
DRY YOUR TEARS AFRICA 

 

Achtergrond-
informatie: 
 

Dry your tears Africa is een lied dat komt uit de film AMISTAD. 
 
Amistad is een waargebeurd historische dramafilm uit 1997 
onder regie van Steven Spielberg. Deze werd genomineerd 
voor onder meer Academy Awards voor beste cinematografie, 
beste kostuums, beste filmmuziek (John Williams) en beste 
bijrolspeler (Anthony Hopkins). De productie kreeg zes 
filmprijzen daadwerkelijk toegekend, waaronder een European 
Film Award voor Stellan Skarsgård en een Golden Satellite 
Award voor de cinematografie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La Amistad is een slavenschip dat in 1839 
gevangen Afrikanen van Spaans Cuba naar de 
Verenigde Staten vervoerde. Joseph Cinqué, een 
leider van de Afrikanen, leidt een muiterij en 
neemt het schip over. De muiters sparen het 
leven van twee Spaanse zeevaarders om hen te 
helpen het schip terug naar Afrika te zeilen. In 
plaats daarvan leiden de navigators de Afrikanen 
op een verkeerde manier en varen ze 
rechtstreeks naar het noorden naar de oostkust 
van de Verenigde Staten, waar het schip wordt 
tegengehouden door de Amerikaanse marine en 
de overlevende Afrikanen worden opgesloten als weggelopen slaven.  
 
In een onbekend land en geen woord Engels 
kennen, bevinden de Afrikanen zich in een 
juridische strijd. De procureur van de Verenigde 
Staten William S. Holabird brengt 
beschuldigingen van piraterij en moord in. 
Staatssecretaris John Forsyth vertegenwoordigt 
namens president Martin Van Buren (die 
campagne voert voor herverkiezing) de 
bewering van de Spaanse regering dat de 
Afrikanen eigendom zijn van Spanje op basis 
van een verdrag. Twee marineofficieren, Thomas R. Gedney en Richard W. Meade, claimen ze als 
berging, terwijl de twee Spaanse zeevaarders, Pedro Montez en Jose Ruiz, een aankoopbewijs 
overleggen. Een advocaat genaamd Roger Sherman Baldwin, ingehuurd door de abolitionist 
(voorstander voor de afschaffing van slavenhandel en slavernij) Lewis Tappan en zijn zwarte 
compagnon Theodore Joadson, besluit de Afrikanen te verdedigen. 
 
Baldwin stelt dat de Afrikanen gevangen waren genomen in Brits Sierra Leone om illegaal in 
Amerika te worden verkocht. Baldwin bewijst door middel van documenten die verborgen zijn 
aan boord van La Amistad dat het Afrikaanse volk aanvankelijk de lading was van een Portugees 
slavenschip, de Tecora. Daarom waren de Afrikanen vrije burgers van een ander land en 
helemaal geen slaven.  
 



In het licht van dit bewijs laten de stafmedewerkers van president Van Buren de rechter die de 
zaak voorzit vervangen door rechter Coglin. Bijgevolg, in een poging om de zaak persoonlijker te 
maken, vinden Baldwin en Joadson op advies van de voormalige Amerikaanse president (en 
advocaat) John Quincy Adams James Covey, een voormalige slaaf die zowel Mende als Engels 
spreekt.  
Cinque vertelt zijn verhaal tijdens het proces: “Cinque werd ontvoerd door slavenhandelaren 
buiten zijn dorp en vastgehouden in het slavenfort van Lomboko, waar duizenden gevangenen 
onder zware bewaking werden vastgehouden. Cinque en vele anderen werden vervolgens 
verkocht aan de Tecora, waar ze in de brik van het schip werden vastgehouden. De gevangenen 
werden geslagen en geslagen, en soms kregen ze zo weinig voedsel dat ze het voedsel van 
elkaars gezichten moesten eten. Op een dag werden vijftig gevangenen overboord gegooid. Later 
arriveerde het schip in Havana, Cuba. De gevangenen die niet op een veiling werden verkocht, 
werden overgedragen aan La Amistad.” 
 
