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Reizen

Videoverslag
■ How y'all feeling?
volkskrantreizen.nl/videoRum en Coca-Cola

Trinidad en Tobago Port of Spain In de parken, aan de
stranden: overal op het eiland is muziek. Eric van den
Berg gaat op Trinidad de calypso achterna.

Tr i n i d a d . Links: zonsondergang boven St. Pe-
ters Bay. Boven en linksonder: het strand bij
Maracas. Onder: een meisje tijdens het kin-
dercarnaval. Foto's Corbis, Getty Images, Eric
van den Berg.

Erben Wenne-
mars (31), schaat-
ser. Heeft op zijn
hotelkamer vier-
entwintig uur per
dag CNN aan; niet
om te kijken maar
om de stilte te
verdrijven.

3 Duitse
zuurkool
op z'n Frans in
S t ra a t s b u r g

5 Lezerstip:
gedraag je
niet als een
rijke blanke

7 Wa a r o m
apart betalen
voor een
hotel-ontbijt

Reizen

Ik pak mijn koffer uit, zet mijn laptop neer en zorg dat het netjes is
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Waar zit je?
Ik loop nu over de kade van Torbole, een
plaatsje aan het Gardameer. Ik ben op zoek
naar een zeilschip, want we gaan een stukje
varen met de ploeg. We hebben een rustdag
vandaag. Oh, het zijn twee boten zie ik nu.
Jongens, wij nemen de grootste, ik wil wel op
de partyboot. Even een plekje zoeken hoor.

Geen ijs op het Gardameer.
Nee, het is hier 25 graden. We vertoeven de
hele winter al op koude ijsbanen, daarom zijn
onze zomertrainingskampen op plekken met
een wat gunstiger klimaat. Dit is het laatste
voor onze winter begint. We zijn eerder al op
Mallorca en in Sankt Moritz geweest. Behalve
een periode van twee weken in Hamar trai-
nen we dan dus niet op ijs. We fitnessen, lo-
pen hard, wielrennen en staan op de schaats-

plank. Verder slapen we en eten we. Meer is
het eigenlijk niet. Nou ja, hier aan het Garda-
meer heb ik af en toe tijd om een boekje te le-
zen.

Als er niet wordt gesmeekt om handteke-
ningen natuurlijk.
Dat is nog een voordeel van hier trainen. Die
Italianen hebben geen idee wie we zijn. Al-
leen wat verdwaalde Nederlanders herken-
nen ons. Zo kunnen we ons in alle rust voor-
bereiden.

Last van snurkende kamergenoten?
Nee, ik slaap alleen. Ik pak mijn koffer uit, zet
mijn laptop neer, en zorg dat het netjes is.
Verder blijft een hotelkamer een hotelkamer
en die zien er over de hele wereld hetzelfde
uit. Als ik overzee ben zet ik 24 uur per dag

CNN aan. Niet dat ik er naar kijk, meer als
achtergrondgeluid.

En 's avonds de kroegen in?
We drinken meestal koffie samen, maar daar
houdt het wel mee op. Verder prepareer ik
mijn schaatsen, of laat me masseren door de
fysiotherapeut. Nu ik al zoveel jaar op reis ga
naar steeds dezelfde plekken, heb ik overal
ter wereld vrienden zitten. Daar ga ik vaak
ook even langs.

Verlang je naar huis?
Ik verlang altijd naar huis. Ik heb een gezin
met twee opgroeiende kinderen. Die mis ik
als ik op pad ben. Dat maakt het reizen
steeds moeilijker.

Michiel van der Geest

De m oois t e 
r ondr eizen . . . 

boek je b i j K RA S!
z i e p a g i n a 2

D
e man met de rastaharen en in korte
broek heeft overal een mening over. Zo
vindt hij dat zijn haardracht niet in de
rastastijl is. Het lijkt daar toevallig veel
op . En hij vindt dat alles politiek is, tot

aan de dood, en daarom gaat hij elke ochtend
naar Woodford Square. Daar, in hartje Port of
Spain, zoekt hij het debat, wacht hij op opponen-
ten. Als die niet komen, gaat hij onder een boom
een potje schaken.

Wie Ian aankijkt, is verloren. ‘Kw a n t u m f y s i c a ?
Geweld onder jongeren? Cor-
ruptie? Ik kan iedereen aan.
Haal er maar een of andere
professor bij…’ Maakt niet uit
wie – Ian, autodidact, lult
hem zo weer het park uit.
Schaakmaatje Linton knikt,
begint over de hegemonie
van Europa door de eeuwen
heen, en wil van voorbijgan-
gers liefst snel een antwoord op de vraag: ‘Wat is
uw visie op de wereld?’

