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Welkomstwoord:	  
Welkom	  door	  Jerry	  Straub,	  gevraagd	  door	  Bart	  Krieger,	  de	  initiator	  van	  de	  avond.	  Hij	  moet	  toegeven	  
dat	  hij	  geen	  verstand	  heeft	  van	  kunst	  en	  zeker	  ook	  niet	  van	  Surimaanse	  Kunst.	  Hij	  kreeg	  een	  
spoedcursus	  van	  Bart.	  	  

Jerry	  vertelt	  waar	  de	  avond	  over	  gaata:	  

“Onbekend	  maakt	  onbemind.	  Wat	  is	  de	  status	  van	  Surinaamse	  kunst	  en	  hoe	  zit	  het	  met	  de	  
bekendheid	  van	  Surinaamse	  kunst?”	  

Gesprek	  tussen	  Jerry	  Straub	  en	  Paul	  Faber:	  
Paul	  Faber	  schreef	  het	  boek	  Jules	  Chin	  A	  Foeng,	  kunstenaar,	  leraar,	  activist.	  

JS:	  waarom	  schreef	  je	  dit	  boek?	  
PF:	  dat	  is	  heel	  simpel:	  omdat	  het	  me	  werd	  gevraagd.	  De	  dochter	  van	  de	  kunstenaar	  wilde	  graag	  een	  
boek	  over	  haar	  vader	  maken,	  gecombineerd	  met	  een	  tentoonstelling	  en	  documentaire.	  Jules	  werd	  
geboren	  in	  1942	  en	  stierf	  in	  1983.	  Hij	  was	  in	  de	  vergetelheid	  aan	  het	  raken	  en	  zijn	  dochter	  wilde	  dat	  
voorkomen.	  Nu	  is	  er	  een	  boek	  en	  binnenkort,	  volgende	  week	  opent	  een	  tentoonstelling	  bij	  galerie	  …?	  
Met	  een	  aantal	  werken	  van	  hem	  uit	  particuliere	  verzamelingen.	  	  

Jules	  was	  een	  van	  de	  pioniers	  van	  Surinaamse	  moderne	  kunst,	  eind	  jaren	  50	  begin	  jaren	  60.	  Hij	  stond	  
aan	  de	  basis	  van	  het	  Surinaamse	  modernisme.	  Hij	  had	  een	  enorme	  drive,	  hij	  heeft	  in	  zijn	  korte	  leven	  
heel	  veel	  werk	  gerealiseerd.	  Hij	  heeft	  zich	  in	  allerlei	  stijlen	  en	  disciplines	  bekwaamd,	  alsof	  hij	  de	  
kunstgeschiedenis	  over	  wilde	  doen.	  Vanwege	  zijn	  talent	  werd	  hij	  naar	  NL	  gezonden.	  Hij	  heeft	  op	  de	  
Rijksakademie	  gezeten	  en	  bereikte	  de	  1e	  ronde	  van	  de	  Prix	  de	  Rome.	  Was	  zeer	  ontstemd	  dat	  hij	  niet	  
doorging	  naar	  de	  2e	  ronde	  omdat	  hij	  het	  gevoel	  had	  dat	  het	  door	  zij	  afkomst	  kwam.	  	  	  

Hij	  was	  kunstenaar,	  activist	  (pro	  afhankelijkheid	  van	  Suriname),	  politicus.	  Hij	  vond	  dat	  kunst	  en	  
maatschappij	  bij	  elkaar	  hoorden.	  Hij	  stond	  aan	  de	  basis	  van	  de	  1e	  kunstopleiding	  in	  Suriname.	  En	  
verzamelde	  linkse	  kunststudenten	  om	  zich	  heen	  die	  hij	  begeleidde.	  	  

