
Paramaribo tot Amsterdam
Schilderkunst van

SURINAAMSE 
SCHOOL

Stedelijk Museum Amsterdam R
E

A
D

E
R



Voorwoord
p. 4-5
Rein Wolfs

Essay 
p. 6-9, De ontwikkeling van 
Surinaamse School
Bart Krieger & Claire van Els

p. 10-13, Een andere blik op 
de fotografie van 
de gezusters Curiel 
Jessica de Abreu

p. 14-17, Op zoek naar 
‘het eigene’.
Kritische vragen op basis van 
het werk van Bos Verschuur, 
Hatterman en Baag
Mitchell Esajas

p. 18-21, De kracht van het 
tekstbord 
Ellen de Vries m.m.v Eline de Jong 



p. 22-23, Surinaamse 
School als aanzet voor de 
toekomst 
Carlien Lammers & Inez Blanca van der Scheer

Biografie
p. 24-25

Bibliografie (selectie)
p. 26-31

Tentoonstellingsteksten & 
plattegrond 
p. 32-85 

Colofon 
p. 86-87



De komende jaren wil het Stedelijk Museum zich  
ontwikkelen tot een instituut dat zich zowel laat leiden door 
kunst en kunstenaars als door maatschappelijke en sociaal- 
politieke ontwikkelingen – en, in bredere zin, het publiek. Het 
contextualiseren van ontwikkelingen in de maatschappij door 
middel van kunst is een manier om het raamwerk waarbinnen 
kunst zich manifesteert meer naar de voorgrond te halen. Deze 
ambitie toont zich ook in de tentoonstelling Surinaamse School, 
waarin het werk van 35 kunstenaars uit de periode van  
omstreeks 1910–1985 te zien is. De tentoonstelling onderzoekt 
de bijdrage van individuele kunstenaars en thematische  
ontwikkelingen in de Surinaamse schilderkunst. Ook worden 
werken van Nola Hatterman en Armand Baag uit de Stedelijk-
collectie gepresenteerd in een voor het museum nieuwe con-
text. Surinaamse School richt zich op een kunstgeschiedenis 
die verweven is met de Nederlandse en geeft die een unieke 
plek in het programma. Circa 25 jaar geleden presenteerde 
het Stedelijk de tentoonstelling Twintig jaar beeldende kunst in 
Suriname, 1975-1995, de door Chandra van Binnendijk en Paul 
Faber georganiseerde tentoonstelling die na het Surinaams Mu-
seum in Paramaribo doorreisde naar Amsterdam. Bovendien 
sluit de tentoonstelling aan bij de verschillende kritische pro-
jecten die deel uitmaken van het actuele programma, zoals In 
the Presence of Absence (2020–2021) en, gepland voor 2021, 
Kirchner en Nolde. Expressionisme. Kolonialisme. 
 Voor de toekomst van de collectie, een belangrijke  
bron om uit te putten voor nieuwe programmering, heeft het 
museum ook de ambitie een aantal schilderijen van  
Surinaamse kunstenaars te verwerven – een ambitie die 
aansluit bij de nieuwe visie op de collectie. Ook voor  
tentoonstellingen worden nieuwe ideeën ontwikkeld,  
bijvoorbeeld waar het kunst uit het Caribisch gebied betreft. 
 Voor het tot stand komen van Surinaamse School  
spreek ik mijn grote waardering uit voor de werkgroep van 
(gast)curatoren die deze tentoonstelling samenstelde: Jessica 
de Abreu, Claire van Els, Mitchell Esajas, Bart Krieger, Carlien 
Lammers, Inez Blanca van der Scheer en Ellen de Vries.  
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Zij werkten bijzonder nauw samen en haalden het optimale uit 
hun kennis over Surinaamse kunst en geschiedenis en hun 
netwerk van kunstenaars en verzamelaars, en ontwikkelden 
een voor het museum nieuwe inclusieve manier van  
samenwerken, die een belangrijke en nu al waardevolle  
weg naar de toekomst wijst. 
 Ook wil ik de bruikleengevers in Suriname en Nederland 
bedanken voor hun medewerking aan de tentoonstelling, en 
ben ik adviseur Chandra van Binnendijk erkentelijk voor haar 
rol in het project. In Suriname is het team bovendien onders-
teund door Aruna Mungra, en zowel in Suriname als in Nederland 
hebben vele experts, kunstenaars, verzamelaars, culturele 
instellingen en galeries hun kennis en netwerk gedeeld en op 
deze manier een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie 
van de tentoonstelling. Ik wil eenieder bedanken en hoop in de 
toekomst de samenwerking voort te zetten. 

Rein Wolfs 
Directeur Stedelijk Museum Amsterdam
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DE 
ONTWIKKELING 
VAN 
SURINAAMSE 
SCHOOL
Bart Krieger & 
Claire van Els
Net als iedere creatieve productie kent het  
format van een tentoonstelling een vertrekpunt, 
ontwikkeling en resultaat. Het proces van het 
maken van een tentoonstelling kent een scala 
aan keuzes die worden ingegeven door onder-
zoek, beschouwing, discussie en doelmatige 
afwegingen. In dit essay staat de totstand-
koming van de tentoonstelling Surinaamse 
School centraal om inzichtelijk te maken welke 
overwegingen van belang zijn geweest in het 
project, dat in verschillende opzichten uit-
zonderlijk is het voor het Stedelijk Museum. 

Sinds 2017 is het de ambitie van het 
Stedelijk om vanuit specifieke werken in de 
collectie de blik te verruimen op regio’s die in 
het verleden niet of te weinig tot de aandachts-
gebieden van het museum behoorden. In 2018 
presenteerde onafhankelijk curator en onder-
zoeker Kerstin Winking bijvoorbeeld de ten-
toonstelling Gebroeders Djaya: Revolusi in het 
Stedelijk, over de Indonesische broers Agus en 
Otto Djaya, die sinds 1947 met werk in de col-
lectie zijn vertegenwoordigd.1 Voor Surinaamse 
School vormde het voorstel van onafhankelijk 
onderzoeker en Nola  
Hatterman-biograaf Ellen de Vries het  
vertrekpunt. 2 Met de gastcuratoren  
is besloten het tentoonstellingsconcept te  

verbreden en te richten op de ontwikkelingen 
in de Surinaamse schilderkunst van circa 1910 
tot midden jaren 1980, waarin kunstenaars als 
George Gerhardus Theodorus Rustwijk, Wim 
Bos Verschuur, Nola Hatterman, Quintus Jan  
Telting, Armand Baag, Jules Chin A Foeng en 
Rihana Jamaludin een rol hebben gespeeld. 
 De in Amsterdam geboren Nola  
Hatterman portretteerde onder anderen  
Surinaamse modellen. Zij is een van de weinige  
vrouwelijke kunstenaars die het Stedelijk al 
vroeg, namelijk vanaf de jaren 1930, heeft  
verzameld. Het museum bezit negen schilde- 
rijen en drie werken op papier van Hatterman, 
alle van voor haar vertrek naar Suriname in 
1953. Vooroorlogse voorbeelden van werk van 
Surinaamse kunstenaars zijn er niet in de  
collectie; het Stedelijk verwierf het eerste werk 
in 1963, namelijk het schilderij Het magische 
oog (1963) van Erwin de Vries. Omdat  
Hatterman niet Surinaams is van geboorte 3 

en haar werk in de collectie een te eenzijdige 
en beperkte basis voor de tentoonstelling 
vormt, is er een werkgroep van gastcuratoren 
samengesteld om het onderzoek naar  
Surinaamse kunst uit te breiden en te 
verdiepen. Experts Jessica de Abreu, Mitchell 
Esajas, Bart Krieger en Ellen de Vries hebben 
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samen met Stedelijk-medewerkers Claire van 
Els, Carlien Lammers en Inez Blanca van der 
Scheer aan het concept en de uitvoering van 
de tentoonstelling gewerkt.4 Met deze  
werkgroep kon er vanuit verschillende vak- en 
interessegebieden alsook vanuit persoonlijke 
ervaringen worden nagedacht over de inhoud 
en betekenis van Surinaamse kunst en kunst-
geschiedenis, zowel in Suriname en Nederland 
als daarbuiten. Doorwrochte kennis van het 
gedeelde cultureel erfgoed van Suriname  
en Nederland en de betekenis ervan in een 
Nederlandse context werd gerepresenteerd 
door verschillende gastcuratoren in de  
werkgroep, die deels geworteld is in de 
Nederlandse, Surinaamse en Caribische  
gemeenschap. De werkgroep werd voor het 
tentoonstellingsconcept en de begeleidende 
teksten geadviseerd door zelfstandig publicist 
en redacteur Chandra van Binnendijk, woon-
achtig en werkzaam in Paramaribo. Van  
Binnendijk organiseerde samen met Paul Faber 
voor het Surinaams Museum in Paramaribo de 
tentoonstelling Twintig jaar beeldende kunst in 
Suriname, 1975–1995 (1995–1996), die vervol-
gens naar het Stedelijk Museum (1996–1997) 
reisde en met aanvullingen van Rudi Fuchs 
werd gepresenteerd.5 In een toekomstig project 
zou een samenwerking met een gastcurator 
woonachtig in Suriname of een Surinaamse 
partner een aanvulling zijn, en zou het van 
belang zijn om de tentoonstelling in beide 
landen te presenteren.

De werkgroep van gastcuratoren 
onderzocht de bredere ontwikkelingen in de 
Surinaamse schilderkunst, onder meer aan de 
hand van de activiteiten van George Gerhardus 
Theodorus Rustwijk, Wim Bos Verschuur, Leo 
Glans en Govert Jan Telting – een ambitieus 
voornemen dat in een beperkte periode moest 
worden voltooid. De onevenwichtigheid in het  
verzamelbeleid van het Stedelijk maakte het 
onmogelijk om de collectie als referentie of  
vertrekpunt te nemen voor de samenstelling 
van een historische tentoonstelling over  
Surinaamse schilderkunst. De werkzaam-
heden bestonden dan ook grotendeels uit  
objectgericht onderzoek, namelijk het traceren, 
onderzoeken en inventariseren van individuele 
kunstwerken voor de tentoonstelling.  
Verdieping en verbreding van de kennis over 
Surinaamse schilderkunst zijn voor een  
belangrijk deel ontstaan door gesprekken  
met en atelierbezoeken aan kunstenaars  
alsook door talloze collectiebezichtigingen  
in Nederland en Suriname, en gesprekken  
met kunsthistorici, tentoonstellingsmakers  
en onderzoekers in beide landen. Een  
onderzoeksreis naar Paramaribo in december 

2019 maakte een essentieel onderdeel uit  
van het project en heeft het concept van de 
tentoonstelling en de individuele werken daarin  
sterk richting gegeven.  
 Het onderzoek spitste zich in beide 
landen algauw toe op particuliere collecties en  
nalatenschappen, die vaak door nabestaanden 
worden beheerd. Nederlandse publieke  
instellingen bezitten relatief weinig werken uit 
de 20e-eeuwse Surinaamse schilderkunst.6 
Suriname kent geen beeldendekunstmuseum, 
maar het Surinaams Museum (opgericht in 
1947) in Paramaribo heeft een brede cultuur- 
historische collectie en bezit een bescheiden, 
maar interessante collectie schilderkunst. Ook 
door Sticusa (Stichting Culturele Samenwerk-
ing), opgericht in 1948 ter bevordering van de 
culturele samenwerking tussen Indonesië, de 
Nederlandse Antillen, Suriname en Nederland, 
is een collectie moderne schilderkunst  
van onder anderen Surinaamse  
kunstenaars opgebouwd.7

In het presidentieel paleis in  
Paramaribo is een deel van de staatscollectie 
van Suriname te zien, waarvan twee  
schilderijen in de tentoonstelling zijn  
opgenomen, namelijk van Rinaldo Klas en  
Paul Woei. Ook bedrijfscollecties als die van  
De Surinaamsche Bank en Centrale Bank van  
Suriname in Paramaribo representeren het 
werk van bekende kunstenaars, onder wie  
Erwin de Vries, Robbert Doelwijt, Cliff San A 
Jong en Soeki Irodikromo. Dankzij de culturele 
infrastructuur in Paramaribo, gevormd door 
onder meer de Nationale Kunstbeurs,  
Readytex Art Gallery, Gallery Eegi Du, en 
dankzij de voormalige Galerie Nola Hatterman 
en Galerie Srefidensi in Amsterdam, en daar-
naast de activiteiten in Nederland van onder 
andere Galerie 23, CBK Zuidoost, CBK Oost, 
Natasha Knoppel Art Galleries en Kunstgalerij 
Lenten is Surinaamse schilderkunst gevolgd, 
gepresenteerd en verzameld. In het kader van 
de tentoonstelling ambieert het Stedelijk om 
verschillende werken te verwerven, zodat in de 
toekomst Surinaamse schilderkunst  
permanente zichtbaarheid krijgt in presen-
taties. Op deze manier kunnen bovendien  
interessante relaties worden gelegd met  
andere kunstenaars en actuele  
artistieke ontwikkelingen.

In het onderzoek dat voor de tentoon-
stelling is verricht, viel op dat in de museale 
tentoonstellingspraktijk en in de kunst- 
historische literatuur de geschiedenis van de 
Surinaamse kunst onderbelicht is gebleven en 
de focus vaak ligt op individuele kunstenaars 
en in mindere mate op bredere tendensen  
in de schilderkunst. Uitzonderingen zijn  
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bijvoorbeeld de kunsthistorische beschouwing 
van de Surinaamse kunsthistoricus Gloria 
Leurs uit 1979 waarin zij aan de hand van  
stilistische en thematische categorieën de  
artistieke ontwikkelingen in Suriname vanaf 
1900 beschrijft, en het essay van Van  
Binnendijk en Faber in de tentoonstellings- 
catalogus van Twintig jaar beeldende kunst in 
Suriname, 1975–1995.8 

Ook zijn er in Nederland in de laatste 
decennia van de 20e eeuw9 groepstentoon-
stellingen gehouden waarin een breder beeld 
werd gepresenteerd van Surinaamse kunst, 
zoals Hedendaags kunst uit Suriname (1967–
1968), die door Nederland reisde; Farawe 
(1986) in de Nieuwe Kerk in Amsterdam; een 
tentoonstelling over tien Surinaamse kunste-
naars in Vereniging Ons Suriname (VOS) in 
Amsterdam (1989); De zes uit Suriname (1990), 
georganiseerd door Stichting Surinamers in 
Groningen; en de eerder genoemde Twintig 
jaar beeldende kunst in Suriname, 1975–1995 
(1996–1997) in het Stedelijk Museum. Deze 
tentoonstellingen presenteerden uitgebreid 
hedendaagse ontwikkelingen in de Surinaamse 
schilderkunst. In de afgelopen jaren zijn er be-
langrijke monografieën verschenen over kun-
stenaars van wie werk in Surinaamse School 
te zien is, zoals René Tosari, Stuart Robles de 
Medina, Erwin de Vries, Jules Chin A Foeng, 
Anna en Augusta Curiel en Soeki Irodikromo.10

De keuze voor het onderzoek naar 
schilderkunst is gemotiveerd door het gegeven 
dat er door Surinaamse kunstenaars tot en met 
de jaren 1980 hoofdzakelijk met dit medium is 
geëxperimenteerd. De tentoonstelling verhoudt 
zich echter wel tot een tamelijk traditionele  
Europese/Noord-Amerikaanse kunstopvatting. 
De geschiedenis van de Surinaamse  
beeldhouwkunst en in het bijzonder die van  
de houtsnijkunst zou binnen de context van  
een hedendaags kunstmuseum eveneens  
interessant zijn, maar dit medium verdient een 
eigen onderzoek, dat niet binnen het tentoon-
stellingsconcept gerealiseerd kon worden. 
Naast schilderkunst laat de tentoonstelling 
fotografie zien van Anna en Augusta Curiel 
vanwege de uitzonderlijke positie en kwaliteit 
van het werk van de gezusters die in de eerste 
decennia van de vorige eeuw in Paramaribo 
actief waren. Ook bevat Surinaamse School 
grafisch werk, tekeningen en documentatie- 
en archiefmateriaal. De tentoonstelling start 
met een diorama uit 1839 van Gerrit Schouten 
(1779–1839) als eerbetoon (grani) aan de 
eerste Surinaamse kunstenaar die profes-
sioneel actief was en zowel in Suriname als in 
Nederland een bijzonder oeuvre heeft nagelaten. 

Surinaamse pioniers die vanaf het  

begin van de 20e eeuw een grote stimulans 
waren voor andere kunstenaars hebben  
bijzondere aandacht gekregen in het  
onderzoek, omdat de ontwikkeling van het  
kunst(vak)onderwijs van grote invloed  
is geweest op de professionalisering van de 
kunstbeoefening, en daarmee op de ontwikke-
ling van de schilderkunst. Eerst stimuleerden 
individuele kunstenaars jonge talenten door 
het geven van les in eigen atelier of workshop 
volgens het meester-gezelmodel; vervolgens 
kwam er meer ruimte voor formeel tekenonder-
wijs op middelbare scholen; en vanaf de jaren 
1950 ontstonden er kunstcentra waar les werd 
gegeven, waarna gaandeweg professionele 
kunstopleidingen werden opgericht. Sommige 
kunstenaars bedreven gelijktijdig met hun  
artistieke werk sociaal-maatschappelijk en  
politiek activisme ter bevordering van een  
(cultureel) zelfstandig Suriname.11 

In het onderzoek voor de tentoonstelling 
is geprobeerd recht te doen aan de rijke  
heterogene bevolkingssamenstelling,  
de verschillende religies en ook aan  
schoonheidsidealen van Suriname. Dit bleek 
zeker ten aanzien van werk uit de eerste helft 
van de 20e eeuw een uitdaging. Het kunstkli-
maat in Paramaribo was in deze periode relatief  
kleinschalig en gefragmenteerd. Er was een 
bescheiden aantal kunstenaars professioneel 
actief en dit waren, naast uitzonderingen in de 
fotografie, voor zover bekend mannen die  
vaak tot de creoolse economische boven-  
of middenlaag behoorden. Het aantal  
vrouwelijke kunstenaars dat een kunstopleiding 
volgt, neemt omstreeks de jaren 1960–1970 
toe, maar weinigen van hen blijven na hun 
studie professioneel actief. Sommigen maken 
de overstap naar de toegepaste kunst, zoals 
illustraties of grafische vormgeving. Hun werk 
is dan ook in veel mindere mate beschikbaar, 
met als gevolg dat werk van vrouwelijke  
kunstenaars in geringere mate is verzameld. 
Zij zijn om die reden ook in deze tentoonstelling 
ondervertegenwoordigd. Het doel is dan ook 
om met de aankopen die het Stedelijk in het 
kader van de tentoonstelling voornemens  
is te doen, de balans te waarborgen,  
bijvoorbeeld door recent werk van  
vrouwelijke kunstenaars te verwerven. 

