Radio 

Caroline. Ook later, tijdens de jaren 1980, bleven piratenstations van groot belang voor het 

uitzenden van zwarte muziek, met name rootsreggae. Zo werd in 1981 de piratenzender 

Dread Broadcast Corporation (DBC) opgericht door Leroy George “Lepke” Anderson. Vanuit 

Ladbroke Grove, in Londen, zond Lepke wekelijks allerlei zwarte muziekgenres uit, met 

inbegrip van de effecten, sirenes en aankondigingsstijl die de lokale soundsystems 

hanteerden.35 
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Tijdens de jaren 1970 doken in Engeland de eerste reggaeprogramma’s op de grote 

radiostations op, waaronder ‘Reggae Time’ op BBC Radio London en ‘Reggae, Reggae’ op 

Radio Birmingham. De blanke reggae DJ David Rodigan, wiens grote radio-inspiratie de 

eerder vermelde Jamaicaanse Mikey Dread was, startte zijn radiocarrière in 1974 als co-

presentator van ‘Reggae Time’ en kreeg in 1979 zijn eigen programma op Capital Radio: 

‘Roots Rockers.’ Ook Radio One lanceerde tijdens de seventies een reggaeprogramma: 

‘Culture Rock,’ gepresenteerd door Miss P., de eerste zwarte presentatrice op het station.36 

Rodigan en zijn collega’s hadden een heuse impact op de blanke reggaefanaten, zowel in 

het Verenigd Koninkrijk als daarbuiten. Zo was Belgische reggaepionier Karel Michiels één 

van de trouwe luisteraars van de ‘Rodigan’s Rockers’ uitzendigen die Rodigan presenteerde 

voor de British Forces Broadcasting Service (BFBS).37 

4.2.2. De komst en impact van reggaeprogramma’s op de Belgische vrije radio’s 

Zoals reeds bleek uit een analyse van de Belgische hitparades, werd reggaemuziek tijdens 

de jaren ’70 en ’80 van de twintigste eeuw amper gespeeld op de commerciële radiostations 

van het land. Radiopresentatoren zonden enkele populaire nummers uit, die vaak de 

grenzen met de popmuziek aftoetsten of die een enorm succes kenden in het Verenigd 

Koninkrijk, maar schonken verder geen aandacht aan Jamaicaanse muziek. Reggaefanaten 

waren destijds dus aangewezen op gespecialiseerde uitzendingen op vrije radiostations die 

volledig toegewijd waren aan het delen van reggae met hun trouwe luisteraars. 

Professor Cat was niet louter een pionier in het openen van een in reggae gespecialiseerde 

platenwinkel, maar tevens in het presenteren van een reggaeprogramma op de vrije radio. 

Sedert de begindagen van de Antwerpse vrije zender Radio Centraal (1980) presenteert 

Professor Cat (tot op vandaag) er zijn programma, aanvankelijk wekelijks op dinsdagavond 

van tien uur ’s avonds tot middernacht en vandaag de dag tweewekelijks op vrijdagnamiddag 

van vier tot zes. Gedurende de eerste jaren van het programma werd Professor Cat 

bijgestaan door een co-presentator: Dr. Dog. Volgens Professor Cat zelf is zijn programma 

het langst lopende reggaeradioprogramma ter wereld.38 

Gelijktijdig met Professor Cat en Dr. Dog kreeg ‘This Station Rules the Nation,’ dat werd 

gepresenteerd door Ranking Dirk en Ras Antonius, voor het eerst zendtijd op de Brusselse 

Radio Capitale.39 Volgens Karel Michiels liepen tevens reggaeprogramma’s op de Gentse 

Radio Toestel, die in 1980 werd opgericht door Bob Driege, die tot op vandaag eigenaar is 
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van de Vynilla platenwinkel te Gent, en op de Aalsterse Radio Katanga, die zich sinds 1982 

als een alternatieve radio profileerde.40 

Ook de eerder vermelde zakenman Brent Clarke presenteerde tijdens zijn verblijftijd in 

Antwerpen een reggaeprogramma op Radio Centraal, waar Michiels, die vanaf 1980 zelf zijn 

eigen show ‘Dread at the Controls,’ naar de legendarische uitzendingen van Mikey Dread op 

de JBC (cf. supra), presenteerde op de Leuvense Radio Scorpio, sporadisch te gast was.41 

Heden ten dage presenteert Michiels alias Jah Shakespear nog steeds een maandelijks 

reggaeradioprogramma op Radio Centraal: ‘Wake the Town and Tell the People.’42 Het 

Antwerpse soundsystem duo van King Flashman Elektro Sound (cf. infra) zond tijdens hun 

muzikale hoogdagen in de jaren 1980 ook uit op Radio Centraal.43 

Ten zuiden van de Belgische taalgrens, in Wallonië, ontpopte zich gedurende de jaren 1980 

eveneens een kleinschalige reggaegemeenschap. Jean-Marie Danthinne, die halverwege de 

jaren 1960, na afloop van zijn legerdienst, in Londen skamuziek leerde kennen, werd op slag 

een verzamelaar van ska, en later rocksteady en reggae. Danthinne presenteerde tijdens de 

jaren 1980 een reggaeprogramma getiteld ‘Music of Jamaica’ op het vrije radiostation Radio 

Bassinia in Huy. Radio Bassinia functioneerde toen als een protestmiddel tegen de bouw van 

de kerncentrale te Tihange. Danthinne was tevens verantwoordelijk voor de organisatie van 

concerten van onder andere de lokale reggaeband Panache Culture in het jeugdhuis van 

Huy.44 In Brussel schonk Radio Campus zendtijd aan de Brit Peter Trohldahl, die vanaf 1985 

verantwoordelijk was voor de import van reggae in de Brusselse platenwinkel Arlequin en 

zijn show ‘Black Magic Plastic’ benutte om de nieuwste reggaeplaten te promoten.45 

Bovenstaand overzicht schetst een beeld van de eerste en de meest invloedrijke 

reggaeradioprogramma’s op de Belgische vrije radiostations. Deze uitzendingen droegen bij 

aan de verspreiding van Jamaicaanse muziekgenres onder lokale luisteraars en aan de groei 

van een reggaescene in België. In het kielzog van de enkelingen die hierboven worden 

vermeld zagen tal van radioshows die zich toespitsten op reggae het levenslicht. Andreas 

Peeters en Rubi Roots geven in een artikel op Reggae.be46 een beknopt overzicht van de 

voornaamste reggaeshows anno 2018. Gedetailleerder onderzoek naar de vele 

reggaeprogramma’s die door de jaren heen de ether in werden gestuurd op Belgische vrije 

radio’s is ten zeerste aangeraden en kan mogelijks leiden tot vernieuwende inzichten. 
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4.3. Reggae op Belgische festivals 

4.3.1. Reggae Geel: de ultieme pionier 

Wat reggaefestivals in België, en bij uitbreiding in Europa, betreft, is Reggae Geel een 

ultieme pionier. Het startschot van het festival dat vandaag de dag jaarlijks tot 50.000 

bezoekers naar de Kempen lokt werd gegeven in 1978, toen enkele vrienden met een hart 

voor reggae besloten om een reggaefuif in open lucht te organiseren. De eerste editie kwam 

er in 1979 met Professor Cat en Lui Lucky achter de draaitafels onder de naam Discobar 

Brabo. Ook in 1980 verzorgde het duo de muziek. In 1981 werden zij vervangen door Jah 

Shakespear en Sugar Charlie, die tot en met 1993 instonden voor het DJ-gedeelte van het 

festival.47 

In 1983 programmeerden de organisatoren voor het eerst een live band, namelijk Mighty IV 

And Rebels (SR/NL). Zij werden gevolgd door Black Slate (VK) en Keith Drummond (VK) in 

1986, de Belgische reggaegroep Big Boatsia in 1987, Desmond Dekker (JAM) in 1988, 

Macka B (VK) in 1989 en The Robotiks (VK) met een aantal Britse vrouwelijke zangeressen 

waaronder Sandra Cross, Ranking Ann en Aisha in 1990. In 1991 werden The Robotiks 

opnieuw geprogrammeerd, ditmaal met de Jamaicaanse toaster U-Roy en de Britse zanger 

Allan Kingpin.48 

In 1992 was soundsystemkoning Jah Shaka (VK) de hoofdact van het festival met zijn band 

The Fasimbas en de Jamaicaanse zangers Yami Bolo, Willi Williams en Horace Andy.49 Dit 

zou volgens Peter Troldahl één van de enige concerten van The Fasimbas buiten het 

Verenigd Koninkrijk geweest zijn.50 Het volgende jaar kwamen zo’n 10.000 bezoekers 

opdagen voor concerten van Donette Forte & Riddim of Resistance (VK) en de Ruff Cut 

Band (VK) met Vivian Jones (VK) en Michael Prophet (JAM).51 

Volgens Karel “Jah Shakespear” Michiels overheerste de dancehall vanaf 1994 op Reggae 

Geel en in Antwerpen, wat leidde tot een teloorgang van de Rastafari mystiek.52 Dat jaar 

stonden echte Rasta’s als Tena Stelin (VK), Half Pint (JAM) en Johnny Clarke (JAM) nog op 

het hoofdpodium, maar vanaf 1995 introduceerde de organisatie een tweede podium, de 
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Bounce Dancehall, waar het dancehallgenre haar stempel op drukte en slackness53 en gun 

talk overheersten.54  

Na 1995 werden nog steeds (roots-)reggaeartiesten en roots soundsystems 

geprogrammeerd op Reggae Geel, maar bleef de dominantie van de Bounce Dancehall 

doorwegen.55 Zoals reeds enkele keren werd aangegeven, is de dancehallscene van weinig 

belang voor dit onderzoek. De verdere evolutie van de programmatie van Reggae Geel zal 

hier dus niet verder worden besproken. In het volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed 

aan de programmatie van verschillende soundsystems op het festival en aan de introductie 

van een derde podium dat louter voor deze soundsystems voorbestemd was: de 18” Corner. 

Er kan zonder enige twijfel worden geconcludeerd dat Reggae Geel een cruciale rol heeft 

gespeeld in de introductie van reggae in België, maar evenzeer in het op de kaart zetten van 

het land als zijnde een vruchtbare bodem voor het herbergen van een heuse 

reggaegemeenschap. Wanneer Reggae Geel reeds lange tijd gekend was als een jaarlijks 

pelgrimsoord voor reggaefanaten en minder geëngageerde festivalgangers, ontstond in 

West-Vlaanderen een tweede festival dat zich louter op rootsreggae en roots soundsystems 

toespitste en dat desondanks zijn kleinschalige opzet een nog grotere invloed had op 

rootsfans. 

4.3.2. Irie Vibes Roots Festival: West-Vlaamse Rasta’s 

Irie Vibes Roots Festival wordt sinds 2003 georganiseerd in het West-Vlaamse Handzame, 

bij Kortemark, door een organisatieteam waarvan de leden een passie deelden voor reggae 

en Rastafari en elkaar leerden kennen op het Delirium Blues Festival, dat toen eveneens in 

Handzame plaatsvond. Voorafgaand aan het festival in open lucht vond in 2002 een editie 

binnenshuis plaats, waar onder andere Jah Free (VK), Vibronics (VK), GT Moore (VK) en de 

Belgische soundsystem pioniers Ionyouth Soundsystem en Dello (Forward Fever) 

geprogrammeerd werden.56 

In de loop der jaren groeide ook Irie Vibes Roots Festival uit tot een waardig, maar nog 

steeds kleinschalig reggaefestival met een specifieke focus op het naar voor brengen van de 

authentieke en universele boodschap die rootsreggae en Rastafari met zich meedragen. Op 

Irie Vibes vonden rootsfanaten van verschillende generaties hetgeen ze tijdens de jaren 

1990 misten op Reggae Geel omwille van de overheersing van het dancehallgenre. Zowel 

Karel Michiels, die sinds de late jaren 1970 actief was in de reggaewereld, als Claude Buidin, 

die enkele jaren later vertrouwd werd met het genre, als Michael “Jah Mike” Polfliet en Kaya, 

                                                

 

53
 Slackness is een koepelterm voor vulgaire of seksistische songteksten, waar de Jamaicaanse 

dancehallmuziek om bekend staat. Norman C Stolzoff, Wake the town and tell the people. Dancehall 
culture in Jamaica (Durham: Duke University Press, 2000), xxi. 
54

 Eelen, ed. The Reggae Geel Herald; Jah Shakespear, “40 jaar Reggae Geel. De doorbraak van 
dancehall,” Reggae.be, geraadpleegd 07.04.2020, http://www.reggae.be. 
55

 Eelen, ed. The Reggae Geel Herald. 
56

 Rik Labeeuw, “Twee dagen reggae als voorafje Deliriumfestival,” Het Laatste Nieuws, 16.05.2002; 
Davy Landuyt en Filip Verhaeghe, informeel dubbelinterview door Dries Talloen (student Universiteit 
Gent), Kortemark, 13.01.2020. 



