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They agree to consult their ancestors for guidance as to how much of their inherited knowledge they are 
permitted to reveal. “I don’t like: ‘That’s what I’ve heard,’” explains one woman, “I do like: ‘This is what I 
myself have seen.’” History, counters another man, is mostly a case of “I have heard.” However, through 
collective authoring and by blending the telling of traditional stories into more typically observational ethno-
graphic documentary practices, Stones Have Laws feels like a genuine attempt to honour the Maroon way 
of passing knowledge.

In the same vein, the filmmakers have experience of working in the landscape documentary form, which 
positions them perfectly to express the Maroons’ animism through their imagery. Interspersed between and 
throughout the chapters are shots of rain falling in the forest, rivulets running across rocks, leaves gently 
blowing. The more stories are subsequently told about the gods speaking through the wind in the trees, the 
more these external forces seem to manifest. Later in the film, there is a progression to roving Steadicam 
shots of forest paths, which prompts an irresistible feeling that the camera has been picked up by Wamba, 
the forest spirit who guided Forefather Lanu on his original exodus journey.

This all creates an entwined sense of people and environment – and the threats faced by both. The Ma-
roons must nowadays navigate dams and mines that consume and erode their land and their way of life, 
but the gods also warn them of a great sea rising. As someone describes the ramifications of cities forget-
ting how to listen to the laws of the stones and the trees, it crystallises just how very far from localised and 
anachronistic their concerns are.
The Netherlands, 2018
Directors Tolin Alexander, Lonnie van Brummelen, Siebren de Haan
[2.35:1]

UK release date 9 August 2019
Distributor ICA Films
ica.art/films/stones-have-laws

Stones Have Laws review: 
this Maroon documentary 
listens to the voice of the gods
This compelling documentary by a mixed Dutch and Surinamese directing team explores 
the history and the spiritual life of a Surinamese Maroon community, honouring its ani-
mist traditions and relaying its warnings.

from our September 2019 issue
Ben Nicholson 
Updated: 15 August 2019

There is a story told around ten minutes into Tolin Alexander, Lonnie van Brummelen and Siebren de Haan-
’s documentary Stones Have Laws that encapsulates what makes it such compelling viewing. In Suriname, 
a Maroon man – a descendant of African former slaves – tells the story of how Forefather Lanu fled a plan-
tation in the “time of slavery” and set out into the forest, where he founded a new community with the help 
of indigenous locals.

The story is in one sense a fascinating ethnographic artefact, presenting an apparent historical incident 
transformed into a foundation myth as epic and inspiring as the story of Romulus and Remus. In another 
sense, the sequence acts as a narrative introduction to the animistic qualities and supernatural interactions 
of the Maroon belief systems. Finally, the telling of the story adopts a position in collaboration with the docu-
mentary’s subjects, who worked closely with the filmmakers to shape what would be shown and seen.

This methodology is similar to that employed by van Brummelen and de Haan in their 2014 mid-length 
feature Episode of the Sea, which involved intimate collaboration with the inhabitants of the Dutch fishing 
village of Urk. In both cases, the filmmakers conducted lengthy interviews with the communities before con-
sulting them throughout the formulation of script and structure.

Such collaboration – and, in this instance, the implications of Dutch directors filming Maroons in a former 
colony – is addressed explicitly at the outset here. The camera pans across a serene and verdant lands-
cape of forest and river before resting on a group of tribal elders discussing the potential project. Some are 
wary (“They may be fooling us”) but they communally decide that what they choose to share might help to 
generate awareness of the plight of their forest home.

http://ica.art/films/stones-have-laws
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Nigel Andrews 3 HOURS AGO

Today’s world is full of colonists’ descendants rushing to ex-colonies to make amends. Stones Have
Laws is a documentary by three Dutchmen set in ex-Dutch Suriname. This bewitching movie
enacts a handover of history-creating power. The directors — Lonnie van Brummelen, Siebren de
Haan and Tolin Erwin Alexander — spoke with native islanders whose slave forebears haled from
Africa. They drew out their stories, proverbs and wisdoms; then transformed them into scenes of
drama-recitative set like tableaux vivants in scenic exteriors. Riversides; forests; craggy vales.

One foundation myth is a Flood variant. Others feature jungle gods and spirits. The archetype of
the white-man slaver is here, now remade into a destroyer of forests. If the movie sounds like a
chastisement exercise, it is; but more too. It celebrates a people’s animist creeds and dreams: “The
way we are here, things speak to us.” It depicts their nature-based art, craft and fables. (In loving
detail a man is observed fraying a palm branch into an ornate mini-arch.)

And it renders truth and history into a vernacular at once free and formalised, jubilant and ironic.
In the almost-last scene, characters discuss the documentary itself: its genesis, its agenda, and the
possibility, even faint, that it is just a Trojan horse heralding more invasion by the white man and
his spirit.

