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SURINAME EN 'DE KANKANTRIE'

Wie enigszins op de hoogte blijft van de blijde gebeurtenissen bij het
Nederlands amateurtoneel en in de vaderlandse toneelschrij f wereld (voor-
alsnog ook vaak een amateuraangelegenheid) weet allicht dat Mevrouw
ELINE VERKADE-CARTIER VAN DISSEL korte tijd geleden de erepalm weg-
droeg bij een wedstrijd voor 'Een In Het Nederlands Geschreven Toneel-
stuk'.

Dit stuk was .D« AanAanlrte,* en het speelt zich af in Suriname, wat
mèt het enthousiaste jury-rapport genoeg reden was om het hart van de
Surinaamse toneelliefhebber (een alomvattend begrip, want het beroeps-
toneel is nog onbekend) vol verwachting te doen kloppen. Intussen heeft
de wereldpremière ervan plaats gehad bij de Wageningse studenten -
maar zelfs als we de kritieken daarover gelezen hadden zouden we die
hier buiten beschouwing willen laten: wij lazen het stuk in Suriname, en
ffieêtef? döi ast ÖJKS f ipfl bëoordtfeg' yotetaas.

Wat we ook buiten beschouwing willen laten zijn de eventuele drama-
turgische kwaliteiten of tekortkomingen van het stuk - die zijn immers
universeel, en de Nederlandse kritici zullen daar ook hun zegje wel over
gezegd hebben.

Uitgaande van een ander universeel probleem, namelijk de eeuwige
behoefte aan speelbaar repertoire, ging het ons bij de lezing ervan in de
eerste plaats hierom: is het geschikt om in Suriname te spelen ? Met een
eigen Surinaamse toneellitteratuur is het vooralsnog maar dunnetjes ge-
steld, en hoewel er ettelijke verenigingen van tijd tot tijd hun (vaak in
het 'Surinaams') zelf geschreven stukken vertonen, is het peil daarvan
meestal nog wel ver verwijderd van een internationale, of ook maar een
'inter-koninkrijkelijke' kompetitie.

Vanzelfsprekend dus onze vreugde om een auteur, al is het een Neder-
landse, die Suriname als achtergrond kiest voor een drama, waarin we
wel aan kunnen nemen dat ook de Surinaamse geest er zijn weerspiege-
ling moet vinden.

Laat ons er niet langer omheen draaien - we hebben het stuk immers ge-
lezen - hoewel er inderdaad sprake is van een Surinaamse geest - moet
het ons helaas uit de pen: voor opvoering in Suriname is het totaal
ongeschikt.

* De .Kanfcan/We, door ELINE VERKADE. Maestro Uitgeverijen Nr 627,
A. J. G. Strengholt, Amsterdam, z.j., 70 blz.
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Allereerst (en allerlaatst misschien) om het probleem dat De
aan de orde stelt - in 't kort gezegd: de tegenstelling tussen oud en nieuw,
tussen de noodzakelijk geachte vooruitgang en het oude bijgeloof - iets
wat als centraal gegeven zelfs van een toneelspel in het Suriname van
vandaag nauwelijks aandacht verdient, omdat het ook als reëel probleem
van totaal ondergeschikt belang is.