 

75 

 

die deel uitmaken van de eerste generatie Belgische roots soundsystems, getuigen 

hierover.57 

De rootsgerichte focus van de organisatoren blijkt uit de jaarlijkse originele mix van 

muziekgroepen en soundsystems die op het festival werden geprogrammeerd. In 2004 

speelden Kulcha Far I and the Inner Roots Disciples (in het geciteerde krantenartikel foutief 

geschreven als ‘Kulcha Fot I’) uit Zimbabwe en King Shiloh Soundsystem uit Nederland op 

het festival. Overige vermeldenswaardige artiesten die verschenen op de eerste aantal 

edities zijn Daweh Congo (JAM, 2005), Shanti-Ites (VK, 2007), Mighty Tabot Soundsystem 

(VK, 2007), Horace Martin (JAM, 2010) en Jah Voice Soundsystem (VK, 2010).58 

 

Figuur 4. Affiche Irie Vibes Roots Festival 2004. Zomergem, privécollectie Angelo Dello. 

Door middel van de programmatie van reggaeartiesten en soundsystems uit tal van 

verschillende landen, maar vooral uit het Verenigd Koninkrijk, vervulde Irie Vibes Roots 

Festival sinds de eerste editie een niet te onderschatten rol in het culturele transferproces 

van een reggae-, maar vooral van een soundsystemsubcultuur naar België. Het festival is 

eveneens was groot belang geweest voor de verspreiding van reggaemuziek in West-
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Vlaanderen, waar tot dan toe, in tegenstelling tot in steden als Antwerpen en Brussel, weinig 

reggae gerelateerde activiteit te bespeuren was. De vestiging van de soundsystemsubcultuur 

en de functie die Irie Vibes hierin heeft vervuld worden verder besproken in het volgende 

hoofdstuk. 

4.3.3. Dour Festival: reggae en dub in Waalse weiden 

Alhoewel het Waalse Dour Festival doorgaans bekendstaat als een festival waar allerlei 

alternatieve dance en rave genres worden geprogrammeerd, mag niet uit het oog worden 

verloren dat sinds de jaren 1990 jaarlijks een aanzienlijk aantal reggaeartiesten en/of 

soundsystems op het festivalprogramma staan. Volgens Angelo Dello werd de programmatie 

van reggae- en dubartiesten op Dour grotendeels gecoördineerd door Thierry van Ashanti 

3000, die sinds de jaren 1990 actief is in de Belgische subcultuur en zelf op het festival 

speelde in respectievelijk 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 en 2008. Van wanneer tot wanneer 

hij exact heeft ingestaan voor de programmatie is onbekend en dient nader te worden 

onderzocht ter verificatie.59 

De eerste reggaeartiest verscheen in 1997 op de Dour-programmatie en was meteen de 

Jamaicaanse zanger Bim Sherman. In 1998 speelden Lee “Scratch” Perry (JAM), Macka B & 

The Robotiks (VK), Mad Professor (VK) en The Skatalites (JAM) op Dour. Zowel Lee 

“Scratch” Perry als Mad Professor zouden op latere edities opnieuw deel uitmaken van de 

festivalprogrammatie. Overige vermeldenswaardige namen zijn The Gladiators (JAM, 2001), 

Sly & Robbie (JAM, 2004), Barrington Levy (JAM, 2005), U-Roy (JAM, 2005), Frankie Paul 

(JAM, 2005), Eek-A-Mouse (JAM, 2006), Michael Rose (JAM, 2008), Buju Banton (JAM, 

2009) en Inna De Yard (JAM, 2010). Vanaf 2003 werden op zo goed als jaarlijkse basis 

meerdere UK dubartiesten die DJ-sets speelden, en later ook fysieke soundsystems, aan de 

line-up toegevoegd.60  

4.3.4. Reggaeoptredens op andere Belgische festivals 

Naast op de twee in reggae gespecialiseerde festivals (Reggae Geel en Irie Vibes Roots 

Festival) en op het alternatieve Dour Festival, werden op verschillende andere al dan niet 

commerciële muziekfestivals in België tevens reggaeartiesten geprogrammeerd. Hier volgt 

een kort overzicht van de verschillende festivals die een mogelijke rol hebben vervuld in het 

verspreiden van reggae onder een breed publiek van festivalgangers. 
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Claude “Ras Cloud” Buidin verklaart dat hij tijdens de jaren 1990 en 2000 jaarlijks naar 

reggaeoptredens ging kijken op Reggae Geel en later op Irie Vibes Roots Festival, maar 

occasioneel ook op Cactusfestival te Brugge.61 In 1997 werden de Jamaicaanse muzikanten 

van Israel Vibration, begeleid door de Roots Radics band, in het Brugse Minnewaterpark 

geprogrammeerd. Ook Burning Spear (JAM, 1999), U-Roy (JAM, 2000), Ziggy Marley (JAM, 

2000), Black Uhuru (JAM, 2001), Toots and the Maytals (JAM, 2003), Steel Pulse (VK, 2004 

en 2006), Misty in Roots (VK, 2004), The Wailers (JAM, 2006), Horace Andy (JAM, 2007) en 

The Congos (JAM, 2007) betraden het podium van het festival.62 Naast Irie Vibes Roots 

Festival, haalde dus ook Cactusfestival Jamaicaanse en Britse reggaeartiesten naar West-

Vlaanderen. 

Zo’n vijftien jaar vooraleer de eerste reggaegroep op de affiche van het Cactusfestival 

verscheen, programmeerden de organisatoren van de Lokerse Feesten, Rock Werchter en 

Rock Torhout reeds reggaeartiesten. Op de Lokerse Feesten speelden onder andere Black 

Slate (VK, 1980), General Saint & Clint Eastwood (JAM/VK, 1983), Skyblasters (BE, 1986), 

Laurel Aitken (JAM, 1990), Dr Alimantado (JAM, 1991), Rico Rodriguez (JAM, 1994), Lee 

“Scratch” Perry (JAM, 1997), The Skatalites (JAM, 1997), Aswad (VK, 2000) en Prince 

Buster (JAM, 2007).63 Op de podia van Rock Werchter en Rock Torhout verschenen onder 

meer Steel Pulse (VK, 1980), Toots and the Maytals (JAM, 1981), UB40 (VK, 1986) en Ziggy 

Marley (JAM, 1988).64 

Op de eerste drie edities van Pukkelpop werden Jah Music International (JAM, 1985), 

Skyblasters (BE, 1986) en Toots and the Maytals (JAM, 1987) geprogrammeerd en ook op 

de Antilliaanse Feesten in Hoogstraten, waar de focus jaarlijks ligt op Caraïbische muziek 

traden tijdens de jaren 1990 enkele Jamaicaanse reggaeartiesten op, namelijk Laurel Aitken 

in 1990, Derrick Morgan in 1991, The Skatalites in 1992 en Rico Rodriguez in 1994.65 
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Na een analyse van de programma’s van bovenstaande festivals door de jaren heen kunnen 

enkele opvallende zaken worden geconcludeerd. Ten eerste valt op dat voor de festivals die 

onder de commerciële noemer kunnen worden geplaatst (Cactusfestival, Lokerse Feesten, 

Rock Werchter en Pukkelpop) geldt dat zij regelmatig bekende en minder bekende 

reggaeartiesten boekten in hun beginjaren, maar dat hier een omgekeerd evenredige curve 

optrad naar mate de festivals groeiden en commerciëler werden. Ten tweede is het 

opmerkelijk, maar niet verwonderlijk, dat artiesten die enige faam verwierven in de 

muziekwereld (o.a. Toots and the Maytals, Laurel Aitken, The Skatalites en Steel Pulse) 

meermaals terugkeren in bovenstaand overzicht. Ten laatste hebben deze festivals een 

tastbare rol gespeeld in het aan de man brengen van het reggaegenre in België, aangezien 

zij een veel gevarieerder publiek aantrekken dan festivals als Reggae Geel en Irie Vibes 

Roots Festivals, die een doelpubliek met een specifieke voorkeur voor reggae hebben. 

4.4. Platenwinkels 

Volgens verschillende geïnterviewde respondenten leidde het succes van enkele reggae hits 

in Europa halverwege de jaren 1970 tot het verschijnen van een kleine reggaesectie 

(meestal niet meer dan één platenkist) in de doorsnee Belgische platenwinkels. Sommige 

winkels breidden hun reggaeafdeling verder uit.66 Voorbeelden hiervan waren de Brabo in 

Antwerpen, waar Luc “Gaba Longstyle” Pleuger verantwoordelijk was voor het importeren 

van reggae vanuit het Verenigd Koninkrijk en zelfs vanuit de Verenigde Staten, en de 

Arlequin in Brussel, waar Peter Troldahl vanaf 1985 instond voor de import van 

reggaeplaten, voornamelijk vanuit het Verenigd Koninkrijk.67 Zelfs Rijselse 

reggaeverzamelaars trokken tijdens de jaren 1990, als supplement op het aanbod van de 

lokale reggaeplatenwinkel Dread Phoenix, regelmatig naar Brussel om de Arlequin te 

bezoeken.68 

4.4.1. Londen: een Mekka voor reggaeverzamelaars 

Hoewel enkele Belgische platenwinkels een beperkt aanbod aan reggaeplaten importeerden 

uit het Verenigd Koninkrijk, maakten de echte verzamelaars regelmatig de overtocht naar 

Engeland, waar zij richting Londen trokken om hun collectie uit te breiden.69 Sinds het 

ontstaan van het reggaegenre functioneerden gespecialiseerde platenwinkels als 
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kernlocaties voor de import en de distributie van Jamaicaanse muziek in het Verenigd 

Koninkrijk. Volgens Jones fungeerden deze winkels tevens als belangrijke culturele hubs 

binnen elke zwarte gemeenschap in Groot-Brittannië en speelden zij een even grote rol als 

de soundsystems in het promoten van muziek uit Jamaica.70 

Enkele bekende Londense reggaeplatenwinkels zijn sedert lange tijd in de hoofdstad 

gevestigd. Pecking Records werd in 1960 opgericht door George Price, een Jamaicaanse 

immigrant die in zijn thuisland deel uitmaakte van Downbeat Soundsystem en na uitgeweken 

te zijn naar Londen goede contacten onderhield met Downbeat en Studio One eigenaar 

Coxsone Dodd. Dodd stuurde nieuwe Studio One platen op naar Price, die deze vanuit zijn 

huis in Londen distribueerde. Price zou zo de eerste geweest zijn die Jamaicaanse muziek 

verkocht in Engeland. In 1974 opende hij een winkel in Shepherd’s Bush, die vandaag de 

dag wordt uitgebaat door zijn zoon Chris.71 Tijdens de jaren 1960 openden ook in Zuid-

Londen een aantal platenwinkels de deuren, waaronder Joe’s Record Shack en Desmond’s 

Hip City in Brixton, Record Corner in Balham, Beverley’s in Lewisham, Reading’s in Clapham 

Junction en Lee’s Sound City in Peckham. Ook in het noorden van de stad werden enkele 

reggaeplatenwinkels geopend.72 

Dub Vendor Records opende voor het eerst de deuren in 1976, door de jaren heen meerdere 

vestigingen in Clapham Junction, Peckham en Ladbroke Grove. In 2011 sloot de Dub 

Vendor winkel de deuren en sindsdien zetten de eigenaars in op online verkoop.73 Ook 

Daddy Kool Records bezette sinds de jaren 1970 meerdere adressen in Soho.74 Supertone 

Records in Brixton werd in 1984 geopend door de in Jamaica geboren soundsystem 

eigenaar Wally Bryan.75 People’s Sound Records in Ladbroke Grove werd van 1988 tot diens 

overlijden in 2016 uitgebaat door Von Barrington Adams alias “Daddy Vego” of “Jah Vego,” 

de legendarische selector van Duke Vin the Tickler’s Soundsystem, de eerste Londense 

soundsystem.76 Een laatste vermeldenswaardige reggaeplatenwinkel in Londen is Hawkeye 

Records in Harlesden. Op de website British Record Shop Archive werd een advertentie van 

Hawkeye ter gelegenheid van de release van het album Rainy Days van Al Campbell, dat in 
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1978 werd uitgebracht op het Hawkeye label, geplaatst. Dit toont aan dat de platenwinkel 

reeds in de late jaren 1970 geopend was.77 

In een interview met Lloyd Bradley dat werd gepubliceerd in Bass Culture: When reggae was 

king, stel Jah Vego dat blanke toeristen tijdens de jaren 1960 uitgingen in de Roaring 

Twenties Club, waar Count Suckle Soundsystem haast dagelijks speelde, en via deze 

manier ska en Jamaicaanse R&B leerden kennen. Dit zette hen aan om in Londen platen te 

kopen, wat volgens hem een zeer belangrijke factor was in de verspreiding van reggae naar 

het Europese vasteland.78 Ook Ras Digby en Ras Terry Gad zijn ervan overtuigd dat de 

komst van blanke toeristen of muziekliefhebbers naar Britse soundsystem dances een 

aanzet gaf voor het kopen van platen, en dus ook voor het verspreiden van de muzikale 

cultuur.79 

De eerste Belgen die de overtocht naar het Verenigd Koninkrijk maakten, zijnde de 

Antwerpse pioniers, deden dit aanvankelijk met als hoofddoel het aankopen van reggaevinyl. 