De chronologisch-thematische  
benadering van de tentoonstelling laat zien  
dat er geen eenduidige definitie is van  
‘Surinaamse’ schilderkunst. Ondanks  
terugkerende genres en thema’s is er geen 
sprake van een uniforme of ‘typisch’  
Surinaamse School; hiermee zou noch aan  
de verscheidenheid in stijlen, noch aan de ar-
tistieke ideeën recht worden gedaan. 
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In de tentoonstelling is zowel werk van  
kunstenaars te zien die in Suriname zijn geboren 
en/of actief zijn, als van Surinaams-Nederlandse 
kunstenaars die in Nederland zijn geboren of 
naar Nederland zijn geëmigreerd.12 De tentoon-
stelling eindigt midden jaren 1980 – hoewel en-
kele werken net daarna zijn gemaakt – omdat 
in deze fase kunstenaars zich voor onderwijs 
en presentaties steeds meer gingen richten op 
de Caribische en (Latijns-)Amerikaanse regio in 
plaats van op Nederland. 

De titel van de tentoonstelling,  
Surinaamse School, refereert aan de verschil-
lende vormen van kunstonderwijs in Suriname 
– van de stimulans en kennisuitwisseling tus-
sen individuele kunstenaars tot de zelfstandige 
oprichting van opleidingen in eigen land. Som-
mige kunstenaars bleven na hun studie aan 
een Nederlandse kunstacademie werkzaam 
in Nederland, anderen keerden terug of pen-
delden tussen beide landen en andere plekken 
in de wereld. Deze beweging tussen Suriname  
en Nederland is op het werk en leven van ver-
schillende kunstenaars in de tentoonstelling 
van invloed geweest, en bestond naast de 
artistieke vorming in Suriname die zich ontwik-
kelde tegen de achtergrond van groeiend 
nationalisme, processen van dekolonisatie en 
natievorming. Hoewel er specifieke thema’s 
en narratieven ten grondslag liggen aan de 
20e-eeuwse Surinaamse schilderkunst, is 
van groepsvorming geen sprake. Surinaamse 
School is dan ook niet bedoeld om Surinaamse 
schilders als kunsthistorische stroming te  
presenteren. De opzet van de tentoonstelling  
is om de Surinaamse beeldende kunst, gezien 
vanuit Nederland, een podium te bieden door 
de samenhang én dynamiek in het werk van 
verschillende generaties schilders te laten zien. 

BART KRIEGER & CLAIRE VAN ELS

1 Voor meer informatie,  
 zie: www.stedelijk.nl/nl/ 
 tentoonstellingen/gebroed- 
 ers-djaya-revolusi-het- 
 stedelijk. 
2 Het onderzoek van Ellen 
 de Vries resulteerde onder  
 meer in een biografie over  
 Nola Hatterman (2008),  
 diverse artikelen en de  
 website www.nolahatter- 
 man.nl, waar De Vries  
 nieuwe informatie en  
 onderzoek publiceert.  
 Bovendien heeft De Vries  
 in het kader van het project 
 De nalatenschap van Nola  
 Hatterman (2018) een  
 inventarisatie gemaakt  
 van Hattermans oeuvre  
 in binnen- en buiten- 
 land. Zij stelde voor om 
 een expositie te organi- 
 seren waarin het werk van 
 Hatterman en de leer- 
 lingen die zij heeft opgeleid 
 centraal stond. Op die  
 manier wilde zij aandacht  
 vragen voor de positie  
 van Nederlandse vrouwe- 
 lijke kunstenaars uit de  
 eerste helft van de 20e  
 eeuw en het gedeeld cul- 
 tureel erfgoed van  
 Nederland en Suriname  
 dat Hatterman en haar  
 leerlingen belichamen. 
3 Er wordt verschillend ge- 
 dacht over welke kun- 
 stenaars onderdeel van de  
 Surinaamse kunstge- 
 schiedenis zijn. Zo was 
 noch werk van Hatterman,  
 noch van Armand Baag –  
 die zich in 1968 definitief in  
 Amsterdam vestigde – on- 
 derdeel van de tentoon- 
 stelling Twintig jaar beel- 
 dende kunst in  
 Suriname, 1975–1995.  
 Hatterman wordt bijvoor- 
 beeld in Suriname  
 voornamelijk als  
 Surinaamse kunstenaar 
  gezien wat betreft haar  
 artistieke productie in het 
 land. In Surinaamse  
 School wordt geen  
 onderscheid gemaakt tus- 
 sen Surinaamse kunste- 
 naars die werkzaam zijn in 
 Suriname of in Nederland. 
4 Voor meer informatie over  
 deze samenwerking, zie de 
 tekst van Carlien Lammers  
 en Inez Blanca van der  
 Scheer in deze reader. 
5 Van Binnendijk heeft  
 bijgedragen aan diverse  
 tentoonstellingen en publi- 
 caties over Surinaamse  
 kunst, waaronder over  
 Soeki Irodikromo en kunste- 
 naarscollectief  Waka Tjopu.
6 Ook het Stedelijk Museum  
 bezit tot en met de jaren  
 1980 zeer weinig  
 Surinaamse schilderkunst.  
 Het heeft onder meer  
 schilderijen en werk op 
 papier uit het oeuvre  
 van Guillaume Lo-A-Njoe  
 en Erwin de Vries, wiens  
 eerste solotentoonstelling  
 in 1970 plaatsvond in het  
 Stedelijk. Het conceptuele  
 werk van stanley brouwn  
 verzamelt het museum  
 sinds 1969 en de eerste  
 solopresentatie van zijn  
 werk vond plaats in 1971. 

7 Het Tropenmuseum in  
 Amsterdam verwierf in  
 1990 na de beëindiging  
 van Sticusa het  
 Surinaamse deel van de  
 collectie en droeg deze  
 kunstwerken in 2006 over  
 aan het Surinaams  
 Museum.
8  Leurs, G., Sticusa-    
 kollektie van moderne 
 Surinaamse beeldende 
 kunst (doctoraalscriptie),  
 Universiteit van 
 Amsterdam,1979.  
 Leurs was onder meer  
 directeur van het  
 Surinaams Museum van  
 1982 tot 1987.
 Binnendijk, C. van, en 
 Faber, P., Twintig jaar  
 beeldende kunst in  
 Suriname, 1975–1995,  
 tent.cat. Paramaribo  
 (Stichting Surinaams  
 Museum), 1995.  
 De tentoonstelling vond  
 zijn oorsprong in de viering 
 van twintig jaar  
 Surinaamse  
 onafhankelijkheid op 25  
 november 1995. 
9 In de 21e eeuw, en in het  
 bijzonder de afgelopen  
 jaren, is er groeiende  
 aandacht voor Surinaamse 
 (cultuur)geschiedenis. In  
 2019–2020 vond in De  
 Nieuwe Kerk in Amsterdam 
 De Grote Suriname- 
 tentoonstelling plaats,  
 waarin ook werk van  
 hedendaagse  
 kunstenaars te zien was.  
 The Black Archives en  
 Vereniging Ons Suriname  
 (VOS) presenteerden de  
 tentoonstelling Surinamers  
 in Nederland: 100 jaar  
 emancipatie en strijd  
 (2020) met onder meer  
 kunstwerken van Raul  
 Balai, Patricia  
 Kaersenhout en Shertise  
 Solano. Ook in andere  
 Amsterdamse instellingen,  
 zoals het Tropenmuseum,  
 Museum van Loon, Arti et  
 Amicitiae en de Amstelkerk 
 vonden exposities over  
 Suriname plaats, evenals  
 in het Prinsenkwartier  
 in Delft.
10 Zie de bibliografie in deze  
 reader voor specificaties  
 over deze publicaties. 
11 Bijvoorbeeld George  
 Gerhardus Theodorus  
 Rustwijk (1862–1914) en  
 Jules Chin A Foeng  
 (1944–1983).
12 Uitzonderingen vormen  
 onder meer werken van de  
 Griekse John Pandellis;  
 een werk van de  
 Nederlandse tekendocent  
 Nic Loning; en de op  
 Curaçao geboren en in 
 Amsterdam woonachtige  
 kunstenaar Felix de Rooy,  
 wiens ouders  
 Surinaams zijn.
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ESSAY 

EEN ANDERE 
BLIK OP DE 
FOTOGRAFIE 
VAN DE 
GEZUSTERS 
CURIEL
Jessica de Abreu

Augusta Curiel, Groepsportret met missiezusters, ca. 1910, foto, 12 x 17.3 cm.  
Collectie Nationaal Museum voor Wereldculturen, © Tropenmuseum, onderdeel 
van het Nationaal Museum voor Wereldculturen.
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De fotostudio van Augusta Cornelia Petronella 
Curiel (1873–1937) en Anna Jacoba Curiel 
(1875–1958) behoorde in het begin van de 20e 
eeuw tot een van de belangrijkste van  
Suriname. Tegenwoordig wordt de fotografie 
van de Curiels nog steeds als uitzonderlijk 
gezien vanwege de scherpte en helderheid, 
vooral in die tijd. In het nagelaten oeuvre van 
de gezusters bevinden zich fotobeelden van 
het dagelijkse leven van hun geboorteland 
Suriname, maar zij reisden ook binnen het 
Caribische gebied en naar Europa. Voor zover 
bekend bestaat er geen vrij werk van de  
gezusters Curiel, zodat het aannemelijk is dat 
zij vooral werkten in opdracht van particulieren, 
bedrijven en overheidsinstellingen. Augusta 
Curiel was zelfs de eerste Surinaamse  
fotografe die benoemd werd tot hofleverancier,  
in 1929. Zo fotografeerden de Curiels regel-
matig officiële plechtigheden van de koloniale 
overheid. De onthulling van het standbeeld  
van koningin Wilhelmina op het toenmalige  
Gouvernementsplein (het huidige  
Onafhankelijkheidsplein) in 1923 is er hier een 
voorbeeld van.
 Doordat hun archief voornamelijk 
bestaat uit foto’s gemaakt in opdracht, is de 
Surinaamse koloniale maatschappij daarin 
op een rooskleurige manier verbeeld. Want 
tijdens statige en koninklijke plechtigheden en 
festiviteiten zijn de straten netjes opgeruimd 
en brandschoon, zijn de werknemers niet aan 
het werk, maar staan ze keurig geposeerd en 
tonen missie en zendingswerk hoe de  
verspreiding van het christelijke geloof  
vreedzaam verloopt. 

FOTOGRAFIE IN DE KOLONIALE EN 
IMPERIALE CONTEXT
Politicoloog en filmmaker Ariella Aïsha Azoulay 
schrijft in haar boeken Potential History.  
Unlearning Imperialism en The Civil Contract  
of Photography over de historische context  
van kolonialisme en imperialisme waarin  
de fotografie zich ontwikkelde. In een  
interview zegt ze:

Photography was invented as an 
imperial practice and it was thus a 
productive practice—geared toward the 
production of images, and, in a broad-
er sense, commodities. This valorized 
photography’s products, meaning pho-
tographs, and enabled the undisputed 
use of others’ free labor—those being 
photographed—as raw material.1

Fotografie droeg bij aan de reproductie en 
normalisatie van koloniale en imperiale  
relaties. Een foto is een geregisseerde  
momentopname waarin de fotograaf personen 
of objecten vastlegt voor een bepaald publiek. 
De foto’s werden gemaakt binnen een context 
van ongelijkheid en patronen van uitbuiting van 
arbeid en natuurlijke hulpbronnen. De visie  
en perspectieven van de gefotografeerde 
personen en deze koloniale context worden 
echter vaak uitgewist.

EEN KRITISCHE BLIK OP DE BEELDEN 
VAN DE GEZUSTERS CURIEL  
Augusta Curiel werd gezien als de geniale  
fotografe, maar zij werd veel ondersteund door 
haar jongere zus Anna. Hun studio was geves-
tigd aan de Domineestraat 28 in Paramaribo, op 
het achtererf van hun woning. Augusta fotogra-
feerde met haar zware platencamera, geplaatst 
op een houten statief, terwijl Anna assisteerde 
bij het vaststellen van de compositie en het 
licht. Ook bewerkte Anna de glasnegatieven en 
zorgde zij voor het ontwikkelen en afdrukken 
van de opnames. De professionaliteit van de 
fotografe is af te lezen aan de kwaliteit van de 
foto’s: de actiefoto’s vertonen opmerkelijk  
weinig bewegingsonscherpte, en de groeps- 
foto’s, (trouw)portretten, klassenfoto’s en  
werkfoto’s hebben sterke composities. De  
koloniale opdrachtgevers wilden graag een 
nette foto van zichzelf laten vastleggen en lieten  
vanzelfsprekend het liefst een positieve indruk  
achter van hun werkzaamheden, festiviteiten 
en plechtigheden. Fotografie was een uitermate 
geschikt medium om deze gelegenheden en 
herinneringen te vereeuwigen. Opdrachtgevers 
bepaalden dus wie, wat en wanneer gefotogra-
feerd werd, en daarmee controleerden zij ook 
de beeldvorming over de koloniën. Door met 
een kritische blik de foto’s te bekijken en de 
vraag te stellen over wat er niet op de foto’s is te 
zien, omdat andere archieven aantonen dat er 
in dezelfde tijd en op dezelfde plaats ook  
andere gebeurtenissen en voorstellingen  
waren, wordt de koloniale relatie, ondanks  
de doordachte compositie, inzichtelijker.!
 Een tekenend voorbeeld is de reeks  
foto’s van het zendingswerk van de missie-
zusters in Suriname. Deze foto’s demonstreren 
impliciete en expliciete koloniale machts-
relaties. Op deze groepsfoto zitten drie witte 
missiezusters in de buitenlucht omringd door 
Surinaamse kinderen. Een beschrijving van de 
foto ontbreekt in het archief, maar er zijn toch 
enkele punten die de koloniale relaties zichtbaar 
maken. Onder andere de centrale positie van 
de missiezusters die het middelpunt vormen, en 
zodoende hun ‘belangrijke’ rol suggereren. 
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De opstelling van de kinderen die hen  
omringen versterkt dat beeld, omdat het doel 
van het missiewerk was om mensen die als 
‘ongeciviliseerd’ en ‘kinderlijk’ werden  
gezien, te beschaven en op te voeden.

In het boek bij de gelijknamige ten-
toonstelling Wit over Zwart (1990) staat be-
schreven hoe ‘christelijke beschavingsmissies’ 
van bewoners van gekoloniseerde gebieden  
gepaard verliepen met koloniale en imperiale 
expansie en pacificatie van onderworpen  
volkeren. Mau Mau in Kenia zeiden hierover:

Vroeger bezaten wij het land en de 
blanken het evangelie. Toen kwamen 
de missionarissen, leerden ons bidden 
en de ogen sluiten, en intussen maak-
ten de blanken zich meester van ons 
land. Nu hebben wij het evangelie en 
zij ons land.2

In de Surinaamse context fungeerde de 
christelijke missie net als in andere Europese 
koloniën ook als pacificatiemiddel. Dit ging 
gepaard met het onderdrukken van de  
Afro-Surinaamse godsdienst Winti, die door 
de koloniale overheid op straffe van geseling 
strafbaar werd gesteld.3

Ook de positie van de handen van de 
missiezusters op de kinderen is niet ondoor-
dacht. Op vele koloniale foto’s van missiewerk 
verbeeldt deze plaatsing een ouderlijke relatie, 
waarbij de ‘cruciale’ rol van Europese  
(christelijke) interventie nogmaals wordt 
benadrukt. Daarnaast kan men de ‘culturele’ 
klederdracht van de kinderen bevragen:  
is dit wat ze gewoonlijk dragen of is het  
geregisseerd? Rond die tijd waren dit soort 
beelden waarin volkeren uit de koloniën als 
‘exotisch’, ‘traditioneel’ en fundamenteel  
‘anders’ werden geportretteerd nodig om het  
Europese superioriteitsbeeld in stand te  
houden en om imperiale verhoudingen  
te rechtvaardigen. 
 Vergelijkbare analyses kunnen worden 
gemaakt van de foto’s van arbeiders op 
rubber-, koffie- en suikerplantages zoals 
Mariënburg en de foto’s van contractarbeiders 
die aanmeerden in Suriname. In de periode 
dat de gezusters Curiel Suriname  
vereeuwigden, vonden er diverse opstanden 
onder werkloze arbeiders plaats, zowel  
in Suriname als in andere delen van het  
Caribische gebied. In 1933 werd er met veel 
geweld gereageerd op de groeiende beweging 
onder arbeiders met de arrestatie van schrijver 
en antikoloniaal activist Anton de Kom. Toen 

aanhangers van De Kom zich op het  
Gouvernementsplein manifesteerden om de 
vrijlating van De Kom te eisen en vervolgens 
weigerden het plein te verlaten, werden twee 
personen doodgeschoten, een dertigtal raakte 
gewond. De Kom schrijft over de erbarmelijke 
omstandigheden waar vele contractarbeiders  
onder werkten:

Dat de klachten over mishandeling, over 
uitputtend werk, over mensonwaardige 
lonen, tot nog toe meestal tot dove oren 
op het gouvernementsgebouw vonden, 
kon men in deze adressen natuurlijk niet 
lezen. Des te duidelijker echter sprak het 
uit het verzet der koelies zelve, welke nu 
verscheidene plantages afliepen, en in 
hun verbittering meer dan duizend  
koffieplanten uitrukten.4

De Kom en de gezusters Curiel  
waren tijdgenoten van elkaar. Als De Koms 
beschrijvingen van de werk- en leefomstan-
digheden van contractarbeiders naast de  
foto’s van de gezusters Curiel worden  
geplaatst, ontstaat er een interessant beeld 
over wat wel wordt afgebeeld en wat niet  
wordt afgebeeld. 