Suriname

Stones Have Laws — bewitching encounters with natives of a former colony

Set in ex-Dutch Suriname, this documentary is an intense exploration of power, truth and history

FINANCIAL TIMES Stones Have Laws is een uniek portret van
de Surinaamse Marrons HHHH
Berend Jan Bockting 9 oktober 2019, 17:40

Is het mogelijk om met een documentaire recht te 
doen aan het bestaan van een gemeenschap die op 
grote afstand leeft van de moderne samenleving, zoals 
de marrons in het regenwoud van Suriname? Kun je 
met relatief nieuwe technologie – een camera, een 
microfoon – een verhaal vertellen over mensen voor 
wie de dagelijkse realiteit bestaat uit eeuwenoude 
rituelen, de wijsheid van bosgeesten en de meteorolo-
gische kwaliteiten van vogels? Een groep waarin tegen-
woordig, vooruit, een motorzaag wordt gebruikt in 
plaats van een bijl, maar voor wie de menselijke hang 
naar vooruitgang in het algemeen eerder een directe 
bedreiging vormt dan een zegen? Het kan en het lukt, 
in de wonderlijke documentaire Stones Have Laws, die 
vorig jaar op het IDFA draaide, de komende weken 
landelijk in beperkte roulatie gaat en vanaf vandaag is 
te zien op het Nederlandse streamingplatform Picl. 

Kunstenaarsduo Lonnie van Brummelen en 
Siebren de Haan maakte samen met de Surinaamse 
theatermaker  Tolin Erwin Alexander een uniek por-
tret van de Surinaamse marrons. Hun diepe band met 
de natuur, verhalen over Afrikaanse voorouders die 
als slaaf naar Suriname werden gebracht en de indus-
triële wijze  waarop de machines van gouddelvers hun 
veilige en heilzame  thuishaven omploegen tot krater-
landschap: alles in Stones Have Laws  krijgt de ruimte 
en vindt zo zijn natuurlijke plek.

Fascinerend hoe een documentaire die zo zichtbaar 
is geconstrueerd zo’n gevoel kan oproepen. Voor ze 
de camera oppakten, spraken de makers de makers 
uitvoerig met leden van de marrongemeenschap, 

om ze vervolgens te vragen in geënsceneerde scènes hun 
verhalen te vertellen. Hun intenties zijn niet slecht, zegt 
een van de marrons in het begin op de voice-over, maar 
voorouders en Goden moeten wél eerst tevreden worden 
gesteld voor de documentaireploeg aan de slag kan. Wie 
ooit wil uitleggen hoe je samen met je te bestuderen on-
derwerp een goede documentaire maakt, vindt in Stones 
Have Laws het schoolvoorbeeld.

Het samenspel tussen orale overleveringen, rituelen, 
theater en film zorgen voor verbazingwekkend originele 
en groots gefilmde sequenties. Drumritmes worden in 
de ondertiteling naar woorden vertaald en een nachtelijk 
gesprek bij een kampvuur wordt af en toe op afstand ge-
filmd, een beetje wiebelig uit de hand, waardoor het even 
lijkt alsof een van die veelbesproken bosgeesten tijdelijk 
bezit heeft genomen van de camera. Wanneer de gouddel-
vers in beeld komen, in een aantal scènes die aankomen 
als een mokerslag, is geen activistische blik nodig om 
hierin de nieuwste vorm van kolonialism te ontwaren. 

Zelden slaagde een documentaire er zo goed in de leefwe-
reld en het bewustzijn van een geïsoleerd levende groep 
mensen zo goed en ogenschijnlijk volledig te omarmen.

STONES HAVE LAWS
Documentaire

Regie Lonnie van Brummelen, 
Siebren de Haan en 
Tolin Erwin Alexander.



Schuldige aarde in het wingewest
Documentaire ‘Stones Have Laws’ is loom luisteren naar verhalen van Surinaamse 
marrons, afstammelingen van naar de jungle gevluchte slaven.

‘

Stones Have Laws’ probeert de verhalen van de marrons tot leven te brengen.

Dana Linssen
8 oktober 2019
Leestijd 1 minuut

Documentaire

Stones Have Laws 
Regie: Lonnie van Brummelen en 
Siebren de Haan. Op tournee in 
filmhuizen.

n n n n n

Stenen hebben wetten, maar wat dat voor wetten zijn, dat geven ze niet 
zomaar prijs. Daarvoor moet je heel lang luisteren.