Professor Cat deed reeds aankopen bij Daddy Kool Records in de vroege jaren 1970, tijdens 

zijn familie uitstappen naar Londen (cf. supra).80 Ook Ralph “Poppa Grassy” Van Lierde, Ras 

Feel en Patrick “Pat Flashman” De Bruyn reisden tijdens de jaren 1980 meerdere malen naar 

Londen om er telkens Peckings Records, Dub Vendor Records en Daddy Kool Records te 

bezoeken.81 Karel “Jah Shakespear” Michiels had dan weer rechtstreekse contacten bij Jet 

Star, de grootste distributeur van reggaeplaten in Engeland, waar hij tijdens de jaren 1980 en 

1990 tweemaal per jaar heen ging.82  

De eerste generatie Belgische soundmannen zakten voornamelijk tijdens de jaren 1990 en 

2000 af naar Engeland. Dub Vendor Records was nog steeds een cruciale platenwinkel, 

maar ook Supertone Records en Music Temple Records in Brixton werden regelmatig 

aangedaan.83 Zowel de Antwerpse pioniers uit de jaren 1970 en 1980 als de soundmannen 

uit de volgende twee decennia maakten als het ware een herhaaldelijke pelgrimstocht naar 

Londen om reggaeplaten aan te kopen, maar in sommige gevallen evenzeer om 

soundsystem dances te bezoeken (cf. infra). Aangezien in België slechts een beperkt 

aanbod aan Jamaicaanse muziek te vinden was en deze releases haast allemaal via het 

Verenigd Koninkrijk het land binnenkwamen, was het ondernemen van een aankoopreis van 

even groot belang als de import zelf. Het effectief bezoeken van de platenwinkels, die veelal 
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werden gerund door Britse Jamaicanen, en distributeurs gaf de Belgen tevens een extra 

inzicht in de cultuur die met de muziek gepaard gaat. 

4.4.2. Reggae in Belgische platenwinkels 

Op Belgisch grondgebied bevonden zich tijdens een zelfde periode twee platenwinkels die 

gespecialiseerd waren in het verkopen van reggaevinyl, beide in Antwerpen. De eerste was 

Rasta Connection (later Musical Snack Attack), uitgebaat door Jacques “Professor Cat” 

Chapon van 1978 tot 1982/83. De eerste lading platen die in de winkel verkocht werden 

bracht Professor Cat rechtstreeks mee uit Jamaica. Gedurende de tijd dat Rasta Connection 

geopend was maakte hij vervolgens tweewekelijks de trip naar Londen om de nieuwste 

Jamaicaanse (pre-)releases aan te kopen bij verdeler Jet Star, maar ook bij kleinere 

verdelers zoals Greensleeves, Rough Trade en Peckings en rechtstreeks bij producers van 

Britse reggae en dub, zoals Mad Professor. Rasta Connection en Musical Snack Attack 

waren voor Chapon nooit een voltijdse baan. Hij hield de zaken naar eigen zeggen open uit 

passie voor de muziek.84 

De tweede gespecialiseerde reggaeplatenwinkel in Antwerpen, Music Station Imports (MSI), 

werd uit de grond gestampt en uitgebaat door inwijkeling Brent Clarke vanaf 1981 tot diens 

plotse emigratie enkele jaren later. Ook Clarke importeerde zijn platenvoorraad uit het 

Verenigd Koninkrijk. Aangezien hij voor zijn migratie naar België enkele jaren in Londen 

woonde, is de kans groot dat hij er reeds veel muzikale contactpersonen had.85 

De derde beste plaats om tijdens de jaren 1980 reggaevinyl te kopen was volgens 

verschillende respondenten Brabo Records op de Antwerpse Grote Markt, waar de lokale 

toaster Luc “Gaba Longsize” Pleuger verantwoordelijk was voor de import en de verkoop van 

reggaeplaten. Pleuger reisde volgens Michiels en Van Lierde regelmatig af naar Londen, 

maar ook naar New York, om platen aan te kopen, wat ervoor zorgde dat in Brabo Records 

een vrij groot aanbod aan reggae aanwezig was. Michiels schrijft dat “weinig mensen zo’n 

ingrijpende rol hebben gespeeld in de verspreiding van de reggae in Antwerpen en verre 

omstreken.”86 

Behalve Brabo Records, engageerden zich nog een aantal Belgische platenwinkels in het 

aanbieden van een al dan niet beperkt gamma reggaeplaten. De voornaamste speler hierin 

was de Arlequin in Brussel. Hier was de ingeweken Brit Peter Troldahl vanaf 1985 

verantwoordelijk voor de import van reggae uit het Verenigd Koninkrijk. Ook hij woonde 

voordien een tijd in Londen en had er enkele contacten in de reggaewereld gemaakt. Naast 

een maandelijkse doortocht bij Jet Star, kocht Troldahl platen aan bij Greensleeves en Fat 
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Shadow en bij artiesten als Mad Professor en Norman Grant van de Twinkle Brothers band.87 

Ook soundmannen uit de jaren 1990 en de vroege jaren 2000 getuigen dat de Arlequin toen 

nog steeds een belangrijke winkel was voor de aankoop van reggae- en dubplaten, 

aangezien er naast Jamaicaanse reggae ook veel UK reggae en dub te vinden was.88 

Overige winkels die door deze soundsystem selectors worden vermeld zijn USA Import in 

Antwerpen en Vynilla en Music Mania in Gent.89 Ook voor de import en aankoop van 

Jamaicaanse muziek op vinyl in België fungeerde het Verenigd Koninkrijk als een 

transferkanaal. Daarbovenop werden de in Engeland gemaakte reggae en de UK steppers 

variant uit de jaren 1990 eveneens gesmaakt bij het Belgische publiek. 

4.5. Verslaggeving over reggae in de Belgische media 

Aan reggae als muziekgenre, en zeker als subcultuur in België, werd (en wordt) doorgaans 

weinig tot geen aandacht besteed door de Belgische mainstream media (zijnde officiële 

kranten en mediakanalen). De povere zendtijd die het genre kreeg op de Belgische 

commerciële radiozenders werd reeds aangehaald. Voor de overige mainstream 

mediakanalen geldt tot op een bepaald moment dezelfde vaststelling, op enkele occasionele 

vermeldingen na.90 Zo goed als alle respondenten die in België werden geïnterviewd 

bevestigen dit.91 Het gros van de verslaggeving over reggae in Belgische kranten komt van 

de hand van Karel “Jah Shakespear” Michiels, die sinds de jaren 1980 als journalist actief is 

en tal van concertverslagen en andere artikelen met betrekking tot reggae schreef voor De 

Standaard, De Morgen en P-Magazine.92 

In 1986 richtte Michiels samen met Karel “Ras Antonius” Liebaers uit Brussel, Walter 

Meersman en Lucas “Lui Lucky” Zwinnen het eerste Belgische reggaemagazine op: Ridim. 

Het magazine overleefde slecht vier edities en hield in 1988 op te bestaan. Ook in het 

redactieteam van Rockers, een tweede Belgisch reggaemagazine, opgericht door Matty 

Haazen, waarvan tussen 1991 en 2001 36 nummers verschenen, nam Michiels een 

belangrijke positie in.93 

Tot nu toe werden in deze masterproef reeds meerdere artikelen geciteerd die gepubliceerd 

werden op de website Reggae.be. Deze website werd in 2002 opgericht door Michiels en is 

tot op vandaag het medium bij uitstek om informatie te verkrijgen over het reilen en zeilen 

van de Belgische reggae- en soundsystemsubcultuur. Reggae.be startte oorspronkelijk in 

2001 als een forum onder de redactie van de European Reggae Foundation, tevens de 
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toenmalige uitgever van Rockers, en ging vanaf 2002 verder als een onafhankelijk medium.94 

Met een vast team van jonge en oudere vrijwilligers met een hart voor reggae blijft 

Reggae.be regelmatig verslag brengen aan de hand van verslagen van concerten en 

dances, album reviews, in memoriams, etc. Een ander medium dat van even groot belang is 

voor het overbrengen van de recentste informatie uit de reggaewereld blijft echter de 

soundsystem zelf. In Jamaica wordt dikwijls aangehaald dat soundsystems als het ware de 

kranten van de getto waren,95 maar welke functie vervullen zij in België? 
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5. ‘Beljam sounds’: het ontstaan en de ontwikkeling van een 

soundsystem(sub-)cultuur in België 

“Als je het [reggae] wilt horen moet je naar een soundsystem gaan, anders hoor je het niet. Op dat 

punt hebben soundsystems sowieso een rol te vervullen. Die [soundsystems] zijn eigenlijk de radio, 

zoals ze altijd al geweest zijn.” 

Vincent Mendes Neves over soundsystems in België. 

(Alexandre Mendes Neves en Vincent Mendes Neves, dubbelinterview door Dries Talloen (student 

Universiteit Gent), Tienen, 04.02.2020) 

Op het einde van de jaren 1980 en doorheen de jaren 1990 heerste het dancehallgenre in 

België en kende de rootsreggaescene die zich doorheen de jaren 1970 en 1980 in het land 

had opgebouwd een periode van neergang. De dancehall culture manifesteerde zich vooral 

aan de hand van dancehall sounds die, al dan niet met een fysieke soundsystem, de toen 

nieuwe, elektronische riddims uit Jamaica speelden, even vulgaire en ietwat inhoudsloze 

teksten verkondigden als hun Jamaicaanse tegenhangers en de boodschap van Rastafari 

achterwege lieten. Voorbeelden van deze dancehall sounds en crews zijn Fiji Sound (die een 

fysiek geluidssysteem hadden), Boombastic en Back To Bass, niet toevallig opnieuw allen 

afkomstig uit de provincie Antwerpen, waar de reggaesubcultuur haar wortels heeft.1 Volgens 

Angelo Dello en Michael “Jah Mike” Polfliet overtrof ook in West-Vlaanderen de 

dancehallscene de rootsscene.2 

Volgens Claude “Ras Cloud” Buidin veroorzaakte de opkomst van de dancehall in België een 

leemte voor de rootsreggaeliefhebbers. Hij stelt echter wel dat enkele veteranen bleven 

vasthouden aan het spelen van rootsreggae en dat tijdens deze periode van leemte een 

nieuwe generatie soundsystems het levenslicht zagen.3 Uit het vorige hoofdstuk is gebleken 

dat tijdens de jaren 1990 wel degelijk een aanbod aan rootsreggaeconcerten (al dan niet op 

festivals) en –radioshows was, maar dat dit aanbod geslonken was in vergelijking met het 

vorige decennium. Het waren de soundsystems die grotendeels verantwoordelijk waren voor 

een zogenaamde roots revival in België en die in dit hoofdstuk uitvoerig zullen worden 

besproken. 
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In Jamaica en in het Verenigd Koninkrijk staat een soundsystem, sound system of sound in 

99 procent van de gevallen in se gelijk aan een vaste crew die met een arsenaal aan (veelal 

handgemaakte) luidsprekerkasten, versterkers, een pre-amp en een platenspeler (reggae-

)platen afspeelt met de nadruk op het produceren van een krachtig basfrequenties door hun 

systeem. Doorheen de jaren kwamen in het Verenigd Koninkrijk reeds individuele 

reggaediskjockeys voor, zoals David Rodigan en Don Letts, die hun platen draaiden zonder 

zelf een soundsystem te hebben.4 

Dit laatste fenomeen waaide ook over naar België, waar tot op vandaag een mix van 

diskjockeys, sound crews (collectieven zonder fysieke soundsystem) en soundsystems 

samen de soundsystemscene vormen. Verder volgt een chronologische analyse en 

bespreking van de voornaamste actoren binnen deze scene. 

5.1. De eerste soundcrews en soundsystems op Belgische bodem 

In dit subhoofdstuk wordt besproken hoe op verschillende plaatsen en tijdstippen voor het 

eerst authentieke Belgische soundsystems ontstonden, maar tevens welke buitenlandse 

soundsystems voor het eerst op Belgisch grondgebied hebben gespeeld en op welke manier 

dit de lokale sounds heeft beïnvloed. 