NALATENSCHAP
Aangezien fotografie kan worden beschouwd 
als een machtsmiddel om de koloniale orde te 
bewaken, is de positie van de gezusters Curiel 
uitzonderlijk interessant.5 Binnen de koloniale 
context is het van belang om de levensgeschie-
denis te begrijpen van Surinaamse vrouwen die 
achter de camera staan in plaats van ervoor. 
Hoe konden deze Surinaamse zussen binnen 
de Europese overheersing een belangrijke  
positie verwerven en jarenlang behouden?  
Veel van de vragen rondom hun bedoelingen, 
intenties en doelen zijn niet te beantwoorden 
met wat we op dit moment weten.6

 Augusta Curiel overleed in 1937, de 
fotostudio werd voorgezet door Anna met 
behulp van assistent L. Duttenhöfer. Terwijl 
Anna zich bezighield met het ontwikkelen van 
de foto’s, maakte Duttenhöfer de opnamen. 
Helaas waren de foto’s niet van hoge  
kwaliteit, en ging het steeds slechter met de 
studio. Om het hoofd boven water te houden, 
werden grond en huis aan de Domineestraat in 
1952 verkocht aan Duttenhöfer. Vermoedelijk is 
een deel van hun administratie, documenten en 
foto’s verloren gegaan. De 1200 bewaard 
gebleven foto’s vormen mogelijk een fractie van 
wat de zusters werkelijk hebben geproduceerd.
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1 Alli, S. ‘Ariella Aïsha  
 Azoulay: “It is not  
 possible to decolonize the 
 museum without  
 decolonizing the world.”’,  
 www.guernicamag.com/ 
 miscellaneous-files- 
 ariella-aisha-azoulay 
2 Nederveen Pieterse, J. Wit  
 over Zwart. Beelden van  
 Afrika  en Zwarten in de  
 westerse populaire cultuur,  
 tent.cat.Amsterdam  
 (Tropenmuseum), 1990,  
 p. 68, www.dbnl.org/tekst/ 
 nede008wito01_01
3 Kempen, M. van, Een  
 geschiedenis van de  
 Surinaamse literatuur,  
 Breda 2003, deel 2, p. 454- 
 455: ‘De cultuur van  
 de creolen is zonder  
 enig inzicht in winti niet 
  zinvol interpreteerbaar.  
 Religieus, magisch,  
 medisch-psychologisch  
 en sociaal gezien heeft  
 winti leven en dood van de  
 creolen tot aan de  
 kerstening bepaald,  
 en zij doet dat nog voor  
 niet-gekerstende creolen,  
 evengoed als voor velen  
 die het christendom  
 (ook) geaccepteerd 
 hebben. Voor de  
 koloniale overheid waren  
 winti en afgoderij  
 synoniem met elkaar,  
 maar om pragmatische  
 redenen werd de  
 n****s hun godsdienst  
 gelaten, zolang deze niet  
 te manifest naar  
 buiten werd gebracht. De  
 “duyvelsche”  
 Watramamadans was in  
 1776 verboden op straffe  
 van de beruchte geseling  
 genaamd de “Spaanse  
 bok”, een verbod dat in  
 1828 bekrachtigd werd. 
 In 1874 werd winti  
 strafbaar gesteld. Een  
 eeuw later, in 1971,  
 zou het wetsartikel uit het  
 wetboek van strafrecht  
 worden geschrapt.’ 
4  Kom, A. de, Wij slaven van  
 Suriname, Amsterdam:  
 Atlas Contact, 2020  
 (oorspr. uitgave  
 1934), p. 154.
5  Zie o.a. Cole, T. ‘When  
 the Camera Was a Weapon 
 of Imperialism. (And When 
 It Still Is.)’, The New York 
 Times Magazine, 2  
 februari 2019. 
6  Over de gezusters 
 Curiel en fotografie in 
 Suriname verschenen de  
 volgende publicaties. Dijk,  
 J. van, H. van Petten-Van  
 Charante en L. van Putten,  
 Augusta Curiel. Fotografe  
 in Suriname (1904–1937), 
 Amsterdam: KIT 
 Publishers, 2007, en  
 Groeneveld, A., e.a.,  
 Fotografie in Suriname/ 
 Photography in Surinam  
 1839–1939, Rotterdam  
 (Museum voor  
 Volkenkunde), 1990.

Augusta Curiel, Javaans gamelanorkest, ca. 1915, foto, 11.9 x 17.2 cm. Collectie Nationaal 
Museum voor Wereldculturen, © Tropenmuseum, onderdeel van het Nationaal Museum 
voor Wereldculturen.
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OP ZOEK NAAR 
‘HET EIGENE’.
KRITISCHE 
VRAGEN OP 
BASIS VAN HET 
WERK VAN BOS 
VERSCHUUR, 
HATTERMAN EN 
BAAG
Mitchell Esajas

Wim Bos Verschuur, Brief aan Anton de Kom, 1933. 
Collectie Stichting Surinaams Museum, Paramaribo.
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In een interview met ‘dekoloniaal denker’ 
Rolando Vázquez Melken voor het online 
wetenschappelijke tijdschrift Stedelijk Studies 
stelt Vázquez dat er geen geschiedenis van 
westerse beschaving zou zijn zonder slavernij. 
Vanuit het dekoloniale denken plaatst hij  
bovendien kritische noten bij de rol die  
musea historisch hebben gespeeld in het  
reproduceren van ‘kolonialiteit’.1 Hij stelt 
kritische vragen over de eurocentrische canon 
van de kunstgeschiedenis, de rol van ‘de witte 
blik’ in het objectiveren van ‘de Ander’. Ook 
stelt hij dat curatoren een bijdrage kunnen  
leveren aan het bevragen van de positie van het 
museum door simpele vragen te stellen zoals: 
wie kijkt en wordt er bekeken? Wie wordt er  
gerepresenteerd en wie representeert?
 Suriname was langer dan driehonderd 
jaar een Nederlandse kolonie. Zoals Gloria 
Wekker in Witte onschuld beschreef, heeft dit 
eeuwenlange kolonialisme sporen nagelaten in 
hoe we naar onszelf en naar ‘de Ander’ kijken.2 
Als lid van de werkgroep die de tentoonstelling 
Surinaamse School samenstelde, speelden de 
vragen van Vázquez voor mij een essentiële rol 
in mijn onderzoek naar kunstenaars Wim Bos 
Verschuur, Nola Hatterman en Armand Baag, 
die zich elk op hun eigen manier afzetten 
tegen de koloniale norm om tot een eigen  
Surinaamse visie te komen. En vanuit deze  
blik reflecteer ik in dit essay op hun werk.

WIM BOS VERSCHUUR  
EN ANTON DE KOM
Wim Bos Verschuur (1904–1985) staat  
bekend als een van de grondleggers van  
het Surinaamse nationalisme. Hoewel  
Bos Verschuur zelf uit de ‘lichtgekleurde  
elite’ kwam, zette hij zich als tekenleraar,  
vakbondsleider en politiek activist in voor een 
meer autonoom Suriname. In zijn archief is  
een bijzondere brief te vinden die gericht is  
aan anti-koloniaal activist, schrijver en  
dichter Anton de Kom (1898–1945).  
Hierin schrijft Bos Verschuur:

De Kom, ik ken je niet. Toch moeten wij 
makkers zijn. Ons gevoel is hetzelfde: 
Opstand! Onze strijd geboort uit hetzelf-
de: Opstand! Alleen zegt men, jij bent 
communist en ik ben ingetogener. Doch 
onze beider strijd windt zich los uit dezelf-
de materie: Onrecht, onrecht wordt ons 
aangedaan!

Het zou nooit komen tot een persoonlijke  
ontmoeting tussen Bos Verschuur en De Kom,  
maar Bos Verschuur herkende kennelijk een 
geestverwant met wie hij het gevoel van  
onrechtvaardigheid over de ongelijke  
verhoudingen in Suriname deelde. De  
slavernij werd weliswaar in 1863–1873  
afgeschaft, maar de mensonterende  
omstandigheden bleven ook met de komst  
van contractarbeiders uit andere kolonies  
voortbestaan. De Kom beschreef in zijn  
befaamde boek Wij slaven van Suriname  
hoe het koloniale onderwijs bijdroeg aan deze 
ongelijkheid en aan geïnternaliseerd racisme:

Geen beter middel om het minderwaar-
digheidsgevoel bij een ras aan te kweken, 
dan dit geschiedenisonderwijs waarbij 
uitsluitend de zonen van een ander volk 
worden genoemd en geprezen. Het heeft 
lang geduurd voor ik mijzelf geheel van 
de obsessie bevrijd had, dat een n***r 
altijd en onvoorwaardelijk de mindere zijn 
moest van iedere blanke.

Bos Verschuur sneed de thematiek van ‘geïn-
ternaliseerd racisme’ in zijn kunst niet direct 
aan, wellicht omdat hij zelf niet tot de Zwarte 
onderklasse behoorde. Hij gaf zijn nationalis-
tische ideeën over autonomie en ‘eigenheid’ 
echter wel door aan zijn leerlingen tijdens zijn 
tekenlessen. Bij leerlingen stond hij bekend als 
‘Oom Wim’, die gepassioneerd sprak over ‘het 
sociale onrecht in de kolonie en de politieke 
bemoeizucht van de bestuurders uit Holland’.3 
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Bos Verschuur was geestesvader van de ‘baas 
in eigen huis’-beweging. Zo had hij invloed op  
een groot aantal Surinamers die later een  
belangrijke rol zouden spelen in de politieke 
geschiedenis. Een van deze leerlingen was 
Eddy Bruma (1925–2000). 

WIE EEGIE SANI, BRUMA 
EN HATTERMAN 
Bruma was een van de medeoprichters van 
culturele vereniging Wie Eegie Sani (WES,  
Ons Eigen Ding). WES werd begin jaren 1950 
opgericht door Surinaamse studenten in  
Amsterdam. In de kolonie was het hen aange-
leerd dat alles wat Europees was, superieur 
was aan de eigen taal en culturele tradities. Ze  
dienden zich nederig (sakafasi) te gedragen.  
Sranantongo werd bestempeld als ‘n***r- 
Engels’ en de spirituele traditie Winti was bij 
wet verboden. In Nederland beseften de stu-
denten dat dit beeld niet klopte. Zij zagen de 
noodzaak om op zoek te gaan naar ‘het eigene’ 
door een herwaardering van de eigen taal en 
cultuur. Er werden literaire en kunstzinnige 
activiteiten georganiseerd, vaak tezamen met 
Vereniging Ons Suriname (VOS). Zo schreef 
Bruma het theaterstuk De geboorte van Boni 
op basis van De Koms beschrijving van deze 
verzetsheld, die de plantages ontvluchtte en de 
strijd aanging met de witte plantagehouders.  
Waar Bos Verschuur zich nog richtte op poli-
tieke autonomie, ging Bruma een stap verder 
door zich te richten op een vorm van dekoloni-
satie van de geest en cultuur. De woning van  
kunstenaar Nola Hatterman vormde een  
belangrijke ontmoetingsplaats voor de leden 
van WES en VOS. Zij hielp onder andere mee 
met het ontwerpen van het decor en kostuums 
en stelde haar atelier beschikbaar voor de  
repetities. Hatterman vereeuwigde deze  
beweging in het kunstwerk Na Fesie (1953),  
waarin leden van WES op een statige 
manier zijn geportretteerd.

ESSAY

De activiteiten van WES waren vergelijkbaar 
met ontwikkelingen in de jaren 1930 in Parijs 
en New York, met de négritude en de Harlem 
Renaissance. De Négritude-beweging was een 
culturele, intellectuele en literaire beweging die 
in Parijs onder Caribische en Afrikaanse  
schrijvers en denkers ontstond. Schrijvers als 
Aimé en Suzanne Césaire, Léopold Senghor, 
Léon Dames en de gezusters Nardal zetten 
zich af tegen het dominante koloniale denken 
door via literatuur en kunst een eigen Zwarte 
identiteit naar voren te brengen.4 De  
Négritude-beweging was onder meer 
geïnspireerd door de Harlem Renaissance, 
een culturele beweging in New York, waarin 
Afro-Amerikanen middels cultuur, literatuur en 
kunst afscheid namen van raciale systemen 
van slavernij en segregatie en een eigen iden-
titeit ontwikkelden waarin trots en emancipatie 
centraal stonden.5 Het gedachtegoed van  
WES en de Négritude-beweging sloot aan  
op de fascinatie van Hatterman met het Zwarte 
lichaam. Hoewel Hatterman zelf een witte 
Nederlandse vrouw was wier familie rijkdom 
had vergaard in de kolonie Nederlands-Indië, 
voelde ze ‘zich van binnen Zwart’.6 Ook zij vond 
dat ‘het eigene’ herontdekt moest worden, en 
daar hoorde het ontwikkelen van een Zwart 
schoonheidsideaal en een eigen Surinaamse 
kunstacademie bij. 
 Maar het werk en de positionering  
van Hatterman kunnen ons ook iets leren 
over privilege, de witte blik, representatie en 
machtsverhoudingen in de Nederlandse en  
Surinaamse kunstgeschiedenis. Want hoe- 
wel ze een onmiskenbaar belangrijke bijdrage 
heeft geleverd aan de Surinaamse kunst, is het 
ook van belang om haar positie als witte vrouw 
binnen de koloniale machtsverhoudingen tegen 
het licht te houden.7 Aan de ene kant maakte 
Hatterman het historische werk Na Fesie en de 
historiestukken over Boni, waarin stereotiepe 
beelden over Surinamers werden tegenge-
gaan. Aan de andere kant reproduceerde ze 
narratieven waarin Zwarte mensen werden  
geobjectiveerd door onder andere een theorie 
te ontwikkelen waarin ‘het hoofd van de n***r’ 
volgens een bepaald schema getekend  
zou moeten worden. Een theorie die  
toentertijd al kritisch werd bevraagd door  
Surinaamse kunstenaars zoals Jules Chin  
A Foeng (1944–1983). Vanuit de postkoloniale 
blik kan worden gesteld dat Hatterman een  
enigszins problematisch, complexe en  
ambivalente, positie innam.

BAAG
Die ambivalente positie van Hatterman zien we 
terugkomen in haar verhouding met de door Nola Hatterman, Na Fesie (De toekomst), 1953, olieverf op 

doek, 93 x 121 cm. Particuliere verzameling, Suriname.  
Foto: Ellis Doeven © Erven Nola Hatterman.

16

S
TE

D
E

LI
JK

 M
U

S
E

U
M

 A
M

S
TE

R
D

A
M



MITCHELL ESAJAS

haar opgeleide Armand Baag (1941–2001). 
Waar het werk van Hatterman bekend is, is het 
werk van Baag relatief onderbelicht gebleven. 
Zo was het niet opgenomen in de expositie 
Twintig jaar beeldende kunst in Suriname, 
1975–1995 die reisde naar het Stedelijk  
Museum en is het zelden getoond in  
exposities in Nederlandse of internationale 
musea. Baag maakte de Rijksakademie van 
beeldende kunsten niet af omdat hij zich niet 
kon vinden in de westerse maatstaven die als 
‘universele kunst’ werden gedoceerd.8 Hij  
was afkomstig uit de ‘Zwarte volksklasse’  
en was in zijn werk ook op zoek naar ‘het  
eigene’, onder meer om de mentale erfenis 
van het kolonialisme tegen te gaan: ‘Ik wil mijn 
mensen hun schoonheidsideaal teruggeven. 
Ze zijn door de eeuwen heen verpest.’ Baag 
ontwikkelde zich buiten de academie als een 
veelzijdig kunstenaar én componist met een 
eigen stijl en visie waarin (Afro-)Surinaamse en 
Caraïbische cultuurelementen op een unieke 
manier naar voren komen:

Ik noem mijn werk Baag-isme. Ik wil met 
mijn werk de relatie tussen de mensen 
en de dingen uitdrukken. Het fijne dat het 
oog niet ziet, maar toch op een andere 
manier waargenomen kan worden. Daar 
probeer ik kleur aan te geven en kenbaar 
te maken voor het oog. Dat doe ik mede 
vanuit mijn ‘Surinaams mens’ zijn. In 
mijn uitingen als Surinaamse kunstenaar 
probeer ik het eigene te benadrukken. 
De liefde voor elkaar in de ruimste zin 
van het woord. Maar ook de ellende en 
tragiek van het volk in hun dagelijkse 
roep om lotsverbetering.9

Het werk van Baag leert ons op deze manier 
iets over in- en uitsluiting, representatie, en 
machtsverhoudingen binnen de Surinaamse 
en Nederlandse kunstgeschiedenis.  
Je zou kunnen stellen dat ‘het eigene’  
waarnaar Wie Eegie Sani op zoek was in  
het werk van Baag ‘tot volle wasdom’ komt.

 
 

Armand Baag, Zapata Jaw, Ronald Snijders en Judith de Kom 
tijdens een optreden bij Vereniging Ons Suriname met een portret 
van Anton de Kom aan de muur, jaren 1970. © The Black Archives.

 vanzelfsprekendheid,  
 zolang de maatstaven  
 strikt westers blijven. Ook  
 meent hij dat de Afrokunst  
 nog steeds niet de erken- 
 ning krijgt die de moderne  
 westerse kunst allang  
 geniet.’ Armand Baag  
 legt ook elders uit hoe  
 hij die botsing tussen zijn 
 Caraïbische achtergrond  
 en de westerse maat- 
 staven altijd heeft beleefd:  
 ‘Ik ben mij in mijn hele  
 zieleleven bewust van  
 het feit, dat ik Surinamer  
 ben, dat ik een n***r ben. 
 Ik kom uit een ander land,  
 een land, dat een andere  
 geografische ligging heeft  
 op deze wereld. Ik heb een  
 ander kleurgevoel. Wat  
 ik altijd bewonderde waren  
 Afrikaanse en Mexicaanse  
 schilderingen en sculp- 
 tures. In Nederland kreeg  
 ik het gevoel dat ik een  
 klein Rembrandtje moest  
 worden. Ik wil Zwarte  
 mensen schilderen, mijn  
 eigen leven uitbeelden,  
 een strijd voeren voor mijn  
 volk. Maar ik was op de  
 verkeerde weg. De West- 
 Europese kunst wordt als  
 machtsmiddel gebruikt, zij  
 is maatgevend. Europa  
 stelt voor je vast, wat  
 goed en slecht is en laat  
 geen mogelijkheid over  
 om zelf in te vullen. Net  
 zoals jonge landen worden  
 ingedamd in óf het kapital- 
 isme óf het communisme.  
 Er is geen andere keus.’
9  De Jong, J.D. De  
 Onzichtbare Visionair, 
 nog te publiceren, p. 40.

1 ‘Museums, and here the  
 ethnographic museum is a 
 clear example, are repre- 
 senting the others at the  
 other side of the colonial  
 difference, classifying 
 them, speaking!about! 
 them, but not serving  
 them and considering  
 them as spectators: they  
 are the ones that are seen, 
 not the ones that are  
 privileged to see.’ Wevers,  
 R. ‘Decolonial Aesthesis  
 and the Museum. An  
 Interview with Rolando  
 Vázquez Melken’,  
 Stedelijk Studies,  
 www.stedelijkstudies. 
 com/journal/decolo- 
 nial-aesthesis-and-the- 
 museum. 
2 Wekker, G. Witte onschuld:  
 paradoxen van kolonia- 
 lisme en ras. Amsterdam  
 University Press, 2017.
3 Galen, J. J. van!Hete- 
 nachtsdroom: Suriname, 
 erfenis van de slavernij.  
 Amsterdam: Contact,  
 2000, p. 58.
4 Edwards, B. H. The  
 Practice of Diaspora.  
 Literature, Translation,  
 and the Rise of Black Inter- 
 nationalism, Cambridge: 
 Harvard University Press,  
 2009.
5 Moor Turner, J. Caribbean  
 Crusaders and the Harlem  
 Renaissance, Champaign: 
 University of Illinois  
 Press, 2005.
6 De Vries, E. Nola. Portret  
 van een eigenzinnige kun- 
 stenares, Amersfoort:  
 Klapwijk & Keijsers Uit- 
 gevers, 2009, p. 94 ‘Vol- 
 gens Nola omdat zij zich  
 van binnen steeds meer  
 “een n***r” was gaan  
 voelen.’
7 Jansen, C. ‘The Gaze  
 of White Women Artists  
 on Black Subjects’.  
 Elephant, 12 maart 2020.  
 elephant.art/gaze-white- 
 women-artists-black-subj- 
 ects-alice-neel-surina- 
 me-nola-hatterman-char- 
 lotte-jansen-12032020  
 en ‘In conversation with  
 Astrid Kerchman, Politics  
 of Representation: The  
 Cases of Nola Hatterman  
 and Jan Sluyters’, MOED,  
 februari 2019. 
 moed.online/poli tics- 
 of-representation-nola- 
 hatterman-jan-sluyters. 
8 De Jong, J.D. De  
 Onzichtbare Visionair. 
 Over de levensloop en het 
 werk van de  
 Surinaams-Nederlandse  
 beeldend kunstenaar en  
 musicus Armand Baag  
 (1941-2001), ook bekend  
 als Armand Parden (zijn  
 geboortenaam), nog te  
 publiceren, p. 33: ‘Je zou  
 hem best een zeer  
 bewuste nationalist  
 kunnen noemen want: “Ik 
 ben me van mijn  
 Afrikaanse afkomst steeds 
 beter bewust naarmate ik  
 me meer ontwikkelde”,  
 zegt hij. Het begrip  
 “universele kunst” is voor  
 hem geen 
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DE KRACHT 
VAN HET 
TEKSTBORD
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Letty Robben (rechts) en Maja Drenthe nemen de tijd om opa 
en oom Lou nog eens goed te bekijken. Foto: Jacob van Vliet.
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Wedden dat er bij de eerste expositie van dit 
werk in 1930 in het Stedelijk Museum een 
bordje hing met daarop slechts de naam van de 
kunstenaar, titel en jaartal van het werk: Nola 
Hatterman, Op het terras, 1930?1 De bezoeker 
zag een deftige, Zwarte heer die zich op een 
lome Vacantiemiddag (een andere, eenmalig 
gebruikte titel) laafde aan koel Amstelbier. Op 
het oog leidde hij een zorgeloos bestaan. 