De procureur van de Verenigde Staten Holabird weerlegt Cinqué's "verhaal" aan over 
gevangengenomen en vastgehouden worden in het slavenfort, en zet vooral vraagtekens bij het 
overboord gooien van “kostbare vracht”. Holabird stelt dat Cinque door zijn landgenoten uit 
Sierra Leone tot schuldslaaf had kunnen worden gemaakt.  
 
De fervente abolitionist van de Royal Navy, kapitein Fitzgerald van het West Africa Squadron, 
steunt echter het verhaal van Cinqué. Baldwin laat uit de inventaris van de Tecora zien dat het 
aantal Afrikaanse mensen dat als slaaf werd genomen, met vijftig was verminderd. Fitzgerald legt 
uit dat sommige slavenschepen, wanneer ze worden verboden, dit doen om het bewijs voor hun 
misdaad te verwijderen. Maar in het geval van de Tecora hadden ze het aantal provisies dat 
nodig was voor hun reis onderschat. Terwijl de spanning stijgt, staat Cinqué op van zijn stoel en 
zegt herhaaldelijk: "Geef ons, ons vrij!" 
 
Rechter Coglin beslist in het voordeel van de Afrikanen. Na druk van senator John C. Calhoun van 
South Carolina op president Van Buren, wordt tegen de zaak beroep aangetekend bij het 
Hooggerechtshof. Ondanks het feit dat Adams weigerde te helpen toen de zaak in eerste 
instantie werd gepresenteerd, stemt hij ermee in om te helpen met de zaak. Bij het 
Hooggerechtshof houdt hij een hartstochtelijk en welsprekend pleidooi voor hun vrijlating, en hij 
is succesvol. 
 
Het slavenfort van Lomboko wordt bevrijd door de Royal Marines onder leiding van kapitein 
Fitzgerald. Nadat alle slaven uit het fort zijn verwijderd, beveelt Fitzgerald om het fort te 
vernietigen. Hij dicteert vervolgens een brief aan Forsyth waarin hij zegt dat hij gelijk had - het 
slavenfort bestaat niet. 
 
Door de vrijlating van de Afrikanen verliest Van Buren zijn herverkiezingscampagne en ontstaat 
er spanning tussen het noorden en het zuiden, die uiteindelijk uitmonden in de burgeroorlog. 
 

Componist John Towner Williams (New York, 8 februari 1932) is een Amerikaans componist van filmmuziek. 
Hij is een van de bekendste naoorlogse filmcomponisten. Tevens wordt hij verantwoordelijk 
geacht voor de heropleving van de klassieke filmmuziek. Hij was tevens dirigent van het Boston 
Pops Orchestra. 
 

Bekende films waar hij de muziek voor schreef zijn: Star Wars, Superman, Indiana Jones, Jaws, 
Jurassic Park, E.T. the Extra-Terrestrial, Schindler's List, Home Alone en de Harry Potter-films. 
 

Williams werd 51 maal genomineerd voor een Oscar (46 maal voor beste filmmuziek en 5 maal 
voor beste filmsong), waarvan hij er uiteindelijk vijf won (5 maal beste filmmuziek) (stand 
2018).[1][2] 
 

Williams is de oudste zoon uit het gezin van Esther en Johnny Williams. Zijn vader, een 
jazzdrummer, was een van de oorspronkelijke leden van het Raymond Scott Quintet en was later 
percussionist in het CBS Radio Orchestra en in het NBC's Your Hit Parade. Muziek speelde dus al 



van jongs af aan een belangrijke rol in het leven van John, zijn broers Jerry en Don, en zijn zus 
Joan. Vanaf zijn zevende jaar leerde hij al piano spelen; later ook trombone, trompet en klarinet. 
 
