De alakondre ketting

De typisch Surinaamse alakondreketting is een speciale ketting. Ala
kondre betekent letterlijk alle landen, etniciteiten, achtergronden,
geloven en staat voor eenheid en harmonie. Echt Surinaams dus!
Deze halsketting bestaat uit verschillende elementen die je vaak zelf
kiest. Ieder stukje schakel, iedere kraal of hanger zegt iets over jou. En
dat maakt deze ketting tot een bijzonder sieraad met een heel
persoonlijk verhaal.
Dit kleurrijke collier wordt om verschillende redenen gedragen:
● identiteit
● traditie
● bron van kracht en bescherming
● Winticultuur
● versiering
Elementen Je kiest de schakels, kralen en hangers uit naar je eigen behoefte en/of
smaak. Soms dromen mensen over wat ze moeten kiezen, soms wordt het ze
geadviseerd, maar mensen kiezen ook gewoon wat ze zelf mooi vinden en wat ze
aantrekt. De schakels en bepaalde hangers worden van goud of zilver gemaakt. In
alakondrekettingen zie je deze hangers/bedels en kralen veel terug:
Mattenklopper
● betekenis: De mattenklopper is een oud Afrikaans symbool.

● vorm: In Afrika wordt het ook wel de Dagi-knoop genoemd. Ook in het oude

Egypte bestond de Dagi-knoop al.

● betekenissen: De mattenklopper geef je cadeau aan iemand waar je van je

houdt ( liefde/vriendschap). Het klopt alles schoon: al het negatieve verdwijnt!
Anker ● betekenis: hoop, bescherming van het element water
● vorm: een anker
Afoe sensi

● vorm: een kleine munt
● vertaling: afoe betekent halve, sensi betekent cent
● betekenis: ter bescherming, bron van kracht. Bekend van het spreekwoord:
Mi na afoe sensi, no wan sma kan broko mi Ik ben een halve cent, niemand kan mij
breken (je bent al door de helft gebroken)
Alakondre krara
● vertaling: ala betekent alle, kondre betekent landen, krara
betekent betekent kraal
● vorm: een ronde of ovale kraal beschilderd met verschillende
vrolijke kleuren en motieven (o.a. bloemetjes).
● betekenis: eenheid en harmonie, alles komt hierin samen, een mix
van alleen maar mooie dingen
Kromanti fré
● vertaling: een Kromanti is een wezen van het element lucht en kan vliegen. Fré
betekent vleugel.
● vorm: ronde of ovalen kraal, zwart wit gestreept
● betekenis: bescherming van het element lucht .
Ingi boka
● vertaling: ingi betekent indiaan, boka betekent bokaal (grote beker waaruit
men bier dronk)
● vorm: cilindervormige of ronde glazen kraal, meestal blauw of rood
● betekenis: het staat voor de kracht van Indiaanse volkeren en beschermt
Pa moni
● vertaling: moni betekent geld
● vorm: een kleine witte schelp (kaurischelp, huisje van een zeeslakje)
● betekenis: het benadrukt het persoonlijk contact met jezelf en de connectie met
Afrika. Vroeger werd het schepje gebruikt als betaalmiddel. Het betekent daarom
ook rijkdom: in geld, geluk en gezondheid. Mensen hebben er ook vaak eentje in
hun portemonnee zitten.

Bamboe
● vorm: een stukje bamboestok (meestal van goud of zilver)
● betekenis: kracht en moed
Ogri ai krara
● vertaling: ogri betekent slecht, ai betekent oog, krara betekent kraal
● vorm: facet geslepen meestal zwarte kraal (het lijkt zwart is ook vaak
diepblauw)
● betekenis: Deze kraal beschermt je tegen het boze oog. Het wordt vaak aan
baby’s en kleine kinderen cadeau gedaan om ze te beschermen.

Verschillende interpretaties Omdat Suriname een orale geschiedenis heeft, is er
weinig vastgelegd over de alakondreketting. Veel wordt mondeling overgedragen. Het
gevolg daarvan is dat er meerdere interpretaties zijn ontstaan. Eén ding staat vast: de
alakondre staat voor positieve kracht! Maak er dus iets moois van en volg je gevoel.
Dan wordt het de mooiste ketting ooit!

