Afscheid van Mama Africa

Miriam Makeba

Proﬁel

Miriam Makeba is begonnen met een wereldwijde afscheidstournee,
waarin ze ook Nederland zal aandoen. De zangeres, veelvuldig bewierookt,
kreeg de eretitel Mama Africa. Maar haar ex-man Hugh Masekela
beschimpt haar. Is haar enorme reputatie terecht? Tekst: Gwen Ansell
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Subversieve elementen _ Vanaf dat
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van de Afro-Amerikanen. In 1968 scheidde ze

wel weten te waarderen – maar eerlijk ge-

autoriteiten hebben een vluchteling van haar

van Masekela en trouwde met Stokely Carmi-
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oordeling waar Makeba aan toe is. Wat nodig
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De kinderlijke refreinen
zouden ondraaglijk zijn zonder
haar performance
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elementen te staan. Platenmaatschappijen
namen de telefoon niet meer op en vlak
voordat hij zou worden gearresteerd wegens
‘opruiing’, vluchtte het paar naar Guinee.
Makeba’s politieke reputatie is dus geen onzin.
Vanuit Guinee kon zij binnen de Beweging van
Niet-Gebonden Landen met de nieuwe lei-

Makeba te zijn beïnvloed, omspant het hele
continent: Angelique Kidjo, Oumou Sangare,
Tshala Mwana, Sally Nyolo en de complete
achtergrondkoortjes van zowel Manu Dibangu als Femi Kuti, om een paar te noemen.
In haar latere jaren, weer thuis, was haar materiaalkeuze zelden even interessant als toen
zij nog in ballingschap leefde. De kinderlijke
refreinen en goedkope coupletten waarop ze
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zo dol is, zouden ondraaglijk zijn zonder haar
performance – want als Makeba optreedt,
wordt zelfs de afschrikwekkendste sentimentaliteit echte emotie. Zij heeft bovendien
nog steeds een uitstekend oor voor een echt
goede componist, zoals de Congolees Lokua
Kanza, van wie zij materiaal heeft gebruikt op
Homeland.
Maar er is nog een reden, naast mooi zingen,
waarom de stem van Makeba zoveel van haar
zusters, zangeressen en anderen, weet te
bereiken: haar trotse zelfbewuste houding als
vrouw. Toen haar eerste man, een politieman,
haar begon te slaan, zwoer zij: “Nooit zal ik leders van de onafhankelijke Afrikaanse staten

uiterst aantrekkelijk geheel. Op het moment

ven met een man die mij slaat, want van één

spreken over het beëindigen van de apartheid,

dat zij in Come Back, Africa in de shebeen

klap komen er meer, en wie begint met slaan

en zij liet daartoe geen kans onbenut. Dat zij

staat te zingen, zijn de luisteraars niet aan

eindigt met schoppen en vervolgens schiet

daarbij een minder open, of minder kritisch,

het acteren, maar zijn zij echt verrukt.

hij mij dood. Voetsak! [Opgelazerd!]” Van toen

oog had voor de dictatuur in die Afrikaanse

Makeba bezat stijl, dat was het. Dankzij haar

af aan wees zij alle pogingen van mannelijke

staten zelf, daarin stond zij niet alleen.

verblijf in Amerika nam haar rafﬁnement toe

zijde om haar – persoonlijk en professioneel

En haar muziek dan? Zelfs binnen Zuid-Afrika,

en kreeg zij veel beter door hoe de business

– te bezitten van de hand.

voor haar vertrek, was Makeba’s stijl opgeval-

werkte – hoewel haar zingen soms minder

Sinds haar terugkeer in Zuid-Afrika zet zij

len tussen de bijna overdosis aan getalen-

interessant was. Haar jazzy swing, maar ook

zich in voor vrouwenzaken, zoals een op-

teerde zangeressen. Een pionier was ze niet.

het minder gladde geluid van het traditionele

vangtehuis voor dakloze meisjes. Toen zij een

Dat waren Dolly Rathebe als solozangeres en

zingen, liet zij vaak maar achterwege als zij zich

jaar geleden haar autobiograﬁe uitbracht,

Thandi Klaasen met de Quad Sisters. Zij was

aanpaste aan de zoetgevooisde keel van Bela-

gebruikte zij haar hele speech om vrouwen

ook niet de meest productieve of meest uit-

fonte. In Guinee pakte zij dat allemaal weer op.

op de gevaren van baarmoederhalskanker

gesproken componiste; dat was beslist Dorothy Masuka. Maar het ging om de combinatie.
In Makeba kwam een moderne, professionele

Echte emotie _ Voor een muziekjourna-

te wijzen; zij had deze ziekte zelf in 1963. Bij
Makeba geen bittere klacht over promiscue

list is het nogal onwerkelijk om op de vraag

partners, alleen een waardig, droog terzijde:

zangstijl samen met traditioneel, neo-traditi-
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oneel en geïmporteerd materiaal; dat vormde

zelfde naam te horen te krijgen. Maar de lijst

heidskwesties. Misschien had ik wel teveel

in de ogen van het mannelijke publiek een

van zangeressen die zeggen ten diepste door

partners. Misschien had hij dat wel...”
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