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Zoet, bitter en stof tot nadenken
Woiski vs Woiski

gaat over veel.
Over een vader en
zoon, over mu-
ziek, over kleur en
over overlevings-
drang.

JANTIEN DE BOER

H
et lijkt een zware voor-
stelling, Woiski vs Woiski,
maar is het ,,zeker niet’’,
zegt Manoushka Zeege-

laar Breeveld, die de echtgenote van
Max senior speelt en de verpleegster
die Max junior aan het einde van
zijn leven verzorgt.

Max Woiski senior en later ook
zijn zoon brachten Latijns-Ameri-
kaanse muziek naar Nederland. Hun
levens waren getroubleerd, ze moes-
ten vechten voor hun bestaan, maar
ze gaven veel. En ze stralen nog
steeds in de muziektheatervoorstel-
ling van Orkater en het Bijlmer Park-
theater.

In de jaren dertig van de vorige
eeuw kwam Max senior als een van
de eerste Surinamers naar Neder-
land. Eigenlijk om te studeren, maar
al gauw ontdekte hij dat er vraag was
naar zwarte muzikanten. Exotisch,
vond het publiek hem. Opwindend
ook. Onder de naam Jose Baretto

trad hij op in zijn eigen nachtclub La
Cubana in de Amsterdamse Leidse-
straat.

Woiski senior scoorde de mon-
sterhit Bruine bonen met rijst. Hij
wist wat het publiek graag zag en
leefde ernaar. Tot ergernis van zijn
zoon Max junior die hem ,,een zwar-
te clown’’ vond.

Want het bestaan van senior leek
swingend, gezellig en flamboyant,
maar de werkelijkheid erachter was
duister. Als zwarte man in Neder-
land kon je muzikant worden, of ver-
tegenwoordiger in tandpasta, of
bokser, zegt Zeegelaar Breeveld.
Maar dat was het dan wel. Iets an-
ders kon de Nederlandse goege-
meente zich gewoonweg niet voor-
stellen.

En Max senior benutte zijn be-
perkte mogelijkheden ten volle.
Omdat hij wist dat zijn band nog be-
ter zou draaien met een ,,leuke exo-
tische neger’’ erbij, liet hij zijn zoon
uit Suriname overkomen.

Junior was immers zwarter dan
zijn vader. In Suriname stond hij
daardoor op achterstand. Door zijn
huidskleur moest hij thuis bij zijn
grootouders in de keuken eten. Hij
werd niet licht genoeg geacht voor
de eetkamer.

Zeegelaar Breeveld: ,,Maar wat in
Suriname een nadeel was, sprak in
Nederland ineens in zijn voordeel.’’
Junior, wiens hart eigenlijk uitging
naar klassieke muziek, gaf de dolen-
thousiaste nachtclubbezoekers de
tropische ervaring die ze wilden.

Dat deed zeer. Vader en zoon
vochten elkaar later de tent uit. En
dwars door alles heen bleef de Ne-
derlandse hokjesgeest een constan-
te factor. ,,Junior verweet zijn vader

van alles, maar hij deed later in zijn
eigen club La Tropicana exact het-
zelfde. Hij kopieerde senior omdat
hij moest voldoen aan de verwach-
tingen van de buitenwereld. Hij
speelde de rol die hem werd gege-
ven.’’

Of zoals regisseur Geert Lageveen
zei: ,,Waar ze kwamen, lieten ze de
zon schijnen, maar van binnen re-
gende het vaak.’’

De eerste vijftien voorstellingen
werden gespeeld in het Bijlmer Park-
theater. Het was spannend, zegt Zee-
gelaar Breedveld. ,,Ook omdat er fa-
milie van de Woiski’s bij was.’’

Maar de reacties waren lovend.
,,De dochter van junior zei dat ze
veel dingen had weggestopt en dat
ze alles door de voorstelling weer op
een rij kon zetten.’’

Er was vreugde ook. ,,Ik herinner
me een hoogblonde mevrouw in
Rotterdam die Bruine bonen met rijst
kende. Geweldig, die reacties. Er ko-
men veel mensen kijken die vroeger
de nachtclubs van de Woiski’s heb-
ben bezocht. Een dame zei: Ik voel
me weer helemaal jong en herbo-
ren.’’

