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Samenvatting 

 

Sonisch Verzet: Diaspora, Marginaliteit en Censuur in Cubaanse en Braziliaanse 

Populaire Muziek 

 

In dit onderzoek beargumenteer ik dat populaire muziek kan getuigen van ervaringen 

met censuur, marginaliteit en diaspora, ongeacht de moeilijkheden die het afleggen 

van getuigenissen van deze ervaringen impliceert. Door een aantal muzieknummers te 

analyseren uit het Cuba van eind jaren 80 en begin jaren 90 en uit het Brazilië van de 

vroege jaren 70, en door deze nummers te beschouwen als complexe interacties tussen 

songteksten, melodie, ritme, het gebruik van instrumenten (inclusief de stem van de 

zanger) en performance, concentreer ik mij op de wijze waarop er een wisselwerking 

plaatsvindt tussen de narratieve, auditieve en expressieve dimensies ervan en de 

socio-politieke omstandigheden waarin ze geschreven en uitgevoerd werden. De 

nummers maken iets tastbaar dat ik affectieve diaspora  noem, een ervaring van 

vervreemding van het thuisland zonder er noodzakelijkerwijs fysiek van verwijderd te 

zijn. Deze ervaring van een vervagende grens tussen de binnenzijde en de buitenzijde 

van het thuisland breng ik in verband met de manier waarop deze muzikanten censuur 

omzeilen door de parameters van haar werkwijze in twijfel te trekken vanuit een 

marginaal perspectief. Hun strategie om deze scheiding tussen de binnenzijde en de 

buitenzijde van hegemonie, van het thuisland en van gelegitimeerde spraak of 

muzikale harmonie te ontwrichten, is wat ik ontstemmen noem. Om deze ontstemde 

muzikale narratieven te benaderen en deze recht te doen, stel ik een strabistische 

manier van luisteren voor die het mogelijk maakt om, als het ware met een schele 

blik, de gedecentreerde getuigenissen van deze nummers te lezen alsof ze eveneens 

van de censuur zelf getuigenis doen.  

 In dit onderzoek hanteer ik de benadering van culturele analyse. Vier 

elementen van deze kritische praktijk zijn van specifiek belang voor de manier 

waarop ik de nummers en hun performance analyseer. Allereerst is culturele analyse 

gebaseerd op Mieke Bals uitgangspunt dat de analyse van culturele objecten niet uit 

het oog moet verliezen dat een enkel object meerdere betekenissen kan hebben en een 

veelheid aan associaties kan oproepen als het vanuit een interdisciplinair perspectief 

benaderd wordt. Concepten kunnen verschillende dingen betekenen en teweegbrengen 



naargelang ze tussen verschillende disciplinaire contexten reizen, en kunnen daarnaast 

getransformeerd worden door de analyses die ze mogelijk maken. In dit onderzoek 

worden de voornaamste concepten van diaspora, hegemonie en getuigenis 

geïntroduceerd in relatie tot objecten die niet simpelweg hun bestaande definities 

bevestigen, maar deze oprekken, met elkaar in verband brengen of, op sommige 

plekken, ontwrichten. Het tweede element dat relevant is voor mijn benadering is de 

actieve rol van het object, dat zich manifesteert als een actief subject dat deelneemt 

aan het analyseproces. Dit impliceert dat de analyse niet alleen de interactie tussen 

concept en object betreft, maar ook de interactie tussen de analist en het object 

gedurende het analyseproces. Het derde centrale element van culturele analyse betreft 

close reading. Volgens Bal impliceert close reading dat geen enkele tekst “voor 

zichzelf spreekt” maar dat de analist deze omlijst door hem te benaderen vanuit zijn of 

haar eigen culturele, disciplinaire of tijd- en plaatsgebonden perspectief. Deze 

eigenschap is nauw verbonden met het vierde element, dat inhoudt dat ik het verleden 

als onderdeel van het heden probeer te begrijpen, in plaats van het geanalyseerde 

object te isoleren in zijn specifieke historische context.  

