2e jaargang no. 5

NAKS TORI
Op 4 mei 2012 viert NAKS haar 65 jarig bestaan in Suriname.
No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi”.
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Beste lezers,
NAKS Tori is er weer!
We zijn blij om dat te kunnen zeggen en we beseffen dat wij u een verklaring schuldig zijn voor het feit
dat ons maandbulletin enkele maanden afwezig was.
De hoofdreden is dat Nancy Lodik, de motor achter het bulletin, tijdelijk was uitgevallen. U heeft het allemaal kunnen lezen in de media: zij was onterecht aangehouden nadat haar ID-kaart op onrechtmatige wijze gebruikt werd
in een poging om via het postkantoor drugs te smokkelen.
Deze aanhouding is ze terecht aangevochten waarbij ze morele ondersteuning kreeg van haar familie, het bedrijf waar
ze werkzaam is, NAKS, de vrouwenbeweging, DNA leden
en individuen uit de gemeenschap. En ze is gerehabiliteerd!
Nancy heeft van ons alle ruimte gekregen om haar activiteiten m.b.t. het bulletin weer te kunnen oppakken.
Natuurlijk hadden wij op een andere manier kunnen reageren,
maar we hebben bewust voor deze weg gekozen, in de overtuiging dat we aan het begin van 2012 de draad weer zouden
kunnen oppakken. En hier zijn wij weer. Nancy is moedig, ze
heeft een zware strijd moeten voeren en we zijn trots op haar.
We zijn ook trots op de andere leden van de NAKS Famiri, die in
het afgelopen jaar, samen met het bestuur, heel veel hebben kunnen realiseren. Daarvoor verwijzen wij u naar de terugblik die in
dit nummer is opgenomen. We zijn ook trots op de Clubleden
van NAKS, die elke maand een bedrag doneren. Dankzij deze
steun kunnen we in 2012 een eerste stap zetten tot renovatie van
ons complex en economische versterking van onze organisatie.
In 2012 zullen wij verder gaan met de uitvoering van ons vijfjarenplan, waarbij centraal staan: het ontwikkelen en versterken
van de economische capaciteiten van NAKS en de capaciteitsontwikkeling van de leden, het geven van een nieuwe aanblik
aan het NAKS centrum en het versterken van onze netwerken.

Colofon
NAKS redactieteam
Adres
J. Thomsonstraat 8
Telefoon: 499033
Fax: 531968
E-mailadres:cultorgnaks@yahoo.com
Website:www.naks-suriname.com

Uw steun daarbij is onontbeerlijk! Als u deze steun verleent
vanuit onze NAKS slogan dan versterkt u onze overtuiging dat het allemaal goed zal lopen. Onze slogan
luidt “No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi”.
Siegmien Staphorst
Hoofdredacteur NAKS Tori
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Terugblik 2011
Het nieuwe jaar heeft reeds zijn intrede gedaan en het is een goed gebruik om terug te blikken op het
afgelopen jaar en de uitdagingen voor het nieuwe jaar onder ogen te zien. Hoewel we niet alles hebben uitgevoerd wat we ons hadden voorgenomen, mogen we tevreden teugblikken op het jaar 2011.
Realisaties
• Club 100 Actie: we hebben financiële ondersteuning voor NAKS weten te mobiliseren via de Club 100
actie. Momenteel leveren 93 personen maandelijks een bedrag tussen 30 en 200 SRD om NAKS in staat
te stellen een aantal dringende projecten en activiteiten te kunnen realiseren. Mede dankzij de donaties
van deze Clubleden hebben we het vertrouwen van de Godobank kunnen krijgen om per januari 2012
aan ons een lening te verschaffen voor de bouw en gedeeltelijke inrichting van een conferentiezaal annex keuken, eetzaal, toiletgroep en de renovatie van ons kantoor. De bouwactiviteiten vangen in januari
aan en de oplevering vindt plaats in april 2012;
• Kawina festival: we hebben de kawina muziek weer op de agenda van Suriname kunnen krijgen: door
het goed georganiseerde NAKS kawina festival dat in de maanden september, oktober en november
werd gehouden hebben wij kunnen bewerkstelligen dat de kawina muziek op nationaal niveau een
nieuwe opleving heeft gekregen;
• Singinetileiders cursus: wij hebben een succesvolle singinetileiders cursus georganiseerd; uit deze cursus is er al minimaal 1 singineti organisatie geboren, die de naam ‘Amazing Grace’ draagt;
• Sranantongo werkgroep: sinds 3 augustus 2011 bestaat de NAKS Sranantongo groep, die de taak heeft
om het gebruik van het Sranantongo te bevorderen;
• Radioprogramma: sinds januari wordt wekelijks het NAKS kwartiertje verzorgd bij Radio 10;
• NAKS Tori maandbulletin gelanceerd: we hebben het maandblad van NAKS geïntroduceerd; jammer
genoeg zijn er enkele problemen opgetreden waardoor de uitgifte is vertraagd, maar dit wordt vanaf
januari 2012 weer opgepakt;
• NAKS lezingen cyclus: in 2011 hebben we een lezingencyclus geïntroduceerd: er zijn in totaal acht
lezingen georganiseerd, die goed bezocht werden en geleid hebben tot nuttige discussies en nieuwe
contacten voor NAKS;
• Loterij NAKS Nederland: onze dochterorganisatie Stichting NAKS Nederland heeft ter ondersteuning
van de renovatie van de NAKS schouwburg in juli in Nederland een loterij georganiseerd;
• Educatiebehoeften: een extern bureau heeft op verzoek van het NAKS bestuur onder de NAKS afdelingen een inventarisatie gehouden om de behoefte aan educatie en trainingen vast te stellen;
• Nieuwe afdelingen: in 2011 werden 2 nieuwe afdelingen toegelaten, te weten de Afdeling NAKS Makeda
(vrouwelijke drumformatie) en NAKS Bigi Sensi (veteranen muziekformatie).