Zijn	  werk	  bevindt	  zich	  in	  particuliere	  en	  bedrijfscollecties.	  Door	  dit	  boek	  te	  maken	  en	  te	  gaan	  
achterhalen	  wat	  er	  allemaal	  is	  maak	  je	  zijn	  oeuvre	  zichtbaar	  en	  toegankelijk.	  Hiervoor	  bestaat	  geen	  
traditie	  in	  Suriname.	  Er	  is	  ook	  geen	  openbare	  kunstcollectie.	  Wel	  was	  het	  redelijk	  makkelijk	  om	  zijn	  
werken	  te	  achterhalen	  of	  vinden	  omdat	  Paramaribo	  klein	  is	  en	  iedereen	  elkaar	  kent.	  	  

Maar	  blijkbaar	  is	  hij	  toch	  nog	  steeds	  onbekend.	  Bart	  Krieger	  heeft	  hem	  bijvoorbeeld	  niet	  opgenomen	  
in	  zijn	  boek	  (zei	  Paul	  Faber	  grappend).	  	  



Gesprek	  met	  Bart	  Krieger	  
introductie	  van	  JS	  van	  Bart	  Krieger	  als	  initiatiefnemer	  van	  de	  avond	  en	  schrijver	  van	  het	  boek.	  	  

JS:	  Het	  boek	  is	  opgedragen	  aan	  je	  vader.	  Kan	  je	  daar	  iets	  meer	  over	  
vertellen?	  
BK:	  zonder	  mijn	  vader	  was	  dit	  boek	  niet	  geschreven.	  Het	  huwelijk	  tussen	  mijn	  vader	  en	  moeder	  	  =	  
huwelijk	  tussen	  Suriname	  en	  NL.	  het	  boek	  is	  daar	  een	  product	  van.	  	  

JS;	  vertel	  eens	  iets	  meer	  over	  jouw	  achtergrond?	  	  
Ik	  ben	  een	  kunsthistoricus	  en	  danser	  met	  een	  Surinaamse	  en	  Nederlandse	  achtergrond.	  	  

De	  tentoonstelling	  20	  jaar	  beeldende	  kunst	  uit	  Suriname	  die	  ik	  tijdens	  mijn	  studie	  kunstgeschiedenis	  
zag	  was	  een	  eyeopener	  voor	  mij.	  Ik	  zag	  een	  enorme	  rijkdom,	  herkende	  mezelf	  en	  bepaalde	  uitingen.	  
Mede	  studenten	  vonden	  het	  traditioneel,	  figuratief	  en	  niet	  conceptueel	  genoeg.	  Het	  werd	  weggezet	  
alsof	  het	  achter	  liep.	  Uiteindelijk	  heeft	  het	  me	  20	  jaar	  gekost	  om	  te	  komen	  tot	  het	  schrijven	  van	  dit	  
boek,	  waarin	  een	  aantal	  zaken	  samenvallen.	  	  

FS:	  hoe	  kwam	  je	  bij	  de	  Parbode	  terecht?	  
BK:	  In	  Suriname	  zochten	  ze	  een	  schrijver	  voor	  een	  rubriek	  over	  kunst.	  En	  ze	  konden	  geen	  Surinaamse	  
kunsthistoricus	  vinden.	  Toen	  kwamen	  ze	  via,	  via	  bij	  mij	  uit.	  En	  het	  blijkt	  inderdaad	  dat	  er	  ook	  
nauwelijks	  kunsthistorici	  met	  een	  Surinaamse	  achtergrond	  zijn.	  Het	  was	  bedoeld	  als	  een	  pilot	  die	  
uiteindelijk	  4	  jaar	  zou	  duren.	  	  

BK:	  Uiteindelijk	  leek	  het	  me	  interessant	  om	  de	  artikelen	  te	  bundelen	  in	  een	  boek,	  “dan	  zou	  ik	  er	  ook	  
nog	  iets	  aan	  overhouden”.	  Ik	  heb	  er	  een	  plaatjesboek	  van	  gemaakt,	  waarin	  relaties	  worden	  gelegd	  
tussen	  Surinaamse	  kunstwerken,	  westerse	  kunstgeschiedenis	  /iconografie	  en	  de	  popcultuur.	  

