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Grupo Serenada, 20 januari 2020 

Hoe is grupo Serenada ontstaan? 

 Grupo Serenada is ontstaan als tienergroep. We zongen als koor in Misa di 
Coromoto (Coromoto kerk) sinds 1973. Toen waren we nog geen Grupo Serenada maar 
een hardrockgroep, “The Twilight Zone”. Toen we ons aansloten bij het koor, werd het 
“The Twilight Zone & Company”. We wilden graag de groep door laten gaan, dus op 
gegeven moment zei mijn moeder, “waarom gaan jullie niet verder met Curaçaose 
muziek?”. Ik dacht, “Curaçaose muziek?! Je meent dat niet echt, he?”. Meerdere 
mensen suggereerde hetzelfde, dus uiteindelijk zijn we toch in die richting gegaan. In 
1975 begon Grupo Serenada officieel en we zijn sindsdien gewoon doorgegaan. We zijn 
een toegewijde groep - een aantal van ons zijn al meer dan 40 jaar onderdeel van 
Serenada. De meesten begonnen als jongvolwassene. Hier was ook bewust voor 
gekozen, want beneden die leeftijd krijg je veel te maken met jongeren die na de 
middelbare school naar Nederland vertrekken om te studeren. Dus we gingen bewust op 
zoek naar jongvolwassenen die woonden en werkten op Curaçao. En zo kreeg de groep 
haar wending. Om de 10 jaar kwam er misschien iemand nieuws bij als we hiernaar op 
zoek waren, maar de kern zit er al langer dan 30-40 jaar. We zijn een hele hechte groep, 
die uiteindelijk door de jaren heen meer een vriendengroep is geworden. We kunnen 
veel samen lachen en hebben veel lol, maar we hebben steeds hetzelfde doel voor 
ogen; het behoud van het Curaçaose lied. We oefenen 2 keer per week, ongeacht de 
carnavalsperiode of andere evenementen, dus het vergt ook veel discipline en 
toewijding.  
 We begonnen onder andere met liedjes die als kinderliedjes beschouwd worden, 
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zoals “Ólóshi Kens” (Domme klok), en liedjes die je kan vinden in onder andere de 
zangbundels Bam Canta, Nos ta Canta en Canta Cantica Contentu. Ons doel was om 
de Curaçaose muziek te behouden, dus dan kwam je automatisch ook uit op deze 
liederen.  We zongen ook liederen van 87 toeren platen met populaire muziek uit de 
jaren 50’ en ook composities die speciaal voor Grupo Serenada zijn geschreven. 

Kunt u meer vertellen over de liederen die als kinderliederen beschouwd werden? 

 Veel Papiamentstalige liederen die beschouwd worden als kinderliederen waren 
helemaal niet bedoeld als kinderliedjes, hiervan zijn er maar een paar op de hand te 
tellen. Voorbeelden zijn wiegenliederen of “Ata’ki mi boka” (“Dit zijn mijn wangetjes”), 
deze waren duidelijk bedoeld als kinderliederen. Maar het merendeel van de liederen 
die kinderen vroeger meekregen, hebben ze van hun ouders overgenomen; “Pipita di 
kònkòmber na boka di mucha”, een Curaçaose gezegde die dit goed illustreert (zie 2000 
Proverbio i Ekspreshon/2000 Spreekwoorden en Gezegden van Renée Hendrikse-
Rigaud, 1994, voor vertaling en uitleg van deze gezegde). Voorbeelden van dit soort 
liederen zijn, zoals zojuist genoemd, het lied “Ólóshi kèns” (“Domme Klok”), dat ging 
over een pastoor die iemand iets zag stelen in de kerk, of “Kimamentu” (“Brand”) dat is 
overgenomen van het lied dat ging over de grote brand van London in 1666, of “Aya den 
stal di kabai” (Daar in de paardenstal) en “Don Pancho Picaflor” met een dubbelzinnige 
onderlaag. Zo zijn er veel meer. Het waren vooral volksliedjes die nagezongen werden 
voor en door kinderen, maar ze waren nooit geschreven als kinderliederen. Omdat ze 
toch worden herinnerd als dusdanig, worden ze ook als kinderliederen beschouwd, maar 
de enige echte Curaçaose kinderliedjes die werden gecomponeerd, en dan ook echt 
vanuit het oogpunt van een kind, begonnen met Rudy Plaate en Poppy Muzo eind jaren 
60. Daarvoor had je ook wel Elis Juliana die “He Patu” (De Eend) en “Chabelita” 
(Chabelita) had geschreven voor kinderen, maar dit was nog niet vanuit het oogpunt van 
het kind, zoals “Nos kacho a werp 7 kacho chiki” (Ons hond heeft 7 puppies geworpen), 
van Rudy Plaate.  
 Veel volksliedjes zijn uiteindelijk ook kinderliedjes geworden, omdat wij de tekst 
niet begrepen, omdat deze vaak in een andere taal voorkwamen en we deze vervolgens 
op onze eigen manier uitspraken. “Pies Pies Baño” komt van “Pues pues vamos, La 
Reina a encontrar vamos” in het Spaans. Zo zijn er nog veel meer.* Dus de oude 
Curaçaose liederen zelf waren zelden bestemd als kinderliederen. De kinderen leefden 
toen vooral in het gezelschap van de volwassenen, dus als er dingen werden besproken 
door volwassenen die niet bestemd waren voor kinderen, werden deze op een andere 
manier gezegd of uitgesproken. Alhoewel de kinderen niet begrepen wat er gezegd 
werd, zeiden ze wel alles na en dan krijg je dus het fenomeen dat ik “Pipita di 
Kòmkòmber” noem.   