5.1.1. De Antwerpse pioniers 

Het feit dat de wortels van de hedendaagse soundsystemsubcultuur opnieuw in Antwerpen 

terug te vinden zijn wekt geen verwondering. Stuk voor stuk waren de relevante actoren die 

hier worden aangehaald in het licht van het aanwakkeren van een soundsystemsubcultuur 

eveneens actief in de introductie van reggae in België. Tijdens de begindagen was de scene 

dermate klein dat vele actoren bijdroegen aan verschillende aspecten die onder de 

reggaevlag thuishoren. 

De zwarte huis-DJ’s van de Royal Inn zouden volgens Ralph “Poppa Grassy” Van Lierde de 

eersten geweest zijn die elementen van de soundsystemtraditie zoals het draaien van 

reggaeplaten en het toasten meebrachten naar België bij hun migratie uit het Verenigd 

Koninkrijk.5 Enkele jaren na hen begon het duo Professor Cat en Dr. Dog met het 

organiseren van reggaefuiven in Antwerpse zalen. Zij hadden zelf geen eigen soundsystem, 

maar Jacques “Professor Cat” Chapon had tijdens zijn bezoek aan Jamaica in 1977 wel 

enkele dances bijgewoond, wat hem inspireerde om zelf een echokamer met allerlei effecten 

om live te dubben samen te stellen en om grote geluidsinstallaties te huren voor zijn 

evenementen, in een poging om de baskracht van de Jamaicaanse soundsystem te 

evenaren.6 

                                                

 

4
 Michiels, interview; David Rodigan en Ian Burrell, Rodigan. My life in reggae (Londen: Constable, 

2017), 124; Jason Wilson, King Alpha’s song in a strange land. The roots and routes of Canadian 
reggae (Vancouver: UBC Press, 2020), 150. 
5
 Ralph Van Lierde, interview door Dries Talloen (Universiteit Gent), Antwerpen, 04.02.2020. 

6
 Jacques Chapon, interview door Dries Talloen (student Universiteit Gent), Deurne, 20.01.2020. 
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Kort na de eerste reggaefuiven van Professor Cat en Dr. Dog maakte de eerste Belgische 

soundsystem zijn intrede: King Flashman Elektro Sound. In 1978 vormden Ras Feel en 

Patrick “Pat Flashman” De Bruyn samen met enkele anderen een reggaeband genaamd 

King Fruitgrape & His Royal Nose Blowers, die in de jaren 1980 de Outer Square band en 

vervolgens de King Flashman Elektro Players zouden worden. Ras Feel en Pat Flashman 

waagden zich tevens aan het bouwen van en experimenteren met geluidseffecten en 

samples avant la lettre om audio te mixen en bezaten elk een eigen kleinschalige discobar. 

In 1979 besloten ze hun twee discobars samen te voegen en zelf een soundsystem te 

bouwen. Merkwaardig is dat geen van beiden voordien een reggae soundsystem had horen 

spelen, op de gehuurde installaties van Professor Cat en Dr. Dog na. De inspiratie om een 

soundsystem te bouwen kwam er voor het King Flashman duo door het bekijken van de film 

Jamaicaanse film Rockers7 (1978), waarin een soundsystem dance wordt afgebeeld, door 

het zien van foto’s op albumhoezen van reggaeplaten en door het lezen van flyers met info 

over Jamaica die Professor Cat zelf in elkaar knutselde in zijn Rasta Connection 

platenwinkel.8 

 

Figuur 5. Anoniem, Pat Flashman, Ras Feel, Ras Antonius (aan de knoppen) en Poppa Grassy (aan 

het toasten), Brussel, ca. 1983. Antwerpen, privécollectie Ras Feel. 

                                                

 

7
 Rockers werd geregisseerd door Theodorus Bafaloukus en Patrick Hulsey en vertelt het verhaal van 

een reggaemuzikant die een carrière probeert op te bouwen. Een groot deel van de rollen in de film 
worden vertolkt door echt Jamaicaanse muzikanten, waaronder Leroy “Horsemouth” Wallace, Kiddus-I 
en Burning Spear. Howard Campbel, “Still rocking at 35,” Jamaica Observer, 18.08.2013, 
geraadpleegd 11.04.2020, http://www.jamaicaobserver.com. 
8
 Patrick De Bruyn, interview door Dries Talloen (student Universiteit Gent), Kalmthout, 12.01.2020; 

Jah Shakespear, “History of Beljam reggae 2. Foundation years,” Reggae.be, geraadpleegd 
02.04.2020, http://www.reggae.be; Ras Feel, informeel interview door Dries Talloen (student 
Universiteit Gent), Antwerpen, 29.12.2019. 
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King Flashman Elektro Sound bestond slechts enkele jaren en speelde tijdens deze 

levensduur op weinig evenementen, waaronder enkele benefieten ten voordele van 

gearresteerde demonstranten op betogingen tegen apartheid. De luidsprekerkasten die Pat 

Flashman bouwde kwamen later terecht in de MSI Club van Brent Clarke. De King Flashman 

band bleef iets langer bestaan en speelde onder andere in 1984 het voorprogramma van 

Yellowman (JAM) in Hof Ter Lo.9 

Tijdens de vroege jaren 1980 werden in Antwerpen verder reggaefuiven georganiseerd door 

Professor Cat en Dr. Dog, waaronder een Oudejaarsfeest in zaal Montevideo (later Paradox 

en vandaag Café Local), waar ook Ralph “Poppa Grassy” Van Lierde van de partij was en 

naar eigen zeggen later ook evenementen organiseerde.10 Simultaan organiseerde de 

Antwerpse pionier Karel “Jah Shakespear” Michiels reggaeparty’s in Leuven tijdens zijn 

studententijd waar hij zelf de muziek verzorgde, in samenwerking met Radio Scorpio, waar 

hij zijn reggaeprogramma ‘Dread at the Controls’ presenteerde.11 

 

Figuur 6. Affiche Radio Scorpio’s Reggae-Party, 1981. Noorderwijk, privécollectie Karel Michiels. 

5.1.2. Dread Pressure, Soul Remedy en Back O Wall 

Zoals eerder werd aangehaald getuigt Buidin van enkele individuele DJ’s en soundcrews die 

tijdens de dancehallperiode in de jaren 1990 en de vroege jaren 2000 bleven vasthouden 

aan het draaien van rootsreggae en UK reggae. Hij verwijst onder andere naar Soul Remedy 

Soundsystem, Ionyouth Soundsystem, Back O Wall Sound en Forward Fever.12 Ionyouth 

Soundsystem en Forward Fever komen later aan bod. Zowel Soul Remedy Soundsystem als 

Back O Wall Sound zagen het levenslicht tijdens de overgangsperiode tussen de jaren 1980 

en 1990.13 

                                                

 

9
 De Bruyn, interview; Jah Shakespear, “History of Beljam reggae part 3. The story of Crucial P,” 

Reggae.be, geraadpleegd 11.04.2020, http://www.reggae.be; Ras Feel, informeel interview. 
10

 Jah Shakespear, “History of Beljam reggae part 1. Hoe Professor Cat zijn volk naar reggae leerde 
luisteren,” Reggae.be, geraadpleegd 31.03.2020, http://www.reggae.be; Van Lierde, interview; Sacha 
Van Wiele, “Horecaondernemer Bob Vandaele overleden. “Een echte bemiddelaar,”” Gazet van 
Antwerpen, 19.08.2017, geraadpleegd 11.04.2020, https://www.gva.be. 
11

 Jah Shakespear, “History of Beljam reggae 2;” Michiels, interview. 
12

 Buidin, interview. 
13

 Buidin, interview; Mendes Neves en Mendes Neves, dubbelinterview. 
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Soul Remedy Soundsystem werd opgericht door de toen in Leuven woonachtige broeders 

Alexandre en Vincent Mendes Neves. Beide broers groeiden op in een gezin waar niet-

Belgische culturele en muzikale elementen, waaronder populaire reggaemuziek, aanwezig 

waren, aangezien hun vader als politieke vluchteling vanuit de Kaapverdische Eilanden naar 

België migreerde. In 1989 startte Alexandre zijn DJ-carrière als Dread Pressure in café Vice 

Versa in Leuven, waar hij regelmatig de muziek verzorgde. Enkele jaren later werd 

Alexandre vervoegd door zijn broer Vincent en groeide Dread Pressure uit tot een DJ-duo. 

De broers draaiden aanvankelijk op reggaefuiven in zalen met PA-geluidssystemen, maar 

brachten wel hun eigen pre-amp mee, die ze aankochten bij de Londense fabrikant Jah 

Tubby’s.14 

De klank van de PA-systemen in de zalen waar Dread Pressure te gast was, viel veelal niet 

in de smaak van het duo, wat hen aanzette om stap voor stap een eigen soundsystem te 

beginnen bouwen. Tijdens de jaren 1990 ervaarden zij reeds de kracht en de verfijnde klank 

van handgemaakte soundsystems op Reggae Geel en tijdens trips naar Londen, waar zij 

zowel platen aankochten als soundsystem dances bijwoonden. Bij afwerking van het project 

in 2005 wijzigde het duo hun naam naar Soul Remedy Soundsystem.15 

 

Figuur 7. Vincent Landelle, Soul Remedy Soundsystem, Brussel, 11.04.2009. Tienen, privécollectie 

Vincent Mendes Neves. 

  

                                                

 

14
 Mendes Neves en Mendes Neves, dubbelinterview. 

15
 Mendes Neves en Mendes Neves, dubbelinterview. 
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De eerste dances van Soul Remedy Soundsystem vonden plaats in Leuvense kraakpanden, 

omdat het vinden van legitieme zalen waar het toegelaten is om eigen luidsprekerkasten 

mee te brengen een heuse opdracht was (en is). Later speelde Soul Remedy echter met hun 

eigen soundsystem op evenementen in Brugge en Brussel en op festivals zoals Dour 

Festival (2006) en Reggae Geel (2006).16 

Gelijktijdig met Dread Pressure werd ergens tussen Brussel, Gent en Brugge tevens een 

soundcrew gevormd: Back O Wall Sound, bestaande uit Claude “Ras Cloud” Buidin en zijn 

kompaan Nyahman Judah. Buidin woonde tijdens zijn jeugd in Huy, in Wallonië, maar reisde 

regelmatig af naar Heist, waar zijn vader een restaurant openhield. Na in contact te zijn 

gekomen met reggae aan de hand van de platen van Bob Marley en enkele andere populaire 

Jamaicaanse artiesten, bouwde Buidin tijdens de jaren 1980 zijn eigen platencollectie uit en 

organiseerde hij enkele reggaefuiven in zowel Wallonië als Knokke, waar hij zelf de muziek 

verzorgde.17 

Op het einde van de jaren 1980 kwam Buidin in Brussel in contact met de Gentse Nyahman 

Judah, met wie hij het DJ-duo Back O Wall Sound vormde. Back O Wall was geen fysieke 

soundsystem, maar specialiseerde zich wel in UK reggae en dub. Samen speelden zij in 

1999 op Reggae Geel (in de Bounce Dancehall) en organiseerden zij tijdens de jaren 1990 

evenementen in Brussel en in de Cactus Club en Jeugdhuis De Dwarskop (vandaag 

Jeugdhuis Comma) in Brugge.18 

5.1.3. Ionyouth Soundsystem en Forward Fever 

Naarmate de jaren 1990 ten einde liepen en de nieuwe eeuw voor de deur stond, 

verschenen op verschillende plaatsen in België nieuwe actoren op het soundsystemtoneel. 

In Hasselt werd in 1999 Ionyouth VZW opgericht, die zowel een band als een soundsystem 

omvatte. Volgens Ionyouth frontman Jan Goyens hield de band na een aantal jaren op te 

bestaan en kwam de focus te liggen op het uitbouwen van de soundsystem. Na reeds enkele 

jaren een interesse in reggaemuziek te hebben ontwikkeld, was zijn eerste 

soundsystemervaring het zien en horen van King Shiloh Soundsystem19 in Genk op het 

einde van de jaren 1990. Ionyouth Soundsystem speelde de voorbije twintig jaar op vele 

evenementen verspreid over het ganse land en op verschillende festivals, waaronder talloze 

                                                

 

16
 Dello, interview; Kris Eelen, ed. The Reggae Geel Herald (Geel: 2008); Flyer Haile I Dub, 

11.04.2009. Tienen, privécollectie Vincent Mendes Neves; “Historiek,” Dour Festival, geraadpleegd 
08.04.2020, https://www.dourfestival.eu; Mendes Neves en Mendes Neves, dubbelinterview. 
17

 Buidin, interview. 
18

 Buidin, interview; Dello, interview. 
19

 King Shiloh Soundsystem uit Amsterdam is sinds 1991 actief en wordt dikwijls gezien als een 
pionier in het introduceren van het soundsystemgebeuren op het Europese vasteland. King Shiloh 
was overigens de eerste niet-Britse soundsystem die regelmatig tegenover andere soundsystems 
speelde in het Verenigd Koninkrijk. “Bio. King Shiloh Soundsystem,” King Shiloh, geraadpleegd 
13.04.2020, http://kingshiloh.com. 
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edities van Irie Vibes Roots Festival (2002, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016 

& 2018) Reggae Geel (2004 & 2019), Dour Festival (2014) en Sfinks.20 

Terwijl Goyens en de rest van zijn crew hun arsenaal aan zelfgemaakte luidsprekerskasten 

langzaam uitbreidden, werd aan de andere kant van Vlaanderen, in Brugge, een nieuwe 

soundcrew gesticht. De in Brugge geboren Angelo Dello kwam tijdens zijn jeugd in contact 

met reggaemuziek via de albums van Bob Marley en draaide vanaf 1998 samen met enkele 

vrienden onder de naam Forward Fever een mix van rootsreggae, UK reggae en dancehall. 