Museumteksten zijn steeds belangrijker 
geworden. De tekst stuurt de blik van de 
kijker. Vroeger was die rol voorbehouden 
aan de kunstrecensent. ‘Een knap figuurstuk 
van Nola Hatterman’, schreef het Algemeen 
Handelsblad van 23 mei 1930 tijdens de eerste 
tentoonstelling van het werk. De Indische 
Courant sprak van Hattermans ‘persoonlijke 
voorkeur voor semi-Oostersche typen die zij 
met een scherpe opmerkingsgave observeert 
en op zakelijke wijze schildert’. Hattermans 
sobere, realistische stijl zette haar op de kaart 
als Nieuwe Zakelijkheid-schilder.

Hierna was het doek nog een paar 
keer te zien en uiteraard was het in 1939 
present op haar solotentoonstelling West-
Indische Portretten door Nola Hatterman bij 
de Koninklijke Vereniging Oost en West in het 
Victoria Hotel in Amsterdam. Hatterman had 
zich inmiddels de reputatie verworven van 
schilder van ‘West-Indiërs’ (Surinamers). 

Het portret van de Zwarte man, in 
recensies omschreven als ‘mondain’2 en 
‘dandylike in Europeesch kostuum’3 oogstte 
lof: ‘Het groote portret van den man voor 
het café is zoowel in zijn expressie als door 
zijn compositie en kleurencombinatie een 
getuigenis van diepe innerlijke beschaving 
en goede smaak’, noteerde het Algemeen 
Handelsblad van 8 maart 1939. Uit de 
opmerking dat Hatterman in haar portretten 
‘de vreemde mengeling van opgewekte 
kinderlijkheid en Zwarte melancholie (…) 
erfstuk van het oerwoud die dezen menschen 
eigen is’ goed had weten te treffen, wordt 
ook direct duidelijk dat vooroordelen welig 
tierden. Het socialistische Volksdagblad van 
24 maart 1939 sprak andere taal. De recensent 
meende dat de schilderes voor de zoveelste 
maal in herinnering bracht ‘hoe in het Zwarte 
ras alle toonaarden van menselijkheid en 
menselijke problemen teruggevonden worden, 
die wij blanken in onze superioriteitswaan 
nog zo dikwijls voor onszelf alleen opeisen’. 
De expositie was te beschouwen als ‘een 
overtuigende slag tegen alle rassenleugens en 
– haat van onze tijd’. 

De Amsterdamse kunstenares Nola 
Hatterman (1899–1984) raakte bevriend 
met de Surinamers die ze portretteerde. 

Ze vereenzelvigde zich met hun strijd voor 
onafhankelijkheid en emigreerde in 1953 
naar Suriname. In Nederland raakte ze in de 
vergetelheid. Zo ook het schilderij. 

Op het terras wordt nu beschouwd 
als topstuk van het museum, daarom is 
het onvoorstelbaar te bedenken dat het 
portret zoekraakte en door de gangen van 
de Universiteit van Amsterdam zwierf, waar 
de kunsthistoricus Karin Söhngen het ten 
langen leste terugvond. Via de Vereniging 
Ons Suriname werd eindelijk achterhaald 
wie erop stond: Jimmy van der Lak (1903–
1990). Het werk werd geselecteerd voor 
de tentoonstelling Magie en Zakelijkheid. 
Realistische schilderkunst in Nederland 
1925–1945 in het Museum voor Moderne 
Kunst Arnhem en diende zelfs als beeldmerk. 
Zo maakte Hatterman in 1999 postuum haar 
rentree in de Nederlandse kunstwereld en 
beleefde het schildersmodel Van der Lak als 
het ware zijn wedergeboorte. Deze Surinamer, 
die als verstekeling aan boord van een 
oceaanstomer de oversteek had gemaakt 
naar Nederland en hier de kost verdiende als 
tapdanser, bokser, model op de Rijksakademie, 
barman en restaurantuitbater, sprak zeer tot de 
verbeelding. Op het terras maakte daarna een 
succesvolle tournee langs exposities als Black 
is beautiful. Rubens tot Dumas in De Nieuwe 
Kerk in 2008 en musea als het Amsterdam 
Museum voor het in 2017 terugkeerde op het 
vaste honk: het Stedelijk. Het schilderij is er nu 
permanent te zien. 
 Dat de tijd van eenregelige, sobere 
tekstbordjes verleden tijd is, mag duidelijk zijn.  
In een onderschrift uit 2019 maakte het 
Stedelijk duidelijk dat Van der Laks bestaan 
minder zorgeloos was dan misschien 
verondersteld. Dat het schilderij in opdracht 
van Amstel Bier zou zijn geschilderd, maar 
afgekeurd werd ‘vanwege de huidskleur 
van het model’, verwees naar het racisme 
waaraan hij en zijn landgenoten destijds 
waren blootgesteld.4 De jongeren van het 
Stedelijk die als ‘blikopeners’ van het museum 
fungeren, zagen het schilderij vooral als 
voorbeeld van het ‘op een positieve en trotse 
manier’ afbeelden van een Zwarte man.5 Zo 
vertelde het museum zowel een verhaal over 
discriminatie als inclusiviteit en emancipatie. 
 De verrassing was groot, toen er in 
2019 een brief van Hatterman opdook, waaruit 
bleek dat niet Jimmy van der Lak, maar 
Louis  (‘Lou’) Drenthe (1901–1990), model 
stond voor het schilderij.6 Zijn loopbaan was 
even veelzijdig als die van Van der Lak: hij 
speelde toneel, kelnerde, maar bovenal was hij 
trompettist en orkestleider. 
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Passend in deze tijd waarin 
kolonialisme een prominent thema vormt, 
refereert het huídige onderschrift aan het 
slavernijverleden van zijn voorouders. Maar het 
is vooral deze zin die triggert: ‘Hij opent Nola 
Hatterman de ogen voor de misstanden in de 
kolonie.’ Uit de brief komen we te weten: ‘Dit 
werken met Lou Drenthe was erg prettig, hij 
was een aardige vent. De verhouding was in 
eerste instantie zakelijk, hij verdiende met het 
poseren voor mij, maar we kregen een prettige 
kameraadschappelijke verhouding.’ Hij was de 
eerste die haar vertelde over de toestanden en 
verhoudingen in Suriname gezien vanuit zijn 
kant. Drenthe belde regelmatig bij Hatterman 
aan om meegetroonde landgenoten zijn  
portret te laten zien en te horen ‘dat het  
mooi en goed lijkend was’. 
 Het zinnetje dat híj Hattermans 
blik verruimde, doorbreekt de klassieke 
hiërarchische verhouding tussen schilder en 
model. Het maakt van Drenthe op slag een 
kritisch, handelend personage, dat indirect ook 
de museumbezoeker aanspreekt. 

In Het Parool van 23 juli 2020 komt zijn 
familie aan het woord. Zijn nicht Maja Drenthe 
merkt op: ‘Door zijn verhalen is Nola zich 
bewust geworden hoe het moet zijn geweest 
om als donker iemand in een witte wereld te 
leven. (…) Daar was zij erg door geraakt. En 
dat raakte mij ook toen ik dat las.’ Kleindochter 
Letty Robben overpeinst bij het zien van zijn 
portret: ‘Amsterdam heeft hem nooit helemaal 
gebracht wat hij er zocht, denk ik. Juist  
daarom vind ik het zo mooi dat hij nu in  
het Stedelijk hangt.’ 

Ook de titel stuurt de blik. Het wordt tijd 
om de man die zolang naamloos door het 
leven ging vol voor het voetlicht te halen:  
Louis Richard Drenthe / Op het terras. 
Hatterman zou van harte met de nieuwe  
titel hebben ingestemd.  

Portret Lou Drenthe. Foto: Ellen de Vries. 
Collectie Familie Drenthe.

Nola Hatterman, Louis Richard Drenthe / Op het terras, 1930, 
olieverf op doek, 100 x 90 cm. Collectie Stedelijk Museum 
Amsterdam, © Erven Nola Hatterman.

1 De inventariskaart van het  
 Stedelijk Museum meldt  
 dat dit in 1931 door het  
 Stedelijk aangekochte  
 werk even Een  
 vacantiemiddag heette. 
2 Het Volksdagblad, 24  
 maart 1939.
3  De Telegraaf, 14 maart  
 1939.
4 Dit verhaal is overigens  
 nooit bevestigd.
5 Het precieze jaartal van  
 de uitspraak was niet meer  
 te achterhalen.
6 De brief aan een oud-leer- 
 ling is uit begin jaren  
 1980 en bevindt zich in  
 een privé-collectie. De  
 eigenaar is bekend bij  
 de auteurs. 
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St. Louis Rhythm Kings, derde persoon van rechts is trompettist en 
orkestleider Louis Drenthe. Foto: Maja Drenthe. Collectie Familie 
Drenthe en Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam.
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SURINAAMSE 
SCHOOL
ALS AANZET 
VOOR DE 
TOEKOMST

Het plan voor de tentoonstelling Surinaamse 
School ontstond aanvankelijk als een project 
over Nola Hatterman. Onderzoeker, expert en 
Hatterman-biograaf Ellen de Vries kwam met 
het voorstel bij het Stedelijk Museum, dat al 
sinds de jaren 1930 werken van Hatterman 
in de collectie heeft. Volgens De Vries zou 
een expositie over Nola Hatterman en haar 
leerlingen de mogelijkheid bieden om aandacht 
te vragen voor twee verwaarloosde thema’s 
binnen de Nederlandse museumwereld: 
vrouwelijke Nederlandse kunstenaars als 
Hatterman uit de eerste helft van de 20e eeuw 
én kunst uit Suriname. ‘Hatterman en haar 
leerlingen belichamen het gedeeld cultureel 
erfgoed van Nederland en Suriname, dat tot 
1975 onderdeel was van het Koninkrijk der 
Nederlanden.’ Een tentoonstelling over het 
werk van Hatterman behelst echter ook de 
gevoelige thematiek van ras en kolonialisme 
en de kwestie van de machtsverhoudingen 
rondom haar auteurschap. Al snel stelde 
het Stedelijk vast dat het museum zelf 
onvoldoende kennis in huis had om deze 
thematiek recht te doen. De ontwikkeling van 
een concept dat was gericht op Hatterman 
naar een breder opgezette tentoonstelling 
over Surinaamse kunst is een voorbeeld van 

zelfkennis en de open houding die van het 
hedendaagse museum wordt verwacht. Er 
werd besloten om het samenstellen van de 
tentoonstelling democratisch te benaderen: 
Jessica de Abreu, Mitchell Esajas, Bart Krieger 
en Ellen de Vries vormden een werkgroep met 
curator Claire van Els, medewerker Inclusie 
& Diversiteit Carlien Lammers en Inez Blanca 
van der Scheer, projectleider van STUDIO i. 
De framing van het concept ontwikkelde zich 
van een meester-leerlingconstructie naar een 
minder hiërarchisch collectief: ‘Hatterman en 
leerlingen’ werd de ‘Surinaamse School’. Een 
nieuwe samenstelling, een nieuwe framing en 
ook een nieuwe werkwijze: omdat het werk 
van onderbelichte kunstenaars van kleur 
nauwelijks in institutionele verzamelingen 
vertegenwoordigd is, werden er via een 
breed netwerk van verzamelaars zo’n 100 
werken van 35 kunstenaars in bruikleen 
genomen. Dit was een leerproces voor het 
Stedelijk. Tegelijkertijd ligt daar ook een 
uitdaging voor de toekomst, die vraagt om 
een continue actieve, nieuwsgierige houding, 
in plaats van ons bij het aankoopbeleid van 
het verleden neer te leggen. Onze collectie 
is nu nog niet zo divers als we zouden willen, 
maar er zijn wel talloze geïnstitutionaliseerde 

Carlien Lammers &  
Inez Blanca van der Scheer
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kunstenaars zoals Hatterman die – bij verdere 
verkenning – kunnen worden gezien als 
bakens in enorme constellaties van diverse en 
ondervertegenwoordigde kunstenaars.

Surinaamse School was alleen 
mogelijk dankzij de kennis en de netwerken 
van de gastcuratoren, de medewerking van 
vele particuliere bruikleengevers en andere 
experts in zowel Suriname als Nederland. 
Dit maakt duidelijk dat het Stedelijk Museum 
zowel omissies heeft in de collectie alsook in 
de personele bezetting. Steeds vaker worden 
tentoonstellingen in het museale veld met 
behulp van klankbordgroepen, gastcuratoren 
en curators at large aangevuld of bijgestuurd 
in kennis en houding. Deze externe experts 
krijgen op deze manier ‘ownership’ over 
hun kennisgebied. Zij introduceren nieuwe 
invalshoeken, perspectieven en verhalen 
over bestaande narratieven. Maar deze 
experts blijven de flexibele schil rond de 
museale instituten vormen, waardoor hun 
meerstemmige visie niet altijd in het structurele 
programma wordt opgenomen. Het Stedelijk 
Museum geeft aan dat het meerstemmig en 
inclusief wil zijn in de kern. Het instituut zegt 
ruimte te willen maken voor meer stemmen op 
sleutelposities. Deze veranderende praktijk zal 
op termijn zorgen dat tentoonstellingen op een 
duurzamere manier en met veel aanvullende 
en ‘nieuwe’ expertise tot stand kunnen komen. 
Deze verbreding zal ook plaats moeten vinden 
in het uitbreiden van de onderzoeksgebieden 
en het aankoopbeleid, om zo de kennis in de 
organisatie te borgen.

De tentoonstelling Surinaamse School 
is in veel opzichten nieuw voor het Stedelijk. 
Maar dat de tentoonstelling nieuw is voor het 
museum, wil nog niet zeggen dat de inhoud 
ervan er al die jaren niet is geweest. Buiten 
de gevestigde instellingen en de Nederlandse 
canon die ze vertegenwoordigen, bestaat een 
grote diversiteit aan kunstgeschiedenissen 
en verhalen die op alternatieve manieren zijn 
verzameld. Door oral histories, grassroot-
archieven, privécollecties, lokale stichtingen 
en gespecialiseerde organisaties is deze 
kennis bewaard gebleven en verspreid. Deze 
verhalen bereiken een breder publiek wanneer 
ze worden opgenomen door grote instellingen, 
vaak dankzij inzet van activisten. Een concreet 
voorbeeld is de opname van Anton de Kom 
in 2020 in de Canon van Nederland, als 
eerste Surinaamse schrijver, terwijl hij in de 
Surinaamse gemeenschap al decennialang 
een antikoloniaal icoon is.

Maar voor elk ‘nieuw’ verhaal dat 
institutioneel erkend en opgenomen wordt, 
zijn er talloze verhalen die onderbelicht blijven. 

Hetzelfde geldt voor deze tentoonstelling. 
Hoewel dit pas de eerste verkenning van het 
Stedelijk is van veel van de tentoongestelde 
kunstenaars en het museum in de 
tentoonstelling een ruime diversiteit aan 
achtergronden en disciplines toont, zijn er 
aanzienlijke bevolkingsgroepen uit Suriname 
die in deze oriëntatie niet aan bod komen. 
Het werk van vrouwelijke kunstenaars is als 
resultaat van het beperkte verzamelen hier 
onvoldoende gepresenteerd. Maar dat wij 
het niet hebben gesignaleerd, wil niet zeggen 
dat het niet bestaat: er is juist meer gericht 
onderzoek en bemiddeling nodig om deze 
verhalen te vinden en te delen.

Surinaamse School focust op de 
jaren 1910–1985 en kan worden gezien als 
de langverwachte opvolger van Twintig jaar 
beeldende kunst in Suriname, 1975–1995, die 
het Stedelijk Museum in 1996–1997 toonde. 
Surinaamse School is wederom een aanzet 
om de artistieke ontwikkelingen in Suriname, 
die te lang onbeschreven zijn gebleven, in 
kaart te brengen. Maar de ambitie is ditmaal 
groter. Met uitgebreid onderzoek, nieuwe 
inzichten, aankopen, en een vergroot netwerk 
kan deze presentatie het startschot zijn voor 
een duurzamere toevoeging van kunst uit 
Suriname aan de canon van de Nederlandse 
kunst. Zodat er vaker solo’s van hedendaagse 
en moderne beeldende kunstenaars uit 
de Cariben worden getoond. Zodat de 
thematisering van Surinaams-Nederlandse 
makers niet meer zo nadrukkelijk hoeft plaats 
te vinden. Zodat juist de artistieke waardering 
van de kunstwerken vaker wordt gevierd 
zonder het label ‘inclusieve tentoonstelling’ 
te hoeven krijgen. Zodat het contextualiseren 
van werken binnen het Caribische gebied 
vaker aan de orde komt. Daarom heeft het 
Stedelijk Museum aangekondigd te zullen 
investeren in het werk van (hedendaagse) 
kunstenaars, waar hier een schijnwerper op 
is gezet middels deze tentoonstelling. Maar 
ook in de programmering zal de aanzet tot het 
tonen van Caribische artistieke ontwikkelingen 
in de toekomst zichtbaar worden. Zodat we 
alle opgedane kennis rondom de ontwikkeling 
van Surinaamse School een prominente plek 
geven in het hart van het Stedelijk Museum, 
de collectie. Op deze manier kunnen we vaker 
meerstemmige tentoonstellingen maken met 
meer geïnternaliseerde kennis en expertise.  
To be continued.
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De volgende pagina's bevatten de begeleidende 
teksten uit de tentoonstelling. Elke zaal kent een 
of meer inleidende teksten, over een persoon 
of een thema bijvoorbeeld, aangevuld met 
teksten over individuele werken. Bij die teksten 
worden ook de details over de kunstenaar 
en het betreffende werk vermeld, zoals 
geboortejaar- en plaats, materiaal, techniek 
en de collectie waarin het zich bevindt. De 
gekleurde ruimtes op de plattegrond geven de 
tentoonstellingszalen weer.
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ZAAL 0.17

INTRODUCTIE
Aan de hand van ruim 100 kunstwerken van 35  
kunstenaars presenteert Surinaamse School thema’s en 
genres in de Surinaamse schilderkunst van circa 1910 tot 
en met 1985. Naast schilderkunst, het medium waarmee 
kunstenaars hoofdzakelijk experimenteren, is er fotografie, 
grafisch werk, werk op papier en documentatiemateriaal  
te zien.

