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MENS & MAATSCHAPPIJ 

Als je gelooft dat alles in het heelal een bepaalde levens-
waarde heeft en respect verdient, ga je heel anders om 
met je omgeving. De marrons in Suriname doen dat al 
heel lang. Maar met de komst van de moderniteit komen 
er ook uitdagingen. Hun verhaal dreigde verloren te gaan. 
Daar stak ‘Dee Sitonu A Weti’ effectief een stokje voor.

“Nu kunnen de kinderen niet alleen horen over de 
tijd van de transmigratie en hoe destijds bomen 
en dieren verdronken zijn en huizen verloren zijn 
gegaan, maar ze kunnen in de film het stuwmeer 
ook zien. Zo krijgen ze er een beeld bij.” Een van 
de vele reacties bij de vertoning van de kunstdo-
cumentaire ‘Dee Sitonu A Weti’ oftewel ‘Stenen 
hebben wetten’ in Jaw Jaws. 
 De film leverde ook discussies op over de 
wijze waarop chinezen houthakken in het bos. 
“Het is niet hun land. Ze kappen alles ruw om. Wat 
beschadigd is begraven ze onder bladeren en laten 
ze liggen. Ze kunnen ons beter vragen dat hout 
voor ze te kappen. Wij kappen alleen de bomen die 

Dee Sitonu A Weti
Omdat hun verhaal 

niet verloren
mag gaan

econcentreerd kijkt het lokaal gemeleerd  
gezelschap in Jaw Jaw naar de manier 
waarop hun leefomgeving is neergezet 

op film. Beelden van bomen, rivieren, stenen en 
landschappen versterkt met het geluid van de wind 
en de verschillende dieren van het bos zorgen 
voor de juiste sfeer waarin de verschillende verha-
len van de marrons worden verteld. Op bepaalde 
momenten wordt er gelachen, op andere momenten 
spreken de verdrietige gezichten boekdelen. Af en 
toe wordt een zucht geslaakt. De film ‘Dee Sitonu 
A Weti’ is namelijk confronterend voor de leefge-
meenschappen aldaar, maar ze vinden het belang-
rijk dat hun ervaringen worden gedeeld. 
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Volgens Siebren de Haan was het heel interessant 
om in Moengo te verblijven om een aantal redenen. 
“Het marrondorp Moengo werd een mijnstad door 
de komst van Suralco. Nu is het verlaten door het 
mijnbouwbedrijf dat daar opereerde. Wanneer zo’n 
groot bedrijf vertrekt omdat de bauxietvoorraden 
zijn uitgeput, zie je de impact op de samenleving. 
De bestaande structuren zijn ontmanteld. Dat von-
den we aangrijpend. Het was onze eerste indruk 
van Surinaamse binnenlanden. Marcel vertelde ons 
over een gemeenschap van Aucaners die woont in 
Nieuw Koffiekamp. Die groep was verhuisd van 
het gebied waar de stuwmeer nu is, en de kans 
bestaat dat ze nu weer moeten verhuizen vanwege 
een goudmijn. Dat werd een van de vertrekpunten 
van de film. 

Natuur als rechtspersoon
De Haan zegt verder dat het opmerkelijk is dat er 
in Nederland zo weinig kennis is over het Ne-
derlandse koloniale verleden. Dat was ook een 
belangrijke reden voor hen om de film te maken: 
een bijdrage leveren aan de informatievergaring en 
vastlegging. “We hoorden daarbij van vrienden in 
Zuid-Amerika over ontwikkelingen die gaande zijn 
op dit continent zoals dat er een nieuwe grondwet 
in Ecuador is aangenomen waarin niet-menselijke 
entiteiten zoals rivieren en bossen rechtspersonen 
zijn geworden. Het bos kan zelf als rechtspersoon 
opereren in de rechtszaal. Er zijn ook elders in de 
wereld dat soort initiatieven gaande. In Nieuw Zee-
land is een rivier die door de industrie werd ver-
vuild, tot rechtspersoon verklaard om de vervuiling 
te stppen. Dit omdat de groep inheemsen (Maori) 
die daar woonde de rivier als voorouder zag, dus 
die vonden het verschrikkelijk dat hun voorouder 
en lid van de gemeenschap zo werd vervuild en 
uitgebuit. De Franse filosoof en socioloog Bruno 
Latour heeft in het verlengde van dit soort initia-
tieven een politiek model ontwikkeld waarin ook 
niet-menselijke actoren zijn vertegenwoordigd. 
Hij noemt het Parlement van de Dingen. Dit is een 
kosmo-politiek forum waar mensen, dingen, dieren 
en planten samen bepalen wat er moet gebeuren. 
Ieders belangen worden meegewogen, niet alleen 
de belangen van mensen. Dit waren zaken waar 
we mee bezig waren als kunstenaars en die we 
wilden meenemen in de film. We vonden het mooi 
om te zien dat de marrons dit model eigenlijk al 
honderden jaren toepassen in de praktijk. Als zij 
een kostgrondje aanleggen dan vragen ze eerst 
toestemming aan het bos of ze dat daar mogen 
doen. Er zijn wetten van het bos waar zij zich aan 
houden.”