Diverse activiteiten op organisatieniveau
• Launching documentaire Elfriede Baarn-Dijksteel: in februari hebben we een documentaire van onze
zeer gewaardeerde ex-voorzitter Elfriede Baarn-Dijksteel gelaunchd.
• NAKS Opo Yari 2011: de opo yari werd gehouden om de NAKS-afdelingen bijeen te krijgen en de
NAKS familie te informeren over de vorderingen en activiteiten per afdeling.
• NAKS Tak’ Tangi 2011: de traditionele Tak’ Tangi werd op 01 juli gehouden met een gevarieerd programma, waarbij de Nationale Commissie voor Mensen van de Afrikaanse Diaspora en Aminata Cairo
uit de USA, eveneens het woord voerden;
• In juli werd i.s.m. Aminata Cairo, haar collega K.Bentley, studenten van de University of Kentucky en
leden van NAKS Wan Rutu een succesvolle Du voorstelling gehouden in het CCS;
• Wij memoreren met name de succesvolle deelname van de NAKS seniorengroep (eerste prijs culturele
klasse) en de NAKS juniorengroep (tweede prijs culturele klasse) aan de 47ste Avondvierdaagse in april
2011.
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Terugblik 2011
Diverse activiteiten van de NAKS afdelingen en NAKS Nederland. Alle afdelingen en NAKS Nederland
hebben tal van activiteiten ontplooid.
Samenwerking met organisaties en met de overheid
We hebben actief samengewerkt met het Directoraat Cultuur en verschillende organisaties in Suriname
en het buitenland. Een opsomming van deze activiteiten is in de bijlage opgenomen maar wij willen in
het bijzonder aandacht vragen voor de samenwerking met:
• het Directoraat Cultuur bij diverse activiteiten;
• de Nationale Commissie van Mensen van de Afrikaanse Diaspora bij diverse activiteiten;
• de VBO school bij de bouw van een computerlokaal op het terrein van NAKS;
• Cimaké Foundation bij de vertoning van de Edgar Cairo documentaire aan de schooljeugd van
Nickerie;
• De stichting Promolounge: NAKS kreeg in dat verband de Promolounge award uitgereikt als waardering voor het feit dat wij al 64 jaar lang een bijdrage leveren aan het uitdragen van de Surinaamse
cultuur;
• 3 Afro-Surinaamse organisaties ter erkenning van de wintireligie; in dat verband zijn intussen twee
vertegenwoordigers van Afro-Surinaamse organisaties via het Ministerie van Binnenlandse Zaken
opgeleid tot huwelijksambtenaar.
NAKS projecten, ontwikkeld in 2011
• Clubactie NAKS (in uitvoering, vanaf januari)
• Project Kawina-kaskawifestival (uitgevoerd in september, oktober, november)
• Spaar- en Kredietfonds educatie- en ontwikkelingsactiviteiten NAKS-ers (uitvoering 2012)
• Project Huiswerkbegeleiding (uitvoering 2012)
• Project Bouw Conferentiezaal annex keuken, eetzaal en bar (uitvoering 2012)
• Project Renovatie Schouwburg (uitvoering 2012)
• Project Leri Oso incl. Mentorenproject (uitvoering in 2012)
Ziekte
Vanwege ziekte zijn de leden Loes Babel, Irene Burgzorg en Yvonne Wolfgang tijdelijk inactief zijn. Wij
wensen hen veel kracht toe.
In memoriam
We hebben jammer genoeg ook het overlijden van Desmond Apai, voorzitter van NAKS Wan Rutu en van
John Bottse, oud-bestuurslid van NAKS moeten ervaren. Beiden leven nog lang voort in onze gedachten en
harten.
Personeel
Sinds 1 januari hebben wij een nieuwe beheerder in de persoon van mevrouw Blagrove-Elsenhout
van de afdeling NAKS Zang en Dans. Wij verwelkomen haar in deze uitdagende job en wensen
haar alle sterkte en wijsheid toe die ze nodig zal hebben bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Ook verwelkomen wij Renate Galdey die deeltijds ondersteuning verleent bij PR activiteiten en bij de productie van het maandbulletin NAKS Tori. Wij groeten en danken ook Martin
Huyshest (onderhoudsmedewerker), Dennis Lehman (beheerder) en Christine Houthakker
(schoonmaakster) die ons in 2011 hebben verlaten. Rabiella Samuel, stagiaire heeft in 2011
een bijzondere bijdrage geleverd aan PR activiteiten van NAKS: ook grote dank aan haar.
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Terugblik 2011
Plannen 2012
• Hier volgen onze plannen en uitdagingen voor 2012 op een rij:
• Economische versterking van NAKS en NAKS-leden;
• Bouw en exploitatie conferentiezaal annex bar, keuken, eetzaal;
• Exploitatie minitheater;
• Opzetten entertainmentbedrijf;
• Opstart muuradvertenties;
• Opstart marketing voor optredens in Suriname en het buitenland;
• Capaciteitsversterking van NAKS Afdelingen en NAKS leiders;
• Versterking vaardigheden m.b.t. organisatie en management via een trainingsprogramma;
• Het uitvoeren van educatieve activiteiten;
• Technische bijstand podiumkusten ter verhoging van de kwaliteit van de ‘performance’ van NAKS
optredens;
• Versterking van de onderlinge band tussen de NAKS-ers;
• Fundraisingacties t.b.v. de renovatie van de NAKS schouwburg opvoeren;
• Een dynamische viering van het Naks jubileum: op 04 mei 2012 bestaan wij 65 jaar!
• Het representatiever maken van ons centrum en kantoor;
• Het weer laten verschijnen van het maandbulletin ‘Naks Tori’;
• Het kawina festival 2012 uitvoeren.