Paneldiscussie:	  	  
JS:	  In	  1997	  vond	  de	  tentoonstelling	  20	  jaar	  Surinaamse	  kunst	  plaats	  in	  het	  stedelijk	  museum.	  Anno	  
2015	  is	  Surinaamse	  kunst	  eigenlijk	  nog	  steeds	  onbekend.	  Wat	  zijn	  de	  ontwikkelingen?	  Welke	  plek	  
heeft	  de	  Surinaamse	  kunst	  in	  Suriname	  en	  NL?	  

JS	  stelt	  de	  panelleden	  voor	  aan	  het	  publiek.	  	  

Aan	  de	  hand	  van	  een	  aantal	  stellingen	  vindt	  er	  een	  discussie	  plaats	  met	  het	  panel	  en	  het	  publiek.	  	  

Stelling	  1:	  Kunst	  moet	  je	  niet	  als	  Surinaams	  labelen.	  Alleen	  kwaliteit	  telt!	  Daarom	  hoort	  
Surinaamse	  beeldende	  kunst	  niet	  thuis	  in	  een	  kunstmuseum.	  Surinaamse	  kunst	  hoort	  
thuis	  in	  een	  volkenkundig-‐	  of	  historisch	  museum.	  	  
	  

Remy:	  Het	  is	  een	  moeilijke	  stelling.	  Allerlei	  instituten	  tonen	  interesse	  voor	  mijn	  werk.	  Maar	  de	  
ambitie	  voor	  de	  beeldend	  kunstenaar	  is	  toch	  het	  moderne	  kunstmuseum.	  Daar	  zit	  een	  dilemma.	  Hoe	  
wordt	  het	  werk	  ontvangen	  door	  de	  kunstwereld.	  

Jelle:	  over	  welke	  grenzen	  heb	  je	  het	  Remy?	  Ik	  kan	  me	  voorstellen	  dat	  je	  niet	  alleen	  als	  Surinaamse	  
kunstenaar	  geframed	  wilt	  worden.	  Want	  jouw	  achtergrond	  is	  nu	  eenmaal	  belangrijk	  in	  je	  werk.	  



Zonder	  die	  achtergrond	  te	  weten/kennen	  begrijp	  je	  het	  werk	  misschien	  ook	  niet.	  Maar	  die	  culturele	  
achtergrond	  is	  belangrijk	  bij	  alle	  hedendaagse	  kunst.	  	  Het	  past	  eigenlijk	  in	  alle	  musea.	  

Remy:	  ja	  je	  probeert	  als	  kunstenaar	  een	  zo	  breed	  mogelijk	  podium	  te	  hebben.	  Een	  doorbraak	  is	  
moeilijke	  om	  dat	  het	  netwerk	  er	  niet	  is	  voor	  surinaamse	  kunstenaars.	  	  	  	  

Bart:	  maar	  hoe	  heb	  je	  jouw	  werk	  uiteindelijk	  in	  het	  GEM	  gekregen?	  

Remy	  ….	  (De	  discussie	  ging	  over	  naar	  het	  belang	  van	  het	  hebben	  van	  een	  goed	  netwerk…	  )	  

.	  Tammo:	  De	  rietveld	  doet	  niet	  aan	  netwerkverstrekking.	  Netwerken	  zijn	  toch	  universeel?	  

Jelle:	  ik	  denk	  dat	  netwerken	  een	  enorm	  grote	  rol	  spelen,	  in	  wat	  er	  wel/niet	  in	  musea	  terecht	  komt.	  	  

Zo	  was	  er	  bijvoorbeeld	  in	  december	  vorig	  jaar	  een	  conferentie	  Cultuur	  in	  Beeld.	  Er	  liepen	  1200	  
mensen	  rond	  allemaal	  werkzaam	  in	  het	  culturele	  veld.	  50	  %	  uit	  de	  grote	  steden,	  maar	  onder	  de	  
deelnemers	  zagen	  we	  niets	  terug	  van	  de	  demografie	  van	  die	  steden.	  Dus	  dat	  zegt	  iets.	  Het	  betekent	  
bijvoorbeeld	  dat	  er	  in	  de	  culturele	  sector	  weinig	  gevoeligheid	  is	  voor	  een	  beeldtaal	  die	  andere	  
culturele	  connotaties	  heeft.	  	  

