
NarÍ hem luisleÍen, betekent ÍreegevoeÍd worden naar
'thuis'. Je onldekt een weÍ€ld van harmonieèn en
rythmes. Door het créÍen, het scheppen heeft Upata
@n nieuwe dimensie áan de SuriÍlaamse muziek toe_
gevoegd. Tijdens zijn opEedens, merk je, dat hij 'veÍ' is,
zich heletuaal overgeleveÍd hêeft aan zijn tekst en zDn
muziek, die je Íre€voeÍeÍ als de golven van de koPina:
... joe brass mi uo krÍ ftigiti

joe krrikwi, wdrpa' krobija, prtrkr
so srefi Íojr
te joe qi.n dis nsi fo dit krlki
dan joe e Fri ra lobi i@
kropitrs, kropinr' obiia . . .

b zijn muziek zijn er veÍschillende invloeden aanweziS
De Zuid-ameÍikEaDse en de jazz niet uir E sluit€n. Máx
Roach en Art Blakey hÊbben hem geinspir€€Íd. IÈ
belalgÍijkste inspiratióron was en is echGr SurirErn€,
waar hij sinds 1957 Íde! me€Í is geweest. tÈson&nks
zijn de 'winti-pÉs' , die hij in zijí jeugd had gehmÍd en
die d€-êl uitÍnaken ván een bepaald kultuuÍpatroon in hem
bewaaÍd geblev€n:
. . ,  Tck -61

Tck-mi
foeroe mi nrDga joc hbi,
brasr m!,
droerSc mi Íargs ie boci . . .

De muziek die hij van anderÊn hoorde, sprak hem niet zo

dieoeaadd aan. Deze weÍd l€ bep€Íkt en gaf 8e€n
voliáige bevrcdiging. waar het bij zapdÁ omgaar. rs

hel eeven van e€n bctoalde waarde aan zijn kultuur:

. . . Wof lk oot aoe om je te onayijkctr
telkcns kom ik ie wecr tegeo'
niet omdst ik je íiet lieÍheb,
ik heb je lief omdst iij ook lhlhebt'
je liefde kelt gecí greo"ltr.
Is krachtiger d.tr de kr.chtigste .too boE'
je liefde rijka tor dc hoogst. aoppeo dêr berSen
tot de Llcitrste poricèn der ziel'
je betrt de etrige dic de xtdetr streelt
eD verracha sls je largr zveeft
en toch hcb ik pijÍ'
omdrt il je mirder keÍ d.n iii mii duriek. . .

Ach verdiepen in de Surinaarnse kultuur was in 195? na
aankomst in Nederlard.
GeboÍeo h 1932 te VieÍkindeÍen (PaÍa) veÍt€kt upata
op el$arigc leeftijd Í|aar Pamrnaribo. Een congiaspeler
die íneÍkte, dat hij zich voor de muziek inter€ss€eÍde,
M aán hem de conga t€ leÍen bespelen.
Zapata meÍkt op: 'Alles is rilhirF, het loFn, de haíslag,
het leveD'. De keuze va.o de conga heeft geen speciale
achtergÍond. Hij begirt op een zekeÍ mornent ook te
druítrÍeí. Onlangs zagen wij h€m evene€ns in 'Poa/eÍna

di Rutu' de belafon bespelen. zapata zeg! 'Muziek is
rithme, riihme woÍdt ÍElodie en dat kan je op alle instru-
menten maken:

. . .  J c r c
JeÍe ra dron
Jere Ía dror ja ri ntLi
Jcre so trangl,
Jere so krskti'Ai t!ki:
doedo€m' doadoem
do€do€E, docdoêm ...

KoÍ ía aankomst in Ned€rland beeft Zapata Ínel een
goep waarctrder FÍits Mou, aan het weÍeldjeugdf€stival
deelgenoÍÍen. Deze gebeuÍtenis bcGkendê a€n ctimu_
lans voor het doorgaaD Íret h€t besPelen van de con8a.
E€n hoogtepunt in zijn caÍrièÍe be'schouwt UPata è onÈ
mo€ting met WatsÍn n. Hij voêgt zich bij de gÍoep van
laatsgenoemde waaÍiÍ ook Rudy Bedacbr in speelde- ln
1959 heeft hij zes ÍnsaÍdenhng a.ls cqrgaspeler oP dê
WereldieDtoonstellilg in Brussel meeg€daan.
Nadien bestond er een Írog€lijkheid om gedurende twee
maanden in een forÍnatie Íret watsÍnan in Mamheim
(Duitsland) op te Í€den.
Eên aÍderc belangrijke periode in zijn leven beschouwt
Zapal^ zíjn veÍblijf in AntweÍpen (Belgiè). Daar ont-
wikkelde hij zijn eigen stijl, daar hij €ên café hield,
waarin hij zelf elke avond kon opÍ€den. M€t AntweÍPen
heeft hij een zeer speciale band behouden, omdat zijn
kindeÍen er wonetl aan wie hij het volgende gedicht f|eeft
opgedÍagen:
. . . Mijn liefde is voor jru' mdn gelie'fde Surinrme

MijÍ liefde ir Yoor Juliie:
Saya, Bori' Tin!' Liss'
M8m!, Ptpr, Brrd.' Sis. . . .

In 1968 speelde hij een jaar in zweden met Eddy
Gadden. Ze€r onder dc iídruk van de nanrul en de pqÍken
daar, begon hij te dichten. Zjn voomaaÍnste inspiratie-
bron 'terug Ín€t de g6t naar Sudnam', blijft aan*'ezig.
TeÍug in Nederland we*te hij ook mct Mtx Woisky jr.
sam€n. In 1975 tÍad hij ÍDêt Judith è Kom,-Ronald
Snijden en Karin Meennan oírder de naam Pimba Doti
op. Het pÍogramÍná bestoDd uil het pÍesenteÍsn van
gedichtÊn en muziek uit de deÍde weÍeld:
Nasteí:
Te Ei e jere na sÍ.n foê io.
Wins sr mi e doa
mi Does foe loakoc hntoê
Íoc soakoe foe faDi Ei roaie
d.a Í. mi bigi goE'aoe C . J

Het is duidelijk, dat Zpah zich kunsteDaar voelt, maaÍ
hij woÍdt zr€r z€kcr beihvlocd dooÍ politi€kc toêsrai-
den. De keuze van zijn ÍepoÍioitÊ is niet toevallig. 'Het

zingeo, het opkonen voo-r je eigen id€ntiteil als je FÍin
lelooft, is iea moois'. zegr hij. Hij g.eft toe dar bct
Nederlands kolonialiíne al vanaf dc schoolbotkctr
invloed op hem heeft gehad. Hct gaat elÓm 'de wsar-
digtEid te herstellen vooÍjezelíen een heêl volk". Z{potÁ
is ván mening, dat we aaí €en Foces moeten w€rk€o, dat