Surinaamse School refereert aan de verschillende vormen 
van kunstonderwijs en is bedoeld om de samenhang én 
dynamiek in het werk van uiteenlopende generaties  
schilders te onderzoeken. De ontwikkeling van het  
kunstonderwijs in Suriname gedurende de 20e  
eeuw is van invloed op de professionalisering van de  
kunstbeoefening en daarmee op de schilderkunst zelf.  
Surinaamse pioniers die een grote stimulans zijn voor  
andere kunstenaars krijgen bijzondere aandacht in  
de tentoonstelling.

De verbeelding van de eigen geschiedenissen,  
spiritualiteit en het alledaagse zijn belangrijke  
onderwerpen die in realistische, abstracte en  
expressionistische stijlen tot leven worden gebracht.  
Sommige kunstenaars bedrijven gelijktijdig met hun  
artistieke werk activisme ter bevordering van een  
(cultureel) onafhankelijk Suriname.

Kunstenaars verhouden zich onder meer tot eigentijdse 
kunst uit het Caribisch gebied en Indonesië, en ontwikkelen 
zich gedurende deze periode tegen de achtergrond van 
groeiend nationalisme, processen van dekolonisatie en 
natievorming. Ook is de dynamiek tussen Suriname  
en Nederland van invloed. Vanaf de jaren 1980 gaan  
Surinaamse kunstenaars zich steeds meer richten op de 
Caribische en (Latijns-)Amerikaanse regio. 

25 jaar na de tentoonstelling Twintig jaar beeldende  
kunst in Suriname, 1975–1995 viert het Stedelijk opnieuw  
Surinaamse schilderkunst. Tegelijkertijd nodigt de  
presentatie uit tot meer onderzoek naar het werk van  
vrouwelijke makers en kunstenaars uit de verschillende  
culturele groepen van Suriname.
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GERRIT SCHOUTEN 
Paramaribo (SR), 1779 – Paramaribo (SR), 1839

Vlinderkast met papieren vlinders, 1839 
papier 
collectie Rijksmuseum Boerhaave, Leiden 

Gerrit Schouten wordt vaak beschouwd als de eerste  
Surinaamse kunstenaar. In deze zaal wordt hem een  
grani (eerbetoon) gegeven. Schouten is de zoon van de 
Nederlander Hendrik Schouten en Suzanna Johanna 
Hanssen, een vrijgeboren vrouw van gemengde afkomst. 
Hij leerde zichzelf tekenen en schilderen en specialiseerde 
zich in diorama’s: kijkkasten met plastische, beschilderde 
voorstellingen van papier. Ook ontwikkelde Schouten in 
opdracht van onderzoekers en verzamelaars natuur- 
getrouwe botanische en zoölogische voorstellingen. 

Het werk in deze zaal is uniek in Schoutens oeuvre.  
Het lijkt op het eerste gezicht op een verzameling  
opgezette vlinders. Bij nadere bestudering is het een  
uiterst gedetailleerd werk van papier dat past bij de  
ruimtelijke voorstellingen die Schouten al in zijn tijd  
bekendheid gaven. Alle ruim 100 papieren vlinders zijn 
studies van Zuid-Amerikaanse soorten. Schouten schonk 
het werk aan prins Willem Frederik Hendrik nadat die in 
1835 Suriname bezocht. De waardering voor Schoutens 
artistieke werk was zo groot dat hij in 1828 een gouden  
medaille ontving van koning Willem I.
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Aan de hand van de fotografie brengen de  
gezusters Curiel hun artistieke visie in beeld. In het begin 
van de 20e eeuw behoren zij tot de belangrijkste  
fotografen van Suriname. Augusta fotografeert en haar  
zus Anna assisteert op locatie en zorgt voor het  
ontwikkelen en afdrukken. Tussen 1904 en 1937  
fotograferen zij voornamelijk het dagelijks leven in  
Suriname, maar ook in het Caribisch gebied en Europa. 
De foto’s van de Curiels zijn uitzonderlijk scherp en helder, 
vooral voor de tijd waarin ze gemaakt zijn. Zelfs de  
actiefoto’s vertonen weinig bewegingsonscherpte.  
De groepsfoto’s, portretten en werkfoto’s zijn sterk  
geregisseerd. Augusta gebruikt een platencamera  
op een houten statief terwijl Anna assisteert bij het  
vaststellen van de compositie en het licht, en het  
bewerken van de glasnegatieven.
 
Voor de Curiels is fotografie hun voornaamste bron van 
inkomsten. Ze fotograferen altijd in opdracht van  
particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen, en zelfs 
het Nederlands Koninklijk Huis. Hun overwegend rijke 
opdrachtgevers beïnvloeden mede wie, wat en wanneer  
er gefotografeerd wordt. Hierdoor geven de foto’s een 
specifiek beeld – waarbij de onderdrukking ten gevolge van 
de koloniale aanwezigheid buiten beeld blijft.

Augusta overlijdt in 1937, waarna de studio tot 1952 door 
Anna wordt voortgezet.

PRENTBRIEFKAARTEN
Omstreeks 1860 openen de eerste fotografen tijdelijke  
ateliers in Paramaribo en bieden daguerreotypieportretten 
en visitekaartjes aan. Ook worden er in deze tijd door  
fotografen als Selomoh del Castilho foto’s voor de markt  

FOTOGRAFEN
ANNA EN 
AUGUSTA 
CURIEL
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geproduceerd, zoals portretten van de gouverneurs van 
Suriname, stereotype weergaven van bevolkingsgroepen 
en stadsgezichten. Rond 1890 worden prentbriefkaarten 
van foto’s populair als verzamelobject. Fotograaf Eugen 
Klein is een van de eersten die dit voor de eeuwwisseling  
in Suriname introduceert en onder anderen de zusters  
Curiel zetten dit daarna voort door van hun populairste  
foto’s prentbriefkaarten te laten maken. Via  
prentbriefkaarten en foto’s in tijdschriften worden  
afbeeldingen van Suriname breder verspreid, onder  
meer in Nederland, waar ze onderdeel zijn van de  
koloniale beeldvorming.

AUGUSTA CURIEL 
Paramaribo (SR), 1873 – Paramaribo (SR), 1937 
 
Paramaribo, groepsportret met Apetina (een  
lokale bestuurder bij de Wayana) en zijn gevolg  
in de Cultuurtuin, 1937 
ontwikkelgelatinezilverdruk 
collectie Stichting Nationaal Museum  
van Wereldculturen

Tijdens de grensexpedities (1935-1938) fotograferen de 
gezusters Curiel de Wayana’s in Suriname. De Wayana’s 
zijn gemeenschappen die reeds voor de koloniale bezetting 
in het hoogland van Guyana wonen, een gebied dat delen 
van Suriname, Brazilië en Frans-Guyana omvat. 

Op de groepsfoto staan de lokale bestuurder  
Apetina en zijn familie uit Palumeu tijdens hun bezoek aan 
Paramaribo. Gemeenschappen als de Wayana’s hebben 
veel geleden onder de gevolgen van koloniale expansie,  
bijvoorbeeld door de verspreiding van ziektes door de 
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komst van de Nederlanders. Tot op heden vechten leden 
van deze gemeenschappen voor hun (grond)rechten.

AUGUSTA CURIEL 
Paramaribo (SR), 1873 – Paramaribo (SR), 1937 
 
Groepsportret met missiezusters, ca. 1910 
reproductie met dank aan Stichting Nationaal Museum  
van Wereldculturen

De gezusters Curiel fotograferen ook de  
beschavingsmissies en het zendingswerk wat in Suriname 
door verschillende christelijke stromingen werd uitgevoerd. 
Op deze groepsfoto poseren drie witte missiezusters,  
vermoedelijk Zusters Franciscanessen, in de buitenlucht  
omringd door Surinaamse kinderen geposeerd  
in ‘culturele’ klederdracht. 

Het brengen van ‘civilisatie’ betekende in de  
praktijk ook het propageren van het christelijk  
geloof, ten nadele van de eigen culturele  
expressies en religieuze en spirituele tradities.

AUGUSTA CURIEL 
Paramaribo (SR), 1873 – Paramaribo (SR), 1937 
 
Paramaribo, verkooplokaal van de vlechtschool van  
het Maria Patronaat, ca. 1925 
daglichtcollodiumzilverdruk 
collectie Stichting Nationaal Museum 
van Wereldculturen

De gezusters Curiel maakten een serie over vrouwen op 
het Maria Patronaat in Paramaribo, waar rieten hoeden 
worden gemaakt en verhandeld. Op de foto omringen  
enkele vrouwen een tafel vol hoeden in het verkooplokaal 
van de vlechtschool. Zij krijgen les in hoedenvlechten van 
witte missiezusters. Deze werkplaats werd sinds 1913  
verzorgd door de Zusters Franciscanessen Recollectinen 
Penitenten van Roosendaal. Vaak profiteren de  
werknemers in werkplaatsen als deze slechts ten  
dele van hun werk. 
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George Gerhardus Theodorus Rustwijk is een homo  
universalis. Hij houdt zich bezig met theater, poëzie,  
schrijven, muziek, fotografie, decorontwerp en teken- en 
schilderkunst. Hij geeft les in het atelier New Town Studio 
in Georgetown, Brits-Guyana en wordt er benoemd tot  
professor. Rustwijk stimuleert het culturele bewustzijn in  
Suriname en stelt maatschappelijke problemen aan de 
kaak, zoals de gebrekkige drinkwatervoorzieningen in  
Paramaribo. Omdat hij zich met deze activiteiten tegen  
het Nederlandse bewind keert, stuit hij op weerstand.  
Rustwijks atelier aan de Waterkant, dat een  
ontmoetingsplaats is voor kunstenaars, brandt onder  
onduidelijke omstandigheden af. 

De Griekse kunstenaar Jean Georges Pandellis reist in 
1922 via Engeland, Parijs en Brits- en Frans-Guyana naar 
Suriname. Het is in die tijd bijzonder dat een internationale 
kunstenaar zich in Paramaribo vestigt. Pandellis geeft er 
tekenles aan de Ambachtsschool alsook in zijn eigen  
atelier, waar hij sjabloneren, batikken, schilderen en  
tekenen doceert. In 1927 exposeert hij samen met zijn  
leerlingen onder meer nageschilderde kunstplaten en  
foto’s in Paramaribo. Pandellis begeleidt onder anderen de 
later succesvolle kunstenaars Wim Bos Verschuur en Leo 
Glans. In 1928 vertrekt hij naar Curaçao en woont daarna 
vanaf 1936 tot zijn overlijden op Aruba. Op beide eilanden 
zet hij zich in voor de ontwikkeling van kunsttalenten.

LEO GLANS 
Leo Glans, geboren in een creoolse middenstandfamilie, 
leert in de jaren 1920 in Paramaribo in een Europese stijl  
schilderen en tekenen. Het onderwijs dat hij bij  
Nederlandse fraters volgt, is geënt op Nederlandse  
lesmethodes en voorbeelden. Schilder- en tekenles krijgt 
hij van de Griekse kunstenaar Pandellis en de Surinaamse 
kunstenaar Wim Bos Verschuur, bij wie hij onder meer  
Bijbelse voorstellingen naar reproducties leert schilderen. 
Omdat er geen bevoegde kunstopleiding in Suriname is, 
vertrekt hij samen met Bos Verschuur in 1929 naar Neder-
land. Glans is de eerste Surinamer die in 1934 afstudeert 
aan de Rijksakademie in Amsterdam, waar hij zich  
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toelegt op portretten en figuurstudies. Door lepra wordt 
Glans begin jaren 1940 blind en moet hij zijn carrière 
vroegtijdig afbreken.

KUNSTBEOEFENING OMSTREEKS 1900
Vanaf de laat 19e eeuw komen er gaandeweg  
mogelijkheden voor het volgen van teken- en schilderles in 
Suriname. Kunstenaars geven privéles in hun eigen huis of 
atelier en organiseren op kleine schaal tentoonstellingen 
van hun werk en dat van hun leerlingen. Beeldende kunst 
wordt met name in de vrije tijd beoefend, veelal door 
mensen uit de sociaal-economische midden- en  
bovenlaag. Kunstplaten en foto’s worden gebruikt om 
te experimenteren met tekenen en schilderen. Hierbij 
wordt naar voorbeelden uit de Europese kunst gewerkt en 
worden Surinaamse thema’s uitgebeeld, waaronder  
straat- en marktscènes, en het lokale landschap. Men 
schildert voornamelijk figuratief. Naast schilderen en 
tekenkunst wordt er geoefend met kunstnijverheidsvormen 
als batikken en sjabloneren.
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GEORGE GERHARDUS THEODORUS RUSTWIJK 
Paramaribo (SR), 1862 – Paramaribo (SR), 1914

Komeet Halley, datering onbekend  
drukwerk  
bruikleen Maarten van Hinte, Amsterdam

In 1910 legt Rustwijk in de Mahaicony Creek in  
Brits-Guyana de komeet Halley vast. De komeet heeft  
een omlooptijd van ongeveer 76 jaar en de uitzonderlijke 
gebeurtenis trekt dan ook wereldwijd aandacht. De  
kunstenaar gebruikt de foto als basis voor een schilderij 
dat waarschijnlijk is verkocht aan een Amerikaanse  
verzamelaar, waarna het bij een brand schijnt te zijn  
vernietigd. Het schilderij is tot op heden bekend doordat  
Rustwijk prenten en postkaarten van zijn werk maakt, 
die hij in de krant te koop aanbiedt. 

EDWARD A. VAN ROSSUM

50. Emancipation Jubilee in Surinam, 
Dutch Guiana, on 1st and 2nd July 1913. 
Paramaribo, gedrukt door H.B. Heide, 1914 
collectie The Black Archives

In mei 1913 geeft Rustwijk de lezing ‘Een uitnodiging tot 
een feest’ in het gebouw Hernhutter Voorzorg in  
Paramaribo om te pleiten voor de viering van vijftig jaar 
emancipatie: op 1 en 2 juli 1913 wordt de afschaffing  
van de slavernij herdacht en gevierd. Het programma is 
samengesteld door een comité van Surinamers en  
bestaat onder meer uit een ceremonie, kerkdiensten en 
een optocht. Rustwijk is ernstig ziek en kan niet bij de  
jubileumviering aanwezig zijn, maar zijn bijdrage wordt  
gepubliceerd in het boek Emancipation Jubilee in  
Surinam, Dutch Guiana, samengesteld  
door E.A. van Rossum. 
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Wim Bos Verschuur is een van de pioniers van de  
Surinaamse kunst en van de politieke geschiedenis van 
het land. Zijn bescheiden oeuvre bestaat hoofdzakelijk uit 
landschappen en stillevens. Hij volgt in Paramaribo  
tekenlessen bij George Pandellis en J. Boom en haalt in 
1933 in Amsterdam zijn onderwijsbevoegdheid  
MO-tekenen, waarna hij terugkeert naar Suriname.  
Al in 1925 opent Bos Verschuur zijn eigen atelier in  
Paramaribo en later geeft hij tekenles op diverse 
middelbare scholen in Suriname. Tijdens zijn lessen  
behandelt hij ook maatschappelijke kwesties en levert 
daarmee een bijdrage aan het politieke bewustzijn van  
de studenten. In Surinaamse kringen staat hij bekend als 
‘oom Wim’. Hij heeft onder meer nationalist en politicus 
Eddy Bruma, premier Jopie Pengel, en kunstenaars Leo 
Glans en Erwin de Vries onderwezen.
 
Bos Verschuur is naast kunstenaar politiek activist.  
Hoewel hij een telg is uit de lichtgekleurde elite van de  
koloniale samenleving, wijdt hij zijn leven aan de strijd  
voor meer gelijkwaardige verhoudingen in het land. Hij is 
bijvoorbeeld actief als vakbondsleider en nationalist. Bos 
Verschuur wordt door velen als een van de grondleggers 
van het nationalisme gezien. Onder de leus ‘baas in  
eigen huis’ geeft hij tijdens de Tweede Wereldoorlog  
gestalte aan het groeiende streven naar politieke  
autonomie van het volk. 

WIM BOS VERSCHUUR, DIVERSE 
ARCHIEFSTUKKEN
Wim Bos Verschuur zet zich in voor een autonoom  
Suriname, weliswaar binnen het Koninkrijk van Nederland. 
Tussen 1942 en 1952 is hij lid van de Staten van  
Suriname: de eerste volksvertegenwoordigingsvorm  
op weg naar volledige onafhankelijkheid. Het persoonlijke 
archief van Bos Verschuur bevat stukken waaruit zijn  
nationalistische gedachtegoed spreekt. 

S
TE

D
E

LI
JK

 M
U

S
E

U
M

 A
M

S
TE

R
D

A
M

44 ZAAL 0.20

WIM BOS
VERSCHUUR



Zo schrijft hij een brief aan koningin Wilhelmina, waarin hij 
kritiek uit op het autoritaire bewind van gouverneur Kielstra 
en oproept deze te ontslaan. Ook schrijft hij aan antikolo-
niaal verzetsstrijder Anton de Kom, die hij overigens nooit 
persoonlijk heeft ontmoet. Zijn nationalistische ideeën en 
kritische stem leiden er zelfs toe dat hij tijdens de Tweede 
Wereldoorlog op last van Kielstra wordt geïnterneerd. 

Op een opvallende foto uit Bos Verschuurs archief zien we 
hem strak in het pak, met een dolk in de ene hand en een 
vaas met bloemen in de andere. De foto was afgedrukt op 
een pamflet met het onderschrift: ‘Een bloem voor een blo-
em, een degen voor een degen.’ Staan de bloemen sym-
bool voor de liefde voor Suriname en de dolk voor de strijd 
om gelijkwaardigheid? Of verwijzen ze naar de vreedzame 
manier waarop hij zelf politiek bedrijft, wat zich fel afsteekt 
tegen het geweld verricht door de Nederlandse  
koloniale overheid? 

GOVERT JAN TELTING 
Paramaribo (SR), 1905 – Paramaribo (SR), 1988 
 
Curaçao, 1942 
olieverf op doek 
bruikleen C.J. Telting, Amsterdam

In 1942 vindt een van de eerste grootschalige  
beeldendekunsttentoonstellingen plaats in Paramaribo: een 
schilderijenoverzicht van Govert Jan Telting in het gebouw 
van de burgerlijke stand. In een impressionistische stijl  
schildert Telting dit Curaçaosch landschap, nadat hij in de 
jaren 1930 vanuit Paramaribo naar het eiland is verhuisd.  
De kunstenaar leert zijn zoon Quintus Jan Telting het  
vak en van hem zijn verschillende schilderijen in deze  
tentoonstelling te zien. 
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JACQUES ANTON PHILIPSZOON 
Paramaribo (SR), 1905 – Amsterdam (NL), 1987 

Soela’s, 1966 
Stroomversnellingen 
gewassen pentekening op aquarelpapier 
collectie Niemel, Rotterdam

Wim Bos Verschuur geeft les aan onder anderen Jacques 
Anton Philipszoon. Omstreeks 1940 verhuist Philipszoon 
naar Amsterdam, waar hij werkzaam is als huisarts en zich 
daarnaast specialiseert in het schilderen, tekenen en  
aquarellen van landschappen. Als lid van  
kunstenaarsvereniging Sint Lucas exposeert hij onder 
meer in 1965 en 1967 in groepstentoonstellingen in het  
Stedelijk en in 1968 presenteert het Tropenmuseum in  
Amsterdam een solotentoonstelling van zijn werk. Dit  
werk op papier toont een soela, Surinaams  
voor stroomversnelling. 

