Reactie op theaterstuk 'Op weg naar vrijheid',
bij boekpresentatie 'Zoektocht in vrijheid'
Op vrijdag 29 juni jl. mochten wij door een
toevallige omstandigheid getuige zijn van de
presentatie van het boek 'Zoektocht in vrijheid'
en het stuk 'Op weg naar vrijheid' in de Kleine
zaal van de Evangelische Broedergemeente in
Zeist. Na een bliksembezoek van een week in
Nederland, in verband met de tachtigste
verjaardag van een familielid, werd onze
terugvlucht van vrijdag 29 juni plotseling met
vijf uur vertraagd tot 21.00 uur. Aangezien wij
in Zeist logeerden was het een prachtige
gelegenheid om bovengenoemde activiteit nog
te kunnen meemaken.
Het eerste gedeelte van de bijeenkomst ging over de aanleiding en het doel van het boek,
waarna de geïnterviewden aan het publiek werden voorgesteld. Het theaterstuk was het
neusje van de zalm! Op originele wijze kwamen de spelers zingend de zaal binnen en hun
optreden was verrassend.
Duidelijk articulerend en
met strakke blikken werd
het publiek (bijna
persoonlijk) toegesproken
en toegezongen. Vanwege
de kleine afstand tussen
spelers en publiek waren
alle attributen heel goed
te zien en was het verhaal
goed te volgen.
Opmerkelijk was het dat
zowel jonge als oudere
mensen in dit modern
theaterstuk een rol vervullen.

De spelers waren
enthousiast en
straalden dat uit!
Wat de muziek
betreft zouden
we nog meer
‘herkenbare’
vrijheidsliederen
of melodieën
kunnen horen, zoals ‘Lusu un tongo dan’ (Aria 175) en ‘Masra Gado di na tapu’ (Aria 121),
of gospels als ‘Oh, freedom’ en ‘Free at last’. Ons advies is dat woorden in het Sranan, die
eindigen op ‘em’ niet ouderwets worden uitgesproken als sjem, tem, stem, dem, hem, maar
als hedendaags Sranan. Deze woorden moeten dus klinken als [sjing], [ting], [sting], [ding],
[ing].
Dank aan Thea Doelwijt, Maureen Koenders, Denise Zeefuik, alle spelers en alle
betrokkenen voor dit mooie theaterstuk! We hebben genoten van de ‘launch’ van dit project
en hopen dat in juli 2013 het complete theaterstuk ook in Suriname kan worden opgevoerd.

Wij wensen de organisatoren veel sterkte toe op weg naar 1 juli 2013 als wij zullen
herdenken 150 jaar Afschaffing Slavernij in Suriname en in andere koloniën. Dat velen die
nog steeds zoekende zijn naar aanleiding van deze ‘zoektocht in vrijheid’ de weg naar
werkelijke vrijheid zullen vinden!
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