Dank!!
NAKS Famiri, u ziet het: we hebben veel gerealiseerd en de nodige successen geboekt, mede dankzij
jullie inzet en ‘commitment’. Als bestuur spreken wij onze dank en waardering uit voor de vrijwillige en onbaatzuchtige inzet van onze leden, bestuursleden van afdelingen, leden van werkgroepen en commissies en andere vrijwilligers om NAKS groter en sterker te maken. We beseffen heel
goed dat er nog gewerkt moet worden aan de versterking van de onderlinge band binnen NAKS.
Mede namens het bestuur: alsnog een succesvol 2012 toegewenst op persoonlijk vlak, binnen de familie,
de werkkring en de NAKS afdeling. We gaan met zijn allen vol optimisme het nieuwe jaar tegemoet. ◆
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Muziekformatie Bigi Sensi nieuwe NAKS aanwinst
Bigi Sensi is een nieuwe muziekgroep binnen
NAKS. De muzikale leider is John Semmoh en
assistent-muziekleider is James Cruden, de saxofonist binnen de groep. De groep is speciaal voor 60
+ers en bestaat al 4 jaar onder de naam ”Bigi Sensi”.
Na het overlijden van vader en muziekguru,
Albert George Semmoh, kreeg John Semmoh de
inspiratie om muziek te maken. Samen met James
heeft hij de muziekgroep opgericht. De oefenlocatie is te Abra Broki. Helaas heeft de muziekgroep
nog niets van zijn werk en optredens kunnen
vastleggen. De hoop is dat door het lidmaatschap van NAKS de mogelijkheden hiertoe worden geschapen. Zij spelen meerdere genres zoals;
kaseko, soul, calypso, blues bosa nova en salsa.
Het zijn wel bescheiden mannen, maar ze willen
echt iets nalaten voor de gemeenschap, ook voor
de jongeren. De groep bestaat uit 8 muzikanten/zangers, onder wie 1 vrouwelijke zangeres.