En dan moet de dag nog beginnen.
Typisch T&T: de inwoners van Trinidad en Toba-

go, de eilandengroep voor de kust van Venezuela,
hebben een mening en iedereen mag die horen.
Nergens hoor je sprekers zo dwars en ongefilterd
als in de speakers corner van Woodford Square. Bij
het bankje voor de openbare wc, waar je het dak
van het rode parlementsgebouw nog net kunt
zien.

Het zit de Trini’s in het bloed. Ze houden van
kletsen, van chillen en van de lime, hun woord
voor rondhangen. Op Trinidad, verreweg het
grootste eiland van T&T, met bijna alle 1,3 miljoen
inwoners, blijft niets onbesproken. Of vooral: on-
bezongen. Altijd zo geweest. Hier is de calypso ge-
boren, de muziek die begon als protestlied en
communicatievorm van de Afrikaanse slaven die

eind 18de eeuw door de Fransen te werk werden
gesteld op de suiker- en cacaoplantages. Praten
mochten ze niet, dus zongen ze.

Nu is de calypso, met zijn licht mysterieuze Ca-
ribische beat, van iedereen - net als zijn wildere,
eigentijdse variant soca (met ‘so’ van soul). De
soca kan gaan over alles en niks , de calypso is het
lied ván Trinidad en vóór Trinidad. Het lied dat de
hoofdstad ‘P. O. S . ’, Port of Spain, en de stranden be-
schrijft en bejubelt zoals geen reisgids het zou
kunnen.

Het is ook de muziek die het
verleden levend houdt. Ooit
van Point Cumana gehoord?
Grote kans van wel, ook al is
het slechts een gehucht aan
de westkust met drie bars, vijf
zwerfhonden en een lelijke
food mall. In de Tweede We-
reldoorlog gingen op deze
plek de Amerikaanse soldaten

van de Caribische vloot op zoek naar een lokaal
liefje. De armere mannen uit de buurt, de man-
nen die geen ‘ya n k e e - d o l l a r s ’ hadden, konden het
wel schudden. De musicus Lord Invader, geboren
in Trinidad, schreef er een calypso over, de An-
drews Sisters liepen er mee weg en maakten er
een hit van.

If you ever go down Trinidad
They make you feel so very glad
Calypso sing and make up rhyme
Guarantee you one real good fine time

Drinkin’ rum and Coca-Cola
Go down Point Cumana
Both mother and daughter
Wo r k i n ’ for the Yankee dollar

Praten mochten
de slaven niet,
dus zongen ze

Archeoloog op de mp3-speler:
‘U staat hier op Romeinse
fundamenten’ (pagina 7).
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Onder de straten van Edinburgh ligt een macabere geschiedenis.

pagina 1

Onveilig vrijen op sweet Trinidad

Links: Detail van de 'gemberbrood'-bouwstijl
in Port of Spain. Foto Corbis

Goede calypso vertelt de verhalen van de straat, onder tl-licht in een gewoon café

Doen & Laten

■ Vliegen Martinair vliegt nu nog één keer per
week naar Tobago. Dat wordt vanaf de winter
twee keer. Een retourtje komt op ongeveer 750
euro (inclusief). De terugreis gaat via Paramari-
bo. De meeste toeristen verblijven op Tobago.
Neem het vliegtuig naar Port of Spain op Tri-
nidad: vlucht van 20 minuten, voor 150 TT-dol-
lars, nog geen 20 euro. Varen kan ook, vanaf
Scarborough: de snelle ferry gaat in 2,5 uur naar
het andere eiland. Voor 7 euro.

■ Rijden Het eiland verkennen gaat het beste
met een huurauto. Trinidad is ongeveer tien keer
Texel, maar de ritten kunnen soms verrassend
lang duren. Het is handig om van tevoren een
auto te boeken, bijvoorbeeld bij Sunny Cars
(sunnycars.nl). All-in prijzen (met verzekering)
vanaf 350 euro per week. Op Trinidad & Tobago
rijdt men links.

■ Laten rijden In Port of Spain kun je min of
meer gewoon je hand opsteken, en dan stopt er
een auto. Soms een officiële taxi, soms een par-
ticulier. Een rit van of naar het centrum, kost 3
TT-dollar (35 eurocent). Maxi-Taxis, busjes met
een gele of rode streep, rijden op vaste routes
en kunnen overal stoppen.