 Dit proefschrift bestaat uit drie delen, die elk drie Passages omvatten. In elk 

deel wordt één Cubaans en één Braziliaans nummer afzonderlijk geanalyseerd in de 

eerste twee Passages, voordat ze met elkaar in dialoog worden gebracht in het derde 

deel. In deel 1 is affectieve diaspora het centrale concept dat ik uitwerk. Ik onderzoek 

hoe het thuisland en het subject als narratieve constructies multidirectioneel worden in 

een context van diaspora. In mijn analyse van het nummer “Árboles raros” (1989) van 

de Cubaanse cantautor Carlos Varela in Passage 1 wordt diaspora geïntroduceerd als 

een affectief fenomeen dat ervoor zorgt dat de zogenaamd geïsoleerde binnenwereld 

van het thuisland doorkruist wordt door verschillende, vreemde narratieven, die deze 

wereld verveelvoudigen. De mogelijkheid van affect om te resoneren tussen lichamen 

waardoor ze elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden wordt verder geanalyseerd in 

Passage 2 aan de hand van het nummer “Aquele abraço” (1969) van de Braziliaanse 

cantautor Gilberto Gil. Het idee van affect als resonantie wordt in deze Passage 

gerelateerd aan de theorie van muzikale harmonie, waarin een horizontale progressie 

van noten, net als in een lineair narratief, gepaard gaat met een verticale connectie 

tussen gelijktijdig gespeelde noten, waar harmonie uit opgebouwd wordt. Ik breng 

deze verticale harmonische resonantie tussen noten in verband met de manier waarop 

affect het mogelijk maakt voor lichamen om elkaar te raken, onafhankelijk van 



fysieke verwijdering of van de lineaire structuur van narratieve progressie. Tot slot 

onderzoek ik in Passage 3 hoe censuur een strikte scheiding tracht aan te brengen 

binnen de binnenzijde en de buitenzijde van nationale territoria en gelegitimeerde 

discoursen. Teruggrijpend op de nummers van Varela en Gil suggereer ik dat 

insularisatie en carnaval fungeren als affectief diasporische narratieven, die in staat 

zijn om censuur te omzeilen door het centrum van haar discours te verschuiven. 

 Deel 2 vertrekt vanuit het perspectief van het auditieve lichaam voor een 

bespiegeling op het concept van hegemonie. Passage 4 begint met een analyse van het 

nummer “Guillermo Tell” (1991) van Carlos Varela, waarin het Oedipale thema van 

de zoon die de plaats van de vader wil innemen verwijst naar de dynamiek van 

nabijheid en verwijdering tussen jongere generaties Cubanen en de Revolutionaire 

machthebbers. Door middel van een bespreking van het concept van hegemonie en de 

contingente mogelijkheid om deze van binnenuit te ontregelen, onderzoek ik de 

ritmische verstoringen door het publiek van Varela’s nummer, zoals deze te horen zijn 

op de opname van de performance, als mogelijke ontregelingen van een hegemonisch 

systeem op auditief niveau. Mijn aansluitende interpretatie in Passage 5 van “Let’s 

play that” (1972) door de Braziliaanse cantautor Jards Macalé, plaatst de subversieve 

houding van de engel in deze songtekst in verhouding tot het karakter van de engel in 

postmoderne theorie, waar deze figuur de multiplicatie van werelden 

vertegenwoordigt. Om te onderzoeken in hoeverre multiplicatie een subversieve actie 

is, introduceer ik het concept van ontstemmen waarmee ik uitleg hoe vals zingen een 

hegemonisch systeem van binnenuit kan ontregelen. Ik werk dit idee uit door het 

concept van het membraan te introduceren, een flexibel orgaan van verbinding-

afscheiding dat een ontstemming teweegbrengt in de ogenschijnlijk nette demarcatie 

tussen binnen en buiten. Omdat een auditieve interpretatie van een ontstemd discours 

op lineaire wijze niet mogelijk is, stel ik in Passage 6 een strabistische manier van 

luisteren voor die een ontstemd discours niet censureert, maar die door zijn 

strabistische (schele) karakter afgestemd is op de intrinsieke veelheid daarvan.   