Luisteren staat centraal in de nieuwe film van kunstenaarsduo Lonnie van 
Brummelen en Siebren de Haan. Ze togen naar Suriname om de verhalen 
van de marrons (afstammelingen van naar de jungle gevluchte planta-
ge-slaven) op te tekenen, en die samen met theatermaker Tolin Erwin 
Alexander en marrons tot leven te brengen. Iets vergelijkbaars deden ze 
met Urker vissers in Episode of the Sea (2014), net als Stones Have Laws 
een hybride, participerende documentaire die grenzen slecht met beel-
dende kunst en theater.

Lang luisteren betekent dat de tijd loom verstrijkt. Dat je – want het is 
immers film – ook lang kunt kijken. Naar stenen die al zo lang in de zee 
liggen dat ze op versteende walvissen en andere oerwezens lijken. Maar 
ook naar het water, dat vluchtig rondom kleurrijke groeisels klatert. 
Buitenaardse taferelen. En via het vreemde komt het onbekende nabij. 
Stenen en water worden visuele getuigen van de verhalen van de marrons, 
die het wrede verhaal van kolonialisme vertellen. Een verhaal dat we 
eigenlijk moeten kennen. Het concept van Armando’s ‘schuldige aarde’ 
getransporteerd naar de wingewesten.
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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.

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 
kunstdocumentaire ‘Dee Sitonu A Weti’ oftewel ‘Stenen 
hebben wetten’ in Jaw Jaw. 
 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 nodig zijn. De jonge 
bomen laten we staan.” 
 De makers Lonnie van Brummelen, Siebren 
de Haan en Tolin Alexander belichten in de productie 
op kunstzinnige, maar vooral intieme wijze de wereld 

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 verschillen-
de dieren van het bos zorgen voor de juiste sfeer waarin 
de verschillende verhalen 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 
leefgemeenschappen aldaar, maar ze vinden het belang-
rijk dat hun ervaringen worden gedeeld. “Nu kunnen de 
kinderen niet alleen horen over de tijdvan de transmi-
gratie en hoe destijds bomen en dieren verdronken zijn 

G

Tekst: Kevin Headley
Beeld: collectie Lonnie van Brummelen en Siebren de Haan



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-re-
sidence initiatief van Marcel Pinas in Moengo hun 
oriëntatieproces te beginnen. Pinas had er wel oren 
naar. Zo begon het project. 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 vonden we 
aangrijpend. Het was onze eerste indruk van Surinaam-
se binnenlanden. Marcel vertelde ons over een gemeen-
schap van Aucaners die woont in Nieuw Koffiekamp. 
Die groep was verhuisd van het gebied waar de stuw-
meer 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 Nederlandse 
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 ontwikke-
lingen 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 Zeeland is een rivier die door de industrie werd 
vervuild, tot rechtspersoon verklaard om de vervui-
ling 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. 

van de marrons in het binnenland en hoe zij samenle-
ven 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 binnenlandbewoners 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 première in Pikin Slee. De pro-
ductie heeft vier jaar in beslag genomen, van idee tot 
en met de presentatie 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 finan-
cieren. Gelukkig hebben fondsen postief gereageerd op 
hun aanvraag en toen het geld beschikbaar was, kon-
den zij het verdere onderzoek en de productie van de 
documentaire binnen niet al te lange tijd uitvoeren. De 
Haan vertelt 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 wil-
den 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 uit-
drukken.” 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. 

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 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 heb-
ben we in tien dorpen ruim tachtig uur gespreksmate-
riaal 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 Brummelen. “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 contacten heeft onder 
meer ervoor gezorgd dat men op de hoogte was van 
onze komst en onze intenties. We hebben daarna in 
overleg de mensen geselecteerd wie we zouden spre-
ken. We hebben hen ook de ruimte gegeven zelf aan te 
geven wat ze wilden delen en we hebben niets gefor-
ceerd. Er was wederzijds respect.”
 De Nederlandse kunstenaars zijn in totaal 
dertien maanden in Suriname gebleven, zeven maan-
den om de research te doen en het script te schrijven 
en uiteindelijk zes maanden om de opnames te doen. 
Ervaring bij andere producties had uitgewezen dat het 

De Franse filosoof en socioloog Bruno Latour heeft 
in het verlengde van dit soort initiatieven 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 aanleg-
gen 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.”
 De manier waarop de mensen in het binnenland 
leven en de afspraken die zij maken met natuur zien 
de makers als een ecologische vorm van beschaving, 
iets waar stedelingen wat van kunnen leren. “Het 
bondgenootschap met de natuur dat de marrons 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 gekomen 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 interessant 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 uitdagingen als witte Ne-
derlanders toch wel was om het vertrouwen te winnen 
van de marrons. “We kregen in het begin de vraag: 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. Tijdens het samenstellen van het script, het monte-
ren 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. Uit-
eindelijk ging de Indiase film ‘Reason’ van Anand Pat-
wardhan 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 vertonin-
gen 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.” 