■ Mijden Ga ’s avonds niet naar Downtown, het
centrum van P.O.S., dat dan zo goed als leeg is.
Mijd dan ook de wijk Laventille.

■ Niet vergeten De grote feesten en parades
van het carnaval zijn volgend jaar van zaterdag 2
tot en met dinsdag 5 februari. Check het pro-
gramma en adressen op carnaval.com en visitt-
nt.com.

■ Luisteren De Mas Camp Pub in Port of Spain,
op de hoek van French Street en Ariapita Ave-
nue, is een must. Let wel: de pub heet eigenlijk
De Nu Pub, en dat staat ook op de gevel. Elke
woensdag Calypso Night, entree 60 TT-dollar.
In januari openen de calypso-‘tenten’, tegen-
woordig in gewone gebouwen. Daar zijn de
voorronden van de grote Calypso Monarch-fina-
le tijdens het Carnaval, op de zondag voor As-
woensdag. Enkele bekende tenten: Calypso Re-
vue, Kaiso House, Spektakula Forum.

■ Kijken De ‘mas camps’, de hoofdkwartieren
van de carnavalbands (soms met vijf- tot acht-
duizend mensen!) draaien de maanden voor het
carnaval op volle toeren. Een aantal grote kam-
pen is het hele jaar door te bezoeken. Zie ook
hiervoor carnaval.com.

■ Ko p e n Calypso-cd’s kun je overal vinden bij
de straatverkopers op Frederick Street en
Queen Street, in het centrum. Gekopieerd maar
goedkoop. Wie officiële versies wil, kan binnen-
stappen bij Cleve’s One Stop Music Shop, ach-
terin een klein winkelcentrum op Frederick
Street 58.

■ Leren Trinisoca.com: handige site, met veel
links naar artiesten, over calypso, soca en car-
naval.

■ Drummen De ‘steel pan’, de steel-drum, is op
Trinidad bedacht. De pan-bands, die van alles
spelen, van klassiek tot calypso, oefenen het
hele jaar door voor de Panorama-wedstrijd (in-
derdaad: tijdens carnaval). Repetities, in de
openlucht, zijn vaak te bezoeken. Spelers en
panmakers geven uitleg.

■ Eten/drinken Voor restaurants ga naar Aria-
pita Avenue, Woodbrook. Bars zitten ook in die
buurt: de Crobar is overwegend Afro, de trendy
Coco Lounge, recht ertegenover is duurder en
trekt meer blanken en publiek van Indiase kom-
af. De Squeeze Pub is het leukst. Gemengd pu-
bliek, lekker hangen op de stoep. Veel leven ook
altijd op de Western Main Road in St. James. Fe-
nomeen: Smokey and Bunty’s.

■ Slapen In de ‘betere’ wijken St. Anns en Cas-
cades zit een aantal hotels. De Coblentz Inn (co-
blentzinn.com) is aardig. Even opletten welke
kamer: airco’s kunnen een hoop herrie maken.
Niet goedkoop: vanaf 120 euro per nacht. Met
restaurant Battimamzelle.

■ Lezen Nobelprijswinnaar V.S. Naipaul komt
uit Trinidad. Om vast in de stemming te komen,
lees A House for Mr. Biswas (Een huis voor me-
neer Biswas) en The Middle Passage (Caribische
Reis).

■ Schuilen Het regenseizoen loopt ongeveer
van mei tot november. Warm is het altijd.

■ Betalen 100 TT-dollar (TTD) = 12 euro.

Reisbureau Edinburgh: vergeet het kasteel (en bestel een pint in de kroeg van inspecteur John Rebus)

Het Reisbureau van
v o l k s k ra n t -
reizen.nl verzamelt
g e h e i m t i p s.
De mooiste wande-
ling, de lekkerste
pints, de beste live-
muziek.
Deze week: drink
whisky als een
Schotse dichter.

<

E dinburgh. Highly overrated.
Stay away,luidde de eerste 'tip'
van Diego op volkskrantrei-

zen.nl. Geen hoopgevend begin. De
meeste reizigers bleken het echter
niet met hem eens. En hoewel vol-
gens sommigen augustus de beste
tijd is om Edinburgh te bezoeken -
vanwege het weer en het beroemde
theaterfestival 'The Fringe' - is er
ook in de herfst genoeg te doen.
■ Wandelen door Edinburgh is
een attractie op zich. Geen enkele
straat is vlak, dus wandelschoenen
mee. Ga tegen zonsondergang
Arthur's Seat op, de 251 meter hoge
berg in het centrum. Het panorami-
sche uitzicht over de stad is zowel
letterlijk als figuurlijk adembene-
mend, zegt El Vicente. Of loop door
Dean Village in het noordwesten;
Victoriaanse pracht komt je tege-

moet als je van de Dean Bridge de ri-
vier oostwaarts volgt.