nodig zijn. De jonge bomen laten we staan.” 
 De makers Lonnie van Brummelen, Siebren 
de Haan en Tolin Alexander belichten in de pro-
ductie op kunstzinnige, maar vooral intieme wijze 
de wereld van de marrons in het binnenland en hoe 
zij samenleven met de natuur. De film beleefde 
op 15 maart haar Surinaamse première in Pikin 
Slee. Daarna werd de film tijdens een tour door het 
binnenland vertoond in de gemeenschapshuisen 
van Asindohopo, Jaw Jaw en Lebidoti. Maandag 
was er ook een goed bezochte voorstelling in TBL 
Cinemas en de komende maand zal ‘Dee Sitonu A 
Weti’ hier nog enkele keren te zien zijn binnen de 
reguliere programmering.

Van idee tot plan
Voor de makers was het vanaf het begin belangrijk 
om een film te maken over de binnenlandbewo-
ners en hun band met de natuur die ook voor niet 
marronpubliek toegankelijk zou zijn. De redactie 
spreekt met het trio een paar dagen voor de pre-
mière in Pikin Slee. De productie heeft vier jaar 
in beslag genomen, van idee tot en met de pre-
sentatie van de film aan het grote publiek tijdens 
het Internationaal Documentaire Film Festival 
Amsterdam, IDFA in Nederland. Eenvoudig was 
het in elk geval niet om het product te maken. De 
makers hebben in het begin zelfs hun eigen geld 
ingezet om de ontwikkelingsfase, van idee tot plan, 
te kunnen financieren. Gelukkig hebben fond-
sen postief gereageerd op hun aanvraag en toen 
het geld beschikbaar was, konden zij het verdere 
onderzoek en de productie van de documentaire 
binnen niet al te lange tijd uitvoeren. De Haan ver-
telt dat het idee in het begin schetsmatig was. “Ons 
plan was om een script in Suriname te schrijven 
samen met de mensen van het binnenland zelf. We 
wilden interviews doen en op basis daarvan een 
script in elkaar zetten. Met citaten van de mensen 
zelf, hun eigen woorden. Met hun belevenissen 
het verhaal opbouwen. We vonden het belangrijk 
dat het verhaal verteld zou worden op de manier 
waarop de mensen zichzelf uitdrukken.” Voor dit 
project waren de kunstenaars nooit eerder naar 
Suriname geweest. Zij kijken vanuit hun woning 
in Nederland uit op de Surinamekade en wonen in 
een woonblok met veel Surinaamse Nederlanders. 
Een beeld van het land en de gebruiken hadden ze 
wel. Tenminste van de hoofdstad. Voor het project 
moesten zij naar het binnenland, een heel andere 
leefomgeving. Ze kozen ervoor om als participant 
van het artist-in-residence initiatief van Marcel 
Pinas in Moengo hun oriëntatieproces te beginnen. 
Pinas had er wel oren naar. Zo begon het project. 

steeds meer naar de stad vertrekken en dat het voor 
de marrons belangrijk is om hun geschiedenis vast 
te leggen en over te dragen vooral aan jongeren. 
Dus zo kwamen we tot elkaar. Daarna zijn we 
met een team bestaande uit Tolin, Hugo Jabini en 
Dorus Vrede het binnenland ingegaan en hebben 
we in tien dorpen ruim tachtig uur gespreksma-
teriaal verzameld. Dat is allemaal uitgetypt en 
vertaald.” Er zijn poules gevormd in Nederland en 
in Suriname en die hebben de vertalingen gedaan. 
De gesprekken begonnen in het begin vaak met 
wat terughoudendheid van de geïnterviewden. 
“Ze waren door het koloniale verleden nog steeds 
huiverig om  informatie te delen,” zegt Van Brum-
melen. “Maar als je goed uitlegt wat het doel is en 
hoe het wordt aangepakt, begint men zich wel open 
te stellen,” vertelt Alexander verder. “Vooral als je 
eerlijk en oprecht met ze bezig bent, merken ze dat 
op en laten je dan toe. Het respect was er. Het team 
van uitvoerend producent Ann Hermelijn dat het 
voorwerk heeft gedaan met het leggen van contac-
ten heeft onder meer ervoor gezorgd dat men op 
de hoogte was van onze komst en onze intenties. 
We hebben daarna in overleg de mensen geselec-
teerd wie we zouden spreken. We hebben hen ook 
de ruimte gegeven zelf aan te geven wat ze wilden 
delen en we hebben niets geforceerd. Er was we-
derzijds respect.”
 De Nederlandse kunstenaars zijn in totaal 
dertien maanden in Suriname gebleven, zeven 
maanden om de research te doen en het script te 
schrijven en uiteindelijk zes maanden om de op-
names te doen. Ervaring bij andere producties had 
uitgewezen dat het maken van zo’n film best veel 
tijd in beslag zou nemen dus daar waren zij wel 
op voorbereid. Als je een band met mensen wilt 
opbouwen kost het nu eenmaal wat tijd. 