In het begin van de jaren 2000 vervoegde ook Claude “Ras Cloud” Buidin de Forward Fever 

crew ten gevolge van de ontbinding van Back O Wall Sound. Dello verwijst voor zijn eerste 

aanraking met een soundsystem naar verschillende actoren, waaronder Dread Pressure in 

België, de Brits-Jamaicaanse Jah Shaka Soundsystem op Summerjam Festival in Duitsland 

(2000) en de Nederlandse King Shiloh Soundsystem.21 

Forward Fever bouwde nooit een eigen soundsystem, maar speelde doorheen de jaren wel 

een cruciale rol in het groeiproces van de Belgische soundsystemsubcultuur als promotor en 

organisator van evenementen met tal van lokale en internationale artiesten. Bij het 

programmeren van artiesten lag de nadruk steeds op voorvechters van UK reggae en UK 

dub die vanaf de jaren 1990 een heus succes kenden, met onder andere de wijdverspreide 

beschikbaarheid van platen die uitgebracht werden door Zion Train op het Universal Egg 

label.22  

Aanvankelijk organiseerde Forward Fever reggaeparty’s in het Brugse Jeugdhuis De 

Dwarskop waar een mix van dancehall en reggae werd gedraaid op gehuurde 

geluidsinstallaties. De Belgische soundcrews Dread Pressure, Ashanti-3000 en Forward 

Fever zelf verzorgden er meestal het rootsgedeelte, maar ook de Britse producer Jah Free 

werd tijdens de vroege jaren 2000 uitgenodigd. Met de Deep Roots dances introduceerde 

Forward Fever vervolgens definitief soundsystems in Brugge en kwam de nadruk uitsluitend 

op het reggae soundsystemgebeuren te liggen, met afwisselend soundsystems, producers 

en soundcrews uit binnen- en buitenland op de programmatie. Naast de Belgische Soul 

Remedy Soundsystem en Dub Fi Youth werden ook Jah Lion Soundsystem, Kenny Knots, 

                                                

 

20
 Affiche Irie Vibes Roots Festival 2008. Rotselaar, privécollectie Jan Goyens; Eelen, ed. The Reggae 

Geel Herald; “En ook nog…,” Krant van West-Vlaanderen, 18.07.2008; Jan Goyens, interview door 
Dries Talloen (student Universiteit Gent), Rotselaar, 30.11.2019; “Historiek;” Jah Shakespear, “Irie 
Vibes 2004. 112de verjaardag van Haile Selassie feestelijk gevierd in Handzame,” Reggae.be, 
geraadpleegd 08.04.2020, http://www.reggae.be; Rik Labeeuw, “Twee dagen reggae als voorafje 
Deliriumfestival,” Het Laatste Nieuws, 16.05.2002; “Poster archive,” Irie Vibes Roots Festival,” 
geraadpleegd 13.04.2020, https://www.irievibes.be. 
21

 Anne en Peter, “15th Summer Jam 2000 in Köln (30.06-02.07.2000),” Reggaenode, geraadpleegd 
13.04.2020, http://reggaenode.de; Dello, interview. 
22

 Dello, interview; Segzineadm, “Neil Perch interview,” Sound System Culture, geraadpleegd 
13.04.2020, https://soundsystemculture.org. 
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Vibronics en Dub Educators uit het Verenigd Koninkrijk uitgenodigd in verschillende Brugse 

zalen.23 

Sinds 2010 organiseert Forward Fever in samenwerking met Cactus Muziekcentrum het 

halfjaarlijkse Brugse evenement Dub Revolution. Op Dub Revolution werden de voorbije tien 

jaar tal van internationale soundsystems en artiesten geprogrammeerd, wat de 

evenementenreeks een belangrijke status bezorgt binnen de Belgische 

soundsystemsubcultuur.24 Forward Fever speelde als DJ-collectief op talloze evenementen 

en festivals in België en in het buitenland, waaronder net als Ionyouth Soundsystem op 

meerdere edities van Irie Vibes Roots Festival (2002, 2004, 2008 & 2019), op Reggae Geel 

(2007, 2013 & 2014) en op Dour Festival (2011 en 2014).25 

5.1.4. Overige actoren in de definitieve soundsystem revival 

In 2009 splitsten Kaya en Fayaman zich af van de Ionyouth crew om zelf hun eigen 

Leuvense soundsystem (Jahmbassador Hi-Fi) te bouwen. Ook Kaya verwijst voor zijn eerste 

soundsystembelevenis naar King Shiloh Soundsystem, die in 2004 op Irie Vibes Roots 

Festival in Handzame speelde.26 Hij getuigt over de ervaring: “Rond 6-7 uur in de vooravond 

was hij een half uur puur Yabby You aan het spelen. Veel van de Blood & Fire-compilatie, 

zeg maar, Jesus Dread [1997], wat ik eigenlijk op dat moment thuis ook aan het luisteren 

was. […] Die muziek die me zo bekend was van thuis te luisteren kreeg ik opeens heel 

anders te horen en te voelen zelfs. […] Dat heeft een enorme indruk op mij gemaakt.”27 

Ondertussen speelde Jahmbassador Hi-Fi op dances verspreid over het ganse land en in 

Frankrijk, Zwitserland en Engeland, alsook op Reggae Geel (2015), Irie Vibes Roots Festival 

(2019) en Dub Camp Festival (2017) in Frankrijk en organiseerde de crew zelf de 

terugkerende Roots Meditation dances in Tienen, waarop sounds en soundcrews uit binnen- 

en buitenland uitgenodigd werden.28 

Op het einde van de jaren 2000 zagen meerdere fysieke soundsystems en nieuwe 

soundcrews op verschillende plaatsen in België het levenslicht. Voorbeelden zijn Dub Fi 

Youth (Youth & Truth Soundsystem, sinds 2007) en Naphtali Ites (sinds 2008) uit Kortrijk, 

18inch Sound (sinds 2008)uit Brussel, Kingstep Soundsystem (sinds 2008)uit Leuven, High’r 
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 Dello, interview; Polfliet, interview. 

24
 Dello, interview; “Dub Revolution,” Cactus Muziekcentrum, geraadpleegd 13.04.2020, 

https://www.cactusmusic.be. 
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 Eelen, ed. The Reggae Geel Herald; “Historie,” Reggae Geel, geraadpleegd 13.04.2020, 
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 Jah Shakespear, “Irie Vibes 2004;” Kaya, informeel interview; Ruby Roots, “Beljam sound series. 
Jahmbassador Hi-Fi,” Reggae.be, geraadpleegd 14.04.2020, http://www.reggae.be. 
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Ites Soundsystem (sinds 2009) uit Tienen en Black Pearl Soundsystem.29 Michael “Jah Mike” 

Polfliet, de bezieler van Black Pearl Soundsystem, getuigt sedert de jaren 1990 actief te zijn 

als reggae DJ in West-Vlaanderen. Hij werkte samen met Dub Fi Youth, maar besloot 

halverwege de jaren 2000 om alleen zijn eigen soundsystem te bouwen, die hij afwerkte in 

2011.30 

In Brussel organiseerde Peter Troldahl in samenwerking met zijn werkgever Arlequin 

doorheen de jaren enkele soundsystem dances. Aanvankelijk huurde hij zelf luidsprekers en 

een bestelwagen om samen met enkele gast-DJ’s de muziek te verzorgen, maar in 1996 

besloot hij RDK Hi-Fi uit Londen naar Brusselse zaal Ex-Voto te halen. In 2005 bolwerkte hij 

een groot soundsystem evenement ter ere van het feit dat reeds twintig jaar lang succesvol 

reggaevinyl werd verkocht in de Arlequin. Hiervoor nodigde hij King Shiloh Sounsystem (NL), 

Heartical Sound (FR) en Robert Ranks (VK) uit. Omwille van het weinige succes van de 

evenementen bij het Brusselse uitgangspubliek, wat resulteerde in financieel verlies, zette 

Troldahl een punt achter het organiseren.31 

Alle soundsystems en soundcrews die hier werden besproken zijn, sommige meer dan 

andere, samen met een aantal overige actoren die hier niet aan bod zijn gekomen, 

verantwoordelijk voor de uitbouw van de soundsystemsubcultuur die vandaag de dag sterk 

aanwezig is in België, met soundsystems verspreid over alle grote Vlaamse steden en zelfs 

in kleine plattelandsgemeenten. Opvallend is dat de soundsystemactiviteit zich gedurende 

ruwweg de eerste twintig jaar (1990-2010, King Flashman Elektro Sound beschouwd als 

vroege uitzondering) op verschillende plaats verspreid over Vlaanderen en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest concentreerde. Soundsystems en dances waren duidelijk aanwezig in 

de omgeving rond Leuven, in Limburg (Hasselt en Genk), in Brussel en op verschillende 

plaatsen in West-Vlaanderen (Brugge, Kortrijk en Handzame).  

In Antwerpen overheerste tijdens deze periode de dancehallscene en in Oost-Vlaanderen 

waren de soundsystem dances dun gezaaid, met Sky Fire Sound als pionier in het 

organiseren van evenementen in het Gentse (o.a. met Abassi Hi Power Sound uit Duitsland 

in 2005).32 Ook The Gentle Generation, een organisatieteam uit Roeselare, organiseerde 

rond de eeuwwisseling evenementen die de naam Millennium Dub kregen in de Gentse 

Vooruit en in Hof Ter Lo in Antwerpen. Zij nodigden geen soundsystems uit, maar 
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 Dello, interview; Flyer Deep Roots, 22.12.2007. Zomergem, privécollectie Angelo Dello; “Home. 

About us,” Kingstep, geraadpleegd 14.04.2020, https://www.kingstep.be; Irie Nation, “Beljam sound 
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 Polfliet, interview. 
31

 Affiche Radical Dub Selection, 02.11.1996. Brussel, privécollectie Peter Troldahl; Peter Troldahl, 
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programmeerden wel Britse artiesten, producers en soundcrews zoals Jah Shaka, Bush 

Chemists en The Disciples. Verschillende respondenten getuigen dat deze 

evenementenreeks revolutionair was voor haar tijd.33 Verder onderzoek naar het op een 

chronologische en geografische wijze in kaart brengen van de volledige 

soundsystemactiviteit in België tussen 1979 en het heden wordt ten zeerste aangeraden, 

aangezien het volume van deze materie de mogelijkheden van een masterproefonderzoek 

overtreft. 

Wat Oost-Vlaanderen betreft dient hier een vermelding te worden gemaakt van het Collie 

Roots Festival, waarvan enkele edities plaatsvonden tijdens de jaren 2000. Het tweedaagse 

festival ging door op een privéterrein en toegang kon louter worden verkregen op uitnodiging. 

