
5. PORTRET GROOTMOEDER 
EN GROOTVADER

8. BANANENPLANTAGE
Leo Glans, Bananenplantage, 1937–1938, collectie Stichting 

Kunstwerken Leo Glans 

Leo Glans kwam uit de Creoolse 
middenklasse. Hij leerde tekenen en 

schilderen in Paramaribo, maar de stijl 
was Europees. Het hele onderwijs was 
in die tijd gericht op Nederland. In 1929 

begon Glans met een kunstopleiding 
aan de Rijksakademie in Amsterdam. 

Hij studeerde er af als eerste Surinamer. 
Dit was bijzonder, want Surinamers in 

Nederland studeerden meestal 
geneeskunde of rechten. 

Wat een mooie natuur! Het is een 
bananenplantage. Wat zou anders 

zijn op het schilderij als het was gemaakt 
door een slaafgemaakte of 

contractarbeider, denk je? Hoe zou 
jij een plantage schilderen?

9. MENSEN NAAR 
DE MARKT

George Ramjiawansingh, Mensen naar de markt, 1991, collectie  
Bert en Lydia Klink, Rotterdam 

Dit schilderij geeft een historisch beeld 
van het dagelijks leven van de ‘gewone’ 

man en vrouw in Suriname. George 
Ramjiawansingh verwerkt vaak zijn 

Hindostaanse achtergrond in zijn werk. 
Zo was de ezelskar vroeger een belangrijk 

vervoermiddel voor Hindostanen. Zij 
werkten vooral als kleine landbouwers 

en brachten hiermee hun producten 
naar de stad om te verkopen. 

Van welk moment uit jouw dagelijks  
leven zou jij een kunstwerk maken? 

 

4. DEDE OSO
Armand Baag, Dede Oso, 1994, collectie Sura en Surina Baag,  

Amsterdam

Vijf mensen zijn op een dede oso ofwel 
rouwzitting. Waar zitten zij omheen, denk 
je? Wat doet de man die met zijn rug naar 
je toe zit? Wat zie je op de achtergrond? 

Het was verboden voor de  
slaafgemaakten om hun eigen 

tradities en geloof uit te oefenen. Toch 
zijn veel gebruiken bewaard gebleven! 

De winti religie die zijn oorsprong heeft in 
West-Afrika, is springlevend in Suriname. 
De dede oso is in Suriname en Nederland 

 nog een vast gebruik. In het werk van 
Armand Baag staan cultuur, identiteit en 

religie van Afro-Surinamers centraal.
 

Jules Chin A Foeng, Portret grootmoeder en Portret grootvader, 1973, 
collectie Patrick Chin A Foeng, Leiderdorp 

In de 19e en 20e eeuw kwamen er, vaak 
gelokt met valse beloften, Chinezen naar 

Suriname om op de plantages en in de 
detailhandel te werken. Zo ook de groot-
ouders van Jules Chin A Foeng, die een 

bakkerij openden. Een nieuw  
leven in een onbekend land. Hoe was  

dat voor hen, denk je?

Jules Chin A Foeng was kunstenaar, 
kunstdocent en activist. Hij zette zich 

met hart en ziel in voor een eigen 
Surinaamse kunstontwikkeling en leverde 
een belangrijke bijdrage hieraan. Hij zei: 

‘Men moet meer geloof hebben in  
eigen prestatie, eigen waarde en eigen 

mensen.’ Surinaamse kunstenaars 
moesten bijdragen aan de opbouw van 

Suriname en niet alleen voor  
zichzelf werken. 

6. BABA EN MAI 
Krishnapersad Khedoe, Baba en Mai, 1994. Foto: William Tsang 

Na de officiële afschaffing van de 
slavernij in 1863 haalde de Nederlandse 

overheid vanaf 1873 Hindostaanse 
contractarbeiders uit Brits-Indië (nu 

India). Zij werden veelal gelokt met de 
belofte van een gouden toekomst en 
soms gedwongen om een contract te 
tekenen. In Suriname wachtte hen het 
zware werk op de plantages, slechte 

leef- en arbeidsomstandigheden 
en lage lonen. 

Als eerbetoon aan de Hindostaanse 
contractarbeiders maakte de nakomeling 
Krishnapersad Khedoe het beeld Baba 
en Mai (Vader en Moeder). Er staan drie 

Baba en Mai beelden in Suriname en 
één in India. Vind jij het belangrijk dat 
er ook zo’n beeld in Nederland komt? 

Waarom wel of niet?

10. ZWARTE MADONNA
Noni Lichtveld, Moeder met kind (Zwarte Madonna), ca. 1963–1964, 

collectie Niemel, Rotterdam 

Deze afbeelding van Maria (Madonna) 
met het kind Jezus heet Zwarte Madonna. 