Wie dagelijks wordt volgehamerd met Tienjarenplan, Operatie Sprink-
haan en Brokopondo Project, weet niet alleen dat vooruitgang voor
Suriname even vitaal als onafwendbaar is, maar ook dat het een vol-
dongen feit is, even domweg en duidelijk als het schijnen van de zon, het
zingen van de vogels en het weerkeren van de regentijd. Het oude bij-
geloof is tegelijk zo springlevend als ieder ander geloof, en eerder gaat het
dan ook een vanzelfsprekend onderdeel vormen van de vooruitgang dan
dat het een remmende factor zou zijn. Evenmin als tijdens de Renaissance
en daarna christelijke opvattingen een ernstige belemmering konden vor-
men voor de vooruitgang, doet het 'bijgeloof' iets af aan de ontwikkeling
van Suriname. Er is altijd wel een oplossing te vinden; evenals er 'accom-
modements avec Ie ciel' zijn, zijn er vele accommodements met de geesten-
wereld. Overigens is het minder gewaagd dan het schijnt om ons 'bijgeloof'
op één lijn te stellen met welke godsdienst dan ook: alle aspecten ervan
passen in een zeer bepaald geloofs-systeem, en hoewel er bij ons weten
nog nooit een grondige studie over dit onderwerp is verschenen, kunnen
we toch wel aannemen dat dit dus genaamde bijgeloof de enige godsdienst
is, die hier geen officiële bescherming geniet.

Mevrouw Verkade laat haar drama zich voltrekken op een oude plan-
tage, waarover een bejaarde dokter het nogal haperend beheer voert ten
behoeve van zijn zeer zakelijke, maar in Holland vertoevende broer. De
dokter, die al sinds onheugelijke tijden Suriname bewoont, heeft veel be-
grip voor wat er leeft bij de 'bevolking', hier (nogal eenzijdig voor ons
Surinaams gevoel) voorgesteld door een verknocht creools bedienden
echtpaar.

Het ziekelijk zoontje van deze echtelieden vormt op de achtergrond
een kwetsbaar mikpunt voor de perfide neigingen van de geest (daar
komt hij) der Kankantrie, die bij al te vooruitstrevende inmenigng in
zijn boombewonersbestaan het zieke jongetje zelfs zou kunnen doden.
Die Kankantrie staat onherroepelijk in de weg van de verbeterings- en
herverkavelingsplannen, die een kersvers uit Holland gekeerde zoon van
de dokter in opdracht van diens broer op de plantage ten uitvoer wil
brengen. De Kankantrie zal dus om moeten, dwars tegen het bijgeloof
van het echtpaar, het begrip van de dokter en de angst van een jong
meisje in, zodat we al gauw midden in de symboliek zitten: kappen of
niet kappen van die boom?

Vermoedelijk zal de gemiddelde Surinaamse theaterbezoeker op dit
moment nog maar door één vraag geïntrigeerd worden: hóe halen ze
hem om; want dat de kankantrie moet vallen staat immers allang voor
hem vast. Misschien maakt het hem een ogenblikje ongerust, dat Me-
vrouw Verkade (en dus ook de dokter-plantagebeheerder) verzuimt om
in elk geval één of andere 'obiaman' te bestellen, die met de nodige specta-
culaire toverpraktijken de geest voor alle zekerheid van te voren wat
kalmeren moet - maar aangezien zelfs het bijgelovig echtpaar dit idee
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niet komt opperen zal dat dan wel zo zonder moeten, vanwege de drama-
tische ontwikkeling.

Inderdaad worden de verwachtingen van onze theaterbezoeker niet
bedrogen: de geest verschijnt in een spannende scène (hoewel onzicht-
baar) ten tonele, en al wordt hij dan uiteindelijk afgepoeierd en mag het
jongetje voortleven (het kan ook weer niet al te kras), hij weet toch ook
nog het angstige jonge meisje te verwonden, dat de verzoenende taak van
de zo lichtvaardig vergeten 'obiaman' inmiddels op zich had genomen.
De nuchterlingen in de zaal hebben ook hun lesje gekregen: je kunt nooit
weten met die dingen.

Mevrouw Verkade laat al deze geheimzinnigheden niet gebeuren zonder
voor die zelfde nuchterlingen hier en daar een heel aannemelijke weten-
schappelijke verklaring in te lassen; per slot schreef zij ook in de eerste
plaats voor een Nederlands publiek.