De nadruk lag op reggae, met een combinatie van lokale en internationale live bands en 

soundsystems op de programmatie. Reggaebands als Pura Vida maakten er onder andere 

hun debuut. Organisator Rastov was verantwoordelijk voor de programmatie van de 

optredens, terwijl Dello van de Forward Fever crew zich inzette voor het 

soundsystemgedeelte. In vergelijking met openbare festivals als Reggae Geel en Irie Vibes 

Roots Festival speelde Collie Roots Festival slechts een kleine rol in het introduceren van 

reggae en soundsystems in België, maar volgens Dello was dit festival van groot belang voor 

de West-Vlaamse soundsystemscene die zich toen volop aan het ontwikkelen was.34 

5.1.5. Soundsystems op Belgische festivals 

Zoals eerder werd aangetoond, lag de nadruk op de eerste edities van Reggae Geel op DJ’s 

die reggaeplaten draaiden. Na het invoeren van de Bounce Dancehall stage in 1995 werden 

op het festival hoofdzakelijk dancehall sounds geprogrammeerd. Roots soundsystems of 

roots sounds speelden tijdens deze periode in een kleinere tent op het campingterrein van 

Reggae Geel. In 1996 speelde Mannaseh HiFi (VK) er tussen de dancehall sounds. Een jaar 

later werden echter voor het eerst volledige soundsystems uitgenodigd en werd een heuse 

sound clash of sound meeting opgezet tussen King Shiloh Soundsystem (NL) en RDK HiFi 

(VK).35 In 1999 speelde Back O Wall Sound op Reggae Geel. Volgens Buidin vielen ook zij 

dat jaar ten prooi aan de vijandige rivaliteit die heerste tussen de dancehall sounds.36 Verder 

verschenen de Belgische soundcrews Dread Pressure en Ashanti-3000 nog op de line-up 

voor een DJ-set en verzorgde Ionyouth Soundsystem de afterparty in 2004.37 
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In 2005 introduceerde Reggae Geel een nieuw podium gewijd aan soundsystems: de 18” 

Corner. Jah Youth The Roots Ambassador Soundsystem (VK), die in 1999 reeds op de 

affiche stond, en King Shiloh Soundsystem beten dat jaar de spits af, aangevuld met een DJ-

set van Jah Shaka.38 In 2006 werd de 18” Corner bezet door Channel One Soundsystem 

(VK) en Jah Tubby’s Worldsystem, twee veteranen in het vak. Ook Soul Remedy 

Soundsystem mocht dat jaar luidsprekerkasten op het festival neerzetten.39 

 

Figuur 8. Affiche Reggae Geel 2005. Reggae Geel, geraadpleegd 13.04.2020, 

https://reggaegeel.com. 

Meer nog dan dat van Reggae Geel, zette het organisatieteam van Irie Vibes Roots Festival 

zich sinds hun allereerste editie in om soundsystems in België te promoten. Eerder werd al 

vermeld dat Ionyouth Soundsystem en Forward Fever er meermaals te gast waren, maar 

voor vele soundsystemliefhebbers was 2004 een topjaar. Dan bracht de Nederlandse King 

Shiloh Soundsystem hun volledige systeem mee naar het West-Vlaamse festival. De kracht 

van de soundsystem, maar vooral de manier waarop de platen gespeeld werden, liet een 

indruk na op vele jonge Belgische soundsystem operators, waaronder Jan Goyens van 

Ionyouth Soundsystem, Kaya van Jahmbassador Hi-Fi en Michael “Jah Mike” Polfliet van 

Black Pearl Soundsystem. Ook Antwerpse pionier Karel “Jah Shakespear” Michiels was dat 

jaar aanwezig en sterk onder de indruk.40 Ook de lokale soundcrew Jah Inspiration Sound, 

waarvan de leden deel uitmaken van de Irie Vibes organisatie, stond gedurende vele jaren in 
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voor de opwarming of de afterparty van het festival.41 In 2007 speelde Mighty Tabot 

Soundsystem (VK) op Irie Vibes Roots Festival. King Shiloh Soundsystem (NL) verscheen in 

2009 opnieuw op de line-up en in 2010 stond Jah Voice Soundsystem (VK) op het 

programma.42 

Zoals eveneens geldt voor de introductie van reggae in België, is de rol van Reggae Geel, 

Irie Vibes Roots Festival en zelfs Dour Festival in het bekendmaken van Britse 

soundsystems in ons land en het promoten van lokale soundsystems niet weg te denken. 

Actoren binnen de prille soundsystemscene reisden echter ook naar festivals in het 

buitenland om er soundsystems te aanschouwen en inspiratie op te doen. Uit getuigenissen 

blijkt dat Sundance Festival in Nederland, Summerjam Festival in Duitsland en Essential 

Festival in Brighton, Engeland culturele hubs bij uitstek waren voor de 

soundsystembeleving.43 

5.2. Pelgrimstochten naar verre soundsystemoorden 

In tegenstelling tot het duo van King Flashman Elektro Sound, die zich voor de bouw van hun 

soundsystem volledig baseerden op de Jamaicaanse soundsystems, was het leeuwendeel 

van de Belgische soundcrews en soundsystems die reeds werden besproken geïnspireerd 

door het uitzicht, de klank, de kracht, de muzikale selectie en de stijl van de Britse 

soundsystems. Ook King Shiloh Soundsystem uit Nederland en Franse pioniers zoals 

Chalice Soundsystem, die sinds 1996 actief is in Rijsel en vele malen in België heeft 

gespeeld, vormden een bron van inspiratie.44 

Soundsystems uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk werden sinds de jaren 

1990 geboekt op festivals en door organisatoren van soundsystem dances, maar wie een 

nog intensere soundsystembeleving verlangde, diende het Kanaal over te steken. Bovendien 

vonden tijdens de begindagen dermate weinig lokale dances plaats dat liefhebbers dikwijls 

genoodzaakt waren provincie- en landsgrenzen over te steken om hun favoriete 

muziekgenre door grote luidsprekertorens te horen weerklinken.45 
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5.2.1. Over het Kanaal naar Engeland 

In hoofdstuk 4 kwam reeds aan bod dat reggaeverzamelaars een frequente overtocht 

maakten naar het Verenigd Koninkrijk, met name naar Londen, om vinylplaten aan te kopen. 

Voor sommigen was deze vorm van winkelen het hoofddoel van de reis, terwijl dit voor 

anderen slechts bijzaak of even belangrijk was tegenover het bijwonen van dances waar 

Brits-Jamaicaanse soundsystems speelden. De pioniers van de Antwerpse Bob 

Marleygeneratie woonden reeds dances bij in het begin van de jaren 1980. Pat Flashman, 

Ras Feel en Poppa Grassy getuigen van soundsystemavonden in de People’s Club, die 

uitgebaat werd door Jah Vego, en van een sound clash tussen Fatman Soundsystem en Sir 

Coxsone Outernational.46  

Volgens Michiels kan de Londense Jah Shaka Soundsystem, die hij zelf ging bezichtigen en 

beluisteren tijdens de jaren 1980, gezien worden als een rode draad voor de verschillende 

generaties binnen de soundsystemscene.47 Over Jah Shaka als persoon is weinig concrete 

informatie bekend, noch over de exacte geschiedenis van zijn soundsystem. Uit een 

zeldzaam interview dat in 1984 werd afgenomen door de Britse producer Steve “Jah Warrior” 

Mosco blijkt dat Jah Shaka Soundsystem in 1970 werd opgericht.48 Als kind arriveerde hij in 

1956 in Engeland, waar hij al snel in de leer ging bij Freddie Cloudburst Soundsystem.49 Jah 

Shaka Soundsystem behoorde tijdens de jaren 1970 tot de tweede generatie Britse roots 

soundsystems, de zogenaamde youth sounds.50 Terwijl in het Verenigd Koninkrijk door vele 

soundsystems eveneens een ommezwaai werd gemaakt naar de dancehall tijdens de late 

jaren 1980 en 1990, bleef Jah Shaka tijdens deze periode de Rastafari boodschap 

verkondigen door middel van het spelen van rootsreggae en UK reggae en dub, wat hem 

een groot aantal toegewijde volgers opleverde en waardoor hij effectief kan worden 

beschouwd als een rode draad voor verschillende generaties.51 
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Figuur 9. Stephen Mosco, Jah Shaka Soundsystem, Londen, 1984. Fine Art America, geraadpleegd 

14.04.2020, https://fineartamerica.com. 

Het was tijdens laatst vermelde periode dat vele Belgische DJ’s, selectors, operators en 

soundsystemfanaten afzakten naar het Verenigd Koninkrijk voor Jah Shaka, waar zij als 

blanken nog steeds een sterke minderheid vormden in het aanwezige publiek.52 De 

gebroeders Mendes Neves van Soul Remedy Soundsystem werden tijdens de jaren 1990 

echte Shaka-ites (trouwe volgers van Jah Shaka) en woonden na 2000 ook dances bij van 

andere grote Britse sounds zoals Aba Shanti-I, Iration Steppas en King Earthquake.53 

5.3. De subcultuur rond reggae en soundsystems in België 

Anno 2020 is de subcultuur rond reggae en soundsystems in België, met al haar 

vertakkingen en afsplitsingen inbegrepen, zo’n veertig jaar jong. Jong, in vergelijking met het 

Verenigd Koninkrijk, waar een gelijkaardige subcultuur reeds een kleine zeventig jaar 

aanwezig is, en met Jamaica, waar de eerste vormen van deze culturele elementen zo’n 

tachtig jaar geleden ontstonden en verder evolueerden tot de verschillende subculturen die 

zich wereldwijd verspreidden.54 
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De actoren binnen de Belgische subcultuur namen merkwaardig genoeg in verschillende 

fasen elementen over uit twee verwante moederculturen. Enerzijds voelden de Antwerpse 

pioniers die de subcultuur in België tijdens de late jaren 1970 als het ware uit de grond 

stampten zich sterk aangetrokken tot de Jamaicaanse moedercultuur. Dit gold voor 

Professor Cat, die in Jamaica zelf overtuigd geraakte om in Antwerpen een platenwinkel met 

hoofdzakelijk Jamaicaanse muziek te openen, die fuiven organiseerde gebaseerd op de 

Jamaicaanse soundsystem dances die hij bijwoonde en die concerten van Jamaicaanse 

artiesten organiseerde.55 Ook de eerste generatie Antwerpse toasters, waaronder Poppa 

Grassy, Ras Feel en Gaba Longstyle, imiteerden de Jamaicaanse toasters die zij leerden 

kennen aan de hand van uitgebrachte vinylplaten en het duo dat King Flashman Elektro 

Sound, de eerste Belgische soundsystem, bouwde, werd geïnspireerd door beeldmateriaal 

waarop hun Jamaicaanse voorgangers te zien waren.56 Bovendien gaf een groot deel van de 

respondenten die voor dit onderzoek in België werden geïnterviewd aan dat zij voor het eerst 

met reggae in contact kwamen via de muziek van Bob Marley, of dat de kennismaking met 

diens nummers een ommezwaai in hun muzikale voorkeur veroorzaakte.57 

Anderzijds speelde het Verenigd Koninkrijk op drie verschillende manieren een rol in de 

vorming en groei van de Belgische reggae- en soundsystemsubcultuur, en dit zowel voor de 

eerste generatie enthousiastelingen als voor de jongste generatie soundsystems die werden 

besproken. Ten eerste kwamen zo goed als alle Jamaicaanse reggae gerelateerde 

elementen door de jaren heen België binnen via het Verenigd Koninkrijk. Dit uitte zich in de 

aankoop van vinylplaten. Op de eerste lading die Professor Cat rechtstreeks uit Jamaica 

importeerde en de specifieke voorraad die Gaba Longstyle meebracht uit New York na, werd 

het leeuwendeel van de reggaeplaten die in België te vinden waren, ingevoerd uit 

Engeland.58 

Ten tweede was het Verenigd Koninkrijk een land vol belangrijke culturele hubs waar vele 

Belgen naartoe trokken voor een authentieke (sub-)culturele beleving. Zoals eerder werd 

vermeld, reisden actoren binnen de Belgische reggae- en soundsystemscene regelmatig af 

naar het Verenigd Koninkrijk om platen aan te kopen, soundsystem dances bij te wonen, 

producers te bezoeken en zich tout court onder te dompelen in de Brits-Jamaicaanse cultuur 

die er aanwezig was.59 
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Ten derde baseerde het gros van de Belgische soundsystems zich in sterke mate op de 

Britse soundsystemsubcultuur (die in principe zelf door middel van een culturele transfer een 

sterk aangepaste variant van de Jamaicaanse moedercultuur was) voor het bouwen van hun 

systeem, voor de samenstelling van hun muzikale selectie en voor het ontwikkelen van een 

eigen opvoerstijl. Idem voor de reggae DJ’s en producers die hun Britse tegenhangers als 

bronnen van inspiratie beschouw(d)en. Het Verenigd Koninkrijk was niet alleen relatief 

dichtbij ten opzichte van het Jamaicaanse eiland, maar Belgische actoren konden zich ook 

een stuk beter identificeren met de maatschappelijk setting waarin de Britse subcultuur zich 

ontwikkelde.60 De soundsystemsubcultuur uit het Verenigd Koninkrijk zal hier verder als de 

moedercultuur voor de Belgische variant worden gezien. Uiteraard mag hier de reeds 

vermelde invloed van Nederlandse en Franse baanbrekende soundsystems niet achterwege 

gelaten worden, maar het is duidelijk dat de invloed uit het Verenigd Koninkrijk overheerste. 

Ook de Belgische subcultuur onderging ten gevolge van de culturele transfer een aantal 

wijzigingen en wordt gekenmerkt door verschillen ten opzichte van de moedercultuur. 