 Een afbeelding van een witte Maria 
noemen we geen Witte Maria/Madonna. 

Hoe zou dat komen en wat vind  
je hiervan?

Dit werkt komt uit een serie kerstkaarten 
met portretten van Maria uit verschillende 

bevolkingsgroepen in Suriname. Noni 
Lichtveld is vooral bekend als illustrator 
en schrijfster van verhalen over de spin 

Anansi. Zij is de dochter van de  
bekende Surinaamse schrijver Albert  

Helman. Zijn echte naam is Lou Lichtveld. 

  3. VLINDERKAST
Gerrit Schouten, Vlinderkast met papieren vlinders, 1839**,  

collectie Rijksmuseum Boerhaave, Leiden 

Het lijkt wel of de vlinders elk moment 
kunnen wegvliegen! Hoe denk je dat de 

kunstenaar de vlinders maakte?  
Waarom zou hij een vlinderkast  

hebben gemaakt? 

Gerrit Schouten is de eerste bekende 
Surinaamse kunstenaar. Hij leefde 

tijdens de slavernij. Met een witte vader 
en vrije moeder van gemengde afkomst 

was hij zelf vrij. Hierdoor kon hij 
kunstenaar worden. Schouten leerde 

zichzelf tekenen en schilderen en werd 
bekend om zijn diorama’s: kijkkasten 
met levensechte voorstellingen van 

papier over mensen en natuur 
in Suriname.

11. NA FESIE
Nola Hatterman, Na Fesie, 1953, collectie Delano de Vries, 

Paramaribo. Foto: Ellis Doeven 

Vanaf 1930 groeide onder Surinamers 
in Nederland het antikoloniale verzet. 
In 1951 werd de Surinaamse culturele 
vereniging Wie Eegie Sani (Ons Eigen 

Ding) opgericht. De Amsterdamse Nola 
Hatterman was bevriend met Surinaamse 

activisten en maakte dit groepsportret 
 van de leden. Ook was ze lid van de 
Vereniging Ons Suriname. In 1953 

emigreerde Hatterman naar Suriname, 
waar zij een belangrijke bijdrage  
leverde aan de ontwikkeling van  

het kunstonderwijs. 

Het schilderij heet Na Fesie. Dit betekent 
De Toekomst. Kies een van de personen 

op het werk uit. Wat is zijn of haar  
toekomstdroom volgens jou?

2. ONTSNAPT
Rinaldo Klas, Ontsnapt, 1978–1979, Staatscollectie van  

de Republiek Suriname 

Stap in gedachten in het schilderij. Twee 
slaafgemaakten zijn ontsnapt van de 

plantage! Hoe overleefden de mannen in 
het bos, denk je? 

Tijdens de slavernij waren er 
slaafgemaakten die vluchtten van 
de plantages. Zij stichtten dorpen 
diep in de bossen van Suriname. 

De Nederlandse koloniale overheid 
probeerde hen met geweld te verslaan. 

Dit lukte niet. Daarom sloot zij 
vredesverdragen met een aantal 

dorpsgemeenschappen. Er leven nu 
nakomelingen van weggelopen 

slaafgemaakten in de dorpen én stad. 
Rinaldo Klas is ook een nazaat. 

12. BIRTH OF A NATION
Cliff San A Jong, Birth of a Nation, 1982, collectie De Surinaamsche 

Bank N.V., Paramaribo 

Op 25 november 1975 werd Suriname 
staatkundig onafhankelijk. Dit schilderij 

van Cliff San A Jong gaat over de 
geboorte van een natie. De figuren zijn 

realistisch geschilderd, maar deze 
hebben een andere, diepere betekenis. 
Zo staat de pasgeboren baby symbool 

voor de nieuwe, onafhankelijke 
natie Suriname. 

Bekijk het werk goed en kies twee 
mensen of objecten uit. Waar staan deze 

volgens jou symbool voor?

1. MALAKE DANCE
Paul Woei, Malake Dance, 1970, Staatscollectie van de 

Republiek Suriname 

Sluit je ogen. Hoe denk je dat deze dans 
eruitziet en de muziek klinkt? De Wayana 

voeren de Malake-dans uit tijdens het 
overgangsritueel van kind  

naar volwassene. 

Paul Woei maakt schilderijen over het 
traditionele leven van de inheemse* 

volken dat nu aan het verdwijnen is. De 
Inheemsen woonden al duizenden jaren 
in Suriname toen de Europese kolonisten 

kwamen. Deze dwongen hen als 
slaafgemaakten op de plantages te  

werken. Zij verzetten zich. Ook stierven 
velen aan ziektes uit Europa. Mede 
daarom besloten de Europeanen  

slaafgemaakten uit Afrika te halen.  