De muziekgroep heeft plannen om, naast het verzorgen van optredens op feesten en bij grotere evenementen, ook muzieklessen te verzorgen aan jongeren van de buurt Abra Broki. Aan NAKS is gevraagd
om daartoe ondersteuning en bijstand te verlenen.◆

Deelname NAKS aan muziekfestival te Saint Laurent du Maroni
Met als thema Dya Dya Uma, heeft NAKS in augustus 2011 deelgenomen aan het terugkerend muziekfestival Saint Laurent Du Maroni te in Frans Guyana. Het is een festival waarbij muziekgroepen de gelegenheid krijgen om hun kunsten te tonen.
De NAKS zang- en dansgroep heeft NAKS op dit festival een waardige wijze uitgedragen. Ook de NAKS
kookploeg heeft onze buren laten genieten van lekkere gerechten uit de Afrikaans-Surinaamse keuken.
De organisatie, Association Stanvaste in Frans Guyana heeft dit festival mogelijk gemaakt. Zij koos voor het
thema “Dya Dya Uma”, een e c hte Surinaamse vrouw, die bewust is van haar vrouwelijkheid, kracht en cultuur.
De locatie van het festival was langs een rivier, een mooi uitzicht volgens de NAKS-leden
die hebben deelgenomen. Het zangoptreden viel wel tegen omdat het in een open ruimte gebeurde, waardoor de kracht van het optreden niet goed tot uiting kwam.
Tijdens het festival vond er ook een Dya Dya Uma contest plaats. De NAKS zang- en dansgroep heeft ook hieraan deelgenomen, hoewel ze niet voorbereid waren hierop.
De leden Sjachnaz Pengel en Ingrid Braam-Madari hebben zich daarbij van hun
beste zijde laten zien. Ze kregen daarvoor een award van de Association Stanvaste. De
NAKS Afdeling Zang en Dans blikt tevreden terug op de deelname aan het festival. ◆
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NAKS kawina/kaskawi festival 2011 was een succes
Wie het heeft meegemaakt kan ervan mee
praten!. Na 24 jaar mocht de Surinaamse samenleving weer genieten van het Kawina/Kaskawi festival dat door NAKS is georganiseerd.
Het was een waar feest in het Flamboyant
Park. In totaal hebben 15 muziekformaties
zich opgegeven voor deelname aan het festival.
Het Kawina/Kaskawi festival is een initiatief van de
organisatie NAKS. Het doel is om deze muziekstijl
die aan het doodbloeden is, weer tot leven te brengen.
Aan de eerste ronde (30 september 2011) hebben
acht muziekgroepen deelgenomen, terwijl tijdens
de tweede ronde (22 oktober 2011) 7 muziekformaties zich hebben gepresenteerd aan het publiek.

The Melody Travellers
Alle muziekformaties hebben zich van hun beste
zijde getoond. Onder strakke regie van Edwin
(Solo) Gefferie heeft de opzet van het festival volgens planning plaatsgevonden. De jury bestond
uit Henry Ceder, Rudi Spa, Ruben Muringen, Ornette
Druiventak, Imro Lo A Njoe, Anne Goedhart,
Leon Lemmer en Ivan Cairo, allemaal specialisten
op muziekaal gebied. Er werd gelet op presentatie,
tekst, samenspel, koorzang, en podiumopkomst.
The Melody Travellers (uit Coronie), Seki Mi (uit
Brokopondo), Un Sa Jere, The Generals, Bose
Krioro (uit Para), Kofloroe en Monti Krioro
zijn doorgegaan naar de finale op 26 november, vlak na Srefidensi. Dit gaf het festival net
even meer waarde. In alle opzichten was de sfeer
goed aanwezig: muziekkwaliteit, kleding, performance, nieuwe composities, podium management, aanhangers van de diverse muziekformaties om de groep van hun keuze aan te vuren.

