
Johnny Depp en Jodie Foster in Suriname!  
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Is er echt zo weinig bekends over mijn geliefde geboorteland Suriname of is het een kwestie van 
public relations? Suriname is vaker ´in the picture´ dan je denkt! 

 

Quiz: Hollywood en Suriname 

Zelfs in Nederland weet men ondanks 300 jaar historische verbondenheid 
nauwelijks iets van Suriname. Hoe vaak ik niet gevraagd ben hoe koud de winters er zijn, terwijl er 
(algemene kennis) in de tropen nooit winter is. De vraag zelf geeft al aan dat men Suriname niet 
geografisch kan plaatsen. 
Maar het gaat mij nu niet om algemene kennis, men kan deze zelf makkelijk opzoeken in 
boekhandel, bibliotheek en op internet, maar helaas niet op school want in de klas wordt Suriname 
nog steeds zeer summier behandeld. Dat verklaart overigens het gebrek aan kennis. Zou het niet 
eens tijd worden dáár verbetering in te brengen? 
 
Maar nu terug naar mijn eigenlijke doel: meer bekendheid geven aan Suriname via bij een groot 
publiek bekende iconen of publiekstrekkers, of juist bekendheid geven aan vergeten of 
onbekende maar belangrijke figuren uit Suriname. 
 
 
POPULAIR  
Films TV Boeken  
Populair, dat betekent bekendheid genieten bij een groot publiek. Suriname lift wel eens mee met 
grote publiekstrekkers, maar vaak blijft dat onbekend. Maar daar komt met deze rubriek 
verandering in. Hieronder kun je zien dat Suriname ook internationaal in beeld kwam, misschien 
zonder dat je het in de gaten had! Bijvoorbeeld:  
 
KUN JE ANTWOORD GEVEN OP DE VOLGENDE VRAGEN?  
 
Categorie FILM  
1. In welke beroemde, Oscar winnende Amerikaanse thriller wordt Suriname tweemaal genoemd?  
Hint: Jodie Foster en Anthony Hopkins hebben de hoofdrollen.  
 
2. In de publiekstrekker ´Pirates of the Caribbean´ is Suriname ook terug te vinden! Op welke twee 
manieren?  
 
3. Suriname is het dekor geweest voor een film met de ster Rock Hudson in de Amerikaanse 
verfilming van een Nederlands boek. Welke film was dat?  
 
4. Er is zelfs een Tarzanfilm opgenomen in Suriname! Hoe heette deze?  
 
5. In een aflevering van de beroemde TVserie ´Seinfeld´ wordt een nogal genante kwestie uit de 
Surinaamse sportgeschiedenis gebruikt. Weet je waarover het gaat?  
 
6. Wie maakte de eerste Surinaamse aktiefilm?  
 
Categorie LITERATUUR  
1. In welke Nederlandse bestseller roman worden 5 voetballers van Surinaamse origine genoemd?  
 



Categorie WETENSCHAP  
1. De genezende behandeling voor de vreselijke tropische ziekte Framboesia is in 1910 in Suriname 
ontdekt en met succes toegepast. Wat weet je hiervan?  
 
2. Van welke Surinaamse uitvinder bestaan Amerikaanse postzegels met zijn beeltenis erop?  

 

 

Jodie Foster en Suriname 

De Tijd is om! Weet je de antwoorden al? Check ze dan maar eens: 

 
In welke beroemde thriller wordt Suriname tweemaal genoemd ? 
In ´Silence of the Lambs´, de thriller waarmee Anthony Hopkins en Jodie Foster elk een Oscar 
wonnen, en die ook nog eens Oscars kreeg voor regie, script én beste film, wordt volgens de 
onderzoekers in de film, de Acherontiae atropos of doodshoofdvlinder in Suriname gevonden. Deze 
vlinder die opvallend is afgebeeld op de filmposter, speelt een cruciale rol bij de ontdekking van de 
seriemoordenaar op wie Jodie Foster jacht maakt. 