Al met al is deze opsomming van dramatische wederwaardigheden
eigenlijk helemaal zo gek nog niet - voor de interpretatie ervan nebben
we toneeltalent genoeg, en de scène met de geest bijvoorbeeld zou er zeker
ingaan als koek, al ware het dan met zaalreacties die de schrijfster nauwe-
lijks heeft kunnen voorzien. - En toch: het stuk waarop men in Suriname
heeft gewacht is het allerminst.

Dat de gebezigde spreektaal ons wat al te oer-Hollands in de oren
klinkt mag heus geen bezwaar heten; in een handomdraai bekken we er
'Surinaams-Nederlands' van, of waar dat op zijn plaats is helemaal 'Suri-
naams'. Dat die dokter een beetje onwaarschijnlijk lijkt vergeleken bij
alle doktoren die we hier kennen en dat het creoolse echtpaar een beetje
zo wordt voorgesteld als de plantagenegers in ouderwetse Amerikaanse
films, daar kunnen we ook nog wel overheen - een kwestie van 'type-
casting', je hebt nu eenmaal overal gekke mensen.

Maar hoe zit dat eigenlijk met die plantage Catharina Maria? Zo te
lezen zou het ergens bij Leonsberg kunnen zijn: je ziet de rivier en het is
vlak bij de stad - maar wat voor arbeiders hebben ze daar in hemelsnaam ?
Je zou zo aannemen dat het gewoon Javanen moeten zijn, als ze niet
allemaal de benen namen voor die om te kappen kankantrie, waarvan de
geest immers uit Afrika, en niet uit Azië kwam mee-geïmmigreerd (het
is geen waringin!).

Zoveel geestelijke kultuur-assimilatie is ons voorlopig wat dl te machtig,
en bevordert alleen ons ongeloof in de geschilderde situatie. Behalve
misschien in dit enkele voorbeeld van een wel heel ver voorgestelde ont-
wikkeling van ons spirituele leven doet het stuk ons heel erg ouderwets
aan, en in onze verdere onwetendheid hebben we de neiging de ondage-
lijkse romantiek ervan eerder dan in Suriname te projecteren in het voor-
malig ' Nederlands Indië", of kortom: 'in zo'n land waar je haast niks
vanaf weet'.

Onze huidige romantiek is wel een heel andere geworden: niet die van
het verleden vol geesten gevulde kankantries, maar die van de toekomst:
de ontdekkingsreis naar het nog onbekende eigene, de eeuwenlang on-
ontgonnen binnenlanden en de oer-diep aangeboren eigenschappen, het
verkennen van eigen land en hart, met als ver verlokkend doel: wat gaan
we er allemaal van maken, wat voor gezicht zullen we krijgen over tien,
twintig, honderd jaar?

Waarschijnlijk heeft Mevrouw Verkade zich wel degelijk geïnformeerd
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omtrent haar speelterrein: de beschrijving van het oude plantagegebouw
waar het drama zich afspeelt bijvoorbeeld, wijst daar wel op.

Toch zet ze ons een Surinaams meisje voor dat Manya heet - in onze
oren even gek als een kleine Hollandse die Pruimpje of Appeltje zou zijn
gedoopt, en eerder op zijn plaats in een klucht dan in zo'n dramatisch
gegeven.

Een moment konden we denken dat het stuk zich af moest spelen in het
Suriname van voor de oorlog (ook voor ons een wat vagelijke wereld),
maar daar zijn dan weer de vermelde vliegtuigverbindingen, en de penicil-
line die een rol komt spelen, zodat we alras begrijpen dat ook dat de be-
doeling niet is.

Als slotsom wat betreft een opvoering hier blijft voornamelijk: het
omhakken van kankantries is het probleem niet meer in Suriname, waar
hele dorpen uit de weg moeten als dat nodig is - dus wat moeten we dan
met een kankantne? Als 'document humain' is het beslist niet documen-
tair genoeg, als simpel speelstuk weer te dicht bij huis om aan een zeer
specialistische kritiek te ontkomen, en als zuiver litteraire prestatie .. .
maar daar zouden we immers over zwijgen.