The Generals
De opkomst van de ceremoniemeester Guno
Ravenberg was net even anders dan normaal, hij
werd begeleid door een vrouw in een witte koto
en een man in een wit pak met een zwarte hoed.
Ze kwamen al dansend het podium op. De sfeer zat
er helemaal in vergeleken met de eerste en tweede
ronde. De finalisten moesten twee liederen ten gehore brengen waaronder een eigen compositie.
De kawina/kaskawi groep The Generals onder
leiding van Jeff Pocorni, won het festival. Het lied
‘Mama Sranan’ hebben ze op krachtige manier
voortgebracht. Deze opvoering is ook verkozen tot
de beste performance van het festival. Bosé
Krioro uit Para eindigde op de tweede plaats met
het lied ‘Hori Sranan Hey’ , dat ook werd uitgeroepen tot de beste compositie. The Melody Travellers
behaalde de derde plaats en tevens de prijs voor de
beste kleding. De prijzenpot bestond respectievelijk uit SRD 10.000,-, SRD 5000,- en SRD 2500, -▶

Bose Krioro

NAKS Tori - 2e jaargang no. 5-januari 2012

Bron foto’s: De Ware Tijd

6

Directeur van Cultuur Stanley Sidoel die de prijs aan de Generals overhandigde, juicht het initiatief toe
om dit deel van de cultuur te behouden en verder te ontwikkelen. Ook het NAKS bestuur blikt tevreden
terug. Een speciale dank gaat uit naar het kawinafestival organisatieteam dat bestond uit Cecil Nijman
(voorzitter), Mariska Hew A Kee, Clifton Braam en Gerley Baarn. Verder het begeleidend team dat bestond
uit Wilgo Baarn, Liesbeth Peroti, Renate Blaaspijp-Galdey, de regisseur Edwin (Solo) Gefferie en zijn team,
de NAKS afdelingen, het NAKS secretariaat en alle individuen die de organisatie hebben ondersteund.
Onze dank gaat ook uit naar de sponsors namelijk het Directoraat Cultuur, Assuria, Fernandes en Dasani. ◆

Trekking loterĳ NAKS Nederland
De NAKS loterij was georganiseerd door de Stichting NAKS Nederland, die op 10 oktober 2010 werd
opgericht. Doel van deze fundraisingactiviteit was om
NAKS Suriname bij te staan bij het bestrijden van de
kosten voor de verbouwing van de schouwburg. De
totale kosten van de renovatie (exclusief de inrichting) zijn in 2010 geraamd op 350.000 Euro, waarvan
NAKS Nederland hoopt 30% in te kunnen bijdragen.
De trekking van de NAKS-Nederland loterij heeft op
25 november plaatsgevonden. In het programma was
onder meer opgenomen een humoristisch Surinaams
toneelstuk ’ No hati traw an f ir i’ met Dino
Bu r net en Ingrid Goovaard over acceptatie, waardering en respect voor het gevoel van een ander. Het winnende lot staat op de website: www.naksnederland.nl.
De loten werden verkocht in diverse steden in Nederland.
Amsterdam Rotterdam, Utrecht en Den Haag verkocht.
Er waren tien aantrekkelijke prijzen, waarvan de hoofdprijs: een tweepersoons retourticket naar switi Sranan.
Het was aanvankelijk de bedoeling om de loten te
verkopen tijdens het jaarlijkse Kwakoefestival. Jammer genoeg is het Kwakoefestival niet doorgegaan.
De opbrengst van deze fundraisingactie was daarom geringer dan de organisatoren gewild hadden.
We laten Maritha Kitaman aan het woord: ”Als jonge stichting van ongeveer 13, 5 maand oud hadden wij vandaag gehoopt u mee te kunnen delen geslaagd te zijn in ons streven alle loten te hebben
verkocht. Dat is niet het geval. Wij hebben 1348 loten verkocht en een kleine vermenigvuldiging geeft
aan dat daardoor de schouwburg er nog lang niet staat. Wij hebben een belangrijke eerste stap gezet,
maar we zijn er nog niet. Er is hard gewerkt de afgelopen maanden, ons netwerk is uitgebreid, veelbelovende partnerships zijn ontstaan. Wij gaan dus verder met ons fondsenwervingtraject. U kunt eenmalig doneren, volgt u daarvoor onze website op www.naksnederland.nl. Alle adviezen zijn welkom”. ◆
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Wat vonden Jeﬀ, Ernes en Steven