De muziek brengt zoete herinne-
ringen boven, en het verhaal van de
Woiski’s zorgt voor een bitter tegen-
wicht. Zeegelaar Breeveld: ,,Maar te-
gelijkertijd zijn het ook krachtige,
sterke mensen. Senior en junior

hebben zich altijd enorm tegen de
slachtofferrol verzet.’’

Hun verhaal stemt onherroepe-
lijk tot nadenken. Want is de hokjes-
geest die de Woiski’s in een korset
dwong eigenlijk wel verdwenen?

Zeegelaar Breeveld: ,,In Nederland
hebben we het in hokjes stoppen
vervolmaakt. Ook omdat het over-
zicht geeft natuurlijk. Het is simpe-
ler om te denken: ja, dat is een Suri-
namer, die eet Roti. En dat is een
SGP’er, die doet alles zo.’’

Kreeg ze zelf, geboren in Neder-
land, op jonge leeftijd met haar ou-
ders verhuisd naar Suriname en op
haar twintigste teruggekeerd naar
Nederland, ook met hokjesdenken
te maken?

,,Nou... In Suriname spreken we
Nederlands. Het onderwijssysteem
is Nederlands. Je weet dat Nederland
het land is waar je later naartoe gaat
als je verder wilt studeren. Maar wat
me enorm verbaasde, was dat ik,
eenmaal in Amsterdam, te maken
kreeg met mensen die niet eens wis-
ten waar Suriname lag. Die lief be-
doeld zeiden: wat spreek jij goed Ne-
derlands. Dan zei ik: ja logisch, in Su-
riname spreken we Nederlands. Nee
joh, Papiamento toch?, vroegen ze
dan. En dan riep ik: neeheee, dat is
op de Antillen.’’

,,Ik dacht echt: dit kan niet waar
zijn. Ik heb het nu over de jaren ne-
gentig, hè? En in de jaren zestig
hoorden mijn ouders al precies het-
zelfde. Je wordt niet als volwaardig
gezien. Mensen zien dat je zwart
bent en denken: wat moet jij hier ei-
genlijk? Wij zijn, net als Molukkers
en Antillianen, gewoon Nederlan-
ders, maar we worden vaak als bui-
tenstaander gezien.’’

Of ze er boos om werd? ,,In het be-
gin was ik verontwaardigd, maar dat
ging langzaam over in een enorme
verbazing.’’ Want diversiteit, merkt
ze nog steeds, is in Nederland nog
lang niet normaal.

,,De witte dominante groep ziet
nog altijd te veel verschil tussen
zichzelf en zwarte Nederlanders.
Maar als je inziet dat we allemaal Ne-
derlanders zijn, kun je diversiteit als
normaal zien.’’

Vanavond speelt ze de voorstel-
ling in De Harmonie in Leeuwarden
en op 8 maart staat Woiski vs Woiski
in De Koornbeurs in Franeker. Toch
een andere habitat dan de Randstad
of de Bijlmer. Misschien zijn Friezen
wel kampioen hokjesdenken of is
dat te simpel gedacht?

Lachend: ,,Nee joh. In Friesland is
diversiteit denk ik normaler. Mis-
schien ook omdat Friezen zichzelf
niet in de eerste plaats Nederlander
voelen. Vroeger zong ik in een gos-
pelbandje van mijn oom. Dan speel-
den we tijdens een grote paasviering
in Dokkum. We waren daar de nor-
maalste zaak van de wereld. Waar-
schijnlijk omdat iedereen daar eerst
christen was in plaats van Fries, Ne-
derlander of Surinamer.’’

Er waren geen hokjes? ,,Nou, er
was geen moeilijk gedoe.’’

En dat in Dokkum, de stad die in
december nog in het nieuws was
door de pro- en contrakwestie rond
Zwarte Piet? ,,Een stap vooruit, drie
achteruit. Als de beweging maar
blijft.’’

Peinzend: ,,Max zei: je kunt aller-
lei etiketten op me plakken, maar ik
ben een Hollander. Eigenlijk is het
heel simpel. We zijn allemaal men-
sen.’’

Max junior
vond zijn
vader ‘een
zwarte clown’
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