13. HET MAGISCHE OOG 

Erwin de Vries, Het magische oog, 1963, collectie Stedelijk 
Museum Amsterdam 

Wat voel jij als je naar Het magische oog 
kijkt en wat zie je erin? Dit werk is 

expressionistisch: het uitdrukken van het 
gevoel van de kunstenaar is belangrijker 

dan het schilderen van een 
realistisch beeld.

Erwin de Vries is nationaal en 
internationaal een van de bekendste 

Surinaamse kunstenaars en exposeerde 
over de hele wereld. Hij maakte een 
groot aantal schilderijen, beelden en 
tekeningen en experimenteerde veel, 

met als thema vaak het vrouwelijk naakt. 
Een van zijn bekendste beelden is het 

Nationaal Monument Slavernijverleden 
in Nederland, dat staat in het  
Oosterpark in Amsterdam. 

14. ABSTRACTE 
COMPOSITIE

Stuart Robles de Medina, Abstracte compositie, 1957, collectie Maria 
Concepción Robles de Medina, Leusden 

Stuart Robles de Medina, Erwin de Vries 
en Rudi Getrouw speelden een belang-
rijke rol in de ontwikkeling van moderne, 

20e-eeuwse kunst in Suriname. 
 Robles de Medina was kunstenaar en 
kunstdocent. Hij maakte het bekende 
standbeeld van premier Pengel op het 

Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. 
Robles de Medina wilde vooral universele 

kunst maken: niet gebonden aan een 
bepaalde plaats en tijd. 

De kunstenaar heeft geen realistisch 
beeld geschilderd. Dit noem je abstracte 

kunst. Soms kun je iets herkennen in 
abstracte kunst, soms ook niet. Wat vind 

jij van dit werk en waarom vind je dat?

15. VERZET EN STRIJD  

René Tosari, Untitled (400 jaar Verzet en Strijd Suriname), 1981,  
collectie René Tosari, Paramaribo 

Dit werk gaat over verzet en strijd in  
Suriname. Waaraan kun je dit zien? 
Kijk naar kleuren, mensen en taal.

René Tosari maakte dit drieluik over 
400 jaar verzet in Suriname. Meerdere 

groepen verzetten zich tegen de 
Nederlandse kolonisator, zoals 
de Inheemsen, slaafgemaakten 

en (contract)arbeiders. Na de 
onafhankelijkheid bleef sociale 

ongelijkheid bestaan en ontstond er 
verzet tegen de Surinaamse regering. 

In het midden is Anton de Kom 
afgebeeld. Hij schreef het bekende anti-
koloniale boek Wij slaven van Suriname.   

LESGEVEN?
De onderwerpen van de kunstwerken refereren aan belangrijke 
momenten in de gedeelde geschiedenis van Suriname en 
Nederland. Benieuwd naar de historische volgorde daarvan? 
Volg dan de nummers 1 t/m 15.  
 
Bekijk het verdiepend lesmateriaal bij deze poster op de 
website van het Stedelijk Museum Amsterdam.

COLOFON
* In Suriname noemen de oorspronkelijke bewoners zich 
inheemse volke(re)n of Inheemsen. 
** Gerrit Schouten is een kunstenaar uit de 19e eeuw. Hij is 
opgenomen in dit overzicht, omdat hij de eerste bekende 
Surinaamse kunstenaar is. 
 
Deze poster is ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs in 
Nederland en Suriname door het Stedelijk Museum 
Amsterdam en The Black Archives. 
Concept en selectie kunstwerken: Luuk de Bakker, 
Mitchell Esajas, Rinaldo Klas, Bart Krieger, Aruna Mungra, 
Roekmienie Sewradj-Debipersad. 
Tekst en verdiepend lesmateriaal: Aruna Mungra 
Vormgeving: Serana Angelista 
Fotografie: Gert-Jan van Rooij, tenzij anders aangegeven 

BLIK OP SURINAME
KUNSTENAARS UIT DE 20E EEUW

 7. HORSEMAN
Soeki Irodikromo, Horseman, 2015. Foto: Readytex Art Gallery / 

William Tsang 

Vanaf 1890 haalde Nederland ook 
contractarbeiders uit Java in de eigen 

kolonie Nederlands-Indië (nu Indonesië) 
voor het zware werk op de plantages. 

De Javaanse contractarbeiders werden 
vaak misleid met mooie beloften. 

Sommigen tekenden onder dwang het 
contract. Eenmaal in Suriname wachtte 

hen een hard en armzalig bestaan. 

Wat een geheimzinnige naam: 
Horseman. Wat zie jij als je naar het 
beeld kijkt? Voor dit beeld liet Soeki 
Irodikromo zich inspireren door het 

geloof en de tradities van zijn Javaanse 
voorouders. Vaak vermengde hij ook 
elementen uit verschillende culturen 

van Suriname in zijn werken.

https://www.stedelijk.nl/nl/bezoeken/onderwijs/lesmateriaal
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