van het kawina/kaskawi festival 2011
De redactie van NAKS Tori heeft gesprekken gehad met de muziekleiders van de top 3 winnaars van het kawina/kaskawi festival namelijk Jeff Pocorni (The Generals), Ernes Walmond (Bose Krioro)
en Steven Ost (Melody Travelers). Hieronder een samenvatting van deze vraaggesprekken.
Jeff Pocorni, muziekleider van The Generals
Ik vind het kawinafestival NAKS een heel goed initiatief. De kawinamuziek krijgt weer leven. Alleen denk ik dat het niet elk jaar moest plaatsvinden maar om het ene jaar. Muziekgroepen krijgen hierdoor de tijd om zich beter voor te bereiden naar het festival toe.
We zijn heel erg ingenomen met het behalen van de eerste prijs en ook nog de beste performance.
Dit hebben we gedeeld met Huize Ashiana en kinderen middels het verstrekken van kerstpakketten.
Mede doordat we gewonnen hebben, zijn we door Tori Oso gecontracteerd voor een optreden tijdens
het bekende Owru Yari Kawinafestival. Daarnaast hebben we diverse andere uitnodigingen gehad om
op te treden. We zijn tevreden met de uitkomst, we hebben hard gewerkt en het is eerlijk toe gegaan◆

Ernes Walmond, muziekleider Bose Krioro
We zijn trots op dit festival want dat houdt onze cultuur en muziek hoog. Er is geen enkele organisatie dan NAKS die dit doet. De geruchten doen de ronde dat er elders ook een dergelijk festival zal plaatsvinden. Als dat zo is, heeft NAKS in elk geval een goed voorbeeld gegeven.
We zijn blij en tevreden met de prijs die wij hebben behaald. Er zijn mensen die over kennis van onze
cultuur beschikken en ook hoe de presentatie moet geschieden. Je presentatie speelt een belangrijke rol. Je
kunt bij zo een festival niet verschijnen met een korte broek met slippers of zo. Dat is niet representatief.
Wij hebben naar aanleiding van onze deelname aan het festival niet meer optredens binnen gehaald. Wij treden normaal al elk weekend al op. Het ligt meer aan jezelf hoe jij je band promoot.
Als dit festival in 2011 georganiseerd wordt zullen we weer meedoen. Het zou heel onsportief zijn als we niet meer mee zouden doen. We doen het uit liefde voor onze Surinaamse cultuur.◆

Steven Ost, muziekleider The Melody Travellers
Ik vind dit initiatief Van NAKS prijzenswaardig. Het is onze cultuur, het hoort bij ons en het zou elk jaar
gehouden moeten worden. De aankondiging moet wel vroegtijdig gebeuren zodat muziekgroepen zich
goed kunnen voorbereiden. Het is een geweldige eer dat wij als districtsband in de prijzen zijn gevallen. We hebben onze eigen speelstijl behouden en het heeft ons een plek in de prijzen bezorgd. Met een
gedeelte van dat geld hebben wij kerstpakketten verstrekt aan 80-plussers in Coronie. De derde prijs en de
bekendheid als gevolg van het festival heeft betekend dat we nu vaker gevraagd worden voor optredens. ◆
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Uitdaging om het Sranantongo te verheﬀen
Professor Dr. Kwesie Prah heeft op 27 oktober 2011 een interessante lezing gehouden in het NAKS centrum. Prof. Prah is een Ghanese hoogleraar. Hij heeft in talrijke landen wetenschappelijk werkt verricht
en is nu verbonden aan het Centre for Advanced Sudies of African Society (CASAS) in ZuidAfrika. Deze lezing was gepland in het kader van het VN jaar 2011 Jaar van de Afrikanen in de Diaspora.
De professor was voor een kort bezoek in Suriname, nadat hij in Barbados van de Universiteit van de West-Indies een eredoctoraat voor zijn gezamenlijk werk had ontvangen.
De afgelopen 15 jaar heeft Professor Prah gewerkt aan het op een lijn brengen van diverse Afrikaanse talen. Het was zijn eerste, maar waarschijnlijk niet zijn laatste bezoek aan ons land.
Het verslag plaatsen wij met dank aan Armand Zunder, die zorgde voor de contacten met Professor Prah
en voor het verslag.