Tessa en Joost raden een wande-
ling aan naar de Royal Botanical Gar-
dens, langs het riviertje The Leigh.
Ook de tuinen zelf zijn zeer de moei-
te van het bezoeken waard, dankzij
de Victoriaanse kassen en bijzonde-
re rotstuinen. 'W' houdt ervan om
naar Bruntsfield te lopen. Heen via
Lothian Road, terug via de Meadows,
het grasrijke park met wandelpaden
tussen de bomen en de universiteit.
Een plezierige middag heb je ook in
de Edinburgh Zoo. Vergeet de twee
koala's niet, de enige in Groot-Brit-
tannië (Edo). Voor sportievelingen en
filmfanaten: ren net als Ewan McG-
regor in Trainspotting over Princes
Street (Leon).
■ Een museum bezoeken kan na-
tuurlijk het best als het regent. Op-

merkelijk genoeg raadt niemand het
Edinburgh Castle aan. De best be-
zochte attractie van de stad domi-
neert de skyline, maar is verder blijk-
baar niet interessant. Het whiskymu-
seum is dat volgens 'Dapper Dik-
kertje' wel, ook al klinkt het cliché.
De gids leidt met veel humor de be-
zoekers rond.

Aan Queen Street zit de National
Portrait Gallery, waar de Schotse ge-
schiedenis wordt verteld aan de
hand van hen die er een belangrijke
rol in hebben gespeeld. MacBeat,
Leon en Joost zijn er geweest en lie-
pen enthousiast naar buiten. Pro-
beer ook de National Library te be-
zoeken aan de George V Bridge (So-
phie) en het Parlementsgebouw. Vol-
gens MacBeat is het parlement niet
alleen interessant vanwege de ar-
chitectonische uitstraling, maar ook

om het proces te aanschouwen van
een mogelijk nieuw land in aan-
b o u w.
■ Vergeet niet ondergronds te
gaan. De VVV organiseert excursies
naar de ondergrondse straten van
Edinburgh. Soms een beetje c a m py ,
aldus Natas, maar ook met veel in-
formatie over de soms drie verdie-
pingen tellende gangen onder de
stad en de macabere geschiedenis
hiervan. Huiswerk van tevoren: lees
de detectives van Ian Rankin. Hij
heeft er zeker twee geschreven
waarin deze ondergrondse stad
voorkomt, zegt B. Verhoeff.
■ Er zijn genoeg restaurants en
pubs om de dorst te lessen en de
honger te stillen. Zo heeft de Filling
Station volgens Bas Jansen de beste
cheesecake van Schotland en vindt
Sophie de chocolademelk van Plaisir

Volgende week:
Moskou, stad van het
Kremlin, het Rode
Plein en Gorky Park -
en meer. Deel uw ge-
heimtips op volks-
k r a n t r e i z e n . n l / r e i s-
bureau

Trinidad en Tobago
Het woord carnaval valt
hier in vrijwel in elke
tweede zin.

du Chocolat een omweg waard: bei-
de te vinden aan de Royal Mile. Zin in
koffie? Bestel bij een omgebouwde
police box office op straat.

Maar in Schotland drink je natuur-
lijk vooral whisky en pints. Bijvoor-
beeld in Milne's Bar (hoek Rose
Street en Hanover Street) waar be-
roemde Schotse dichters borrelden
als Hugh McDiarmaid, Sydney Good-
sir Smith en Sorley MacLean - wie
kent ze niet.