LEO GLANS
Paramaribo (SR), 1911 – Wassenaar (NL), 1980 

Bananenplantage, 1937–1938
olieverf op doek
bruikleen Stichting Kunstwerken Leo Glans

Tijdens de koloniale periode reist een aantal Europese 
kunstenaars naar Suriname. Hier leggen ze het landschap 
vast, onder andere in opdracht van Nederlandse plantage-
houders. In de loop van de eerste helft van de 20e eeuw 
zijn er ook steeds meer Surinaamse kunstenaars die de 
schoonheid van de eigen omgeving verbeelden. Ze geven 
het schilderen naar de natuur een nieuwe impuls. Ook 
(voormalige) plantages, die door de slavernijgeschiedenis 
beladen landschappen vormen, worden geschilderd. Hier 
is in een losse stijl een impressie van een bananenplantage 
te zien, gemaakt door Leo Glans. Hij is geïntrigeerd door de 
kleuren en het licht in Suriname.
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In 1953 gaat Nola Hatterman lesgeven in Suriname op het  
Cultureel Centrum Suriname (CCS) in Paramaribo. Ze 
wordt in 1961 benoemd tot directeur van de CCS-School 
voor Beeldende Kunsten. Hatterman prefereert realisme 
boven abstracte kunst en pleit voor een herkenbare  
Surinaamse stijl. Jonge, experimentele kunstenaars als 
Jules Chin A Foeng hebben andere ideeën over nationale 
Surinaamse kunst en richten eigen scholen op. In 1971 
richt ze de Nieuwe School voor Beeldende Kunst op. In het 
jaar van haar overlijden, in 1984, wordt de huidige Nola 
Hatterman Art Academy opgericht in Paramaribo. Vele,  
later invloedrijke kunstenaars, waaronder Soeki  
Irodikromo, Ruben Karsters, Jules Brand-Flu, Rinaldo 
Klas, George Ramjiawansingh en Wilgo Elschot volgen 
lessen op scholen waar zij onderwijs verzorgt.  
Hattermans bijdrage aan de ontwikkeling van het  
kunstonderwijs in Suriname is nog steeds waarneembaar, 
zelfs onder een derde generatie studenten aan  
de Academy.

In Nederland wordt er op uiteenlopende manieren op haar 
levenswerk teruggekeken: enerzijds met waardering en, 
actueler, als black is beautiful-activist in een racistische, 
patriarchale kunstwereld. Anderzijds worden er in het  
huidige postkoloniale debat ook vraagtekens gezet bij  
haar positie. Wat is of kan de rol van (witte) Nederlanders 
en Nederlandse instituties zijn in de dekolonisatie van  
Surinaamse kunst? En hoe wordt omgegaan met de  
gedeelde kunstgeschiedenis? 

HISTORISCHE CONTEXT 
Nola Hatterman raakt in de jaren 1930 bevriend met de 
Surinaamse activisten Otto en Hermina Huiswoud en met 
Anton de Kom, die actief zijn in de antifascistische en  
antikolonialistische Surinaamse arbeidersbeweging in 
Amsterdam. Hatterman illustreert het verboden blad The 
N*gr* Worker (1934) van de internationale communistische 
vakbond voor Zwarte arbeiders, waarvan de Huiswouds 
redacteur zijn. Ze hekelt de rassenleer van de nazi’s en  
tijdens de oorlog weigert ze zich te melden bij de  
Kultuurkamer, het ideologische Nazi bestuursorgaan 

S
TE

D
E

LI
JK

 M
U

S
E

U
M

 A
M

S
TE

R
D

A
M

48

NOLA 
HATTERMAN



ZAAL 0.21

verantwoordelijk voor de controle op het culturele veld in 
bezet Nederland. Na de oorlog steunt ze het streven naar  
onafhankelijkheid en culturele bewustwording van de  
Amsterdamse Vereniging Ons Suriname en van Wie Eegie 
Sanie (‘Onze eigen dingen’) met Eddy Bruma als boeg-
beeld. In 1953 verhuist Hatterman naar Suriname, waar ze 
in 1982 haar vierluik over slavernij en marronage voltooit, 
geïnspireerd door De Koms Wij slaven van Suriname.  

NOLA HATTERMAN 
Amsterdam (NL), 1899 – Paramaribo (SR), 1984

Stilleven met rode kam, 1929 
olieverf op doek 
verworven in 1929

De Amsterdamse Nola Hatterman groeit op  
in een koloniaal milieu, waartegen ze zich afzet.  
Ze krijgt schilderles van privéleraren Vittorio  
Schiavon en Charles Haak. In 1919 exposeert  
ze voor het eerst in het Stedelijk Museum. Ze  
manifesteert zich gaandeweg als portretschilder van  
(bevriende) Surinamers en propageert een Zwart 
schoonheidsideaal. Ook maakt ze veelvuldig tekeningen  
en illustraties, die in tijdschriften, boeken en op  
ansichtkaarten verschijnen. Hatterman werkt in de sobere, 
realistische stijl van de Nieuwe Zakelijkheid.

NOLA HATTERMAN 
Amsterdam (NL), 1899 – Paramaribo (SR), 1984

Louis Richard Drenthe / Op het terras, 1930 
olieverf op doek 
verworven in 1931

Op dit portret staat Louis (‘Lou’) Richard Drenthe (1901–
1990). Hij wordt geboren in Paramaribo en arriveert in 1925 
in Amsterdam. Zijn tot slaaf gemaakte voorouders  
van vaderszijde zijn afkomstig van de suikerplantage 
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De Guineesche Vriendschap. Drenthe is gasfitter, maar in  
Amsterdam zit hij model, werkt in de bediening en is op  
het toneel te zien. Hij maakt naam als trompettist en 
orkestleider van de St. Louis Rhythm Kings. Drenthe  
opent Hatterman de ogen voor de misstanden in  
de kolonie.

 
NOLA HATTERMAN 
Amsterdam (NL), 1899 – Paramaribo (SR), 1984

David Cornelis Artist / Arbeider, 1939 
olieverf op doek 
verworven in 1939

De geportretteerde is David Cornelis Artist (1903– 
onbekend). Hij wordt geboren in Paramaribo en belandt 
rond 1931 in Amsterdam. De gemeente registreert hem bij 
aankomst als ‘varensgezel’ (zeevaarder). Nola Hatterman 
noteert als beroep: ‘arbeider’. Artist verdient bij als  
model op de Rijksakademie van Beeldende Kunsten en 
huurt enige tijd een kamer bij Hatterman in de Falckstraat, 
zoals meer Surinamers. Hij is ook te herkennen op haar  
krijttekening Portret van een jongeman (ca. 1939), dat  
in bezit is van het Rijksmuseum.
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De portretkunst wordt in Suriname door een groot aantal 
kunstenaars beoefend. In deze portrettengalerij worden 
voorbeelden gepresenteerd uit de periode van omstreeks 
1940–1990. Het zijn portretten van mensen uit verschillen-
de tijden, culturen en sociaal-maatschappelijke kringen.  
Kunstenaars vereeuwigen helden, zoals Anton de Kom,  
en belangrijke personen uit hun eigen leven, zoals  
familieleden of vrienden, maar ook passanten op straat. 

Portretten worden meestal in opdracht geschilderd. Hier 
zijn ook zelfportretten te zien en werken die een intimiteit 
verbeelden tussen de kunstenaar en de geportretteerde. 
Zo zien we Armand Baag en Wilgo Elshot te midden van 
hun familie en de faya lobi, de bloem der vurige liefde. Deze 
zaal toont een variëteit aan stijlen en interpretaties van het 
portret – een toegankelijk genre dat letterlijk een gezicht 
geeft aan de Surinaamse gemeenschap. 

De informatie die over de geportretteerden in deze zaal 
bekend is, loopt sterk uiteen: soms is alleen de roepnaam 
bekend, terwijl over anderen biografieën zijn verschenen.

WILGO ELSHOT 
Paramaribo (SR), 1953  
 
Muriël, 1982 
olieverf op doek 
bruikleen Wilgo P.F. Elshot, Amsterdam 
 
De kunstenaar ontmoet studente ‘Muriël’ op een feestje. 
Muriël maakt indruk op hem met haar sterke uitstraling. Ze 
heeft drie dagen voor hem model gezeten. Elshot behoort 
tot de eerste generatie kunstenaars die hun kunstopleiding  
in Suriname voltooien. 
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WILGO ELSHOT 
Paramaribo (SR), 1953 

Ma, 1980 
sepia, aquarel op papier 
bruikleen Wilgo P.F. Elshot, Amsterdam
 
Dit portret van een vrouw met kind in het marrondorp  
Pokigron maakt de kunstenaar uit herinnering na zijn  
afstudeerreis naar het binnenland van Suriname. Het werk 
is onderdeel van een serie van tien sepiawerken. 

WILGO ELSHOT 
Paramaribo (SR), 1953

Harold, 1982 
pastel op papier 
bruikleen Wilgo P.F. Elshot, Amsterdam

Harold Esajas (Paramaribo (SR), 1956 – Amsterdam (NL), 
2020) heeft een aantal keer voor de kunstenaar geposeerd. 
Ze kennen elkaar uit Paramaribo. Esajas, die in Amsterdam 
woont en daar in een drukkerij werkt, koopt twee van de 
portretten uit deze serie van vier. 

WILGO ELSHOT 
Paramaribo (SR), 1953

Cynthia, 1983 
pastel, krijt op papier 
bruikleen Wilgo P.F. Elshot, Amsterdam 
 
Dit is een familieportret: Cynthia Samson (Paramaribo 
(SR), 1955), zwanger van dochter Angelle (Amsterdam 
(NL), 1983), is de vrouw van de kunstenaar, die zelf op het 
omslag van het boek is afgebeeld. In 2021 zijn ze veertig 
jaar getrouwd. 
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JULES CHIN A FOENG 
Paramaribo (SR), 1944 – Paramaribo (SR), 1983 
 
Portret grootmoeder, 1973 
olieverf op doek 
bruikleen Patrick Chin A Foeng, Leiderdorp 

Anna Jap A Mooy (Kanton (CN), 1898 – Albina (SR), 1965) 
is de grootmoeder van de kunstenaar. Op haar achttiende 
arriveert ze per boot in Suriname. Samen met haar man 
runt ze een bakkerij in Albina. Jules Chin A Foeng maakt de 
portretten van zijn grootouders voor zijn vader. 

JULES CHIN A FOENG 
Paramaribo (SR), 1944 – Paramaribo (SR), 1983 

Portret grootvader, 1973 
olieverf op doek 
bruikleen Patrick Chin A Foeng, Leiderdorp  
 
Jozef Chin A Foeng (Kanton (CN), 1884 – Albina (SR), 
1948) is de grootvader van de kunstenaar. Dit portret en dat 
van zijn grootmoeder maakt Jules Chin A Foeng naar twee 
zwart-wit foto’s.

NOLA HATTERMAN 
Amsterdam (NL), 1899 – Paramaribo (SR), 1984

Portret van Agnes Guardiola, 1974 of eerder 
olieverf op doek 
collectie De Surinaamsche Bank N.V., Paramaribo

Agnes Guardiola (Mariënburg (SR), ca. 1924 – Mariënburg 
(SR), 1983) studeert economie in Zwitserland en  
verdient als onderdirecteur Buitenlandse Zaken van  
De Surinaamsche Bank meer dan de minister-president. 
Ze houdt van reizen en trekt in de jaren 1950 en 1960  
zelfstandig de wereld rond.

NOLA HATTERMAN 
Amsterdam (NL), 1899 – Paramaribo (SR), 1984

Rinia Klokke-Moll, 1943 
olieverf op doek 
collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen

In 1943 schildert Nola Hatterman dit portret van Rinia 
Cecil Klokke-Moll (Paramaribo (SR), 1914 – Bilthoven (NL), 
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2013). Het werk is gemaakt in opdracht van haar man, 
de Amsterdamse arts Willem Hendrik Frederik Klokke.

ROBERT BOSARI 
Paramaribo (SR), 1950 
 
Zonder titel, 1985 
houtskool op papier 
collectie Michiel van Kempen, Amsterdam 
 
Anton de Kom (Paramaribo (SR), 1898 – Sandbostel (DE), 
1945), is een invloedrijke activist en schrijver die in 1934 
het baanbrekende, antikoloniale boek Wij slaven van  
Suriname publiceert. De Kom is actief in het Nederlands  
verzet en sterft aan het eind van de Tweede Wereldoorlog 
in een Duits concentratiekamp. Dit schilderij maakt deel uit 
van een reeks portretten van schilder en  
beeldhouwer Robert Bosari. 

CLIFF SAN A JONG 
Paramaribo (SR), 1948

Zelfportret, 1983 
olieverf op doek 
bruikleen Cliff San A Jong, Wanica 
 
Cliff San A Jong is vierendertig als hij dit  
zelfportret schildert. Hij beeldt zichzelf in een 17e-eeuws 
interieur af. De papegaai en het doodshoofd zijn symbolen 
van vergankelijkheid. 

ERWIN DE VRIES 
Paramaribo (SR), 1926 – Paramaribo (SR), 2018 
 
Zonder titel, 1977 
olieverf op doek 
collectie Michiel van Kempen, Amsterdam 
 
Albert Helman (Paramaribo (SR), 1903 –  
Amsterdam (NL), 1996), pseudoniem van  
Lodewijk Alphonsus Maria Lichtveld, is begaafd op diverse 
terreinen. Hij studeert musicologie. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog is hij actief in het verzet tegen de Duitsers. 
Na zijn terugkeer in Suriname in 1949 is hij korte tijd  
minister van Onderwijs en Volksontwikkeling. Helman 
schrijft 130 boeken, waaronder De stille plantage (1931),  
en ontvangt voor zijn taalkundige werk een eredoctoraat 
aan de Gemeente Universiteit Amsterdam.
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ARMAND BAAG 
Paramaribo (SU), 1941 – Amsterdam (NL), 2001

Familieportret Baag, 1989 
olieverf op doek 
bruikleen Joyce, Sura en Surina Baag 
 
In dit portret is aan de linkerzijde George Baag (Paramaribo 
(SR), 1917 – Amsterdam (NL), 1991) te zien, de stiefvader 
van Armand Baag; in het midden zijn moeder, Françoise 
Vianen (Saramaka (SR), 1923 – Amsterdam (NL), 1990), en 
rechts Joyce Baag (Paramaribo (SR), 1946), de zus van de 
kunstenaar die in Amsterdam woont. De kunstenaar zelf 
is te zien in de spiegel, waarmee het familieportret 
compleet is.

ARMAND BAAG 
Paramaribo (SU), 1941 – Amsterdam (NL), 2001

Mr. Moody, datering onbekend 
olieverf op doek 
bruikleen Sura en Surina Baag, Amsterdam 
 
Paul Richenel (Moody) Moedig (Paramaribo (SR), 1946 – 
Amsterdam (NL), 2011) is een Surinaamse kunstenaar en 
een vriend van Armand Baag. Een van de plekken waar 
Moedig exposeert, is de Galerie Srefidensi in Amsterdam, 
die in 1971 mede door Baag wordt opgericht voor de  
presentatie van kunst uit het Caribisch gebied.

ARMAND BAAG 
Paramaribo (SU), 1941 – Amsterdam (NL), 2001 
 
Mammie / Miss Anna, 1981 (mogelijk) 
olieverf op board 
bruikleen Sura en Surina Baag, Amsterdam 
 
Afgebeeld is Armand Baags oma, Miss Anna  
Cummingsborg (Saramaka (SR), 1898– Paramaribo (SR), 
1983) staande voor een plantage. In Baags atelier aan de 
Lauriergracht staat het werk op de schoorsteenmantel,  
omringd door gedroogde bloemen en relieken. Vanaf  
deze plek waakt zij over haar kleinzoon.
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STUART ROBLES DE MEDINA 
Paramaribo (SR), 1930 – Eindhoven, (NL), 2006

Vrouw, 1972 
olieverf op doek 
collectie De Surinaamsche Bank N.V., Paramaribo 
 
Schilder en beeldhouwer Stuart Robles de Medina 
maakt gedurende zijn hele carrière portretten, vaak van 
vrienden en familieleden en soms in opdracht. 
Dit portret van een jonge vrouw is in een schetsmatige 
stijl geschilderd. Het model is onbekend.

PAUL WOEI 
Paramaribo (SR), 1938

Portret Karsimen, 81 jr., 1991 
krijt op papier 
collectie Niemel, Rotterdam 
 
De vrouw op dit portret is de 81-jarige Karsimen. Ze is 
geboren in Indonesië en wordt samen met andere jonge 
mensen geronseld om te werken op een plantage in  
Suriname. Paul Woei komt haar tegen op een bankje  
voor haar huis, en vraagt haar om model te zitten.

ROBBERT DOELWIJT 
Paramaribo (SR), 1951

Mijn mooie zusje, 1975 
olieverf op doek 
bruikleen Thea Doelwijt en Marijke van Geest, 
Amsterdam 
 
De alledaagse realiteit en de Surinaamse culturen 
vormen de belangrijkste inspiratiebronnen van Robbert 
Doelwijt, die sinds 1990 woont en werkt in Amsterdam.
Zijn werk bestaat hoofdzakelijk uit kleurrijke, figuratieve 
schilderijen. 
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NIC LONING 
Amsterdam (NL), 1925 – Amsterdam (NL), 1984

MAXIE Queen of Paramaribo, 1967 
olieverf op linnen 
collectie Stichting Surinaams Museum, Paramaribo 
 
Wilhelmina Angelica Adriana Merian Rijburg  
(Paramaribo (SR), 1902 – Paramaribo (SR), 1981), alias 
Maxi Linder, is een volksheld en legende. In de jaren 1930 
is ze actief als sekswerker in Paramaribo, en pleit ze voor 
de rechten van deze beroepsgroep. Met het geld dat ze 
verdient, financiert ze de opleidingen van jonge Surinamers 
in Nederland. 

Nic Loning is een Nederlandse tekenleraar die in 1951 in 
opdracht van Sticusa tekenlessen opzet voor het Cultureel 
Centrum Suriname (CCS) in Paramaribo. In 1953 worden 
de lessen overgenomen door Nola Hatterman.
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RELIGIE 
VERBEELD
Bijbelse gebeurtenissen fungeren voor een aantal  
Surinaamse kunstenaars als bron van inspiratie en experi-
ment. De werken in deze zaal geven een nieuwe, lokale in-
vulling aan de christelijke beeldtaal. Zo toont het schilderij 
van Quintus Jan Telting een door een wit kruis doorboorde 
Zwarte Jezus. Het lijkt te verwijzen naar de missiedrang 
van de Christelijke kerken die het koloniaal gezag onder- 
steunen en vanaf de 19e eeuw ‘andersdenkenden’ trachten 
te bekeren. Na afschaffing van de slavernij werd bekering 
van de bevrijde tot slaaf gemaakten verplicht gesteld. 