De avond bestond uit twee delen. Tijdens het tweede gedeelte van de avond hebben twee culturele zang- en dansgroepen onder leiding van de heer Wilgo Baarn een sprankelende culturele show weggeven. Professor Prah heeft daar zichtbaar van genoten.
De titel van de presentatie van Professor Prah was: Panafrikanisme vandaag: de problemen en de toekomst (Het
Panafrikanisme kan gezien worden als een beweging die streeft naar verheffing van het Afrikaanse erfgoed).
De professor heeft in zijn presentatie het tijdvak van het Panafrikanisme in vier hoofddelen verdeeld. Hij
memoreerde dat in de perioden 1919 en 1945 het voornamelijk ging om lotsverbetering van Afrikanen overal ter wereld en dat de invloed van denkers en activisten uit het Caribische gebied
zeker in de beide eerste perioden groot is geweest. De periode rond 1945 had meer te maken met het
proces van emancipatie van Pan-Afrikaanse landen, om jaren daarna hun streven naar onafhankelijkheid
waar te maken. In zijn betoog heeft Prof Prah ook de betekenis van de activist Marcus Garvey aangegeven. Hij wees daarbij op de massabeweging waaruit dit Afrikaans nationalisme is voortgekomen.
De periode 1960/1970 werd door de spreker gekenmerkt als die van de realisering van de politieke onafhankelijkheid. De keerzijde van de medaille noemde hij dat er in Afrika landen ontstonden, dwars door de
diverse stammen heen en dat duidelijk werd dat de Afrikaanse elite de Europese elite ging vervangen en
niet veel meer dan dat.
Het hedendaagse Panafrikanisme is door Professor Prah gekenmerkt als de periode van de ontdekking
en beleving van de authentieke cultuur en taal van de landen van Afrikanen en Afrikanen in de diaspora.
Hij ziet de authentieke cultuur en de locale taal als instrument voor verheffing. De authentieke taal zou
volgens hem moeten worden ontwikkeld tot een taal waar ook technologische en wetenschappelijke prestaties in kunnen worden aangegeven. Als voorbeelden noemde hij de Bahasa taal in Indonesië, het modern
Hebreeuws in Israel, de Vietnamese lingua franca en het Afrikaans dat in Zuid-Afrika wordt gesproken.
Voor de Surinaamse gemeenschap in zijn algemeenheid en de Afrikaanse Surinamers in het bijzonder heeft
professor Prah dus een uitdaging achtergelaten die verband houdt met de verheffing van het Sranantongo!
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BANYA DANSWORKSHOP ‘DEN DANSI FU WI GRANWAN’
Vijftien cursisten hebben in mei 2011 de Banya en Laku dansworkshop in het NAKS centrum gevolgd.
De dansinstructeurs was Darell Geldorp, geassisteerd door Danitia Kalk en Namofani Betrouw.
Van
zowel
de
Banya
en
de
Laku
dans
hebben
de
cursisten
verschillende bijbehorende liederen geleerd. Slechts over de Banya dansstijl zijn de cursisten voorzien van achtergrondinformatie, omdat er over Laku niet veel is vastgelegd.
Vergeleken met de Banya dans is de Laku dans vrij simpel aan te leren, daarom werd er bij de
Laku dans meer gewerkt aan de creativiteit van de cursisten. Ze leerden de basis Laku stappen en enkele choreografische stappen erbij. Ze moesten dan verder met wat ze hebben geleerd in groepsverband de choreografie uitbreiden en een eigen dansstuk in elkaar zetten.
Aan het einde van de workshop heeft elke cursist een certificaat ontvangen als blijk van deelname aan
de dansworkshop. Een special dank gaat uit naar dhr. Albert Dijksteel die de groep voorzien van een
donatie. Hij deed dit uit eerbetoon van wijlen mw. Elfriede Baarn, opdat haar werk wordt voortgezet.◆

NIEUWE NAKS BEHEERDER

Per 01 januari 2012 is mw. Haidy Blagrove-Elsenhout aangesteld als de
nieuwe beheerder van het NAKS centrum. Zij is te bereiken op telefoonnummer 8809702. Het NAKS bestuur doet een beroep op iedereen om alle
medewerking te verlenen aan de beheerder en haar instructies te volgen.◆

Lid van de NAKS Club Actie aangesteld tot rechter

Op 27 juli 2011 is dhr. Robert Praag door het Hof van Justitie
geïnstalleerd als lid-plaatsvervanger van het Hof. De beëdiging heeft op 29 juni 2011 plaatsgevonden.
Dhr. Praag is lid van de NAKS Club Actie en is eveneens lid
geweest van de NAKS Raad van Advies.
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