In 1948 verhuisde het gezin naar Los Angeles, waar zijn vader freelancer was bij vele filmstudio-
orkesten. Nadat Williams in 1950 afgestudeerd was aan de North Hollywood High School, waar 
hij muziekstukjes arrangeerde en componeerde voor het schoolorkest, volgde hij cursussen piano 
en compositie aan de UCLA en privélessen bij pianist-arrangeur Bobby van Eps. Het stond al vast 
dat hij als oudste zoon uit het gezin dezelfde weg als zijn vader zou inslaan en muzikant zou 
worden. Williams koos voor zijn favoriete instrument en werd pianist. Hij componeerde zijn 
eerste serieuze werk, een pianosonate, als negentienjarige student. In de jaren vijftig en zestig 
speelde hij de pianopartij op diverse opnames van film- en televisiemuziek van onder andere de 
componisten Jerry Goldsmith, Henry Mancini en Elmer Bernstein. 
 

Nadat hij in 1951 werd opgeroepen voor militaire dienst, ging hij voor drie jaar naar de United 
States Air Force, waar hij voor het luchtmachtorkest dirigeerde en arrangeerde. 
 

Na zijn ontslag in 1954 keerde hij voor studies terug naar New York en bracht hij een jaar door 
aan de befaamde Juilliard School als pianostudent bij Rosina Lhevinne. Om aan de kost te komen, 
werkte hij 's avonds als pianist in jazzclubs. Na dat jaar keerde hij terug naar zijn familie in Los 
Angeles. 
 

In 1957 werd hij in dienst genomen door Columbia Pictures, een van de grote 
filmmaatschappijen. Hij werkte hier onder de leiding van dirigent Morris Stoloff in Stoloffs 
Pictures Orchestra, waar zijn vader tevens lid van was. Ondertussen was hij ook nog begeleider 
van zanger Vic Damone. 
 
Met de muziek voor de tv-film Because They're Young zette hij zijn eerste stappen in televisie- en 
filmland. Hij werd gevraagd voor allerhande tv-shows, en hoewel hij aanvankelijk van plan was 
geweest pianist te worden, koos Williams er, aangemoedigd door familie en vrienden, voor zijn 
brood te verdienen met het componeren voor televisie. Hij verzorgde de muziek voor 
afleveringen van drama's zoals Mod Squad, westerns zoals Wagon Train en bekende komische 
series als Gilligan's Island en Bachelor Father. Maar met de serie Checkmate in 1960 begon 
Williams echt van zich te laten horen; het was zijn eerste filmmuziek die commercieel bedoeld 
was. 
 

In 1963 schreef hij voor het eerst muziek voor een bioscoopfilm: Diamond Head. Daarna werkte 
hij mee aan de serie Kraft Suspense Theater. 
 

Begin jaren zestig bewees hij een talentvol componist te zijn en verzorgde melodrama's (The 
Secret Ways), westerns (The Rare Breed), thrillers (Daddy's Gone-A Hunting), oorlogsfilms (None 
but the Brave), maar meestal komedies zoals Bachelor Flat, Gidget Goes to Rome, John Goldfarb 
Please Come Home, How To Steal A Million en de Dick van Dyke-film Fitzwilly. Hij werd ook 
gehuurd door Irwin Allen om tv-series te voorzien van muziek, zoals Lost In Space, Time Tunnel 
en Valley of the Giants. 
 

In 1968 componeerde hij als eerbetoon aan Aaron Copland, een pionier in de Amerikaanse 
muziek én goede vriend van Williams, de score voor The Reivers. Terwijl hij filmmuziek bleef 
afleveren, ontstond een goede band tussen Williams en Copland met als resultaat filmmuziek 
voor diverse rampenfilms, zoals The Poseidon Adventure (1972), The Towering Inferno (1974) en 
Earthquake (1974). Verder schreef hij in de jaren zeventig nog onder andere voor de John 
Wayne-film The Cowboys (1972), voor Robert Altmans Images (1972), verder nog onder andere 
The Paper Chase (1973), The Long Goodbye (1973), Cinderella Liberty (1973) en Conrack (1974). 
 

