
OUD-SURINAAMSCHE RHYTHMISCHE DANSEN IN
DIENST VAN DE LICHAMELIJKE OPVOEDING
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THEOD. A. C. COMVALIUS

Gedurende de laatste eeuw is men in de meeste Europeesche
landen doende, om door middel van sport en gymnastiek het
menschelijk lichaam gezond te houden en vooral kinderen goed
te doen opgroeien. Deze poging wordt ook in de scholen aange-
wend. En zeer terecht, want de lichamelijke ontwikkeling komt
tenslotte den menschelijken geest ten goede.

Onderzoekingen hebben uitgewezen, dat de uit Afrika naar
Suriname ingevoerde Negers reeds langen tijd eerder hetzelfde
in den huiselijken kring hebben betracht.

Als Dr. van Blankenstein in zijn bekend werk over Suriname
even stilstaat bij de houding en den gang der Surinaamsche volks-
vrouwen, waardoor de aandacht van den opmerkzamen vreem-
deling terecht wordt aangetrokken, verwondert het ons niet.
Alleen deelen wij zijne opvatting niet, waar hij de oorzaak hiervan
in heel iets anders zoekt, dan ons bij onderzoek gebleken is.

De bewoonsters der buitendistricten van Suriname, die in vele
opzichten de oude volksgewoonten hebben bewaard, besteden
heel wat tijd aan de vorming van het lichaam harer jonge meisjes,
hetgeen o.m. geschiedt door massage, wrijving, enz., terwijl een-
voudige spelletjes voor het overige zorgen.

Door het volgende willen wij trachten, U twee vormen van
eenzelfde spel te verklaren. De naam van het spel is ie i£a«ga.
Het is een soort gymnastische oefening voor kinderen en jonge-
lieden en geschiedt op twee van elkaar zeer verschillende wijzen.

A. Oe/em'Mge» metf AM^- e« s^n'Mgeewegmgew woor ;o»ge«s en

De tropische maanavonden met hun schitterende pracht zijn de
geliefkoosde tijden voor de uitvoering van kinderspelletjes, ook
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van de Kanga. Kinderen uit de buurt komen op een ruim erf bij
elkaar en voeren onder toezicht van de ouderen hun spel uit. Zij
scharen zich in een wijden kring in gehurkte houding en de oefe-
ning wordt door zang ingeleid, waarbij op de maat in de handen
wordt geklapt.

Onder het zingen wordt het bovenlijf recht gehouden, maar
terwijl de zang voortduurt, houdt het handgeklap op een teeken
plotseling op en de armen worden neergelaten. Hierna wordt het
bovenlijf op de maat van het liedje rechts-links, links-rechts,
vóór-achter en achter-vóór bewogen zonder de voeten te verzet-
ten. Het onderlijf blijft geheel onbewegelijk. Het gedeelte van het
liedje, welke gedurende deze oefening telkens herhaald wordt,
bestaat uit twee strophen en luidt:

Mi tere, mi tere,
Kaaiman a mi tere.

Voordat we verder gaan, volgt even eene verklaring van deze
twee regels. 7Vr̂  (staart) is hier in plaats van on^er/y/ gebruikt.
De kaaiman of aligator, een reptiel, valt zoowel menschen als
dieren aan. De kinderen zeggen met deze beide regels niets anders,
dan: ,,De kaaiman houdt mij aan het onderlijf vast; ik kan mij
niet bewegen".

Na deze vóóroefeningen blijven de deelnemers steeds gehurkt;
doch nu plaatsen ze de handen op de heupen en richten zich op
commando met één sprong zoodanig op, dat er onder dien sprong
met de heupen de bewegingen links-rechts en rechts-links worden
gemaakt. En na op hunne teenen te zijn terechtgekomen, wordt
de sprong nog eenige malen herhaald onder het zingen:

A foegoe foegoe fan,
foegoe fan,

Kaaiman a mi tere!
welke de beteekenis heeft: ,,Ik heb mij losgeworsteld uit den
greep van den aligator, ik kan mij nu vrij bewegen!"

B. Otf/em'wge», tt#s/wjte«i voor weis/es va» J0-J5 /aar,

Deze vorm van de Kanga is de eigenlijke rhythmische dans,
waarop wij uwe aandacht wenschen te vestigen en wij laten hier-
om ter verduidelijking en vergemakkelijking van de verklaring
den tekst in zijn geheel voorafgaan:
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Hier ziet U een aardig stukje melodie, da t U s t raks op uwe
piano kunt spelen, maar let s.v.p. vooral op de maa t .

Gelijk U bereids zult hebben opgemerkt , eindigt elke s t rophe
van het liedje op het woord „ S a a m b a " . Dit is uit twee woorden
samengetrokken nl . : si'sa (zuster) en ^4wèa (een meisje, op Zater-
dag geboren).

Hierbij zij terloops opgemerkt , da t de gewoonte, in de laats te
jaren door vele Europeanen aangenomen, om tegen niet-bloed-
verwanten oowz, zws en tante te zeggen, oorspronkelijk een Afri-
kaansch gebruik is.

Ook worden bij de Negers vaak de menschen genoemd naa r
den dag, waarop zij geboren zijn. Zoo is bijv.

Een man op Maandag geboren Codjo, de vr. Abenie
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
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Kwamina,
Kwakoe,
Jaw,
Kofie,
Kwammie,
Kwassie,
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Adjoeba
Akoeba
Jaba
Afie
Amba
Kwassiba
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Bij de uitvoering van dezen dans onderscheiden we twee mo-

men ten : ^i?« o^>ro^> en het dawsew o/> commaw^o, welke beide
zingende worden ingeleid met het gebruikelijke handgeklap.
Z)e o/>roe^>:

O mi jajango Saamba,
O mi jajango Saamba!

In Suriname schrijft men de Amba ' s een zekere lieftalligheid
toe. De oproep bedu id t : „O, mijn schoone zuster Amba , zonder
wedergade, treed voor ! "

Als Amba , die ook toevallig een ander kan zijn, midden in den
kring t reedt , volgt
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het /
1 °. Het deftig aanstappen met opgeheven hoofd:

Waka moi mi sie, saamba!
2°. Het aanstappen op de maat, bovenlijf in rust, het onderlijf

links-rechts en rechts-links bewegend:
Prodo moi mi sie, Saamba!

3°. Het stappen met de handen in de zijden, onderlijf in rust, het
bovenlijf links-rechts en rechts-links:

Beni moi mi sie, Saamba!
4°. Het aanstappen met deinenden, wiegenden gang:

Seki moi mi sie, Saamba!
Zoodra een ander meisje de beurt krijgt, wordt de uitnoodiging

herhaald, totdat allen aan den dans hebben deelgenomen.
Paramaribo, Nov. 1945.
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