De manier waarop de mensen in het binnenland le-
ven en de afspraken die zij maken met natuur zien 
de makers als een ecologische vorm van bescha-
ving, iets waar stedelingen wat van kunnen leren. 
“Het bondgenootschap met de natuur dat de mar-
rons hebben sprak ons aan en wij hebben getracht 
die band zo goed mogelijk in beeld te brengen,” 
zegt Van Brummelen. Dat is ook de reden van de 
titel geeft Alexander aan: “Tijdens een meeting 
waar er ondermeer voorstellen voor titels werden 
besproken, werd ‘Stenen hebben wetten’ geopperd. 
Het was een zin die uit de samenleving was geko-
men tijdens de interviews en die spontaan door een 
groep jonge mannen van Pikin Slee in een lied was 
verwerkt. Er werd toen besloten om deze titel aan 
te houden, omdat de stenen van het binnenland ook 
wetten hebben.” De Haan: “Dat vonden we interes-
sant in contrast met de westerse wereld waar alleen 
de mens de wetten bepaalt.” 

Vertrouwen winnen
De gesprekken begonnen met Marcel Pinas en 
daarna Erney Landveld. Van Brummelen en De 
Haan waren ervan bewust dat een van de uitdagin-
gen als witte Nederlanders toch wel was om het 
vertrouwen te winnen van de marrons. “We kregen 
in het begin de vraag: het is interessant dat jullie 
de Nederlanders willen leren wat hier gebeurd is, 
maar wat zit er dan in voor ons?” vertelt De Haan. 
“Natuurlijk streef je er als kunstenaar altijd naar 
dat het werk dat je doet relevant is voor degenen 
met wie je samenwerkt. Maar we hadden die vraag 
nooit zo expliciet gekregen. Daarom zijn we het 
onderzoek bij de marrongemeenschap begonnen 
met de vraag: wat zou voor jullie interessant zijn?  
Toen kregen we aangereikt dat het verhaal van het 
stuwmeer nog steeds leeft, maar ook dat jongeren 



Tijdens het samenstellen van het script, het 
monteren in Nederland en ondertitelen van 
de verhalen bleven de makers in contact met 
de gemeenschap om ervoor te zorgen dat hun 
informatie zo goed mogelijk werd vertaald en niet 
uit de context werd gehaald.

Emoties losgemaakt
En toen was de film af. De wereldpremière vond 
plaats tijdens het International Documentary Film 
Festival Amsterdam, IDFA in Nederland. De 
film dong daar ook samen met tien andere mee 
in de Competition for best International Feature 
Length Documentary 2018. Uiteindelijk ging 
de Indiase film ‘Reason’ van Anand Patwardhan 
met de prijs vandoor. Maar het feit dat ‘Stones 
Have Laws’ werd genomineerd was voor makers 
al een waardering. “We hadden niet verwacht 
dat de film in de competitie zou belanden,” 
legt De Haan uit. “Het is al moeilijk om je film 
tijdens een filmfestival vertoond te krijgen. Er 
worden namelijk uit duizenden inzendingen films 
geselecteerd, dus om ook nog mee te mogen 
doen aan de competitie was heel bijzonder. De 
vijf vertoningen waren bijna allemaal volledig 
uitverkocht en er was positieve respons. Er waren 
ook een paar mensen boos op de film vanwege 
het onrecht dat hierin naar voren komt. Ze wilden 
weten wat eraan gedaan kon worden. Voor ons als 
makers is het mooi om te zien dat de film emoties 
losmaakt bij de mensen.” 
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