De Oxford Bar (Young Street) is be-
roemd uit de boeken van Ian Rankin,
want daar bestelt Inspector John Re-
bus zijn pintjes. Abbotsford is mis-
schien wel de beste pub van de vele
aan Rosestreet, met zijn houten ei-
landbar. De Bow Bar aan Victoria
Streeft heeft een grote variatie aan
Schotse bieren en malt whiskys.
Goede cocktails drink je bij Assem-

bly aan Bristo Square, waar je ook
lekker en goedkoop kunt eten (Sop-
hie). Bij Hadrian's Brasserie (hoek
Princes Street-North Bridge) is het
eten zelfs van drie-sterrenkwaliteit,
vindt MacBeat.
■ Live-muziek is overal te vin-
den.Zo is er vaak jazz in Liquid Room
(Victoria Street). In Sandy Bell's aan
Forrest Road spelen traditionele mu-
sici hun folkmuziek. Dat gebeurt ook
in de Royal Oak (Infirmary Street).
Sophie: 'Soms is het gewoon luiste-
ren naar mooie liedjes, soms zingt
de hele pub mee.' Als de muziek be-
valt, adviseert F. Slicht naar Bank
Street te gaan. Daar zit Mound Mu-
sic, een kleine winkel gespeciali-
seerd in traditionele en moderne
Schotse muziek.

Michiel van der Geest

Muziek
■ Luister nu naar de calypso van Trinidad!
■ De beste nummers van Sparrow en Funny
volkskrantreizen.nl/trinidad

Deelnemers aan het kindercarnaval. Foto's Corbis

S
ince the Yankee come to Trinidad
They got the young girls all goin’ mad
Young girls say they treat ‘em nice
Make Trinidad like paradise

Het is op Trinidad een lokkertje, de Rum and Co-
cáá-Cola-song van de Andrews Sisters. Op de par-
keerplaats van de ‘La Vache Scenic Area’ aan de
noordelijke kustroute, met uitzicht over de Cari-
bische Zee en de berg El Tucuche (934 meter), pin-
gelt een troubadour het nummer op zijn gitaar;
voor de toerist past hij zijn teksten aan. Om meer
T&T-dollars in zijn pet te krijgen, mixt hij er voor
de Nederlanders lekkere melk in, en laat hij Oran-
je van Brazilië winnen.

En dan heb je nog dat ándere succesnummer,
ook al oud, uit 1957: The Banana Boat Song. Met
‘Day-o, day-o, daylight come and me wan’ go
home’ leerde Harry Belafonte de wereld wat ca-
lypso ongeveer is. Een paar jaar eerder was het al
op plaat gezet door Edric Conner, een zanger uit
Trinidad, dat wel, maar verder gaat het oeroude
folkliedje over Jamaicaanse dokwerkers die bana-
nen op een schip moeten laden.

Work all night on a drink of rum
Daylight come and me wan’ go home
Stack banana till de mornin’ come
Daylight come and me wan’ go home

Het mag de grootste calypsohit aller tijden zijn,
liever zingen de Trini’s over Trinidad zelf. Over
Manzanilla Beach, het vier kilometer lange strand
aan de oostkust. Over Queen’s Park Oval, het
grootste cricketstadion van de Cariben , waar je
Brian Lara, de ‘Prins’ van Port of Spain, aan slag
moet hebben gezien. Over Savannah: in dit park,
een immens grasveld in de hoofdstad, spelen de
kinderen en is de rest aan het slenteren en limen.

En over het strand van Maracas drie kilometer
rijden vanaf het uitzichtspunt La Vache. Volgens
Denyse Plummer, in 2001 nog gekroond tot Calyp-
so Monarch, is dit strand van Maracas Bay een re-
den om het eiland nóóit te verlaten, zo zingt ze in
Nah Leaving (Not Leaving). Hier gaat half Port of
Spain in het weekend naartoe.

Er is nauwelijks een toerist te bekennen: de
meeste Europeanen kiezen voor een strand en re-
sort op buureiland Tobago. Dit ‘zandstrand met
palmbomen’ is wat het zegt te zijn; geen fancy
bars, geen strandstoelenverhuur; paviljoen The
Seaside is dicht en wordt binnenkort afgebroken
(dat lijkt maar goed ook). De Trini’s arriveren er
met hun auto’s volgeladen met familie, vrienden,
flesjes Carib- of Stag-bier, en zonodig extra luid-
sprekers voor de reggae, dance of soca. Een paar
jongens spelen cricket op het witte zand, voor de
eettentjes vormt zich een rij. Voor bake and shark,

zeg maar een broodje haai, ga je naar Tantie Rita
of Uncle Sam.