 

 

Pirates of the Caribbean in Suriname 

Wat heeft Johnny Depp met Suriname? 
 In deel 1 van de ´Pirates of the Caribbean´ trilogie ´The Curse of the Black Pearl`, gebeurt in 
scène 1 het volgende: de wapperende (huidige!) Surinaamse vlag komt op een VOC schip een 
moment in beeld! 
 
Kapitein Jack gespeeld door Johnny Depp, heeft in ´The Pirates of the Caribbean´ als stopwoordje: 
´Sabi?´ In het Nederlands vertaald als: ´Snappie?´ Bedoeld als WestIndische noot in het script en in 
Suriname bekend als het Sranantongo: ´I sabi?´ ´Weet je wel?´ 

 

 

 

 

 

 



Surinaams plantagehuis in Indonesië 

Suriname is het dekor geweest voor een film met de ster Rock Hudson in de 
Amerikaanse verfilming van een Nederlands boek. Welke film was dat?  
 
Suriname is het dekor geweest voor verschillende buitenlandse speelfilms. 
In 1962 werd ´The Spiral Road´ opgenomen in Suriname. Deze amerikaanse verfilming van Jan de 
Hartogs boek ´Gods Geuzen´ had de ster Rock Hudson in de hoofdrol. Suriname moest echter 
doorgaan voor Indonesië en er werden dan ook veel Javaanse figuranten gevraagd. Ook diende een 
plantagehuis als dekor. 
De film was van Universal Pictures en werd geregisseerd door Robert Mulligan. 
 

The Suri-man from Surinam 

Oerheld Tarzan heeft zelfs in Suriname rond geslingerd aan lianen! 
 
In 1969 werd ´Zan, the King of the jungle´ in Suriname opgenomen. In Surinaamse bioscopen werd 
de film ook gepromoot als ´The Suri-man from Surinam`. 
Steve Hawkes en Kitty Swan hadden de hoofdrollen en de uit Westerns bekende Fernando Sancho. 
Ook Surinamers hadden kleinere rollen, naar ik heb gehoord speelden André Peroti en Helen 
Kamperveen erin, maar ik heb dat niet kunnen verifiëren. In ieder geval waren er veel Surinaamse 
figuranten. Juliana van Linger speelde het kamermeisje in het hotel, dat onbekommerd een grote 
slang oppakt. 
Er werd in de Tutti Frutti Bar in Paramaribo gefilmd voor de scène met het Goudzoekersfeestje. En 
verder in Albina en in een Marrondorp en natuurlijk in het prachtige oerwoud. 
 
Delen van de film zijn ook in Miami opgenomen en daardoor lijkt het nu of in het oerwoud van 
Suriname ook olifanten te vinden zijn, gorilla´s en blanke amazones! De film was een grootsucces in 
Suriname, reisde de wereld rond en maakt nog altijd furore onder Tarzanfans, zie YouTube. 
  
Kitty Swan en Steve Hawk namen kort daarop nog een Tarzanfilm op in het Caraïbisch gebied 
(Trinidad?) maar raakten tijdens de opnamen door een brandongeluk ernstig gewond en hebben 
daarna geen films meer gemaakt. 
Andere titels voor de film: ´Tarzans Greatest Challenge´, ´Tarzan en la Gruta del Oro´, ´Tarzan in 
the Golden Grotto´. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Olympische tragiek in Seinfeld 

In een aflevering van de beroemde TVserie ´Seinfeld´ wordt een nogal genante 
kwestie uit de Surinaamse sportgeschiedenis gebruikt. 
Hoewel het voor de betrokken Surinaamse atleet vanzelfsprekend nooit iets is geweest om te 
lachen, hebben Surinamers genoeg zelfspot om er de humor van in te zien. En Seinfeld ... zie het 
script onderaan! 
 
In de beroemde TV serie comedy  ´Seinfeld´ wordt de Surinaamse atleet die zich versliep en zo de 
spelen miste, opgevoerd. Alleen is Suriname volgens hen zo onbekend dat de schrijvers er een ander 
Caraïbisch land van hebben gemaakt, namelijk Trinidad (and Tobago). 
 