Tammo:	  ik	  geef	  les	  op	  de	  vooropleiding	  van	  de	  RA.	  Er	  zijn	  geen	  surinamers	  die	  zich	  aanmelden.	  
Daarom	  zijn	  we	  ook	  die	  uitwisseling	  begonnen.	  

Paul:	  dit	  is	  een	  oude	  discussie.	  Deze	  voerden	  we	  30	  jaar	  geleden	  ook	  bij	  een	  symposium	  met	  
ongeveer	  dezelfde	  strekking	  als	  deze	  stelling.	  Hoewel	  er	  wel	  het	  nodige	  is	  veranderd.	  Maar	  er	  hoort	  
helemaal	  niets,	  dat	  hangt	  erg	  van	  de	  doelstelling	  van	  de	  kunstenaar	  af.	  Kunst	  is	  vrij.	  	  

JS:	  betrekt	  Iris	  Kensmil	  bij	  de	  discussie.	  Wat	  vind	  jij?	  

Iris:	  ik	  vind	  het	  een	  vervelende	  stelling.	  Ik	  ben	  europeaan,	  en	  in	  geen	  van	  beide	  musea	  past	  het	  niet.	  	  
Surinaamse	  kunst	  is	  universeel.	  	  	  	  

Bart:	  uiteindelijk	  is	  het	  een	  diversiteitsvraagstuk.	  

Stelling	  2:	  de	  Surinamer	  met	  voldoende	  financiële	  middelen	  heeft	  inmiddels	  het	  huis	  en	  
de	  dure	  auto.	  Nu	  is	  het	  de	  beurt	  aan	  de	  beeldende	  kunst	  om	  te	  fungeren	  als	  
onderscheidend	  statussymbool.	  	  
	  

Tammo:	  Kunst	  als	  statussymbool?	  Ik	  vind	  het	  onzin	  

Bart:	  ik	  vraag	  me	  dit	  af.	  Is	  er	  publiek	  voor	  andere	  kunst	  dan	  Nederlandse	  kunst?	  

Jelle:	  ik	  kan	  niets	  met	  deze	  stelling.	  

Paul:	  beeldende	  kunst	  in	  Suriname	  ,	  om	  et	  begrijoen	  wie	  er	  kunst	  koopt	  is	  wel	  weer	  belangijk.	  De	  
locale	  markt	  speelt	  geen	  rol.	  	  

Remy:	  ik	  heb	  de	  opleiding	  bij	  Jules	  genoten.	  Ik	  werd	  al	  vroeg	  aangekocht	  in	  suriname	  en	  dat	  heeft	  het	  
voor	  mij	  mogelijk	  gemaakt	  naar	  Nederland	  te	  gaan.	  Dus	  kunstenaars	  zijn	  wel	  afhankelijk	  van	  de	  
markt.	  



Tammo:	  alleen	  die	  markt	  is	  in	  Suriname	  heel	  klein	  

Ferdinand	  van	  Dieten:	  opmerking	  uit	  de	  zaal.	  Ik	  was	  eerst	  galeriehouder	  van	  het	  werk	  van	  Iris.	  En	  
later	  was	  ik	  haar	  man.	  Haar	  vroege	  werk	  verkocht	  goed.	  Toen	  het	  werk	  over	  zwart	  (zijn)	  ging	  haakten	  
kopers	  af.	  Voor	  de	  Nederlandse	  kunstmarkt	  lijkt	  zwart/zwart	  zijn	  niet	  relevant.	  Ofwel	  het	  verkoopt	  
niet.	  

Paul:	  musea	  kopen	  het	  wel,	  maar	  particulieren	  niet.	  