Hoewel men ons nu direkt kan verwijten de hand liever eens in eigen
boezem te steken, en zélf te maken wat we dan beweren zo dringend te
behoeven, hadden we zeker graag de aanmoediging gehad van een in-
drukwekkend voorbeeld uit Nederland (zijn we niet verguld dat er een
toneelstuk in Suriname zich af mag spelen), waar immers de nationale
toneelschrijfkunst ook van kruipen en strompelen heeft moeten groeien -
we zijn nu eenmaal nog zo jong dat een Surinaamse Heyermans hoogstens
in Dokter Sophie Redmond een vertrouwde klank, maar nog echt geen
'toneelklassiek' is kunnen worden.

Wat we dan wél behoeven aan toneelrepertoire met Surinaamse inslag ?
Weet één Europese theaterdirekteur precies wat volle zalen trekken zal ?
Dan is het zeker die ene die goud verdient. Wat deze wetenschap betreft
kan men hier (als overal) alleen putten uit ervaring en intuïtie - en het
eerste is voor een jong land, dat sinds nog maar heel kort eindelijk een
beetje eigen gezicht kon gaan vertonen, vanzelfsprekend ook nog maar
een geringe ervaring, terwijl het tweede weer zoiets persoonlijks is, dat er
moeilijk logisch mee te redeneren valt.

Het zijn echt niet alleen de Surinaamse of in Surinaamse sfeer omge-
werkte stukken die hier volle zalen trekken. Dat bewezen de laatste tijd
bijvoorbeeld de vele voorstellingen van Beaumarchais' 'Barbier van Se-
villa', nota bene klassiek Frans en in Spanje spelend, welk succes echt
niet alleen bepaald werd door het feit dat Figaro hier en daar zijn ter-
zijdes in het 'Surinaams' plaatste, maar waar ook vooral de nationale
liefde voor de verkleedpartij, het kostuumstuk, aan zijn trekken kon
komen. Nog altijd wordt er met dierbare bewondering gesproken over
het lang voor de oorlog gespeelde 'Vader des Vaderlands' van Veterman,
en ook bij het 'Surinaams Passiespel', dat slechts een korte looptijd had,
vormde de kostumering een der aantrekkelijkheden.

Dit wil echter volstrekt niet zeggen dat alleen een 'historisch' gegeven
het hier zou doen; ook een 'exotisch' blijspel als Patrick's 'Teahouse of
the August Moon', dat het na-oorlogse Japan onder de Amerikaanse be-
zetting laat zien, trok (en trekt nog steeds) een groot publiek uit alle
lagen der bevolking - misschien niet in het minst omdat er zo heerlijk in
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gesold wordt met de Amerikaanse betweterigheid, die het toch uiteinde-
lijk moet afleggen tegen de patriarchale eigen kuituur van Japan.

Want al met al staat dit wel vast: men heeft beslist behoefte aan de
manifestatie van het eigene. Dat bewezen niet alleen de volle zalen die
destijds de stukken van Sophie Redmond ten deel vielen, maar dat be-
wijst ook telkens weer het enthousiast bezoek aan de, vaak nog zo ge-
brekkige eigen toneelwerken van de kleine verenigingen.

Of dit 'eigen' toneelstuk nu in het Nederlands of in het 'Surinaams' zal
moeten worden gebracht - vooralsnog zijn we (om het niet te ingewikkeld
te maken) een tweetalig land, en deze vraag lijkt van ondergeschikt
belang.

Wél zal het gestelde probleem dus een ander moeten zijn dan dat van
de (reeds lang gekapte) /fonAan/r*«; we zien liever eens iets over het ene
grote, ja eigenlijk wereldomvattende probleem dat voorlopig het meest
aan de orde is: dat van de assimilatie.