In 1974 werd John Williams benaderd door de nog jonge regisseur Steven Spielberg, die, naar 
aanleiding van de muziek voor The Reivers, aan Williams vroeg of deze zijn debuutfilm The 
Sugarland Express van muziek wilde voorzien. Williams stemde toe. Dit was het begin van een 
lange samenwerking; een van de langste in de geschiedenis van de film. Williams heeft sindsdien 
alle films van Spielberg van muziek voorzien, behalve The Color Purple en Bridge of Spies. 
Wegens zijn muziek voor Jaws (1975) werd Williams meteen tot de beste van alle 
filmcomponisten bestempeld. 
 



Onmiddellijk na Jaws componeerde hij de muziek voor The Eiger Sanction (1975), Midway (1976), 
The Missouri Breaks, Family Plot, Black Sunday (1977) en vele andere. 
 

Toen George Lucas in 1977 iemand zocht voor de muziek van zijn film Star Wars, raadde 
Spielberg hem Williams aan. De muziek voor de film is de geschiedenis ingegaan als een van de 
belangrijkste symfonische oeuvres uit de 20e eeuw, waardoor Williams pas echt bekend werd. 
Hij werd bekroond met onder andere een Oscar voor beste muziek (zijn derde) en drie Grammy 
Awards. De filmmuziek van Star Wars werd het onderwerp van vele opnames en concerten over 
de hele wereld. Toen het Oregon Orchestra in januari 1978 een Star Wars-concert uitvoerde in 
het Portland Colisseum werd dit bijgewoond door 12.000 bezoekers.[bron?] 
 

Na de muziek voor Star Wars, componeerde Williams de muziek voor de Spielberg-film Close 
Encounters of the Third Kind (1977), The Fury, Superman (1978) en Dracula (1979). 
 

Na het overlijden van Arthur Fielder (1979), dirigent van het Boston Pops Orchestra, kwam het 
"Committee for the future of the Pops" samen om een nieuwe dirigent te zoeken die kon 
voortbouwen op de Fielder-traditie en die dit beroemde symfonische orkest kon leiden. In de 
zomer van 1979 had men het aantal kanshebbers al verminderd tot vijf. Op 10 januari 1980 
maakte het Symphony Management bekend dat gekozen was voor Williams, met wie een 
driejarig contract was gesloten. Williams was de negentiende dirigent van de Boston Pops. 
Alhoewel Arthur Fielder een autoriteit was, werd Williams na zijn concert met het orkest op 22 
januari 1980 zowel door publiek als door de critici met enthousiasme onthaald. John Rockwell 
van The New York Times, die vele mensen met zijn kritiek neerhaalde, schreef: "The crisply 
efficient performances he elicited from the orchestra suggested that the Pops chose wisely." 
 

De jaren tachtig begonnen allerminst rustig: eerst de bekende muziek voor de Indiana Jonesfilm 
Raiders of the Lost Ark (1981), dan de Oscarwinnende muziek voor Spielbergs kaskraker E.T. the 
Extra-Terrestrial (1982). Verder waren er ook nog de muziek voor de Star Warssequels The 
Empire Strikes Back (1980) en Return of the Jedi (1983), de muziek voor Indiana Jones and the 
Temple of Doom (1984), The River (1984), The Accidental Tourist (1988), Always (1989), 
Presumed Innocent (1990), Home Alone (1990), Hook (1990), JFK (1991) en Far and Away (1992). 
 

Verder componeerde hij nog de muziek voor Jurassic Park (1993) en Schindler's List (1993). 
 

Toen Williams in 1980 aangesteld werd als dirigent van het Boston Pops Orchestra, betrof het 
aanvankelijk een driejarig contract, maar dit werd telkens verlengd. Hij was gedurende twaalf 
jaar dirigent, tot hij in 1993, op zijn 61e, met pensioen ging. 
 