Katervoedsel. Noteer maar vast: op 6 februari
volgend jaar, Aswoensdag, ligt het hier vol. Dan is
iedereen geradbraakt van twee weken carnaval,
de twee weken van uitzinnigheid en extravaganza
die een echte Trini in elke tweede zin ter sprake
brengt. Dan komen zelfs de grote calypso- en
soca-artiesten terug naar Port of Spain – ook Ma-
chel Montano, dé ster van het moment. Dan ook
wordt de nieuwe Calypso Monarch gekozen, een
felbegeerde titel, al elf keer gewonnen door een
van de aartsvaders van de calypso: Mighty Spar-
row, die is doorgebroken met zijn calypso Jean &
Dinah, over prostitutie in Trinidad na de oorlog,
en later ook Only a Fool op -
nam met Byron Lee.

De regerend Monarch is
Cro Cro, de zanger die een
paar jaar geleden nog de we-
reldpers haalde omdat hij in
zijn nummer Face Reality mis -
dadigers opriep corrupte po-
litici en foute zakenlieden te
ontvoeren. Het losgeld zou zo
de staatskas in kunnen. In Trinidad-Engels klinkt
dat als volgt: Ah begging mi bandit friend, kidnap
dem/ Dey have we money in London and Miami/ kid-
napping go build back de economy. Politici riepen
op het nummer te verbieden omdat het de ver-
schillende bevolkingsgroepen tegen elkaar zou
opzetten: 40 procent is van Afrikaanse afkomst,
40 procent heeft Indiaas bloed. Vooral de Indiërs
zouden gevaar lopen te worden ontvoerd, want
die hebben doorgaans meer geld.

Er kwam geen verbod; over alles kan worden
gezongen. Wat erg leerzaam is: de calypso als een
lesje Trinidad. Goede reden om op een woensdag-
avond – Calypso Night! – naar de Mas Camp Pub te
gaan, in de wijk Woodbrook. De naam alleen al:

een ‘mas camp’ is een ‘maskerade kamp’, hoofd-
kwartier van een carnavalsgroep. Hier zat vroeger
de werkplaats van Peter Minshall, een van de be-
roemdste kostuumontwerpers, die in 2002 een
Emmy won voor de uitdossingen bij de openings-
ceremonie van de Olympische Winterspelen in
Salt Lake City.

Minshall is verhuisd, de Mas Camp Pub, waar
sterren hebben opgetreden die later hun geld ver-
dienden in New York, Toronto of Londen, is ge-
woon een café. Achter staat onder tl-licht een
pooltafel en zitten mannen achter gokkasten,
voor is een zaaltje. De elfkoppige begeleidings-
band met kopersectie, keyboard en drums zit op
het podium, de achtergrondzangeressen zingen

wat zinnen in de microfoon
vanachter een tafeltje náást
het podium.

De toeschouwers, veel vijftig-
plussers, eten friet met ket-
chup en zingen luidkeels mee
met Power, Explainer, Luta, en
Skatie. Het valt niet mee met
dit Engels – pas op: jammin’ be -
tekent hard werken, maar hard

wuk staat voor rauwe seks – al is de gemiddelde
boodschap doorgaans wel duidelijk: lief Trinidad,
we houden van je. Ook vanavond tovert Funny,
een man van 66 in een rood glittershirt die eigen-
lijk Donric Williamson heet, Sweet Sweet Trinidad
uit zijn (zwarte) hoed.

Sweet sweet Trinidad
Fus I love this country bad
I don’t want to leave at all ever since I small
Sweet sweet Trinidad
Brother fus I feeling glad
When I there please bury me in the center of the city

Funny is een ‘entertainer’, zo zegt hij na zijn op-

treden, maar calypso gaat ook over ‘wat er ge-
beurt in de samenleving, wat we zien, wat we voe-
len’. Hijzelf heeft al twintig jaar een calypso over
de onafhankelijkheid van de Britten in 1962 (Inde -
pendence means unity / It means yuh got to fight),
anderen zingen over onveilig vrijen tijdens carna-
val of over de verkiezingen in november. En waar-
om zit een kwart miljoen Trini’s onder de armoe-
degrens terwijl er zoveel geld wordt verdiend aan
olie en LPG?

Het zijn commentaren die je zo zou kunnen
aanplakken in het park van Woodford Square, te-
genover het parlement. Het zijn de verhalen van
de straat. Ook van Fredrickstraat en Queenstraat,
waar jongens grote luidsprekers op wieltjes rond-
rijden. Ze verkopen illegale cd’s van veel Brothers
(Brother Resistance, Brother Superior) en veel
Lords (Lord Pretender, Lord Shorty). En rijen gos-
pel. Gezongen voor de Lord die kennelijk nog niet
alle calypso’s heeft gehoord.

Het liefst zingen
de bewoners

over het eiland zelf
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