De Surinaamse bevolking bestaat niet alleen maar uit planters en
creoolse bedienden; zij bestaat (nog!) uit kinderen van allerlei volkeren,
die in naam Surinamers zijn, maar in de geest nog lang niet één volk. Ons
probleem is: het begrip voor de 'Andere', de eenwording van kultuurfrag-
menten tot één kuituur, van rassen en groepen tot één natie - zonder het
verlies daarbij van het meest eigene en waardevolle dat al die groepen
van oudsher meebrengen.

Vergeef ons dus dat we teleurgesteld zijn met een Aanftan/We, met het
feit dat we als een geschilderd achterdoek gebruikt zijn voor een nogal
willekeurige, romantische geschiedenis, waar we eigenlijk een klein United-
Nations-gebouwtje voorstellen, met alle op schaal gebrachte disputen en
schoenen-op-tafel van dien.

Het stuk dat we verlangen is het stuk van de toekomst, van de vreemde
mengelmoes van mogelijkheden, die soms een verbazingwekkend geheel
weten te vormen - zoals die zonderlinge keer laatst toen een hindostaans
orkest optrad onder leiding van een Javaan, waarbij een Creool zeer ver-
dienstelijk een tango zong.

Het zal het stuk zijn over de moeizame overwinning van het wan-
trouwen tussen al die groepen onderling, waarbij de meest ontmoedigde
vooroordelen nog zo vaak de kop opsteken. Het stuk over die ene gene-
ratie die eens komen zal, die met een beetje geïrriteerde glimlach zal neer-
zien op het rassenbewustzijn van zijn voorouders: 'wij Hindostanen, . . .
bij ons in Holland, . . . in het oude China . . ."

Het zou een voortreffelijk stuk zijn als het ons een beetje de richting
kon wijzen: wat moeten we bewaren van ons zelf en behouden van ande-
ren, wïar moeten we bij elkaar aanknopen, wat kunnen we doen om ieder
zijn deel en aandeel te verzekeren in onze uiteindelijke kuituur? We
weten niet zeker of we alles nu maar moeten laten groeien en sterven
zoals het toeval dat wil - onze ervaringen met dat soort politiek zijn niet
al te best. Waar we tegenwoordig tot de plannenmakers behoren, hebben
we de neiging ons ook op onze geestelijke toekomst te bezinnen, en een
lijn te bepalen voor de groei van een nationaal bewustzijn, en dus van dat
wat een land zijn gezicht moet geven: de eigen kuituur.

Maar waarschijnlijk verlangen we wel wat veel voorlopig; het lijkt een
vicieuze cirkel om een kultuuruiting te vragen die uiting geeft aan een
nog nauwelijks geboren kuituur. Voorlopig kennen we alleen nog maar de
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grootouders van het wiegekind; zij kwamen uit alle windrichtingen bijeen
om het hun deel te geven.

Goed dan, we zullen het kind alle kans moeten geven, we zullen het
met liefde en onze beste raad omringen, en met verheugde eerbied die
aspecten van zijn ontwikkeling gadeslaan, waarbij de beste eigenschappen
van ons aller voorouders zich in nieuwe vorm manifesteren.

De KanAanfri* was voor de jonggeborene een geschenk van een (mis-
schien wat ouderwetse) petemoei, en al zullen we hem dan nooit gebruiken,
hij zal met liefde in onze kast worden bijgezet; omdat het een geschenk is,
en een bewijs dat er aan ons wordt gedacht.

SUMMARY

SURINAM AND 'DE KANKANTRIE'

Considering Mrs. VERKADE'S prize-winning play De A'an*a«<H« (The
Cotton Tree), the author, a theatrical designer, is of opinion that the work,
whatever its other merits, cannot satisfy the dramatic needs of the
people of Surinam.

She does not think it adequate to our time, in which Surinam is under-
taking exploring expeditions to its own unknown interior (both physical
and psychological), in an effort to find a form of expression for its compos-
ite culture.
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