Williams bleef componeren; onder andere voor Sydney Pollacks Sabrina (1995), Barry Levinsons 
Sleepers (1996), The Lost World: Jurassic Park (1997), Spielbergs vervolg op het 
recordverbrijzelende Jurassic Park, Jean-Jacques Annauds Seven Years in Tibet (1997), Steven 
Spielbergs werk over de negerslavernij Amistad (1997) en Saving Private Ryan (1998). Ook de 
nieuwe Star Warsfilms The Phantom Menace, Attack of the Clones en Revenge of the Sith (1999-
2005), de eerste drie Harry Potter-films (2001-2004), Memoirs of a Geisha en Indiana Jones and 
the Kingdom of the Crystal Skull werden door hem van muziek voorzien. Zijn meest recente werk 
bevat onder meer Spielbergs The Adventures of Tintin (2011), War Horse (2011) en Lincoln 
(2012). 
 

Zijn echtgenote Barbara Ruick (actrice/zangeres), met wie hij negentien jaar getrouwd was, stierf 
in 1974 aan hersenbloedingen. Williams trouwde een tweede maal op 9 juni 1980 in King's 
Chapel House in Boston met Samantha Winslow, een fotografe en binnenhuisarchitecte die hij in 
Hollywood al vijf jaar kende. Hoewel hij in Boston woont, houdt hij de banden met Los Angeles 
strak door zijn interesse in filmmuziek en omdat zijn familie er woont. Zijn zoons Joseph en Mark 
hebben er hun muzikale carrières. 
 

Hij werd gevraagd muziek te schrijven voor diverse speciale aangelegenheden. Zo schreef hij 
Liberty Fanfare naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het Vrijheidsbeeld, We're 
looking good! voor de Special Olympics en het in Amerika bekende NBC Nieuwsthema The 
Mission. Hij werd ook gevraagd een thema voor de Olympische Spelen te schrijven. Zo 
componeerde hij in 1984 Olympic Fanfare and Theme voor de Olympische Spelen in Los Angeles, 
in 1988 Olympic Spirit, Summon the Heroes voor de Olympische Spelen in Atlanta en Call of the 
Champions voor de Olympische Winterspelen in Salt Lake City. 



 

Ter gelegenheid van de inauguratie van Barack Obama schreef John Williams Air and Simple 
Gifts. Het werd op 20 januari 2009 uitgevoerd door Yo-Yo Ma (cello), Itzhak Perlman (viool), 
Gabriela Montero (piano) en Anthony McGill (klarinet). 
 

 

 

 

Vertaling 
lied: 
 

Voorwoord: 
 
De originele versie is in het Mende 
(taal die door het Mende-volk uit 
Sierra Leone, Liberia en Guinee) 
wordt gesproken. 
Hieronder vind je de originele 
versie: 
 
 
Bil Yam Yia, 
 
Bii Lengeisia Tii Yamanga Bii Gamah 
 
 
Mu Yama Mu Yeh, Afrika 
 
Baa Woo 
 
Kahungbia Woieh Yaa 
 
Mu Yama Mu Yeh, Afrika 
 
 

 
 
De spelling die gebruikt 
wordt in de partituur is 
deels  phonetisch 
geschreven om het voor ons 
mogelijk te maken dit te 
kunnen uitspreken. 
 
 
Bee Yama Yeeah, 
 
Bee Lengaysia Tee Yamanga 
Bee Gamah 
 
Mu Yama Mu Yeh, Afrika 
 
Baa Woo 
 
Kahungbiah Woie Yaa. 
 
Mu Yama mu Yeh, Afrika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Droog je tranen, 
 
Jouw kinderen zullen naar huis 
gaan 
 
Wij komen naar huis, Afrika 
 
Huil niet 
 
Zing een vreugdelied 
 
Wij komen naar huis, Afrika 
 

 

 