Wanneer het gros van de culturele actoren in het Verenigd Koninkrijk zwarte Jamaicaanse 

migranten of zwarte Britten met een Jamaicaanse migratieachtergrond waren, behoorde het 

merendeel van de actoren die de Belgische reggae- en soundsystemsubcultuur op poten 

zette tot de blanke al dan niet lage middenklasse. Slechts bij enkele actoren was er sprake 

van een migratiegeschiedenis binnen de familie en in geen gevallen was deze direct gelinkt 

aan het eiland Jamaica.61 Racisme, een cruciale factor in de ontwikkeling van de 

subculturele beweging in het Verenigd Koninkrijk, was voor het merendeel van de 

geïnterviewde respondenten dus ook geen motiverende factor met betrekking tot hun 

ondernemingen, al getuigen enkelingen wel slachtoffer te zijn geworden van discriminatie.62 

Net als in het Verenigd Koninkrijk, worden dances, op de festivals na, in België niet of amper 

in open lucht gehouden, noch vinden er shebeens plaats, al werden sommige dances door 

de jaren heen wel in kraakpanden gehouden.63 Het Belgische doelpubliek bestaat eveneens 

grotendeels uit blanke jongeren (en ouderen), in tegenstelling tot in het Verenigd Koninkrijk, 

waar blanke reggae- en soundsystemliefhebbers tot op vandaag een minderheid vormen ten 

opzichte van de Brits-Jamaicaanse aanwezigen op evenementen. 

Het fenomeen van de soundcrews die spelen op andermans soundsystems is eveneens pas 

definitief doorgebroken op het Europese vasteland. In het Verenigd Koninkrijk heeft haast 

elke soundsystem crew een fysieke soundsystem en is het vrij ongewoon om op iemand 

anders sound te spelen. De rangorde, de rolverderling en het opwerkingsproces van box boy 

tot selector of operator binnen de soundsystem crew zijn er doorgaans ook meer van 
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toepassing. In de Belgische subcultuur daarentegen, starten vele soundsystem selectors en 

operators als reggae DJ’s alvorens zelf een soundsystem te bouwen, ziet een groot deel van 

de DJ’s af van het bouwen van een soundsystem en zijn bovenvermelde rangorde en 

rolverdeling een stuk minder duidelijk aanwezig ten opzichte van de moedercultuur. Geen 

van de respondenten getuigt overigens van sound clashes tussen roots soundsystems in 

België. Sounds spelen tegenover elkaar, maar het clash-element wordt meestal volledig 

achterwege gelaten. In zo’n gevallen is er sprake van een zogenaamde sound meeting. 

In België vervullen soundsystems in eerste instantie geen economische functie meer, zoals 

het geval was bij hun vroege voorgangers in Jamaica en voor de Britse shebeens (cf. supra), 

maar kwam de nadruk te liggen op de entertainmentfunctie. De Belgische sounds 

functioneren tevens een stuk minder als nieuwskanalen die berichten over Jamaica of over 

de lokale gemeenschap distribueren. Zowel de economische functie als de nieuwsfunctie 

kunnen in sommige gevallen wel nog van toepassing zijn bij sommige Belgische 

soundsystems, al is de context hier zonder twijfel verschillend ten opzichte van Jamaica en 

het Verenigd Koninkrijk. 

5.3.1. Rastafari als element binnen de Belgische subcultuur 

Voor het merendeel van de geïnterviewde respondenten in België speelt Rastafari een rol in 

hun leven of heeft Rastafari een invloed gehad op de manier waarop zij door het leven gaan, 

hetzij in verschillende gradaties. De overtuiging dat enkel zwarte personen echte Rasta’s 

kunnen zijn en dat zij superieur zijn aan hun blanke medemens is er één die nog steeds 

regelmatig het onderwerp van debatten vormt binnen de beweging.64 Desalniettemin 

verspreidde ook de Rastafari beweging zich over een groot deel van de wereld, wat gepaard 

ging met een groot aantal aanhangers van tal van verschillende etnische, sociale en 

culturele achtergronden die zich met Rastafari identificeerden. 

Alle geïnterviewde respondenten kwamen in contact met Rastafari via het luisteren van 

reggaemuziek. Sommigen verdiepten zich in de filosofie en de levenswijze van de Rasta’s. 

Karel “Jah Shakespear” Michiels leerde bijvoorbeeld veel levenswijsheden dankzij de 

Rastafari en ging verschillende Rasta’s opzoeken in Jamaica en Ethiopië. Hij ziet zichzelf 

echter niet als een Rasta.65 Ook Claude “Ras Cloud” Buidin zocht toenadering tot Rastafari 

bij de Twelve Tribes of Israel in Londen, die, zoals eerder vermeld, openstaan voor niet-

zwarte Rasta’s.66 Het was overigens zijn interesse in de Rastafari beweging die Jacques 

“Professor Cat” Chapon deels aanzette om naar Jamaica af te reizen, met alle gevolgen voor 

de Belgische reggaescene van dien.67 
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Anderen getuigen een interesse te vertonen in de beweging, zich te kunnen identificeren met 

sommige aspecten of zaken te hebben geleerd door zich te verdiepen in de beweging of in 

contact te zijn gekomen met andere Rasta’s. Elk van deze personen beschouwt zichzelf 

echter niet als een Rasta. Voorbeelden zijn Ras Feel, die een onstilbare honger naar kennis 

over de beweging heeft, Jan Goyens, die zich interesseert in het muzikale aspect en die de 

positieve boodschap respecteert, Angelo Dello, die via Rastafari geleerd heeft meer belang 

te hechten aan dialoog en samenhorigheid, en Michael “Jah Mike” Polfliet, die zich 

aangetrokken voelt tot het religieuze aspect van de beweging.68 

Bovenstaande getuigenissen tonen aan de reggae, soundsystem en Rastafari onlosmakelijk 

met elkaar zijn verbonden en niet zonder reden de drie culturele pijlers vormen waarop dit 

onderzoek zich baseert. Men hoeft geen Rasta te zijn, zichzelf niet als een Rasta te 

beschouwen of niet door anderen als een Rasta worden gezien om geïnspireerd te zijn door 

de Rastafari beweging in het dagelijkse leven en in het uitoefenen van een muzikale passie. 
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6. Conclusie 

Deze masterproef behandelt slechts enkele kleine aspecten van een ontzettend omvatrijke, 

wereldwijd verspreide beweging. Het onderzoek had tot doel een inzicht te creëren in de 

manier waarop zich een subcultuur rond reggae en soundsystems ontwikkelde in België en 

in het culturele transproces die deze culturele beleving overbracht vanuit Jamaica, via het 

Verenigd Koninkrijk. Paul Gilroy stelt dat schepen cruciale machines waren voor het vormen 

van de Black Atlantic.1 Ook in het globale ontstaans-, distributie- en introductieproces van het 

inherent hybride muziekgenre dat reggae is, namen schepen een centrale rol in. Vooreerst 

werden de Afrikaanse slaafgemaakten en contractarbeiders, van wie het gros van de 

Jamaicaanse bevolking grotendeels afstamt, met schepen naar het Caraïbische eiland 

gebracht. Eeuwen later migreerden tal van Jamaicanen met schepen naar onder meer de 

Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk, wat de eerste culturele transfer die in 

deze masterproef werd onderzocht in gang zette. Vanaf de late jaren 1970 voeren Belgische 

reggaeliefhebbers, DJ’s en soundsystem eigenaars regelmatig het Kanaal over naar het 

Verenigd Koninkrijk. Zij waren mede verantwoordelijk voor de tweede onderzochte culturele 

transfer en voor de introductie van een reggae- en soundsystemsubcultuur in België. 

Uit dit onderzoek kunnen een aantal zaken worden geconcludeerd en in kaart worden 

gebracht. Ten eerste ontstond de Belgische reggae- en soundsystemsubcultuur, die zowel 

elementen uit een Jamaicaanse als uit een Britse moedercultuur overnam en aanpaste, 

halverwege de jaren 1970 simultaan op verschillende plaatsen, waarvan de steden 

Antwerpen en Brussel de voornaamste zijn. In Antwerpen ontwikkelde de vroege subcultuur 

zich aan de hand van enkele culturele actoren en culturele hubs. De voornaamste culturele 

actoren waren Jacques “Professor Cat” Chapon, Brent Clarke (die letterlijk elementen uit de 

Britse subcultuur naar België overbracht na uit Londen te zijn geëmigreerd), Karel “Jah 

Shakespear” Michiels en de King Flashman Elektro Sound crew. De manier waarop deze 

actoren bijdroegen aan de culturele transfer en aan de introductie en ontwikkeling van een 

reggae- en soundsystemsubcultuur in België was aan de hand van het openhouden van in 

reggae gespecialiseerde platenwinkels en café’s of clubs, het al dan niet voor commerciële 

doeleinden importeren van vinylplaten uit Jamaica en uit het Verenigd Koninkrijk, het 

presenteren van verschillende reggaeradioprogramma’s, het organiseren van reggaefuiven 

en –concerten en het opzetten van alternatieve mediakanalen voor berichtgeving over 

reggae. Een aanzienlijk aantal overige actoren droegen eveneens bij aan dit proces (cf. 

supra). 

De belangrijkste Antwerpse culturele hubs waren Rasta Connection en Musical Snack 

Attack, de twee etablissementen van Professor Cat waar platen konden worden aangekocht, 

Music Station Imports van Brent Clarke, waar tevens platen konden worden aangekocht en 

later evenementen werden georganiseerd, Hof Ter Lo, de ‘Antwerpse reggaetempel’ waar 
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talloze reggaeconcerten plaatsvonden, en Reggae Geel, een festival dat echter niet in de 

stad zelf, maar wel in de provincie Antwerpen plaatsvond en –vindt en waar festivalgangers 

met een hart voor reggae doorheen de jaren een heuse variatie aan acts konden bijwonen. 

In Brussel werden reeds vroeg optredens van Jamaicaanse en Britse reggaeartiesten 

georganiseerd. Bovendien verscheen de koning van de reggae, Bob Marley, die zo goed als 

elke Belgische culturele actor positief heeft beïnvloed, er in 1980 voor zijn enige optreden op 

Belgische bodem. Verder huisvestte de Belgische hoofdstad één van de eerste 

reggaeradioprogramma’s van het land (‘This Station Rules the Nation’ van Ras Antonius en 

Ranking Dirk) en een platenwinkel die vanaf 1985 een cruciale culturele hub werd voor vele 

Belgische reggaefanaten: Arlequin Records. 

Ten tweede werd een lacune in de rootsreggae gerelateerde activiteit vastgesteld tijdens de 

jaren 1990. Gedurende dit decennium overheerste het dancehallgenre over het reggaegenre 

en vonden, op enkele uitzonderingen na, weinig rootsreggaeconcerten en –fuiven plaats in 

België. Verder onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van een dancehallsubcultuur 

was in dit onderzoek niet aan de orde, maar wordt ten zeerste aangeraden aan toekomstige 

onderzoekers. 

Ten derde werd vastgesteld dat de specifieke soundsystemsubcultuur zoals deze heden ten 

dage in België aanwezig is haar wortels heeft in het Antwerpen van de late jaren 1970, maar 

definitief ontpopte tijdens de late jaren 1990, en dit op verschillende plaatsen. De voorlopers 

van deze subcultuur waren de oprichters van King Flashman Elektro Sound, die algemeen 

genomen als een uitzondering kunnen worden gezien ten opzichte van de latere generatie 

soundsystems aangezien hun soundsystem zich op een andere manier ontwikkelde (cf. 

supra). Vooraanstaande culturele actoren in dit proces waren Soul Remedy Soundsystem uit 

Leuven, Ionyouth Soundsystem uit Hasselt, Back O Wall Sound uit Gent/Brugge, Forward 

Fever uit Brugge en het organisatieteam van Irie Vibes Roots Festival uit Handzame. Zij 

goten de funderingen waarop legio andere actoren verderbouwden, wat leidde tot een 

nationaal verspreidde soundsystemsubcultuur. 

Cruciaal in dit culturele transferproces waren zowel de bezoeken van de soundsystem 

eigenaars aan dances in het buitenland (met name in het Verenigd Koninkrijk) als het 

verschijnen van buitenlandse soundsystems en soundcrews op Belgische fuiven, dances en 

festivals. Dit betekent dat de culturele transfer naar België zowel werd gedragen door lokale 

actoren die naar gebieden waar een moedercultuur aanwezig was als door buitenlandse 

actoren die al dan niet op verzoek van de lokale actoren naar België afreisden. Ook hier is 

ruimte voor uitgebreider onderzoek naar de in deze masterproef bestudeerde periode en 

voor een gelijkaardig historische onderzoek naar de verdere ontwikkeling van de Belgische 

reggae- en soundsystemsubcultuur na 2010. 