Suriname kent veel verschillende religieuze tradities 
en organisaties, afkomstig uit landen binnen Afrika en 
Zuid-Amerika, evenals uit onder meer China, India en  
Indonesië. Zo is Winti een cultuur waarin rituelen en  
natuurgoden een belangrijke rol spelen. Het is ontstaan  
op de plantages onder tot slaaf gemaakten die uit  
verschillende delen van West-Afrika gedwongen in  
Suriname bij elkaar worden gebracht. De geloofstradities 
vloeien hier samen in een nieuwe geloofscultuur. De Winti  
cultuur wordt door de koloniale overheid en tot op heden 
vanuit de kerk onderdrukt. Zo wordt de beoefening van 
1874 tot 1971 strafbaar gesteld. Desondanks werd Winti 
vaak in het geheim gepraktiseerd en is het belangrijk  
gebleven voor veel tot slaaf gemaakten en hun  
nakomelingen. Zowel het beoefenen en uitbeelden van 
Winti kan worden gezien als een vorm van emancipatie  
en dekolonisatie van de Surinaamse cultuur.

RITUELEN ROND DE DOOD UIT DE  
AFRO-SURINAAMSE CULTUUR
In de Afro-Surinaamse cultuur nemen rituelen rondom de 
dood een belangrijke plek in. Begrafenissen worden  
volgens tradities gefaseerd. Essentiële momenten zijn 
onder andere de dede oso (het waken bij het lichaam), het 
dansen met de kist en de rouwstoet. Ook de achtste dag en  
de zesde week na het overlijden worden gevierd. Dit kan 
worden gezien in de traditie van voorouderverering in 
West-Afrika. De rituelen worden in verschillende stijlen, van 
figuratief tot meer geabstraheerd, vereeuwigd. De kleur wit 
is terug te zien op deze schilderijen: de kleur van rouw.

S
TE

D
E

LI
JK

 M
U

S
E

U
M

 A
M

S
TE

R
D

A
M

60



ZAAL 0.23

ZAAL 0.23

NONI LICHTVELD 
Abcoude (NL), 1929 – Laren (NL), 2017

Moeder met kind (Zwarte Madonna),  
ca. 1963–1964 
aquarel op papier 
collectie Niemel, Rotterdam

Deze schildering op papier toont een vrouw die kijkt  
naar haar kind, terwijl zij het vasthoudt. Noni Lichtveld,  
die vooral bekendstaat als illustrator en schrijfster van  
Anansi-verhalen, heeft een Zwarte Madonna met haar 
zoon geschilderd. Ze maakt zich daarbij een christelijke 
beeldtraditie eigen, waarin Maria vaak als wit  
wordt geportretteerd. 

Dit werk maakt deel uit van een serie kerstkaarten  
waarin er uit elke Surinaamse bevolkingsgroep een  
Maria is geportretteerd. Een bekend werk van Lichtvelds 
hand is de houten beeldengroep van de oorspronkelijke  
bewoners van Suriname bij de ingang van Hotel  
Torarica in Paramaribo.

LEO WONG LOI SING 
Saramacca (SR), 1943

The Call, 1965 
De roeping 
olieverf op doek 
courtesy Natasha Knoppel Art Galleries, Vleuten

Leo Wong Loi Sing komt uit een gezin van  
kunstenaars en Rooms-Katholieke priesters. Hij begint met 
tekenen en schilderen als hij op zijn negentiende lesgeeft 
aan kinderen. Dit schilderij portretteert twee mannen:  
Jezus en de kunstenaar zelf. Hij maakt het werk tijdens zijn 
verblijf in het seminarie in Galibi, waar hij een onderwijzers- 
opleiding volgt en priesterstudent is. Hij krijgt kort daarna 
les van kunstenaar Jules Chin A Foeng en vertrekt in 1967 
naar Den Haag om een opleiding aan de Vrije Academie te 
volgen. In 1975 keert hij terug naar Suriname.
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FELIX DE ROOY 
Willemstad (CR), 1952

Karma na Kòrsou, 1976 
Karma op Curaçao 
olieverf op doek 
bruikleen Felix de Rooy, Amsterdam

Felix de Rooy heeft Surinaamse ouders en is geboren op 
Curaçao. Hij woont in Amsterdam en werkt regelmatig in 
het Caribisch gebied. De centrale rol die erotiek en  
seksualiteit in zijn werk innemen, is in mindere mate bij  
andere kunstenaars in de tentoonstelling terug te vinden.  
Christus is van gemengde komaf, heeft een afro en is 
met penselen aan het kruis genageld. De vrouw aan zijn 
voeten personifieert Boeddha. Ze komen samen in een 
apocalyps van verlichting. Op de achtergrond zien we een 
Curaçaosch landschap.
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GESCHIEDENIS
VERBEELD
In Suriname ontstond gedurende de 20e eeuw aandacht 
voor het genre van het historiestuk. Hierop konden  
belangrijke momenten in de nationale geschiedenis 
weergegeven worden, zoals de beruchte opstanden van 
tot slaaf gemaakten op plantages en de aankomst van de 
eerste Hindostaanse contractarbeiders in 1873.

Bijzonder is het monumentale schilderij van de aankomst 
van het eerste schip uit de havenstad Calcutta, genaamd 
Lalla Rookh, dat zich in het gelijknamige museum in  
Paramaribo bevindt. Ook marronage, het verzet van tot 
slaaf gemaakten en de vlucht naar het binnenland, wordt in 
de schilderkunst vastgelegd. Eveneens is er in deze ruimte 
een voorstudie voor Nola Hattermans vierluik over 
marronage te zien (voltooid in 1982) en schetsen van  
Armand Baag van gebeurtenissen uit de recente 
Surinaamse geschiedenis, zoals  
de Decembermoorden (1982)

ARMAND BAAG 
Armand Baag is geboren in Paramaribo en vertrekt op  
vierjarige leeftijd met zijn vader naar Curaçao. Vanaf 1955 
volgt hij tekenlessen aan de school van het Cultureel  
Centrum Suriname (CCS) in Paramaribo. In 1961  
arriveert hij in Nederland en studeert hij aan de  
kunstacademie in Tilburg. Daarna vervolgt hij zijn  
opleiding aan de Rijksakademie in Amsterdam. Met  
zijn vrouw, balletdanseres Willy Collewijn, vormt hij een 
dansduo en samen reizen zij door heel Europa.  
Tijdens de tours blijft Baag schilderen. Na een periode in  
verschillende Europese steden vestigt hij zich vanaf 1968 
definitief in Amsterdam. Hij exposeert en is bevriend met 
andere Surinaamse kunstenaars, waaronder Erwin de 
Vries, Quintus Jan Telting en Frank Creton. Een van hun 
vaste ontmoetingsplaatsen is café Reynders aan  
het Leidseplein. 

In 1970 richten Baag en Collewijn Stichting Maysa op, een 
culturele broedplaats in de Amsterdamse Jordaan. Ook is 
hij in 1971 betrokken bij de oprichting van de Galerie  
Srefidensi (‘onafhankelijkheid’) in Amsterdam. De galerie 
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richt zich op de presentatie van Caribische kunstenaars, 
die nauwelijks de mogelijkheid hebben om hun werk aan 
het Nederlandse publiek te tonen. In Baags figuratieve 
schilderijen spelen Zwarte personen veelal de hoofdrol. Het 
zijn verhalende schilderijen waarin religie, cultuur en iden-
titeit een belangrijke plek innemen.

ARMAND BAAG 
Paramaribo (SR), 1941 – Amsterdam (NL), 2001 

Abaysa e go na maysa, ca. 1973 
Abaysa gaat naar Moeder Aarde 
olieverf op doek 
bruikleen Sura en Surina Baag, Amsterdam

De man die hier ter aarde wordt besteld aan Maysa, of 
Moeder Aarde, is de verzetsheld Boni. Mogelijk hier  
afgebeeld als Afro-Surinaamse vertaling van de  
hemelvaart van Christus. Volgens de Bijbelvertelling  
keert Jezus als eerste terug naar het paradijs na aan het 
kruis te zijn gestorven. In dit schilderij keert Boni als eerste 
terug naar het rijk der voorouders – een overtuiging die 
onderdeel is van de Winti cultuur. 

De titel refereert aan de marron Ronald Abaisa die  
door politiegeweld om het leven komt tijdens de  
stakingsbeweging in 1973. Michaël Slory plaatst Abaisa  
in de dichtbundel A no mena, a no boboi, ma… (1979)  
(“Het is geen vertroetelen, het is geen wiegen, maar...”)  
in een historische lijn van verzetshelden uit de  
Afro-Surinaamse cultuur. 

Begin 2021 verschijnt van Bart Krieger een essay over 
o.a. dit schilderij in de monografie over Nola Hatterman, 
samengesteld door Ellen de Vries.

RINALDO KLAS
Rinaldo Klas studeert in de jaren 1970 aan de Nieuwe School 
voor Beeldende Kunst in Paramaribo en eind jaren 1980 als 
eerste Surinaamse kunstenaar aan het Edna Manley College 
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of the Visual and Performing Arts in Jamaica. 

Gaandeweg voltooien hierna meer kunstenaars hun 
kunstopleiding in de eigen Caribische regio. Klas maakt 
schilderijen, monoprints en werk op papier, en exper-
imenteert met figuratieve, expressionistische en ab-
stracte stijlen. Zijn kleurrijke composities tonen onder 
meer een betrokkenheid met de kwetsbare flora en fauna 
van Suriname, waaronder het tropisch regenwoud. 

Hij doceert aan de Nola Hatterman Art Academy in  
Paramaribo, waar hij medeoprichter van is en tot 2014  
directeur. Klas maakt tijdens zijn studietijd dit schilderij 
van gevluchte tot slaaf gemaakten, die zich aanvanke-
lijk in groepsverband in de binnenlanden van  
Suriname vestigden.
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VORM-
EXPERIMENTEN
In de jaren 1950 ontstaan er in Suriname nieuwe  
mogelijkheden voor het volgen van kunstonderwijs,  
zoals bij het Cultureel Centrum Suriname (CCS). Door 
de koloniale relatie met Nederland waren kunstenaars 
voor een (bevoegde) vervolgstudie echter nog steeds 
aangewezen op Nederlandse academies. In 1949  
vertrekken Erwin de Vries en Rudi Getrouw om te studeren 
aan de Koninklijke Academie in Den Haag en gaat Robles 
de Medina naar de academie in Tilburg. Ze experimenteren 
er met een abstracte beeldtaal die dikwijls ook figuratieve 
en expressionistische elementen bevat.

Na hun studie werken De Vries en Robles de Medina 
afwisselend in Suriname en Nederland, terwijl Getrouw 
definitief terugkeert naar Suriname. Ook zijn de drie  
actief als docent. Naast schilderijen en werken op papier  
maken De Vries en Robles de Medina regelmatig beelden 
in opdracht. Robles de Medina vervaardigt bijvoorbeeld 
het prestigieuze standbeeld van Johan Adolf Pengel op het 
Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo na het overlijden 
van de premier. In de jaren 1960 groeit het drietal door hun 
voortdurende vormexperimenten uit tot toonaangevende 
moderne kunstenaars. Ze verhouden zich tot internationale 
ontwikkelingen in de schilderkunst, hetgeen ook geldt voor 
de generatie expressionisten na hen, zoals Hans Lie,  
Soeki Irodikromo en Guillaume Lo-A-Njoe.

STUART ROBLES DE MEDINA 
Paramaribo (SR), 1930 – Eindhoven (NL), 2006

Abstracte compositie, 1957 
olieverf op doek 
bruikleen Maria Concepcion Robles de Medina, 
Leusden

De vormexperimenten van Stuart Robles de Medina 
worden tegen het einde van de jaren 1950 steeds  
abstracter. Het schilderij in deze zaal dateert van 1957,  
de kunstenaar is dan alweer enkele jaren terug in  
Suriname. Hij exposeert zijn moderne schilderijen in die 
tijd zowel in Paramaribo als in het buitenland, zoals in de 
Gulf-Caribbean Art Exhibition (1956) in Houston, Texas.  
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EXPERIMENTEN

De geabstraheerde composities gaan steevast gepaard 
met een zekere speelsheid, en vormen een hoogtepunt in 
zijn oeuvre.

SOEKI IRODIKROMO 
Commewijne (SR), 1945 – Paramaribo (SR), 2020

Zonder titel, 1969 
olieverf op doek 
collectie Niemel, Rotterdam

Soeki Irodikromo’s expressieve schilderijen, batikdoeken 
en keramische sculpturen verbeelden thema’s en vormen 
uit de Javaanse mythologie. Irodikromo studeert in de jaren 
1960 in Paramaribo en vervolgt zijn opleiding in 1967  
aan de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam. 
In Nederland bestudeert Irodikromo onder meer het werk 
van CoBrA-kunstenaars als Karel Appel vanwege de vrije 
uitdrukkingswijze en het experiment met technieken en 
materialen. Dit schilderij maakt Irodikromo in Nederland. 
Het paard refereert aan het Javaanse Djaran Kepang, een 
traditie waarbij de deelnemers platte lederen of bamboe 
geweven paarden gebruiken en in trance raken.

GUILLAUME LO-A-NJOE 
Amsterdam (NL), 1937

Kind geboren in de maand Vissen, 1961 
olieverf op doek 
bruikleen Guillaume Lo-A-Njoe, Amsterdam

Het oeuvre van Guillaume Lo-A-Njoe beslaat een periode 
van zestig jaar en bestaat hoofdzakelijk uit schilderijen en 
sculpturen. De kunstenaar studeert in de jaren 1950 in  
Amsterdam, waar hij in 1959 de Koninklijke Subsidie voor 
de Vrije Schilderkunst ontvangt. In de jaren 1960 en 1970 
werkt hij veelvuldig in het Caribisch gebied en  
Latijns-Amerika. Dit schilderij is een vroeg werk van  
Lo-A-Njoe waarin geabstraheerde figuren in zijn destijds 
kenmerkende dynamische, kleurrijke schilderstijl zijn 
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afgebeeld. Al in 1961 neemt hij deel aan een  
groepstentoonstelling in het Stedelijk en het museum  
bezit diverse werken van de kunstenaar. 

ERWIN DE VRIES 
Paramaribo (SR), 1926 – Paramaribo (SR), 2018

Het magische oog, 1963 
olieverf op doek 
verworven in 1963

Vanaf eind jaren 1940 werkt Erwin de Vries in een hoog 
tempo aan een oeuvre dat bestaat uit schilderijen, beelden 
en werk op papier. Erotiek, en met name het vrouwelijk 
naakt, is een centraal thema in zijn werk. Hij exposeert 
over de hele wereld, waaronder al in 1948 in Paramaribo, 
en in de jaren 1950 in de Verenigde Staten en Curaçao. 
Hij heeft solotentoonstellingen in het Stedelijk in 1970 en 
1998. Een van zijn bekendste beelden in Nederland is het 
Nationaal Slavernijmonument (2002) in het Amsterdamse 
Oosterpark. Dit schilderij is uitgevoerd in zijn kenmerkende 
expressionistische stijl met in het midden twee ogen.
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In de jaren 1960 groeit de behoefte aan culturele  
zelfstandigheid in Suriname. Tot die tijd is het land op  
artistiek gebied relatief geïsoleerd en zijn kunstenaars door 
het koloniale verband op Nederland aangewezen,  
bijvoorbeeld door hun opleiding aan Nederlandse  
kunstacademies te vervolgen. In 1967 richt Jules Chin A 
Foeng het Nationaal Instituut voor Kunst en Kultuur (NIKK) 
op en zet hij zich af tegen de gevestigde kunstopleidingen, 
omdat deze artistiek te behoudend en neokoloniaal  
zouden zijn. In de jaren 1960 komen er ook meer  
presentatieplekken voor beeldende kunst in Paramaribo, 
zoals Buiten-Sociëteit ‘Het Park’ en vanaf 1966 de  
jaarlijkse Nationale Kunstbeurs.

In de jaren 1970 zoeken Surinaamse kunstenaars  
steeds meer verbinding met het Caribisch gebied, 
Zuid-Amerika en Azië. Ze nemen onder meer deel aan  
internationale kunstmanifestaties, zoals de Biënnale  
van São Paulo. Verschillende kunstenaars voelen zich  
verbonden met internationale culturele en politieke  
bewegingen en strijden voor onafhankelijkheid en sociale 
rechtvaardigheid in eigen land. De oprichting van de  
belangenvereniging Bond voor Beeldende Werkers (BBW) 
in 1977 stimuleert de samenwerking tussen kunstenaars 
om maatschappelijke vernieuwing te realiseren. Aandacht 
voor de culturele achtergrond van de verschillende  
bevolkingsgroepen wordt op artistiek gebied  
ondersteund door studiebeurzen.

QUINTUS JAN TELTING
Quintus Jan Telting is een op Curaçao geboren  
Surinamer die het schildersvak spelenderwijs leert van 
zijn vader Govert Jan Telting. Op zestienjarige leeftijd gaat 
hij werken op de grote vaart en reist hij de wereld rond. In 
1956 arriveert hij in Amsterdam om muziek te studeren. 
Drie jaar later vertrekt hij naar New York waar hij in de  
jazzwereld aan de slag gaat. Na een aantal teleurstellende 
ervaringen in de muziekwereld begint hij, na jarenlang te 
hebben getekend, in New York serieus met schilderen.  
De schilderijen die hij vanaf dan in een steeds grotere  
frequentie maakt, schetsen in een uitgesproken, kleurrijke 
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stijl onder meer scènes uit het New Yorkse straatbeeld.  
De kunstenaar woont en werkt in de Verenigde  
Staten tijdens het hoogtepunt van de Amerikaanse  
burgerrechtenbeweging, en kwam in contact met  
activistische Zwarte schrijvers, waaronder Amiri  
Baraka. In 1970 vestigt Telting zich in Amsterdam

Zijn omvangrijke oeuvre, dat een periode van veertig jaar 
beslaat, wordt gekenmerkt door een sterk engagement met 
de Zwarte emancipatiebeweging en de strijd voor  
universele menselijke waardigheid. In de jaren 1980 krijgen 
zijn schilderijen een meer grafisch en abstract karakter, 
waarvan twee voorbeelden in deze zaal zijn opgenomen.

RON FLU 
Singapore, 1934

Vietnam, 1966 
olieverf op doek 
bruikleen M.R. Flu (zoon), Rijswijk

Ron Flu vertrekt in 1957 naar Amsterdam voor een studie 
bouwkunde en keert begin jaren 1970 terug naar  
Paramaribo. Flu heeft in zijn schilderkunstig oeuvre een 
scherp oog voor sociaal onrecht, zowel in Suriname als 
daarbuiten. In een geheel eigen realistische, gestileerde 
stijl thematiseert hij onderwerpen als prostitutie, armoede 
en politieke gebeurtenissen. Dit vroege schilderij maakt de 
kunstenaar in reactie op de Vietnamoorlog, waarin  
onevenredig veel Zwarte soldaten zijn gesneuveld.
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SOEKI IRODIKROMO 
Commewijne (SR), 1945 – Paramaribo (SR), 2020

Lebusuro, 1971 
olieverf op doek 
bruikleen Familie Egger, Amsterdam

Na een studie in Nederland keert Soeki Irodikromo in 1972 
terug naar Suriname en vervolgt eind jaren 1970 een  
batikopleiding in Yogyakarta. In Suriname geeft hij  
kunstenaars in deze techniek les. Van de ambassade van 
Indonesië ontving de kunstenaar een studiebeurs en dat 
past bij een tijd waarin Surinaamse kunst internationaliseert. 
Op dit schilderij zijn twee apen te zien, de broers Sugriwa en 
Subali, die vechten om een vrouw. Hanoeman, de  
‘apen-generaal’ uit de Ramayana, haalt de  
vechtersbazen uit elkaar. 
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Door de geschiedenis heen hebben kunstenaars het  
dagelijks leven vastgelegd. Ook in de Surinaamse kunst is 
het een populair genre. In deze zaal zijn uit verschillende 
periodes voorbeelden te zien van alledaagse gebeurtenis-
sen in de stad, variërend van een marktscène tot het  
uitgaansleven. Het zijn grotendeels realistische weergaven 
in verschillende technieken. Zo is van Ron Flu zowel een 
droomachtig, caleidoscopische straatbeeld te zien als een 
schilderij in een kubistische stijl, dat door de vlakverdeling  
een enorme dynamiek heeft.