 Het afsluitende deel 3 concentreert zich op de expressieve kwaliteiten van 

lichamen en gebruikt het concept van getuigenis om te begrijpen hoe een 

gecensureerd nummer toch kan getuigen van het feit dat het gecensureerd is. In 

Passage 7 concentreer ik mij op het nummer “Los Revolucionarios” (2005) van de 

Cubaanse rapper Telmary Diaz, waarin ik onderzoek hoe in de tekst en performance 

het woord “revolutie” gepresenteerd wordt als een gefragmenteerd concept dat zelfs 



inertie kan betekenen. Door het concept van enunciatie te introduceren in relatie tot 

het nummer, stel ik dat het sprekende subject, op een soortgelijk gefragmenteerde 

wijze, uiteindelijk kan spreken vanuit een positie buiten zichzelf en zo op een 

metadiscursieve manier uitdrukking kan geven aan de vervreemding van zichzelf. 

Mijn analyse in Passage 8 van het nummer “Milagre dos peixes” (1973) van de 

Braziliaanse zanger Milton Nascimento, verkent het niet-talige als een manier waarop 

een getuigenis de stilte kan verwoorden die het door censuur opgelegd heeft gekregen. 

Hierbij baseer ik me voornamelijk op Giorgio Agambens concept van getuigenis. In 

Passage 9 ga ik dieper in op de mechanismes van censuur in Cuba en Brazilië en stel 

ik de vraag, gerelateerd aan Jacques Derrida’s argument dat een getuigenis nooit 

volledig verslag kan doen van een gebeurtenis, of het niet precies deze eigenschap 

van de getuigenis is die het mogelijk maakt om uit te drukken wat de censuur niet 

toestaat. In het laatste deel van Passage 9 breng ik Nascimento’s en Telmary’s 

nummers samen en introduceer ik het concept van de woordvoerder of de stemdrager. 

Dit concept stelt een stem voor die kan getuigen waar normale spraak dat niet kan. 

Als weergave van een veelheid aan sprekende subjecten is deze stem alleen expressief 

door zijn lichamelijke, sonische kwaliteiten, die performatief en affectief zijn. 

Terugkerend naar de centrale vraag van dit onderzoek, bepleit ik de visie dat het deze 

sonische vorm van expressie is die, door het niet volgen van de regels van de censuur 

en daardoor ook het niet articuleren van een oppositie van buitenaf, de grenzen van 

het interne territorium van censuur kan ontregelen en dus ook kan verwerpen. 

 In de concluderende observaties van de Coda breng ik mijn analyses van de 

nummers en de historische contexten waarin ze geschreven en uitgevoerd werden in 

verband met de huidige situaties in Cuba en Brazilië. Aan de hand van een grove 

schets van de recente politieke veranderingen in beide landen, stel ik dat ondanks de 

democratische staatsvorm in Brazilië en ondanks de geleidelijke politieke en 

economische toenadering van Cuba tot de rest van de wereld, censuur en marginaliteit 

nog niet verdwenen zijn. Door een korte analyse van een nummer van de Braziliaanse 

rapper Criolo, waarin een cantautor geciteerd wordt uit de generatie waar dit 

onderzoek zich op toespitst maar waarvan de tekst ook in verband gebracht kan 

worden met voorbeelden van sonisch verzet in hedendaags Cuba, Rusland, China en 

Turkije, laat ik de aanhoudende geldigheid zien van mijn conclusie, namelijk dat 

politieke kritiek in muziek en de censuur daarvan gebaseerd kan zijn op veel meer dan 

de expliciete inhoud van songteksten. Verzet tegen censuur en marginalisatie kan ook 



plaatsvinden op het niveau van het performatieve, het affectieve en het sonische, waar 

het moeilijker het zwijgen opgelegd kan worden door censors maar waar ook een 

meer actieve en strabistische luisterhouding van de toehoorder verlangd wordt.  

 

 