Ten vierde werd reeds eerder geconcludeerd dat de verschillende besproken culturele 

transfers veranderingen teweeg hebben gebracht in de zogenaamde culturele categorisering 

van de onderzochte materie. Samengevat ontwikkelde zich in Jamaica een cultureel 

gegeven rond reggaemuziek en de verwante soundsystems dat functioneerde als 
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moedercultuur voor het ontstaan van een subculturele beweging rond reggae, maar vooral 

rond soundsystems en rond zwart cultureel bewustzijn in het Verenigd Koninkrijk. Zowel de 

oorspronkelijke Jamaicaanse moedercultuur als de britse subculturele variant hierop 

oefenden een invloed uit op het ontwikkelings- en introductieproces van een reggae- en 

soundsystemsubcultuur in België. 

Ten vijfde blijkt sprake te zijn van een constante wisselwerking tussen de reggae- en 

soundsystemsubcultuur en de transformerende Rastafari beweging. Culturele actoren binnen 

een subcultuur kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan eenzelfde muzikale beweging, maar elk 

een verschillende invulling geven aan de al dan niet persoonlijke rol die Rastafari daarin 

speelt, wat nogmaals wijst op de hybriditeit van de onderzochte materie. Op elk van de 

besproken geografische locaties heeft de Rastafari beweging een belangrijke functie vervuld. 

In Jamaica functioneerden reggaemuziek en de soundsystems via dewelke deze muziek 

hoofdzakelijk werd verspreid als communicatiekanalen voor de boodschap die de Rastafari 

over het eiland wilden verspreiden. In het Verenigd Koninkrijk, vervolgens, droeg de lokale 

(stijl-)variant van de Rastafari beweging bij aan een versterkt eenheidsgevoel onder zwarte 

jongeren en aan de evolutie van de lokale rond reggae en soundsystems gecentraliseerde 

subcultuur. In België werden nooit Rastafari ordes opgericht, noch vormde zich een 

grootschalige (jongeren-)beweging. Blanke reggae-enthousiastelingen werden er echter wel, 

net zoals vele anderen voor hen in Jamaica en in het Verenigd Koninkrijk en elk op een 

verschillende manier, geconfronteerd met de Rasta symboliek via reggaemuziek, 

hoofdzakelijk van de Rasta profeet Bob Marley, wat sommigen van hen individueel 

beïnvloedde. 

Ten zesde en laatste kan worden geconcludeerd dat, hoewel de verschillende culturele 

transfers leidden tot wijzigingen met betrekking tot de interne en externe kenmerken van de 

(sub-)cultuur, enkele basiselementen bewaard bleven. Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in 

Engeland gaven de culturele actoren elk een eigen invulling aan de culturele beleving waar 

zij deel van uitmaakten, maar in het creëren van een subcultuur namen een aantal 

elementen op beide locaties steeds een centrale rol in. De subcultuur is uiteraard op beide 

locaties opgebouwd rond reggaemuziek (en verwante subgenres) en alles wat hiermee 

gepaard gaat, zijnde de soundsystems en de Rastafari beweging. Soundsystem dances zijn 

overigens overal de locaties bij uitstek om de beste, nieuwste en meest zeldzame 

reggaeplaten volledig te horen, zoals je deze thuis nooit hoort, en blijven een subcultureel 

undergroundgehalte behouden. 

Ter afronding van deze masterproef stippen we de zekere merkwaardigheid van de culturele 

transfer van een reggae- en soundsystem(sub-)cultuur van Jamaica naar België via het 

Verenigd Koninkrijk nog eens aan. Dit cultureel gegeven dat ontstond in Jamaica werd vanaf 

de prille naoorlogse periode naar het Verenigd Koninkrijk overgebracht, werd ginds 

aangepast en uitgebouwd door Jamaicanen en hun afstammelingen en bleef invloeden en 

nieuwigheden uit het Jamaicaanse thuisland overnemen. De overdracht naar België zo’n 

dertig jaar later was merkwaardig omdat het niet de Jamaicanen of actoren van Jamaicaanse 

afkomst (die wel degelijk aanwezig waren in het land, zijnde in zeer kleine aantallen) waren 
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die een sleutelrol speelden in dit proces, maar Belgische actoren die fungeerden als 

stuwkrachten in het introduceren van een nieuwe muzikale subcultuur. De ontwikkeling van 

de Belgische reggae- en soundsystemsubcultuur toont aan dat de zwarte cultuur van de 

Black Atlantic eveneens door blanke actoren, die worden aangedreven en gestuurd door 

zwarte (sub-)culturele voorbeelden, kan worden gedragen en dat zich bij dit proces een 

wisselwerking tussen zwarte en blanke actoren kan voordoen die beide partijen beïnvloedt. 
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Bijlagen 

Interview via e-mail met Jean-Marie Danthinne, 25.12.2019 

Dries Talloen: Où et quand êtes-vous né? Où habitez-vous maintenant? 

Jean-Marie Danthinne: Je suis né le 29 Avril 1948 dans le village de Vierset-Barse (Modave), 

situé en région Hutoise et j’y habite toujours! 

DT: La migration a-t-elle joué un rôle dans votre vie? 

JMD: Je ne peux pas affirmer que la migration aie vraiment joué un rôle dans ma vie, mais 

en étant entraîneur d’équipes de foot j’étais régulièrement en contact avec des personnes 

venant surtout d’Afrique ou d’Europe de l’Est! 

DT: Quelle est la nationalité de vos parents (ancêtres)? 

JMD: À ma connaissance, mes parents et mes lointains ancêtres sont d’origine Belge (mon 

grand-père maternel à combattus durant la guerre 14-18 sur l’Yser et mon père à débarqué 

avec les soldats Anglais en 44). 

DT: Dans quelles conditions de vie avez-vous grandi? Comment avez-vous vécu votre 

jeunesse? Êtes-vous éduqué? Si oui, lequel? 

JMD: Je suis né début 1948, l’après guerre ne devait pas être un moment facile à vivre pour 

mes parents et grand-parents; ils ont choisis des métiers d’indépendants (mon grand-père 

était peintre en bâtiment et mon père boulanger); ma jeunesse s’est passée relativement 

tranquillement, j’ai fait du sport depuis l’âge de 10 ans (j’ai notamment joué dans les équipes 

d’âge du Standard de Liège jusqu’à l’âge de 18ans), et je pense avoir un peu délaissé mes 

études pour le foot! J’ai donc arrêté l’école à l’âge de 18 ans ,j’ai dû alors faire mon service 

militaire durant un an et après j’ai entamé le métier de boulanger-pâtissier avec mes parents. 

DT: Le racisme et/ou la discrimination ont-ils joué un rôle dans votre vie? Si oui, de quelle 

manière? 

JMD: Je pense bien que jamais le racisme ou la discrimination n’ont eu un rôle dans ma vie 

de tous les jours (que du contraire, en tant qu’entraîneur de foot, j’ai très souvent toléré 

certaines fautes d’un ou l’autre de mes joueurs “étrangers” (surtout Africains) et pour eux 

j’étais souvent “leur père Noël”! 

DT: Est-ce que le Rastafari joue un rôle dans votre vie? Si oui, de quelle manière? 

JMD: Concernant le Rastafarisme, même si je respecte très profondément leur vision des 

choses, je ne peux pas dire que cela joue un rôle dans ma vie, ici en Europe la vie est telle 

que ce serait difficile pour moi de m’y intégrer (la famille, les enfants, les petits-enfants,...). 
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DT: Quand et comment êtes-vous entrés en contact avec la musique reggae? 

JMD: Concernant la musique, c’est une longue histoire: dès mon plus jeune âge, début des 

années 60 j’étais déjà intéressé par le monde de la musique: en écoutant sur les radios 

Française, des émissions du genre “salut les copains” qui diffusaient les chanteurs “yéyés” 

qui reprenaient les succès Américains et Anglais en version Française; progressivement j’ai 

appris à découvrir les versions originales et les nouveaux groupes tels que les Beatles et les 

Rolling Stones sont arrivés; j’ai aussi commencé à acheter leur disques ainsi que j’essayais 

de découvrir les nouveaux groupes qui apparaissaient et ainsi débuter une collection de 45 

tours et 33 tours vinyles; c’était aussi l’époque des radios pirates qui émettaient depuis des 

bateaux naviguant en mer du Nord! Comme dans ma région, ce n’était pas facile de se 

procurer les dernières nouveautés, j’ai décidé, tout juste à la fin de mon service militaire, de 

me rendre à Londres, qui était “le centre du monde musical à l’époque”. Comme j’avais à 

peine commencé à travailler, je n’étais pas trop riche et lorsque j’étais chez les disquaires 

Anglais, j’essayai d’acheter le plus possible de vinyles pour la plus petite somme possible; 

un jour, dans une boutique, on pouvait acheter une vingtaine de 45 tours vinyles pour un prix 

dérisoire (2 ou 3 euros au prix actuel), seulement ces 45 tours n’avaient pas d’indication, 

pochette blanche, pas de noms d’interprète, donc je les avait achetés “au hazard” puisque 

c’était si bon marché (Cela devait être en 66 ou 67 )! En rentrant à la maison, j’ai de suite 

écouté et j’ai entendu un style de musique que je ne n’avais jamais entendu auparavant, et 

cela à été “le coup de foudre”! Le mois suivant, mes 45 tours à la mains, je me suis précipité 

chez le disquaire pour lui demander de quelle musique il s’agissait! Il m’a alors expliqué que 

l’île de la Jamaïque venait d’obtenir son indépendance, que de nombreux émigrés 

jamaïcains venaient s’établir en Angleterre et que s’était “leur musique” en fait c’était la 

période du ska, qui allait devenir le rocksteady et ensuite le reggae! J’ai donc, 

progressivement délaissé la musique Anglo-Saxonne pour me tourner vers la musique 

jamaïcaine, bien évidemment très difficile à trouver à l’époque! Depuis lors, je ne compte 

plus mes voyages vers Anvers, Bruxelles, Maastricht, Liège afin de trouver les perles rares 

qui me manquent encore, même si à mon âge cela devient moins important! 

DT: Étiez-vous également actif en tant qu'opérateur de sound system ou DJ? 

JMD: Concernant mon implication dans le monde du reggae, de part mon métier, ce n’était 

pas trop possible pour moi de participer à autre chose qu’une émission de musique 

jamaïcaine par semaine et d’assister de temps en temps à l’un ou l’autre concert reggae en 

Belgique ou à l’étranger! J’étais animateur durant les années 80 de l’émission “Music of 

Jamaica” dans une radio libre (créée à l’époque pour s’opposer a l’implantation de la 

centrale nucléaire de Tihange et située à Huy; la radio essayait de proposer “des choses 

nouvelles”, qu’on ne pouvait pas entendre ailleurs “et pas que du Bob Marley”. 

DT: Pouvez-vous raconter une ou quelques anecdotes dont vous vous êtes le plus souvenu 

à propos de l'expérience musicale? 

JMD: Un très bon souvenir d’un festival reggae, c’est celui qui s’est déroulé à Londres en 

1984 au stade de Crystal Palace avec à l’affiche Prince Buster, les Skatalites, Black Uhuru, 
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Aswad, Dennis Brown, Musical Youth, etc. J’assistais assez régulièrement aux concerts des 

groupes “roots” comme Culture, Gladiators, Israel Vibration, etc., mais j’adore toujours le ska 

et les premiers chanteurs et groupes de l’époque rocksteady! Il faut aussi signaler que c’était 

essentiellement à Bruxelles ou à Anvers que se déroulaient ces concerts, trop peu souvent 

en Wallonie! Je me rend régulièrement dans le sud de la France ou je peux côtoyer l’un ou 

l’autre groupe de ska ou de “old reggae” avec qui j’ai pu lié une amitié! 
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Interviewcontracten 

Interview met Digby Austin, Londen, 20.10.2019. 
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Interview met Terry Westcarr, Londen, 21.10.2019. 
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Interview met Festus Coxsone, Londen, 22.10.2019. 
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Interview met Karel Michiels, Noorderwijk, 15.11.2019. 
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Interview met Angelo Dello, Zomergem, 17.11.2019. 
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Interview met Jan Goyens, Rotselaar, 30.11.2019. 
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Interview met Claude Buidin, Zeebrugge, 02.12.2019. 
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Interview met Michael Polfliet, Kuurne, 27.12.2019. 
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Dubbelinterview met Paul Obadia en Maxime Renaud, Lompret, 02.01.2020. 
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Interview met Patrick De Bruyn, Kalmthout, 12.01.2020. 
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Interview met Jacques Chapon, Deurne, 20.01.2020. 
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Interview met Peter Troldahl, Brussel, 21.01.2020. 
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Interview met Ralph Van Lierde, Antwerpen, 04.02.2020. 
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Dubbelinterview met Alexandre Mendes Neves en Vincent Mendes Neves, Tienen, 

08.02.2020. 
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