Ook is in deze zaal werk te zien van Armand Baag en Cliff 
San A Jong dat reageert op de onafhankelijkheid van  
Suriname en het militaire bewind in de jaren 1980. Sinds 
de koloniale overheersing door Nederland in 1667 krijgt 
Suriname in 1954 meer autonomie en in 1975 wordt  
het land erkend als zelfstandige republiek. De  
onafhankelijkheid en de opeenvolgende sociaalpolitieke 
ontwikkelingen resulteren niet in een breedgedragen  
nieuwe koers in de beeldende kunst, maar vinden  
weerklank in de praktijk van individuele kunstenaars.

GEORGE RAMJIAWANSINGH
Na de feitelijke afschaffing van de slavernij in 1873 worden 
contractarbeiders in India geronseld om de productie op de 
plantages voort te zetten. Om het land te bewerken en in 
hun levensonderhoud te voorzien, maakten Hindostanen in 
Suriname regelmatig gebruik van ezel en wagen.

In deze scène uit het alledaagse leven heeft George  
Ramjiawansingh een gemêleerd gezelschap afgebeeld dat 
naar de markt gaat. In een vlotte stijl portretteert hij een 
groep mensen, met de stad als decor. Ramjiawansingh  
behoort tot de tweede generatie kunstenaars die afstudeert 
aan de CCS-School in Suriname. Samen met zijn vrouw 
Usha Ramjiawansingh runt de kunstenaar sinds 1985  
Gallery Singh in Paramaribo. De galerie richt zich op 
Surinaamse kunst en kunsteducatie.
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CLIFF SAN A JONG 
Cliff San A Jong studeert in de jaren 1960 in Paramaribo en 
vervolgt zijn opleiding in Den Haag en Amsterdam. Sinds 
1974 woont hij weer in  Suriname. In een realistische stijl 
schildert hij regelmatig symbolische voorstellingen.  
De vrouw in het water op dit schilderij symboliseert  
mogelijk het einde van de Nederlandse overheersing. Het 
pasgeboren kind moet de eerste adem nog halen: we staan 
op het punt van een nieuw begin. De vijf rozen waarmee 
het kind wordt  omringd, hebben betrekking op de oude 
vlag van Suriname en refereren aan de verschillende  
bevolkingsgroepen in het land. Het ruiterstandbeeld met de 
wapperende nieuwe vlag toont de strijdvaardigheid van de 
jonge Surinaamse natie. 
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JULES CHIN
A FOENG
Jules Chin A Foeng is een schilder, activist, docent en 
dichter die een grote bijdrage heeft geleverd aan de 
ontwikkeling van de Surinaamse kunst. Hij studeert aan 
de CCS-School voor Beeldende Kunsten in Paramaribo, 
vervolgens aan de kunstacademie in Tilburg en  
kortstondig aan de Amsterdamse Rijksakademie. In 
1965 keert hij terug naar Paramaribo in de overtuiging 
dat een eigen Surinaamse kunstopleiding nodig is.  
Daar zet hij in 1966 samen met Alphons Maynard de  
Surinaamse Academie voor Beeldende Kunsten (SABK) 
op. Vanwege interne conflicten verlaat hij echter de 
school en richt hij een jaar later met Victor de La Fuente 
het Nationaal Instituut voor Kunst en Kultuur (NIKK) op. 
Als hij grafische technieken nieuw leven inblaast,  
inspireert en beïnvloedt hij kunstenaars als René Tosari. 
Tosari behoort tot de eerste lichting NIKK-studenten en 
van hem zijn in deze zaal series grafiek te zien. 

Chin A Foeng en andere docenten van de NIKK hebben  
nationalistische aspiraties en dragen het Surinamisme 
uit. In een artikel uit 1970 verwoordt hij zijn ideologie als 
volgt: ‘Men moet meer geloof hebben in eigen prestatie, 
eigen waarde en eigen mensen.’ De kunstenaar zet zich 
zowel ideologisch als artistiek-inhoudelijk af tegen Nola 
Hattermans kunstonderwijs. In 1981 richt hij de Acade-
mie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO) op.

‘WAKA TJOPU’ 
René Tosari initieert in 1984 het kunstenaarscollectief 
Waka Tjopu – vernoemd naar een klassiek Surinaams 
knikkerspel – met als doel het vergroten van de culturele 
identiteit en het culturele zelfrespect. Het is het eerste 
multidisciplinaire kunstenaarscollectief in Suriname en 
bestaat onder anderen uit Winston van der Bok, Soeki 
Irodikromo, Ray Daal, Steve Ammersingh, John Djojo, 
Robert Bosari, Wagino Djamin, Kenneth Flijders, Hendrik 
Samingoen, Ruben Sonotaroeno en Ramin  
Wirjomenggolo. Door middel van artistieke producties  
wil Waka Tjopu bijdragen aan het culturele zelfbewustzijn 
en sociale vernieuwing in gang te zetten.  
In 1985 doet het collectief mee aan de 18e biënnale van 
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São Paulo. In 1990 gaat Waka Tjopu uit elkaar en zetten 
de leden individueel hun werk voort.

RIHANA JAMALUDIN 
Rihana Jamaludin studeert eind jaren 1970 tekenen aan 
het Instituut voor Opleiding van Leraren in Paramaribo. 
Hier krijgt zij onder anderen les van Jules Chin A Foeng. In 
1983 verhuist ze naar Nederland, waar ze enige tijd aan 
de Rietveld Academie in Amsterdam studeert. Jamaludin 
experimenteert hoofdzakelijk met grafische techniek-
en, zoals linosnedes, die ze vaak in thematische series 
ontwikkelt. Eind jaren 1980 is de stad onderwerp van 
onderzoek. Jamaludin gebruikt de stad als decor en als 
metafoor in haar werk. Vluchteling en migrant zoeken ge-
dreven door de zakelijke kilte van de stad hun toevlucht in 
nachtelijke zwerftochten. Hun ‘Oergeest’ speelt op stille 
pleinen en daagt de stad met haar discutabele verleden 
uit. Sinds 2008 is zij vooral bekend als schrijver.

JULES CHIN A FOENG 
Paramaribo (SR), 1944 – Paramaribo (SR), 1983

Vrouw met mand, 1972  
lithografie
bruikleen Patrick Chin A Foeng, Leiderdorp

Als kunstenaar is Jules Chin A Foeng vanaf midden jaren 
1960 actief. Hij werkt in verschillende stijlen, waaronder 
‘archaïsch’, kubistisch en figuratief. Zijn oeuvre bestaat  
hoofdzakelijk uit schilderijen, grafisch werk en werk op 
papier. Ook illustreert hij publicaties en brengt een  
dichtbundel uit. Hij experimenteert met grafische  
technieken, zoals hout- en linoleumsneden, ook  
omdat grafiek in oplage en tegen lage prijzen kan worden 
verkocht. Zo is kunst voor een grotere groep toegankelijk. 
Het model voor dit expressieve werk kwam hij  
waarschijnlijk op straat tegen. 
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JULES CHIN A FOENG 
Paramaribo (SR), 1944 – Paramaribo (SR), 1983

Chinese slippers, 1980–1983
olieverf op doek 
bruikleen Patrick Chin A Foeng, Leiderdorp

Vlak na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975  
behaalt Jules Chin A Foeng in 1976 als eerste Surinaamse 
kunstenaar zijn Master of Arts aan New York University. 
Daar verdiept hij zich in het fotorealisme; een stijl waarin 
de karakteristieken van fotografie zijn vertaald naar  
schilderkunst op doek. Een van zijn belangrijkste  
tentoonstellingen van fotorealistisch werk is in Galería 
Durban in Caracas, Venezuela in 1981. Dit schilderij  
verbeeldt de kleurrijke Chinese slippers van  
Chin A Foengs broer Allan in een hyperrealistische stijl.

RENÉ TOSARI 
Suriname District (SR), 1948

Untitled (400 Jaar Verzet en Strijd Suriname), 1981 
linosnede op papier 
bruikleen René Tosari, Paramaribo

In 1981 wordt René Tosari door de Amsterdamse  
vereniging Februari Collectief uitgenodigd om deel te  
nemen aan Onderdrukking en Verzet, een kritische  
tentoonstelling over onrecht en terreur in binnen- en  
buitenland. Zijn serie Libertad heeft een duidelijke  
progressieve politieke boodschap: vrijheid. In een  
grafische beeldtaal geïnspireerd door de revolutionaire  
kunstuitingen uit communistische landen als de voorma-
lige Sovjet-Unie en Cuba, verenigt Tosari Surinaamse  
vrijheidsstrijders uit verschillende culturele groepen,  
waaronder Kaikoesi, Boni, Baron, Ramjanee,  
Mathura en Anton de Kom.
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Omdat het een belangrijk onderdeel is van het culturele, 
spirituele of religieuze leven, richt een groot aantal  
kunstenaars zich op het verbeelden van spiritualiteit en de 
praktische uitvoering daarvan. Inspiratiebronnen vinden ze 
onder meer in de tradities van de oorspronkelijke bewoners 
van de binnenlanden van Suriname, in de Winti die werd 
meegebracht met de tot slaaf gemaakten uit West-Afrika, 
en in verhalen van de Mahabharata en de Ramayana  
die ten grondslag liggen aan het Hindoeïsme. In de  
Islamitische traditie worden het hiernamaals, engelen en 
de profeet niet afgebeeld. Kunstenaars als Paul Woei  
en Soeki Irodikromo tonen zowel het hogere van hun  
eigen cultuur als die van andere culturele groepen.  
Spiritualiteit is een element dat de Surinaamse  
gemeenschap verbindt.

WINTI
Winti is zowel de benaming voor de geloofscultuur als voor 
verschillende natuurgoden die er onderdeel van uitmaken.  
Binnen de cultuur gelooft men in een oppergod, de  
aanwezigheid van voorouders en de kracht van Maysa 
(Moeder Aarde). En men gelooft dat verschillende  
elementen uit de natuur, zoals de lucht, de aarde, water, 
vuur en het bos krachten bevatten die invloed hebben op 
het lichaam en de ziel van de mens. Bij sommige  
Surinaamse kunstenaars speelt Winti een belangrijke rol; 
ze beelden bijvoorbeeld rituelen rondom de dood uit of ze 
verbeelden de kracht van de natuurgoden.

ARMAND BAAG 
Paramaribo (SR), 1941 – Amsterdam (NL), 2001

Rasta Morning, 1980 
olieverf op doek 
verworven in 2017

Dit schilderij is kenmerkend voor Armand Baags oeuvre, 
waarin spiritualiteit de hoofdrol speelt. Het toont enkele 
rastafari’s; aanhangers van de gelijknamige levensbe- 
schouwing die zijn wortels heeft in Jamaica. Ook zijn er 

S
TE

D
E

LI
JK

 M
U

S
E

U
M

 A
M

S
TE

R
D

A
M

82 ZAAL 0.29

SPIRITUALITEIT 
IN DE KUNST 



twee winti’s op het schilderij te zien, en lijken de hennep-
planten te verwijzen naar een manier om in contact te 
komen met het hogere. De figuur rechtsonder speelt de  
xylofoon, een instrument dat Baag ook speelt: mogelijk 
heeft hij zichzelf hier afgebeeld.

ARMAND BAAG 
Paramaribo (SR), 1941 – Amsterdam (NL), 2001

Joe firi na mi firi, 1990 
Jouw gevoel is mijn gevoel 
olieverf op doek 
bruikleen Sura en Surina Baag, Amsterdam

Baags thematiek, die hij zelf omschrijft als ‘Baag-isme’, 
geeft uitdrukking aan zijn liefde voor de (Afro-) Surinaamse 
cultuur, bevolking en (religieuze) tradities. Het schilderij in 
deze zaal toont een rouwstoet die plaatsvindt in een  
landschap dat onmiskenbaar Surinaams is. De drie figuren 
vooraan verbeelden mogelijk geloof (gevouwen handen), 
liefde (faja lobi) en hoop (bloemenkrans). Op de  
achtergrond zijn twee roodgloeiende kernen te zien die  
mogelijk de yorka symboliseert: de geest van de persoon  
wiens lichaam ten grave wordt gedragen.

SOEKI IRODIKROMO 
Commewijne (SR), 1945 – Paramaribo (SR), 2020

Titel onbekend, 1971 
olieverf op doek 
bruikleen Familie Egger, Amsterdam

Soeki Irodikromo’s oeuvre bestaat zowel uit werken die  
reflecteren op het dagelijks leven in Suriname als uit 
werken die verhalen, vormen en gebeurtenissen uit de  
Javaanse mythologie verbeelden. In dit schilderij  
presenteert hij het karakter Bhima, een van de vijf  
Pandava-broers die in het Indiase Mahabharata-verhaal 
strijden tegen de Kaurava om het koninkrijk. Het is een  
verhaal dat wordt opgevoerd in wajangvoorstellingen.  
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Over zijn keuze voor Bhima zegt Irodikromo: ‘Hij is groot, 
sterk, beschermt zijn familie en verjaagt al het kwaad.’

PAUL WOEI 
Paramaribo (SR), 1938

Malake Dance, 1970 
olieverf op doek 
collectie Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, 
directoraat Cultuur, Suriname

Paul Woei volgt omstreeks 1950 tekenles in Hongkong, 
studeert eind jaren 1950 aan de Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten in Den Haag en vervolgt zijn studie 
in Amsterdam. Vanaf 1966 woont hij weer in Suriname. 
Sindsdien onderneemt Woei diverse onderzoeksreizen 
naar het binnenland, waar hij inspiratie put uit de natuur en 
lokale cultuur. Dit schilderij geeft een blik op de cultuur van 
de Wayana, die in het zuidoosten van Suriname wonen. 
Woei toont een moment uit een initiatieritueel waarbij de 
dansers in trance raken.
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Deze reader verschijnt ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Surinaamse School. Schilder-
kunst van Paramaribo tot Amsterdam in 
het Stedelijk Museum Amsterdam van 
12 december 2020 tot en met 31 mei 2021.

De tentoonstelling is samengesteld door  
gastcuratoren Jessica de Abreu (antropoloog 
en medeoprichter The Black Archives), Mitchell 
Esajas (antropoloog en medeoprichter New 
Urban Collective en The Black Archives), Bart 
Krieger (publicist, zelfstandig kunsthistorisch 
onderzoeker en oprichter ‘BAM! De Kunst 
Toko’) en Ellen de Vries (publicist en zelfstandig 
onderzoeker) in samenwerking met Stedelijk 
Museum Amsterdam-medewerkers Inez  
Blanca van der Scheer (projectleider (STUDIO 
i), Claire van Els (curator) en Carlien Lammers 
(medewerker inclusie). Ellen de Vries is 
initiatiefnemer van het projectvoorstel. Het 
tentoonstellingsconcept is ontwikkeld door 
de werkgroep van (gast)curatoren. Chandra  
van Binnendijk (zelfstandig publicist en  
redacteur in Suriname) is betrokken als  
inhoudelijk redacteur en adviseur van  
het tentoonstellingsconcept.

De tentoonstelling is mede tot stand gekomen 
dankzij de genereuze bijdrage van het Straver 
Fonds en Van der Vossen-Delbrück Fonds via 
het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het Stedelijk Museum wordt ondersteund door:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Hoofdsponsor       Partner
!

COLOFON 
Auteurs
Jessica de Abreu, Inez Blanca van der Scheer, 
Claire van Els, Mitchell Esajas, Eline de Jong, 
Bart Krieger, Carlien Lammers, 
Ellen de Vries, Rein Wolfs 

Met dank aan
Het Stedelijk bedankt de auteurs, kunstenaars 
en bruikleengevers van de tentoonstelling. 
Ook gaat onze dank uit naar Serana Angelista, 
Chandra van Binnendijk, Charl Landvreugd en 
Marian Markelo. 

Redactie
Chandra van Binnendijk en Gwen Parry 
(tentoonstellingsteksten) 
Sophie Tates (essays) 

Eindredactie
Els Brinkman

Vertaling
Steve Green

Projectleiding
Madelon Rambonnet

Grafisch ontwerp
Serana Angelista

Fotografie en beeldrecht 
Wim Bos Verschuur, Brief aan Anton de Kom,  
1933. Collectie Stichting Surinaams Museum, 
Paramaribo. 
Nola Hatterman, Na Fesie (De toekomst), 1953, 
olieverf op doek, 93 x 121 cm. Particuliere  
verzameling, Suriname. Foto: Ellis Doeven © 
Erven Nola Hatterman.
Armand Baag, Zapata Jaw, Ronald!Snijders! 
en Judith de Kom tijdens een optreden bij 
Vereniging Ons Suriname met een portret van 
Anton de Kom aan de muur, jaren 1970. 
© The Black Archives.
Augusta Curiel, Groepsportret met 
missiezusters, ca. 1910, foto, 12 x 17.3 cm.  
Collectie Nationaal Museum voor Wereld- 
culturen, © Tropenmuseum, onderdeel van  
het Nationaal Museum voor Wereldculturen.  
Augusta Curiel, Javaans gamelanorkest,  
ca. 1915, foto, 11.9 x 17.2 cm. Collectie  
Nationaal Museum voor Wereldculturen,  
© Tropenmuseum, onderdeel van het Nationaal 
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Museum voor Wereldculturen. 
Letty Robben (rechts) en Maja Drenthe nemen 
de tijd om opa en oom Lou nog eens goed te 
bekijken. Foto: Jacob van Vliet. 
Portret Lou Drenthe. Foto: Ellen de Vries. 
Collectie Familie Drenthe.  
Nola Hatterman, Louis Richard Drenthe / Op 
het terras, 1930, olieverf op doek, 100 x 90 cm.  
Collectie Stedelijk Museum Amsterdam.  
© Erven Nola Hatterman. 
St. Louis Rhythm Kings, derde persoon van 
rechts is trompettist en orkestleider Louis  
Drenthe. Foto: Maja Drenthe. Collectie Familie 
Drenthe en Bijzondere Collecties, Universiteit 
van Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze  
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgesla-
gen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of enige andere 
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van Stedelijk Museum Amsterdam. 

Het Stedelijk Museum heeft geprobeerd alle 
rechthebbenden te achterhalen. Belangheb-
benden worden verzocht contact op te nemen 
met het Stedelijk Museum Amsterdam, Post-
bus 75082, 1070 AB Amsterdam.

Stedelijk Museum cat. nr. 956

ISBN 978 90 9400 372 2

© 2020 De auteurs, 
Stedelijk Museum Amsterdam 

www.stedelijk.nl
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