Wim Esajas was in 1960 de eerste atleet die door Suriname was gestuurd naar de Olympische 
Spelen. Hij was in datzelfde jaar Nederlands kampioen geworden op de 800 meter.  
De dag van de wedstrijd in Rome, verscheen Esajas echter niet aan de start. Het verhaal ging dat hij 
zich had verslapen. 
 
Esajas werd het mikpunt van spot en trok zich verbitterd terug uit de sport. Eerherstel kreeg hij pas 
op zijn 70e verjaardag. Het Surinaams Olympisch Comité (SOC) had in haar archieven een verslag 
gevonden waarin de toenmalige secretaris van het SOC, toegaf dat hij Esajas ten onrechte had 
meegedeeld dat diens kwalificatiewedstrijd naar de middag was verplaatst. 
Esajas kreeg het certificaat ‘Lifetime Achievement' uitgereikt. 
 
Hieronder een stukje uit het script van de bewuste aflevering van Seinfeld. 
 
The Hot Tub  
 
transcript by Paulo G.G. Moreira (PGM09@yahoo.com) 
originally broadcast 19.Oct.95 - 7th season 
written by Gregg Kavet & Andy Robin  
directed by Andy Ackerman  
Uit: www.seinfeldscripts.com  
 
Jerry: So did you come up with a little stupid story for the Himalayan walking shoe yet? 
Elaine: No. I'm completely blocked! In fact, I'm gonna work on it tonight. Oh. Oh no! Oh, I can't! 
I got that marathon runner coming in tonight. 
Jerry: What marathon runner? 
Elaine: You know, this guy Jean-Paul, Jean-Paul... I met him when I was working at Pendant, 
editing a book on running...  
Jerry: Oh, wait! Jean-Paul, Jean-Paul! Isn't he the guy who overslept at the Olympics 4 years ago 
and missed the marathon?! 
Elaine: Yeah, that's him. 
Jerry: He's from uh...Trinidad and Tobago, right? 
Elaine: Yeah, he's Trinidadian and...Tobagan. (laughs) 
Jerry: How do you oversleep at the Olympics...? 
Elaine: Ah, I know. I know...! 
Jerry: I mean, it's like the biggest event of your life! You'd think you'd have, like, 6 alarm 
clocks, payin'-off little kids in the village to come banging on your door... 
Elaine: Yeah, well, he was pretty devastated. This is his first race in 3 years. 
Jerry: Ah...that's a big responsability on your hands. 
Elaine: What responsibility? I don't have any responsibility. 



Jerry: You gotta wake him up! 
Elaine: Eh...he'll get up... 
 
 

Operation Makonaima 

Wie maakte de eerste Surinaamse aktiefilm? 
 
De Surinamer Ramdjan Abdoelrahman maakte in 1972 de eerste Surinaamse aktiefilm over een 
groepje revolutionairen in een Latijnsamerikaans land. In deze periode was er internationaal veel 
belangstelling voor Che Guevara, revolutie en linkse sympathieën, wat de verhaalkeuze verklaart. 
De filmlokaties waren in Nederland, Trinidad en Suriname. De film is Engels gesproken. 
Het camerawerk werd geroemd, maar verder werd de film te amateuristisch bevonden. In het 
Nederlands Filmmuseum is nog een kopie van ´Operation Makonaima´ te vinden. 
 
 

Literatuur en Wetenschap 

Voor de categorieën Literatuur en Wetenschap zal ik een nieuw artikel schrijven, dit item wordt 
anders veel te lang. Denk intussen na over de volgende vragen: 
 
Categorie LITERATUUR  
1. In welke Nederlandse bestseller roman worden 5 voetballers van Surinaamse origine genoemd?  
 
Categorie WETENSCHAP  
1. De genezende behandeling voor de vreselijke tropische ziekte Framboesia is in 1910 in Suriname 
ontdekt en met succes toegepast. Wat weet je hiervan?  
 
2. Van welke Surinaamse uitvinder bestaan Amerikaanse postzegels met zijn beeltenis erop? 
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