Remy:	  op	  een	  gegeven	  moment	  ben	  ik	  samen	  met	  andere	  kunstenaars	  het	  project	  Wakaman	  gestart.	  
We	  hadden	  allemaal	  onze	  sporen	  verdiend	  in	  de	  kunstwereld,	  waren	  aangekocht	  en	  breed	  verzameld	  
maar	  op	  een	  bepaald	  moment	  hield	  dat	  op.	  Ik	  merk	  nu	  dat	  ik	  in	  de	  USA	  wordt	  opgepikt.	  Daar	  wordt	  
het	  werk	  anders	  ontvangen.	  	  

Het	  gaat	  er	  ook	  om	  waar	  je	  ‘	  bij	  wilt	  horen	  of	  door	  wie	  je	  wilt	  worden	  ontvangen.	  	  

Jelle:	  zijn	  kunstinstelling	  dan	  toch	  weer	  de	  aanjager	  van	  de	  belangstelling	  vanuit	  de	  kunstmarkt?	  

Annemarie	  de	  Wildt	  van	  het	  Amsterdam	  Museum:	  In	  de	  Schuttersgalerij	  van	  het	  Amsterdam	  
Museum	  hangen	  drie	  schilderijen	  van	  kunstenaar	  Iris	  Kensmil	  (1970)	  uit	  haar	  serie	  Out	  of	  History.	  Het	  
zijn	  drie	  portretten	  van	  Surinamers	  die	  leefden	  in	  de	  18de	  eeuw	  en	  die,	  tegen	  de	  koloniale	  
onderdrukking	  in,	  een	  eigen	  positie	  en	  toekomst	  opgebouwd	  hebben.	  Ze	  vallen	  buiten	  het	  schema	  
'zwarte	  slaaf	  en	  witte	  meester'	  en	  hebben	  hun	  leven	  in	  eigen	  hand	  genomen.	  

De	  portretten	  zijn	  gemaakt	  in	  het	  kader	  van	  de	  tentoonstelling	  Gouden	  Eeuw,	  proeftuin	  van	  
onze	  wereld	  en	  de	  herdenking	  van	  de	  wettelijke	  afschaffing	  van	  de	  slavernij	  in	  Suriname	  en	  
op	  de	  Antillen,	  dit	  jaar	  150	  jaar	  geleden.	  Het	  is	  belangrijk	  om	  dit	  verhaal	  te	  vertellen.	  	  

Bart:	  ook	  in	  het	  Rijksmuseum	  zijn	  ze	  wel	  degelijk	  bezig	  om	  te	  kijken	  of	  de	  collecties	  niet	  met	  
de	  ogen	  van	  deze	  tijd	  geherwaardeerd/benoemd	  moeten	  worden.	  Ook	  voor	  hedendaagse	  
kunst	  is	  dit	  nodig.	  

	  

Farida:	  opmerking	  uit	  de	  zaal:	  	  

Identificatie	  met	  het	  werk	  is	  belangrijk.	  Het	  begint	  toch	  bij	  educatie.	  Maar	  zo’n	  netwerk	  in	  de	  kunst	  is	  
wit.	  Die	  diversiteit	  moet	  dwangmatig	  worden	  gemengd.	  En	  zolang	  dit	  niet	  gebeurt	  maken	  we	  zelf	  wel	  
een	  netwerk.	  Want	  er	  is	  echt	  sprake	  van	  achterstelling.	  Want	  waarom	  heeft	  Iris	  eigenlijk	  nog	  geen	  
solo	  in	  het	  Stedelijk?	  	  

Jelle:	  het	  gaat	  er	  ook	  om	  wat	  je	  wil	  agenderen	  met	  jouw	  hedendaagse	  kunst?	  	  Als	  je	  vindt	  dat	  kunst	  
een	  spiegel	  is	  van	  de	  maatschappij	  dan	  klopt	  het	  beeld	  van	  de	  huidige	  hedendaagse	  kunst	  niet.	  	  