*Zie voor uitgebreidere informatie en meer voorbeelden het boek “Tempu di 
Chinchirinchi: Bida i Muzik den Otrobanda: 1900-1920”, (2010), H. Moen. 
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Deze liederen maken een deel uit van jullie repertoire, bestaat jullie publiek 
hierdoor ook uit kinderen? 

 Serenada doet van alles, niet alleen kinderliederen of folklore, maar ook 
populaire muziek, zoals liederen van Doble RR. Ik denk dat we wel grofweg meer dan 
30 liederen uit “Nos ta Canta” hebben opgenomen met Serenada, dus dit zijn nogal veel 
volksliederen. Voor wat betreft ons publiek is het eigenlijk heel merkwaardig, want 
hoewel het kind niet per se onze doelgroep is, zie je wel bij onze optredens dat het altijd 
de kinderen zijn (laten we zeggen tot ongeveer 12 jaar oud) die helemaal vooraan 
komen staan of op het podium komen zitten. Ik denk dat dit is omdat de muziek direct 
met ze spreekt. Kinderen zijn onschuldig, ze hebben geen complex of vooroordelen. Je 
ziet ook dat Serenada heel erg gewaardeerd wordt onder Curaçaonaars die in het 
buitenland zijn gaan studeren. Dit is meestal een groep die door het proces is gegaan 
waarbij ze op zoek gingen naar hun eigen identiteit. Een verhaal dat bij mij is gebleven 
is die van een neefje van mijn vrouw, een jongeman van in de 20. Hij werkt als stuurman 
op een vrachtschip in de Noordzee. Een keer stuurde hij me een foto van de storm en 
de ruwe golven waar hij doorheen voer, met ondertitel “Als het zo is, kan ik alleen nog 
naar Serenada luisteren”. Op dat moment is Serenada zijn enige link met Curaçao. Dat 
vond ik zo mooi. Ik heb ook vaker meegemaakt dat mensen in een tehuis, met alzheimer 
of mensen die in hun stervensfase zitten, vragen om een cd of dvd van Serenada. Dan 
zeggen ze, “pone e cd di Harry” (“Zet de cd van Harry op”). Ja, voor mij is dat een 
compliment van de eerste orde.  
 

Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee Serenada te maken heeft? 
 
 Eén van de grootste uitdagingen van Grupo Serenada is de vergrijzing van de 
groep. Het is een bijzonder hechte groep, dus gebeurt het niet vaak dat leden vertrekken 
of erbij komen. Ook maken we ons een beetje zorgen of onze liederen wel zullen blijven 
hangen. Gezien ons doel om de Curaçaose muziek te behouden, is het zeker belangrijk 
om te kunnen zien of men zich bewuster is geworden van het feit dat de Curaçaose 
muziek onze maatschappij weerspiegelt. De uitdaging zit natuurlijk ook in de opvoeding 
en de intellectuele vorming die men van huis uit krijgt, zodat onze lokale muziek in 
eerste instantie gewaardeerd wordt.  

 

 
 