Er	  zijn	  ook	  	  journalisten	  met	  een	  andere	  culturele	  achtergrond	  die	  dit	  hebben	  aangekaart.	  Ook	  in	  het	  
nieuws	  speelt	  dit.	  Bij	  de	  kranten	  en	  nieuwszenders	  zitten	  voornamelijk	  witte	  journalisten	  die	  toch	  
een	  andere	  achtergrond	  of	  gevoeligheid	  hebben	  voor	  bepaalde	  kwesties.	  Het	  weerspiegelt	  in	  ieder	  
geval	  niet	  de	  demografische	  samenstelling	  	  



3.	  De	  surinaams-‐Nederlandse	  kunstenaar	  vormt	  de	  transculturele	  voorhoede	  van	  de	  
hedendaagse	  kunst.	  
	  

Deze	  stelling	  vindt	  men	  moeilijk.	  	  

Tammo:	  Iris	  waarom	  ga	  jij	  ook	  niet	  zoals	  Remy	  naar	  de	  USA?	  

Bart:	  ja	  maar	  dat	  gaat	  voor	  zangers	  ook	  op.	  Pas	  als	  je	  als	  Nederlander	  het	  in	  Amerika	  hebt	  gemaakt	  
wordt	  je	  hier	  erkend.	  	  

Paul:	  multiculturaliteit	  is	  een	  oud	  debat	  dat	  ook	  in	  de	  jaren	  tachtig	  bijvoorbeeld	  uitvoerig	  werd	  
gevoerd	  in	  de	  culturele	  sector.	  Er	  moest	  meer	  aandacht	  komen	  voor	  Afrikaanse	  kunst.	  Uiteindelijk	  
heeft	  het	  verdomd	  weinig	  teweeggebracht.	  	  

JS:	  we	  constateren	  dat	  het	  dus	  beter	  kan,	  maar	  hoe?	  

Paul:	  Jelle	  zei	  het	  eigenlijk	  eerder	  ook	  al	  dat	  de	  kunstenaar	  in	  eerste	  instantie	  zelf	  moet	  bepalen	  waar	  
hij	  zich	  wil	  tonen	  of	  	  hoe	  hij	  zich	  wil	  (laten)	  framen.	  Jules	  zei	  het	  ook:	  we	  moeten	  het	  zelf	  doen.	  	  

Remy:	  de	  voorhoede	  is	  er	  ook.	  De	  kunstenaars	  zijn	  er	  wel.	  Alleen	  het	  is	  nog	  moeilijk	  om	  in	  de	  
instituties	  terecht	  te	  komen.	  Ik	  ben	  bijvoorbeeld	  nog	  nooit	  als	  docent	  gevraagd	  en	  dus	  ben	  ik	  dat	  zelf	  
maar	  gaan	  doen	  (net	  als	  Jules	  eigenlijk).	  Ik	  begeleid	  nu	  vrijwillig	  kunstenaars	  uit	  Suriname	  als	  een	  
soort	  mentor.	  

Bart:	  het	  is	  en	  blijft	  echt	  een	  diversiteitsvraagstuk.	  	  

Jelle:	  ik	  ben	  een	  tijd	  bij	  het	  stedelijk	  hoofd	  culturele	  diversiteit	  geweest	  en	  dan	  brachten	  we	  in	  kaart	  
wie	  onze	  bezoekers	  waren.	  Overwegend	  blanke	  senioren.	  Op	  een	  gegeven	  moment	  kan	  je	  als	  
museum	  je	  niet	  meer	  blijven	  richten	  op	  deze	  doelgroep	  omdat	  hij	  er	  straks	  niet	  meer	  is.	  Dus	  je	  zult	  
moeten	  veranderen,	  of	  op	  zoek	  moeten	  gaan	  naar	  manieren	  waarop	  je	  andere	  publieksgroepen,	  
waaronder	  mensen	  met	  een	  andere	  culturele	  achtergrond	  weet	  te	  interesseren	  als	  publiek.	  	  


